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Gynekologen Nils-Otto
Sjöberg skänker äggsamling till universitetet

Delar av Nils-Otto Sjöbergs äggsamling i väntan på en mer ståndsmässig placering på Kulturen
LUM nr 4 | 2007

Ägget har ett starkt symbolvärde inom
alla kulturer – uppståndelse, återfödelse, livets uppkomst, världens skapelse,
oändlighet, det eviga livet och sist men
inte minst fruktbarhet, kanske det allra viktigaste för en gynekolog som NilsOtto Sjöberg.
De första äggen i sin samling fick han
av sin professor för att kunna åskådliggöra tumörers storlek när han undersökte sina patienter. När ultraljudet började
användas några år senare blev demonstrationsäggen överflödiga, men NilsOtto Sjöbergs äggintresse var kläckt.
– Äggen är naturens egen mirakelförpackning, säger han. De ser döda ut men
bär på något levande.
Nils-Otto Sjöbergs fäbless för ägg
har genom åren blivit allmänt bekant
och idag köper vänner och bekanta ägg
till honom så fort de kommer över någon raritet. Samlingen innehåller ett
värdefullt Fabergéägg och konstverk av
bland andra Maria Lancing, Ulla Kraitz,
Hans Hedberg och Magnus G:son Liedholm, men även hemmagjorda påskpysselägg som Nils-Otto Sjöberg blåst ur,
färgat, målat eller ristat tillsammans med

t

Första äggen fick han som nykläckt
gynekolog. Fyrtiofem år och flera
hundra ägg senare skänker Nils-Otto
Sjöberg sin magnifika äggsamling
till Medicinska fakulteten. Äggen
kommer att finnas till allmän beskådan på kvinnoklinikerna i Malmö och
Lund där han tjänstgjort som professor i obstetrik och gynekologi.



blev startskottet för
en populärvetenskaplig föreläsning, ”Sagan om ägget”, som Nils-Otto Sjöberg
gett i olika sammanhang under de senaste månaderna, och som LUM får ta del
av. I den utgår han från ägget i religioner
och i folktron, avslöjar att den egentliga
anledningen till att man äter ägg till påsk
är att det är då hönorna värper som mest,
och att man förr i tiden behövde något
mättande efter fastan. Föreläsningen
handlar också om äggen i hans eget yrkesområde – de mänskliga. Han visar
filmsekvenser om konstgjord befruktning och berättar att just befruktning eller snarare dess motsats – preventivmedel
– har han diskuterat med förre påven Johannes Paulus II i egen hög person. Vid
en vetenskaplig konferens utanför Rom
om barnets tillblivelse blev Nils-Otto
Sjöberg och ett par andra professorer inbjudna att träffa påven. Påven gav den
katolska kyrkans syn på preventivmedel
och Nils-Otto Sjöberg passade på att ge
påven ett kristallägg i present.
Museets intresse

Nils-Otto Sjöberg med det gyllene ägget, en av favoriterna.

Åke Holms skulptur med 90-åriga
Sara som väntar barn.

Kvinnovåld – symboliserat av
Birgitta Linde.

sin odyssé
genom reproduktiv turism och terapeutisk kloning och landar så småningom
bland de embryonala stamcellerna.
– Tänk att kvinnan har ungefär åtta
hundratusen äggceller, men av dessa
kommer endast fyrahundra till användning, säger Nils-Otto Sjöberg, som menar att det vore bra om man kunde göra
något meningsfullt även av de överblivna
äggen, exempelvis som stamceller.
– Kanske kan dessa i framtiden vara
till glädje för reparation av organ inom
familjen, tror han och avrundar med att
konstatera att sagan om ägget ännu inte
har sett sitt slut.

Stenägg från Kenya.

Föreläsningen fortsätter

text: Ulrik a Oredsson
foto : gunnar menander



t
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barn och barnbarn. Äggen är gjorda i en
mängd olika material – socker, salt, sten,
trä, bärnsten, tegel, pärlemor, brasiliansk
kristall, venetianskt glas och elfenben för
att nämna några.
Kulturen i Lund fick upp ögonen för
samlingen, och håller i dagarna på att göra
i ordning salar där äggen ska ställas ut innan de hamnar på kvinnoklinikerna.

Nils-Otto Sjöberg i husvagnen Ägget. I handen har
han de första äggen i samlingen.

												

Sagan
om ägget

Mark Levengood inviger
Kulturens utställning ”Sagan om ägget” klockan 14
den 29 april. Utställningen
visas sedan till den 9 september. Kulturen firar Linnéjubileet med ett helt år
fyllt av utställningar på temat sexuellt, varav ”Sagan
om ägget” är en. För mer
information se www.kulturen.com
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Ur innehållet
8 Brundin fick nog
Patrik Brundin lämnar nu uppdraget som prefekt för Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap i Lund. Han är kritisk till hur Medicinska fakultetens ekonomi och lokalplanering
har skötts, och att ingen har ställts till svars för de brister som
nyligen framkommit i en revisionsrapport – brister som han menar att institutionerna idag får betala dyrt för.

8 Satsning på yngre forskare
Under sju år planerar universitetet att satsa 300 miljoner kronor
på ett program för yngre forskare. Under den tiden ska 120–
150 nya tjänster skapas för att rädda universitetet ur den rekryteringssvacka som drabbat disputerade 60- och 70-talister.

16 Botanik på Borneo
I mars gav LU för första gången en kurs i tropisk botanik.16
personer, som kallar sig Linnés lärjungar, for då till Borneo – ett
av världens artrikaste områden. Och trots vissa strapatser var
resan mycket lyckad – bland annat fann man tre arter av världens största blomma, Rafflesia.

18 Patientnära forskning
Translationell forskning är det senaste inom den medicinska
världen – dvs. korta avstånd mellan sjukvård och forskarnas laboratorier. LUM har besökt två nya translationella centra –
CREATE Health som arbetar med cancerforskning, och Reproduktionsmedicinskt Centrum där man tar ett samlat grepp på
fertilitetsfrågor.

24 Kvalitet – vad är det?

Tryck: VTT Grafiska i Vimmerby

I den tredje och avslutande delen av LUM:s serie om jakten på
makten är ämnet kvalitet. Hur mäter man egentligen forskningskvalitet, och vem är det som har makten att bestämma
vad som är bra eller dålig forskning?

Nästa LUM: Manusstopp 10 maj. Utkommer 25 maj.

30 Metaller på upphällningen

ISSN: 1653-2295

Inom de närmaste decennierna kommer världens kända reserver av våra vanligaste metaller att sina. Det menar Per-Gunnar
Andréasson, professor i berggrundsgeologi. Nationalekonomen Krister Hjalte oroar sig dock inte för att metallerna ska ta
slut. Marknaden fixar tillgången, menar han.

Omslag: På kurs i tropisk botanik på Borneo.
Foto: Maarten Ellmer
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Rektor om nya universitetsstyrelsen

”Det blir en kanonbra styrelse”
Styrelseförnyelse. Nu är det klart

t

vilka som kommer att sitta i Lunds
universitets nya styrelse.
– Vi är mycket nöjda med att få
en så kvalificerad representation
från olika sektorer i samhället. Det
är kunniga och engagerade personer med rika kontaktnät som vi har
lyckats rekrytera, säger rektor Göran Bexell.
– Jag är också mycket tillfreds
med att Allan Larsson ställer upp
som ordförande en period till. Detta
blir en kanonbra styrelse.

kommer att ha en extern ordförande samt
sju externa och sju interna ledamöter. De
interna ledamöterna består av rektor, tre
lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter. Lärarna representeras sedan
årsskiftet av Torbjörn von Schantz, Freddy Ståhlberg och Lynn Åkesson. Studentföreträdarna, som väljs på ett år från den 1
juli till 30 juni, är Maria Noleryd, Elisabet
Månsson och Angela Youssefi.
Mandatperioden för de externa styrelseledamöterna löper från 1 maj 2007 till
30 april 2010.
Ulrik a Oredsson

Nya externa ledamöter i styrelsen

Annika Ström Melin

Sarah Fredriksson

disputerade i biokemi vid
LTH 1999 och grundade
då Ideonföretaget Genovis AB. Det gör redskap åt
läkemedelsföretag, och
har idag nio anställda.

– Innovationsfrågor och frågor som rör
hur man för ut forskningen i samhället ligger mig varmt om hjärtat. Jag har själv genomgått en lång utbildning och är också
mycket intresserad av grund- och forskarutbildningen.
Sarah Fredriksson sitter inte med i andra styrelser utöver Genovis.
Irene Wennemo är

chef för LO:s näringspolitiska enhet. Hon har
inte direkt funderat över
vilka frågor som hon vill
driva i universitetsstyrelsen, men intresserar sig
för utbildningars koppling till arbetsmarknaden.
– Även om inte alla utbildningar kan
leda till arbete så måste lärosätena bli tydligare i sin information till studenterna så
de vet vad de ger sig in på, säger Irene
Wennemo, som är kritisk till den snabba
expansionen av högskolan och statsmakternas mål att 50 procent av varje årskull
ska genomgå högskolestudier.
Irene Wennemo har skrivit en avhand-

ling vid Stockholms universitet om välfärdspolitik. Hon sitter i HSV:s styrelse
samt i styrelsen för KK-stiftelsen.
Robert Puskaric är

foto : gunilla welin

är journalist med EU-frågor som specialområde.
Hon har alltid stått med
ett ben i den akademiska världen och bland annat varit chef för Svenska institutet för europapolitiska studier.
– Jag skulle vilja hitta fler former för
samverkan mellan universitetet och världen
utanför. Det finns ett enormt kunskapssug
och jag tror att universitetet skulle kunna
göra mer inom den tredje uppgiften.
Förutom Lunds universitets styrelse
så är Annika Ström Melin med i nätverks
organisationen Global utmaning där hon
är nyvald ordförande för en kunskapspanel
om nya säkerhetshot i världen (se www.
globalutmaning.se)



Förutom fyra nya allmänrepresentanter (se nedan) så sitter tre ledamöter kvar
ännu en mandatperiod. Dessa är John
Abrahamson, bankdirektör, SEB Enskilda, Stockholm; Bengt Hall, kulturdirektör, Malmö och Liselott Reiter, länsöverdirektör, Malmö.
Trots att lärosätena genom en ny proposition får större frihet när det gäller
styrelsens sammansättning så har Lunds
universitet valt att fortsätta med samma struktur på styrelsen som föregående
mandatperiod. Det innebär att universitetsstyrelsen även de kommande tre åren

vice vd för Ericsson Mobile Plattforms.
– Jag vill jobba för
att fler ungdomar ska
tycka att det är attraktivt med en universitetsutbildning. Jag ser det som ett hedersuppdrag och ett sätt att bidra med att
försörja Sverige med kompetent arbetskraft, säger han om sin plats i universitetsstyrelsen.
Innovationsfrågorna är viktiga för honom, så även om han själv valde att utbilda sig till civilekonom (vid Lunds universitet) tycker han att de naturvetenskapliga
och tekniska utbildningarna är särskilt angelägna.
Robert Puskaric är nyligen hemkommen
från fem år i utlandet och sitter inte med i
några andra styrelser.

												

Ulrik a Oredsson
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Scientific Advisory Board:

”Se upp med svävande
centrumbildningar!”
kritiska vänner. Lunds universitet

är på rätt väg med sina tvärvetenskapliga forskningssatsningar, men
det är viktigt att alla centrumbildningar har någon anknytning till fakulteterna.
Det betonade medlemmarna i
universitetets Scientific Advisory
Board (SAB) som nyligen besökte
universitetet för tredje gången.

Professor Gordon Clark från Oxford,
Janie Fouke, provost (senior akademisk
administratör), University of Florida och
kansler Kari Raivio, Helsinki universitet, utgör sedan 2005 universitetets vetenskapliga råd.
– Våra ”kritiska vänner” hjälper oss
att sätta fokus på de viktiga frågorna och
komma vidare, berättar Björn Wittenmark, vicerektor med särskilt ansvar för
forskningsfrågor.
en gång om
året under ett par dagar. Den här gången
diskuterades bl.a. den strategiska planen,
forskning och grundutbildning, samt
karriärvägar inom universitetet och det
blev också diskussioner med dekanerna.
– Rådet påpekade att det är viktigt att
det inte blir intern konkurrens mellan universitetets nya mastersprogram. De som är
för lika varandra bör föras samman. Miljö
är ett område där det kan komma att behövas, menar Björn Wittenmark.
Den strategiska planen och den kvalitetssäkring av forskningen som ska ske
vart femte år fick beröm av de vetenskapliga rådgivarna. Men de påtalade att målen för utvärderingen måste vara helt klara, liksom vilka konsekvenserna ska bli,
innan man sätter igång.
Universitetets centrumbildningar utreds just nu. Centrumbildningarna med
sin tvärvetenskapliga profil är en styrka
Rådet kommer till Lund
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LU i Sverigetopp
i kinesisk ranking
Ranking. När det kinesiska universi-

tetet i Wuhan presenterade sin världsranking kom Lund på 59:e plats, och
placerade sig främst bland de svenska universiteten. Bara sju europeiska
universitet placeras bättre. Förstaplatsen viks för Harvard University. Bakom
den goda placeringen ligger främst en
mycket god publiceringsstatistik för
Lundaforskarna.
Hela listan finns på http://rccse.
whu.edu.cn/college/sjdxkyjzl.htm

God kvalitet på
juridikutbildningar
utbildning. Juridikutbildningarna
Kari Raivio, Janie Fouke och Gordon Clark utgör LU:s Scientific Advisory Board.

för Lunds universitet, menade rådgivarna. Carl Borrebaecks ”CREATE Health”
(se artikel sid 18) liksom flera av de miljöer som fick Linnéstöd är exempel på det.
Men rådgivarnas egen erfarenhet är att
det inte är bra med centra som svävar helt
fritt utan koppling till fakultetsorganisationen. Sådana finns vid Lunds universitet inom det s.k. tionde området.
Vid Helsinki universitet har man
skärpt strukturen. Inget centrum har fasta anslag utan måste precis som institutioner söka externa medel, alla centrumanställningar är tidsbegränsade och alla
ska ha egna scientific advisory boards.
inom universitetet
var också uppe till diskussion. Rådgivarna varnade för riskerna med ”akademisk inavel” i det svenska systemet, där
forskarna ofta är betydligt mindre rörliga än i England och USA.
– De uppmanade oss att vara mer aktiva i rekryteringen till högre tjänster. Vi
diskuterade också att ge våra anställda
forskare större möjlighet att resa och arbeta på andra universitet i perioder, säger
Björn Wittenmark.
Karriärvägarna

BRITTA COLLBERG

vid Lunds universitet håller god kvalitet. Det visar en ny utvärdering gjord
av Högskoleverket. Men liksom vid
andra svenska lärosäten dras juridik
utbildningen med problem som betygs
hets, låg genomströmning och svag
arbetslivsanknytning.
Högskoleverket har granskat fem
yrkesutbildningar som leder till jur
kand-examen vid Göteborgs, Lunds,
Stockholms, Umeå samt Uppsala universitet. I utvärderingen ingår också
nio utbildningar i handelsrätt, affärsrätt och rättsvetenskap.

Klarhet om mutor
på gång
Mutor. Juridiska enheten får mycket

frågor om hur man ska ställa sig till erbjudanden om middag, resor, osv.
Vad är mutor och vad är samverkan
med samhället? Det är svårt att veta
vad man får ta emot, särskilt då rättsfall visar att det är många olika faktorer som spelar in om det bedöms som
muta eller ej.
Juridiska enheten har nu fått i uppdrag att kontrollera om andra universitet och högskolor har tagit fram lokala riktlinjer och om LU i så fall kan ha
glädje av dem.


Patrik Brundin
avgår som prefekt
Kritisk mot oansvarig lokalplanering
avgång. ”Som prefekt måste jag

ställa upp på helheten, gilla läget
eller avgå” sa Patrik Brundin i förra delen av LUMs serie ”Jakten på
makten”.
Nu har han fått nog och avgår
som prefekt vid halvårsskiftet.
– Jag har tröttnat på att arbeta i
en organisation där ansvarstagande inte utkrävs av dem som är högst
upp i hierarkin, säger han.

Patrik Brundin är missnöjd med hur finanserna skötts inom Medicinska fakulteten, det rekordunderskott som byggdes
upp under flera år och som nu belastar dagens forskare. Men vad han i dag främst
kritiserar är att ansvar inte utkrävts av

de personer högst upp i beslutshierarkin
som låg bakom bygget av BMC:s D-hus
samt CRC i Malmö.
Patrik Brundins treåriga prefektperiod går ut sista juni, men eftersom han
anställdes ett halvår i förväg för att bygga upp den nya storinstitutionen vore det
naturligt att han begärde förlängning
till 2007 års utgång. Sin avgång meddelade han i senaste nyhetsbrevet från
storinstitutionen för experimentell vetenskap och han anger tre skäl till varför. De två första är att han vill lägga mer
tid på familjen och på sin forskargrupp.
Det tredje är de uppgifter som framkommit i revisionsrapporten från Ernst
& Young, framför allt vad gäller planeringen och byggandet av BMC:s D-hus

120–150 tjänster skapas
för yngre forskare
Forskarsatsning. Universitetet vill
satsa sammanlagt 300 miljoner kronor på ett särskilt program för anställning av yngre forskare. 120–150
nya tjänster ska skapas inom loppet
av sju år. Syftet är att ta universitetet ur den rekryteringssvacka som
drabbat disputerade 60- och 70-talister de senaste åren. En första utlysning av 15–30 tjänster sker förhoppningsvis i sommar.

En skiss till ett program presenterades
härom månaden vid internatet för universitetets dekanråd. Planeringschefen
Sten Wennerström la fram en promemo

ria om hur finansiering och utlysning av
tjänster skulle kunna gå till. Reaktionerna var överlag positiva . Efter dialog med
områdena ska nu förslaget bearbetas ytterligare.
dels tvååriga
befattningar för nydisputerade forskare,
dels fyraåriga tjänster av typ forskarassistent och biträdande lektor, möjligen också vanliga lektorat.
Kostnaden ligger på ca 300 miljoner
kronor för hela programsatsningen. Universitetsgemensamma medel beräknas
stå för cirka hälften och områdena för
resten. De 30 miljoner kronor i ökade faDet kommer att skapas

Patrik Brundin lämnar nu prefektposten.
foto : kennet ruona

samt Clinical Research Center (CRC) i
Malmö. BMC:s D-hus kostar fakulteten
cirka 25 miljoner kronor årligen i uteblivna hyresintäkter.
– Dagens dekaner försöker hålla nere
skadeverkningarna, men problemet lär
bestå i flera år. Det drabbar möjligheten
att anställa doktorander och unga forskultetsanslag som regeringen utlovat för
2008 går i stor utsträckning till det här
anställningsprogrammet för yngre forskare, vilket är i linje med forskningspropositionen. Flera universitet är inne på
samma spår och både Göteborg och Linköping gör liknande satsningar.
– Det finns vissa tecken på att fler
tjänster för yngre forskare har börjat utlysas, men fortfarande är vi långt ifrån
den nivå som gällde för tre–fyra år sedan.
Genom att centrala medel nu sätts av och
vi genomför ett samlat rekryteringsprogram blir det också en viktig signal till de
unga forskarna att universitetet vill satsa
på dem, säger Sten Wennerström.
Tanken är att områdena själva ska
överta finansieringen av tjänsterna när
programmet löper ut om sju år. Vad som
kvarstår att lösa är hur tjänsterna ska fördelas mellan områdena, en fråga som ska
avgöras inom den närmaste tiden.

												

BRITTA COLLBERG
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kare, samt gör anställningen för en del
etablerade forskare otrygg.
Bristerna som framkommit i revisionsrapporten ser inte ut att få direkta konsekvenser för personerna som var mest
engagerade i exempelvis besluten kring
och planeringen av CRC, menar Brundin, som uppfattar detta som absurt.
– Vårt system fordrar att de enskilda
forskargruppsledarna är finansiellt ansvariga för att ha sina gruppers budget i
balans. Men underskottet slår hårt mot
unga duktiga forskningsledare. Det är
svårt att motivera dem att bära den här
ekonomiska bördan, när ansvar inte utkrävs av dem som legat bakom den bristfälliga lokalplaneringen som nu kommer
att kosta oss många tiotals miljoner, säger
Patrik Brundin.
säger medicinardekanen Bo Ahrén att Patrik Brundin har
gjort ett bra jobb som prefekt.
– Men jag tycker att vi utkräver ansvar
i så hög grad som vi kan.
Det stora budgetunderskottet skapar
förstås ett sår i fakulteten, medger han.
De outhyrda lokalerna i BMC och att
I en kommentar

ett par forskargrupper lämnar fakulteten innebär ytterligare ekonomiska problem.
– Men vi har en handlingsplan som
går ut på att minska antalet tjänster och
lokalmässigt koncentrera verksamheten
till BMC, CRC och Vårdvetenskap och
därmed spara in hyror för externa lokaler. Vi har stramat upp våra ekonomiska
rutiner och gått igenom och effektiviserat vår administration.
Tillkomsten av BMC och CRC är
komplicerade frågor, inte helt utredda,
menar Bo Ahrén.
– Den förra fakultetsledningen drev
igenom att CRC byggdes; det var ett strategiskt beslut som gett Malmö ett stort
samlat centrum för experimentell medicinsk forskning, vilket man saknade.
En färsk rapport från internrevisionen
visar att bygget blivit 30 miljoner kronor
dyrare än beräknat. Hur det ska finansieras är oklart.
– Det är svårt att ge någon enskild
skulden och att se tydligt vem som tagit
ett visst beslut. Hur vi ska förhålla oss
återstår att se, menar Ahrén.
BRITTA COLLBERG

Färre studenter väntas
utbildning. Lunds universitet fort-

sätter att krympa i studentantal.
Enligt den senaste prognosen minskar studenterna med 1.000 i år jämfört med 2006. Det innebär att LU
måste betala tillbaka 119 miljoner
kronor till staten. Av tidigare års
överskott kvarstår bara 50 miljoner.
Resten, 69 miljoner, måste områdena skjuta till, och notan ska vara betald senast i juni nästa år.

I budgetbeslutet för 2007 beräknades att
26.250 studenter skulle läsa vid universitetet i år och områdena fick pengar för
att klara av detta. Men efter hand har det
stått klart att minskningen blir större än
väntat. LTH, Naturvetenskapliga fakulteten och Området för humaniora och
teologi har svårast att fylla sina uppdrag.
– Trots att universitetet satsat myckLUM nr 4 | 2007

et på att öka rekryteringen så verkar tillströmningen minska, säger planeringschef Sten Wennerström och nämner
arbetsmarknaden som en orsak.
Först vid årsredovisningen för 2007
står det helt klart hur stor minskningen
blir i år. Men redan vid aprils styrelsesammanträde bestämdes att områdena ska betala tillbaka de pengar som inte har använts i utbildningen.
Med 24.800 helårsstudenter, som det
ser ut att bli, är universitetet tillbaka på
2002 års nivå. Vid styrelsens juni-sammanträde ska man fatta beslut om hur
många framtida utbildningsplatser som
universitetet ska erbjuda, i första hand år
2008. Troligen kommer man att satsa på
ett mer fast studentantal för att slippa drastiska förändringar därigenom underlätta
för områdenas långsiktiga planering.
Ulrik a Oredsson

Haikola återvänder
Återvändare. Lars Haikola som va-

rit rektor för Blekinge tekniska högskola i sex och ett halvt år kommer nu tillbaka till Lunds universitet. Han blir ny rektor
för Campus Helsingborg med start den
1 juli i år och efterträder Anders Hallgren
som blir samordnare för universitetets
innovationsverksamhet. Lars Haikola,
som är teolog, har tidigare varit chef för
Internationella sekretariatet vid LU och
under en period arbetat med ledarskapsfrågor. Han har även varit rektor för Lärarhögskolan i Malmö.

Bokdonation till RWI
Donation. Raoul Wallenberg institutet

har som gåva erhållit professor Katarina Tomasevskis böcker och arkiv. Katarina Tomasevski, som avled förra året, var
knuten till institutet som föreläsare och
forskare i internationell rätt sedan början av 90-talet, senast som adj. professor vid Juridiska institutionen. Internationellt blev hon mycket uppmärksammad
under sin tid som FN:s förste specialrapportör om rätten till utbildning.

Ekonomer planerar
jämställdhet bäst
Pris. Ekonomihögskolans jämställd-

hetskommitté har tilldelats STs jämställdhetspris vid Lunds universitet för
2007. Priset delades ut vid STs årsmöte, med motiveringen ”för att ha skapat en gedigen och trovärdig jämställdhetsplan som kan tjäna som föredöme
för andra”.

Mer praktik
för rättssociologer
Utbildning. I höst förändras grundut-

bildningen i rättssociologi. Utbildningen
programanpassas och varje avslutad termins studier knyts till en specifik yrkesfärdighet. Fjärde terminen avslutas med
en tio veckor lång praktikperiod och
tanken är att studenterna ska få en fot
in i arbetslivet.


Den translationella forskningens dag

C-vitamin kan skydda mot
demens och hjärtinfarkt
medicin. C-vitamin mot mer än

skörbjugg, tankestyrda handproteser, transplantation av näthinnor…
Det var några av ämnena vid årets
upplaga av ”Den translationella
forskningens dag”.

Arrangemanget, som i år ägde rum för
fjärde året i följd, vänder sig framför allt
till studenter och sjukhusanställda. I ett
stort antal föreläsningar vill fakulteten
berätta om den ”translationella” forskning som knyter samman sjukvård och
laboratoriestudier. Ett syfte är också att

inspirera unga blivande läkare till framtida forskning på hel- eller deltid, eftersom det minskande antalet forskande läkare ses med viss oro.
talade
Lars-Åke Fransson och Katrin Mani.
Att c-vitamin kan skydda mot en mängd
sjukdomar, från förkylning till demens
och hjärtinfarkt, har länge påståtts från
olika håll. Fullständiga bevis finns fortfarande inte, men fynd som pekar i denna riktning börjar komma. Intressant är
att det inte behöver vara färsk frukt som
Om c-vitaminets möjligheter

Samarbete mellan forskare
och naturvårdare efterlyses
NAturvård. Naturvårdare och fors-

kare borde ha ett nära samarbete
men så ser inte alltid verkligheten
ut. Länsstyrelsen har trots många
naturvårdande insatser inte tillräckligt mycket tid över för naturvården, och naturvårdsinriktade forskare begränsas av brist på pengar.
Man får söka sina forskningsområden där de ekonomiska resurserna
finns.

Det är bakgrunden till ett seminarium
där LU-forskare och folk från länsstyrelse och skånska kommuner nyligen sammanstrålade i Ekologihuset. Arrangörer
var Naturskyddssektionen, Länsstyrelsen i Skåne län och Institutionen för miljövetenskaplig utbildning.
Måns Bruun har varit tre år på Läns-
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styrelsen, men var tidigare knuten till
Ekologiska institutionen.
– Länsstyrelsen talar mycket om
”hållbar utveckling” men med det menas främst hållbar ekonomisk utveckling
och tillväxt. Naturvården är av underordnad betydelse, sa Bruun och påpekade att
man kan förvänta sig stora förändringar
i det skånska jordbrukslandskapet. Debatten om klimat och energiomställning
har lett till att de skånska bönderna är beredda att sluta odla livsmedel och övergå
till energigrödor.
Syftet med seminariet var att söka vä-

gar till ett närmare samarbete mellan
forskning och naturvård. Zooekologen
Ola Olsson menade att en ”evidensbaserad naturvård” skulle kunna bidra till
detta. Det gäller att ha visshet om att

ger den nyttiga C-vitaminen; denna kan
i större mängder tas upp som s.k. dehydroaskorbinsyra från t ex juice som fått
stå över natten i kylen.
– Själv dricker jag numera mycket juice, både färsk och dagsgammal, när jag
är förkyld, sa Katrin Mani. Även om hon
har kvar sin vetenskapliga skepsis, så har
hennes forskning gjort henne öppen för
c-vitaminens möjligheter som sjukdomsskydd.
handproteser
till Per Ekströms näthinnesjukdomar,
Leif Groops diabetesgener, Lil Träskman-Bendz depressionshormoner m.m.
vandrade besökarna i stora grupper. Det
translationella i föredragen var kanske
inte alltid uppenbart, men intressant ny
forskning är ju intressant under vilken
rubrik som helst...
Från Göran Lundborgs

INGEL A BJÖRCK

en åtgärd har önskad effekt, och för att
uppnå det måste både forskare och naturvårdare engageras. Olsson citerade
en undersökning där 170 naturvårdare
i England och Australien hade intervjuats om vad de baserade sina insatser på.
32 procent svarade ”sunt förnuft”, 22 procent ”personlig erfarenhet” och 20 procent ”diskussion med kolleger”.
är att man gör experiment för att testa skötsel- och restaureringsåtgärder, sa Ola Olsson. Sådana experiment kan ge överraskande svar som
stämmer med sunt fönuft eller personlig
erfarenhet. I England brukar man inte
bränna vass för att det dödar småkrypen.
I stället översvämmar man vassen. Experiment visade dock att bränning inte alls
dödade så många småkryp.
– En annan väg är systematiska översikter över litteraturen och erfarenheterna. I båda fallen kan forskarna vara
till stor nytta och hjälpa naturvårdarna,
summerade Olsson.
– En väg att gå

												

Göran Frankel
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Blivande socialarbetare och brukare gick gemensam kurs

Fördomar kom på skam
socialt arbete. I en unik kurs vän-

der sig Socialhögskolan både till blivande socialarbetare och till människor som ”utsatts för” socialt
arbete. Förutom spirande sociala
projekt leder den fem veckor långa
utbildningen till att deltagarna får
stöta och blöta sina fördomar om
varandra.

– Som lärare tycker jag att det är lite magiskt att ha den här typen av kurs, säger
Verner Denvall.
För trots att man på senare år har insett vikten av att ge brukare och deras
organisationer en tydligare i roll i utvecklingen av socialt arbete så har utbildningarna varit dåliga på att använda
sig av deras kunskaper. Därför är kursen
”Social mobilisering och förändringsarbete” som han har utvecklat tillsammans
med kollegorna Arne Kristiansen, Cecilia Heule och före detta missbrukare på
arbetskooperativet Basta, unik.
i ett och ett halvt år
och nyligen hölls en första alumniträff.
Dit kom ett stort antal nykläckta socialarbetare och representanter för 16 olika
brukarorganisationer som deltagit i utbildningen. Brukarorganisationerna representerade en rad olika marginaliserade grupper, med vitt skilda problem;
missbrukare eller före detta missbrukare,
etniska minoriteter, personer med psykiska eller fysiska funktionshinder.
– När kursen drog igång fanns ett
starkt vi-och-dom-tänkande, berättar
socionomen Annika Petersen, som idag
arbetar med boende åt hemlösa. Men under kursens gång upphävdes kategoriseringen. Den hjälpte oss att se människan bakom och vi fick stöta och blöta
våra fördomar.
Det skapade till en början ett visst huvudbry vad man skulle kalla den delen
av klassen som inte kommer från SociKursen har getts
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Gunnel Andersson från Skånes stamningsförening, Jan- Nilsson, Fontänhuset, Annika Petersen, nykläckt socionom och Verner Denvall, lärare Socialhögskolan. foto : ulrika oredsson

alhögskolan. Varken ”brukare” eller ”representanter för brukarorganisationer”
är en särskilt lyckad benämning, tycker
Verner Denvall.
– De går inte kursen enbart för att företräda sina organisationer, utan för att
de vill vara studenter och lära sig saker.
Därför började vi använda termen ”uppdragsstudent” eftersom man då fokuserar på att de också är studenter och att de
går en uppdragsutbildning.
Det centrala i kursinnehållet är marginaliserade gruppers levnadsvillkor och
vad som krävs för att de ska kunna förbättra sin situation. I början av kursen
berättar studenterna från brukarorganisationerna hur deras organisationer arbetar. Men alla studenter, även socionomstudenterna, får tillfälle att dela med sig
av sina livserfarenheter både i gruppdiskussioner och genom föredrag inför hela
klassen.
Föreläsningar om social mobilisering,
empowerment och projektkunskap varvas med grupparbeten, och det hela mynnar så småningom ut i en projektplan.
Projekten granskas av en panel som består av politiker, forskare och socialarbetare. Panelen avgör om projekten, som
kan handla om allt från öppenvård för
missbrukare till talträning för människor som stammar, är relevanta och om
de går att genomföra.

Men än så länge har endast ett fåtal
projekt sjösatts.
– Kursen öppnar många möjligheter
till entreprenörskap inom socialt arbete, men vi skulle behöva någon form av
organisation för att bättre på att ta tillvara projektidéer, säger Verner Denvall,
och berättar att kursen har lett till att en
del av socionomerna har fått arbete inom
brukarorganisationerna.
kommer från Fontänhuset, som arbetar för att stärka social kompetens och arbetsförmåga hos
människor som är eller har varit i kontakt
med psykiatrin. Han tycker att kursen har
öppnat många dörrar för honom, bl.a. har
den inspirerat honom att åka runt och hålla föredrag om Fontänhusets verksamhet.
Han tycker också att han har fått ompröva
egna fördomar mot socialarbetare.
– Tidigare tyckte jag att Socialförvaltningen verkade lika ointaglig som Fort
Knox, men nu har jag fått en större förståelse för deras arbete, säger han.
Jan-Inge Nilsson

Ulrik a Oredsson
fotnot: Följande organisationer har delta-

git i kursen ”Social mobilisering och förändringsarbete”: Attention, Basta, Comintegra,
Dianova, Fontänhuset, Islamic Center, RFHL,
Romernas Riksförbund, Romska Rådet, Skånes Stamningsförening, Stulen barndom,
Uma Bazaar, Överviktigas Förening Syd

11

Solceller på
Ekologihuset
miljö. Delar av taket och sydsidans

fasader på Ekologihuset i Lund kommer att täckas med solceller, vilket gör
huset till den största enskilda solcellstäckta byggnaden i Norden.
Solprojektet startar i juli och den
den totala ytan av solceller kommer
att vara 760 kvadratmeter och den årliga energiproduktionen 70.000 kWh.
De solavskärmande solcellerna kommer under sommaren att minska kylbehovet med 25.000 kWh.
Totalt kommer projektet att kosta
ca 7 miljoner kronor varav 4,4 miljoner
utgörs av statligt stöd till solcellsanläggningar på offentliga byggnader.

Om språkinlärning
föreläsning. Uppåt 200 personer

deltog vid det första inslaget i föreläsningsserien ”Imaginative Scientists”.
Det var Harvardprofessorn Margaret S
Livingstone som talade om vad kända
konstnärers upplevelse av färg och ljus
kan säga om hjärna och syn.
Nästa föreläsning i serien äger rum
den 3 maj, då Ann Senghas från Columbia University talar om språkinlärning. Hon berättar bl.a. om hur döva
barn i Nicaragua utvecklade ett teckenspråk helt på egen hand (se även På
gång, sid 35).

NMR-spektrometer
installerad på Kemicentrum
Forskningsinstrument. På 1980-

talet blev ”magnetkameran” ett diagnostiskt hjälpmedel i sjukvården
men i de kemiska laboratorierna var
tekniken redan då väl etablerad.
Den fortsätter att utvecklas; ett
nytt forskningsredskap av denna
typ – en NMR-spektrometer – har i
dagarna installerats på Avdelningen för fysikalisk kemi 1 på Kemicentrum, KC.

NMR står för Nukleär Magnetisk Resonans. Provet man vill undersöka förs in i
ett kraftigt magnetfält och träffas av en
signal som ändrar atomkärnornas spinn
– och detta generar i sin tur en signal som
innehåller värdefull information. Professor Sture Forsén var pionjär i Lund genom att skaffa den första NMR-anläggningen på 1960-talet. Den har följts av
flera generationer apparater med ungefär tio års mellanrum.

Seminarium om
innovationspolitik
seminarium. Ett öppet seminarium

på engelska hålls den 15 maj kl 10.20–
12 på fakultetsklubben i LTH:s kårhus.
Det är nuvarande Lise-Meitner-professorn Susana Borás som framträder
tillsammans med Sven-Thore Holm,
chef för Innovationsbron Syd. Värd är
CIRCLE med professor Charles Edquist,
som talar om CIRCLEs roll i Lunds regionala innovationssystem.
Föredraget handlar om hur globaliseringen påverkar innovationspolitiken
och begreppet ”learning economy”.
12

Magnetkamera eller NMR är en teknik som
kemisterna använt långt före dess medicinska genombrott. Olle Söderman (till vänster)
och Daniel Topgaard inspekterar de fysikaliska kemisternas nyaste NMR-utrustning.
foto : göran frankel

– Det är anläggningar som alltid krävt
särskilda säkerhetsåtgärder med tanke på
det starka magnetfältet, säger professor
Olle Söderman på fysikalisk kemi 1. I och
för sig behöver man inte avskärma lika
stora områden som på sjukhusen. För de
kemiska proven krävs det ju en betydligt
mindre elektromagnetisk spole än för en
hel människa. Dessutom är just den nya
apparaten utrustad med en ”ultrashield”
som också dämpar magnetfältet.
arbetar med
ett magnetfält med en frekvens på 500
MHz och en fältstyrka som är ungefär
300.000 gånger starkare än det jordmagnetiska fältet. Anläggningen har kostat
nio miljoner kronor. Medlen kommer
från Kommittén för forskningens infrastruktur.
Användningen är mångsidig. Man
kan följa flöden och diffusion i sitt prov,
bestämma molekylära strukturer och
t.o.m. skapa 3d-bilder av hur ett visst
protein ser ut.
Metoden är skonsam mot provet och
därför kan även känsligt biologiskt material undersökas. En av dem som arbetar med den här utrustningen är Daniel
Topgaard. Han har bl.a. undersökt hur
DNA packar sig i en cell och hur vatten
rör sig i tidningspapper. Skvalpar det om
tidningen?
– Ja, nästan, svarar Topgaard. Tidningspapper innehåller mer vatten än
vad folk tror, och det märkliga är att om
man lägger tidningen i frysen kommer
vattnet inte att frysa till is. Det har att
göra med ytinteraktionen; is och cellulosa passar helt enkelt inte ihop.
Det är således nu bevisat med NMRteknik att nyheter är färskvaror. Annars
är en stor del av forskningen inriktad på
det som på kemispråk kallas ”kollodiala
system”. Dit hör t.ex. polymerer i plaster och tensider i tvättmedel och hårschampo.

NMR-spektrometern

												

Göran Frankel
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Postdoc-forskare samlas för att planera sin antologi på temat fart och förändring. Fr.v. Anna Ekwall, vårdvetenskap; Eva Saether, musikpedagogik; Ulrika Englund, medicinsk forskning; Maria Björklund, logistik, och Helena Sandberg, medie- och kommunikationsvetenskap.

Post doc-forskare fann varann
– skriver tvärvetenskaplig antologi om fart och förändring
forskning. Gemenskapen med de

andra post doc-forskarna gav en nytändning. Nu skriver de nydisputerade forskarna på en antologi. Temat är fart och förändring och det
blir en tvärvetenskaplig resa: från
snabbmat och stamceller, logistik
och afrikansk musik, till Gud och
gudsbegreppet.

De kommer från LTH, Juridicum, humaniora, teologi och medicin. Alla är de
kvinnor och tämligen nydisputerade. I
likhet med många andra post doc-forskare hänger de lite löst på sina respektive
institutioner. Men så för ett år sen kom
de med i universitetets Academic Trainee-program som drivs av Personalenheten. Här mötte de tjugo kolleger som befann sig på samma osäkra stadium i den
akademiska karriären. Det blev en vändpunkt. Trots att deltagarna kom från helt
skilda ämnesområden upptäckte de att
de hade mycket gemensamt.
Trainee-programmet pågår i två år
och halva tiden har gått. Man träffas en
LUM nr 4 | 2007

gång i månaden. Fakulteten står för 25
procent av deltagarnas lön så länge utbildningen pågår. Det är en viktig signal för post doc-forskarna att fakulteten
satsar på dem, men lika viktig är gemenskapen.
– Vi är alla väldigt stressade, men att
gå här ger mer energi än det tar, säger
Annika Olsson, doktor i förpackningslogistik.
– Det har varit skönt att träffa människor som är lika en själv. Jag har känt
mig udda ända tills jag kom till den här
gruppen, för här är alla som jag. Ingen
har någon hobby, forskningen är ens liv,
skrattar Lena Uller, medicinare.

fakultet – avstånden är plötsligt korta
inom den koloss som universitetet är, säger medieforskaren Helena Sandberg.
tillsammans. Och på eget initiativ, helt vid sidan
om trainee-programmet, är man nu alltså igång med en tvärvetenskaplig antologi på temat ”Fart och förändring”. Den
beräknas klar till våren 2008.
– Den blir ett slags svar på skriften
”Det eviga som traditionsbrott” som
gavs ut av garvade professorer genom
Kulturforum för något år sedan, säger
Helena Sandberg.
Idén föddes att göra något

kring antologin närmar man sig varandras ämnen och sätt
att tänka ännu mer och kanske blir det
fler samarbeten framöver. Redan har några forskningskontakter knutits över ämnesgränser, berättar Aylin Ahadi från mekanik på LTH, som ska börja samarbeta
med en forskare i nanoteknologi – Sara
Ghatnekar Nilsson.
I diskussionerna

har hållit föredrag om
sig själv och sitt ämne. Det har varit ahaupplevelser för de andra deltagarna.
– Jag var helt ovetande om den enorma kunskapsmassa som Lunds universitet representerar som arbetsplats, säger
historikern Marie Cronqvist. Man har
varit så upptagen av sitt eget.
– Nu känner jag någon inom varje
Varje forskare

text & foto : BRITTA COLLBERG
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Tusentals kursplaner omskrivna
enligt Bolognaprocessen
Men informationen är inte tydlig nog, menar vicerektor
Utbildning. Tusentals kursplaner

är nu, eller på väg att bli, omskrivna vid Lunds universitet. Allt i enlighet med den svenska högskolereformen som ska vara genomförd
den 1 juli. Detta för att grundutbildningen ska klara att hålla Bolognastandard – men själva Bolognaprocessen ska inte vara genomförd
förrän 2010.

Vicerektor Eva Åkesson som den 1 maj
utnämns till nationell Bolognaexpert,
försökte bringa reda bland Bologna-begreppen på ett seminarium häromveckan. En vanlig missuppfattning gäller
betygsfrågan som överhuvudtaget inte
finns med i Bolognaprocessen eftersom
det inte finns några Bologna-betyg. Däremot finns det ECTS-betyg. Och ECTS
( European Credit Transfer System) är
ett meritöverföringssystem som de an-

slutna länderna kan anpassa sig till genom exempelvis nya poängsystem eller
betygsskalor. Men det är inget tvång att
ändra betygen, utan upp till varje land.
Det viktigaste i själva Bolognaprocessen är de olika nivåerna som utbildningen ska vara indelad i: grund-, avanceradoch forskningsnivå.
Kursplanerna som nu skrivs om ska ha

tydliga beskrivningar av kursens innehåll och vilka färdigheter den ska ge –
s.k. learning outcomes. Men när det gällde detta var Eva Åkesson inte helt nöjd.
– De måste bli mycket tydligare med
informationen till de blivande arbetsgivarna, sa hon. Det räcker inte med att lärarna förstår – informationen måste också gå hem i arbetsgivarsammanhang.
Detta hänger ihop med kravet på att
studenterna ska vara anställningsbara efter genomgången utbildning – vilket är

ett övergripande mål i Bolognaprocessen.
När det gäller anställningsbarhet är
det ett begrepp som mötte stort motstånd ute bland områdena vid LU till en
början enligt vicerektorn.
– Men det har verkligen svängt nu.
Särskilt inom HT-området. Och det är
glädjande att alla områden nu inser vikten av anställningsbarhet.
är ju
att öka rörligheten bland särskilt de europeiska studenterna – 46 länder är nu anslutna. Alla ska kunna läsa överallt och
alla lärosäten tävlar om de bästa studenterna – dvs. de som genomför sina studier och därmed genererar pengar till lärosätet. Detta har resulterat i nära nog
en explosion av nya masterprogram. Som
exempel kan nämnas Stockholms universitet som i höst erbjuder 83 program,
Syftet med Bolognaprocessen

”Ett hästjobb med alla kursplaner”
Utbildning. – Det har varit ett hästjobb, suckar Kristina Eneroth, vicerektor på Ekonomihögskolan. Men
nu känns det som om vi är klara.
På hennes fakultet handlar det
om hundratals omskrivna kursplaner och nitton nya utbildningsplaner för programmen.

Kristina Eneroth.
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Men tack vare det stora arbetet som gjordes i samband med att Ekonomihögskolan
återackrediterades i fjor blev arbetsbördan
med alla nya planer lite lättare.
– Vi var redan inne i kvalitetssäkringen.

Samtidigt har det nya civilekonomprogrammet arbetats fram (se förra LUM) och
parallellt med det startar man ett ekonomie kandidatprogram med stor valfrihet
när det gäller kombination av kurser.
Genom det nya programmet tar man
möjligen tillvara de fristående kurser som
nu drabbats av kraftigt minskat söktryck.
Och det är särskilt kurser på c- och d-nivå,
berättar Kristina Eneroth.
– En del av det tappet kan bero på att
de ”äldre” studenterna nu får jobb istället,
säger hon.
På sikt tror Kristina Eneroth att de fri-
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Växjö 25 och Mälardalen 11. Lund erbjuder ett 60-tal mastersprogram med olika inriktningar.
– Man kan ju undra om det finns så
många studenter, sa Eva Åkesson lite försiktigt.
Rent allmänt menade hon att den
svenska högskolevärlden står inför stora och kanske rentav dramatiska förändringar under de närmaste åren. Det
nuvarande problemet med minskat söktryck verkade dock inte oroa henne så
mycket. Sånt går upp och ner – och det
vänder, menade hon.
– Det är egentligen bara bra att vi har
lite luft i systemet nu när vi har så mycket att genomföra.
Det är snarare frågan om införandet av kursavgifter, och inte minst det
nya resurstilldelningssystemet, som bekymrar Eva Åkesson. Det senare utreds
nu av Dan Brändström och ska ligga till
grund för den forskningspolitiska propositionen som kommer 2008. Utredningen resulterar troligen i ett gemensamt anslag för forskning och utbildning istället
för nuvarande uppdelning på två statsfinansierade anslag till varje lärosäte.
Dan Brändström har begärt förlängd
utredningstid för förslaget som skulle
gått ut på remiss till lärosätena nu i vår.
Maria Lindh

Samordning gav
Eurobachelor i kemi
Utbildning. Vad sägs om att ta en
Eurobachelor i kemi? Det är fortfarande inte möjligt vid någon svensk
högskola men denna examen existerar nu vid 30 lärosäten i 13 europeiska länder. Den är frukten av den
”tuning” eller avstämning av grundutbildningen som bedrivs inom ramen för Bolognaprocessen.

Det finns flera ämnesspecifika nätverk
som ägnar sig åt tuning. En av de lundensare som en eller två gånger om året
åker på sådana här konferenser är Carl
axel Andersson, studierektor vid Studiecentrum på Kemiska institutionen.
– Syftet är inte att reformera grundutbildningen i kemi utan att beskriva den i
termer som är transparenta och översättbara från det ena utbildningssystemet till
det andra. Det är klart att detta i sin tur
påverkar grundutbildningen i olika länder. Men målet är inte likformighet; varje lärosäte kan bevara sin särprägel, säger
Carlaxel Andersson.
ämnesområdet som har utvecklat en gemensam
europeisk examen, en Eurobachelor. Lärosätena kan söka rätten att utfärda en
certifierad examen av detta slag; enligt
Carlaxel Andersson skulle LU vara kvalificerat för detta. Men Eurobachelor är
inget okontroversiellt begrepp.
– Kritiker menar att ett sådant system
minskar studenternas valfrihet. Och det
är riktigt att utbildningen måste följa en
viss plan och blir mer bunden. Men valfriheten är också en fråga om pengar –
även utan Eurobachelor kommer vi ändå
att tvingas minska kursutbudet, menar
Carlaxel Andersson.
Eurobachelor-konceptet har även påverkat själva begreppet kemi. I Tyskland
räknas biokemi eller biologisk kemi av tradition inte som kemi utan som biologi.
Men tyska lärosäten som utfärdar den

Kemiområdet är det första

stående kurserna kommer att förlora studenter till programmen som stämmer
bättre med Bolognas rörlighetstanke.
Ekonomihögskolan erbjuder 16 nya
masterprogram på internationell nivå
och hittills ser det bra ut med söktrycket
från de internationella studenterna. Det
är för tidigt att se hur det svenska söktrycket ser ut, men Kristina Eneroth tycker att det är viktigt att svenska studenter
erbjuds internationell utbildning även på
hemmaplan.
– Det råder dock en väldigt stor osäkerhet i hela utbildningssystemet just nu,
säger hon.
Maria Lindh
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nya examen har varit
tvungna att
inkorporera
biokemi i kemistutbildningen.
I de forna
öststaterna
studerar man
kemi på ett
Carlaxel Andersson, stuannat sätt än dierektor på KC, är med
och samordnar den euhos oss.
ropeiska kemistutbild– Där är
ningen.
den gamla
pluggskolan
fortfarande förhärskande. Kemiutbildningen ser ut som det gjorde hos oss cirka 1950, säger Carlaxel Andersson.
När man skickar eller tar emot utbytes-

studenter kommer också skillnader i de
olika utbildningssystemen i dagen.
– Om vi till exempel skickar någon till
Spanien är det självklart att vederbörande får tillgodoräkna sina poäng därifrån
i sin svenska examen. I det avseendet är vi
mer anpassade till Europa än vissa andra
länder som vi tar emot studenter ifrån.
Det händer att det som de gjort i Sverige
inte räknas när de kommer hem. Hemma
måste de kanske göra om alltsammans,
konstaterar Carlaxel Andersson.
Viktigt är naturligtvis också att samordna betygssystemen så att man av de
poäng en student tagit kan bedöma vilken arbetsbörda hon eller han har haft.
Det europeiska betygssystemet heter
European Credit Transfer System. En
”ECTS-kredit” ska motsvara en poäng i
det nya svenska betygssystemet eller 1,5 i
det gamla. Om någon har fått 15 ECTSkrediter utomlands vet man att det motsvarar ca tio arbetsveckor.
Göran Frankel
Läs mer om kemiämnets
utveckling på sidan 22.
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Tropisk
utflykt

Borneos enda järnväg var
inte alltid till att lita på.
Här hade tåget gått sönder
och lundaforskarna fick gå
många kilometer till orten
Tenom som var målet.
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Detta är världens största blomma som kan bli en meter i
omfång. Arten heter Rafflesia tuan-mudae.

Karin Svensson är sist ut över hängbron i Danum Valley.

Linnés lärjungar fyndade på Borneo
Varken Carl von Linné eller hans
elever kom någonsin till Borneo.
Detta har man nu rättat till i Lund
med hjälp av en forskarkurs i tropisk botanik. Forskargruppen, som
kallar sig ”Linnés lärjungar”, är nyss
hemkommen från den tropiska ön
där de i sann linnéanda letat och
funnit tre arter av världens största
blomma – Rafflesia.

Under nästan hela mars månad befann
sig lundagruppen på 16 personer i den
fuktiga regnskogen på världens tredje
största ö – Borneo. Av dessa var sju forskarstuderande som inom ramen för 5-poängskursen hade förberett sig genom tio
studieträffar tillsammans med bland andra Lennart Engstrand i Botaniska trädgården. Han ledde den unika resan – ingen grupp från LU har tidigare skickats
till Borneo – och är mycket nöjd med de
fynd man gjorde.
– Inte nog med att vi nu kan kalla oss
mästare i rafflesia-skådning, vi fann även
drygt tio arter av den köttätande kannrankan och flera hundratals andra tropiska växter, säger han.
Karin Valtinat, en av doktoranderLUM nr 4 | 2007

na, berättar om ständiga ösregn, en luftfuktighet på 80 procent, orangutanger,
bergsbestigning och tåg som gick sönder
så att de istället fick gå längs rälsen.
– En fantastisk resa, sammanfattar
hon entusiastiskt.
Förutom några lättare slängar av magsjuka och att en flock makak-apor stal en
del av gruppens malariatabletter så inträffade inga missöden under resan.
Med sig hem har nu forskarna tusentals bilder på de delvis unika växtfynden som ska sorteras och dokumenteras
på bästa sätt. Tentamen på kursen sker
i form av en gemensam bred sammanfattande reserapport fram i höst. Det är
första gången en kurs i tropisk botanik
ges vid Lunds universitet, och att Borneo blev platsen för fältstudier beror på
att det är ett av världens artrikaste områden med en enorm mångfald, berättar
Lennart Engstrand. Resan har finansierats genom fonder och egna medel.
text: Maria Lindh
foto : k arin valtinat
FOTNOT. Resan var förlagd till den malaysis-

ka delen av Borneo i de två delstaterna Sarawak och Sabah. Gruppen studerade även
frukt- och grönsaksmarknader på Borneo.

Här gäller det att hålla fingrarna borta!
Detta är en av de tio arter av den köttätande kannrankan som lundaforskarna hittade.
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translationellt. “Translationell” är ordet för dagen inom medicinsk forskning. Sådan

forskning utgår från konkreta sjukvårdsfrågor, som tas upp och studeras i de experimentella forskarnas laboratorier, varpå de nya labbrönen förs tillbaka för att förbättra sjukvården.
LUM har tittat på några exempel på translationell forskning vid Lunds universitet.

Från teknik
till klinik
Cancerforskare från Medfak och LTH flyttar ihop på BMC
“Från teknik till klinik”. Så kan
man sammanfatta tanken bakom CREATE Health i Lund, ett nytt
stort forskarsamarbete på cancerforskningens område. Målet för de
sju deltagande forskargrupperna
är att utveckla nya verktyg för att
diagnostisera, prognostisera och
behandla cancer.

– Tre av forskargrupperna kommer från
Medicinska fakulteten och tre från LTH.
Detta är nog den enda satsning i Sverige där teknisk och medicinsk forskning
integrerats på allvar, menar Carl Borrebaeck, programdirektör och ledare för en
av de sju grupperna.
Den sjunde forskargruppen representerar klinikerna, cancerläkarna. Carl
Borrebaeck understryker att den kliniska forskningen inte är med för att detta
är politiskt korrekt, utan för att den är en
viktig del av samarbetet:
– Det talas mycket om att kombinera klinik och laboratorieforskning, men
alltför ofta stannar det vid vackra ord.
Här är samarbetet med sjukvården verkligen genomfört. Alla laboratorieforskare arbetar med blod- och vävnadsprov
från patienter, och inte med försöksdjur
eller förenklade cellsystem. Vi använder
18

den riktiga komplexa varan, säger han.
Bröstcancer och lymfom är de cancersjukdomar man inriktar sig på, eftersom där redan finns mycket specialkunskap i Lund. Det första målet är att tidigt
kunna hitta de patienter som löper störst
risk att få återfall eller som börjat bli resistenta mot sin behandling. Desssa patienter behöver den tuffaste behandlingen, medan man kan gå mer varligt fram
med övriga patienter.
Medlen för att nå målet heter proteomik och genomik – analys av proteiner
och gener. Ett syfte är att sålla fram proteiner och gener som kan fungera som
biomarkörer, dvs. ge upplysningar om en
patients tillstånd.
använder man
bland annat ”mikromatriser”, biologiska
datachips försedda med hundratals små
prickar. Prickarna utgörs av antikroppar,
ämnen som vart och ett reagerar på ett
visst protein, och resultatet blir lysande
mönster som skiljer sig åt mellan patienter och friska försökspersoner. Mikromatriser används också för genstudier, där
man kan få plats med hela den mänskliga
arvsmassan på ett enda biochip.
Carl Borrebaeck själv är inriktad på
proteinstudier med mikromatriser och
I proteinstudierna

s.k. fluorescensteknik. Åke Borg, en annan forskargruppsledare, är inriktad på
genforskning. Peter James –”en gudabenådad masspektrometrist” enligt LTHkollegan Thomas Laurell – arbetar med
proteinstudier via metoden masspektrometri.
Thomas Laurell själv befinner sig i den
tekniska ändan av samarbetet. Hans mål
är att utveckla den nano-bioteknik med
vars hjälp nya metoder för cancerdiagnostik och uppföljning kan göras billiga
och lätthanterliga nog för att komma till
bruk inom sjukvården.
den nya generation av
biochips han hoppas på som en rad små
trattformade ”brunnar” i en kiselskiva,
fyllda med mikrokulor som täckts av
antikroppar.
– Poängen med detta är att kulorna
ger en större yta. De rymmer mer antikroppar, och man kan på så sätt fånga
upp även proteiner som finns i mycket
små mängder i ett prov.
– Brunnarna mynnar ut i små hål på
chipets undersida, där man i en serie steg
kan samla in de proteiner som antikropparna i de olika brunnarna reagerat på,
förklarar han.
Tekniken är tänkt att bli nästa geneHan beskriver
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rebaeck och Peter James, har flyttat dit
hela sina forskargrupper. Andra har valt
att bara placera några av sina doktorander där, bl.a. av ekonomiska skäl – hyran
i D-huset är 4500 kr/kvm, mycket högre än i äldre universitetsbyggnader (även
om det ingår viss extraservice). Men även
de forskare som inte har egna tjänsterum
hos CREATE Health besöker ofta BMC
och tar del i diskussionerna.
– Den fysiska närheten spelar större
roll än till och med jag trodde, och då
var ändå jag en av de pådrivande bakom
sammanflyttningen! Det gäller inte de
stora strategiska och ekonomiska besluten, för de måste i vilket fall som helst tas
vid personliga möten, men för den dagliga problemlösningen och bollandet av
idéer, menar Carl Borrebaeck.
i samhället: man räknar idag med att var tredje
svensk kommer att få cancer någon gång
i sitt liv. Men variationen, även inom en
sjukdomsgrupp, är stor. Två patienter
med bröstcancer kan ha helt olika former av sjukdomen, som ger olika prognos
och bör behandlas på olika sätt. CREATE Health-forskarnas vision är att deras
verktyg snabbt och enkelt ska kunna visa
vilken typ av sjukdom en viss patient har,
och – för dem som redan börjat behandlas – hur väl behandlingen lyckas.
CREATE Health startades med 45
miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning, och har också nyligen
fått 25 miljoner av Wallenbergstiftelsen
för ny utrustning till ett cancerprojekt
i centrets regi. Men även om Strategiska stiftelsens satsning är en av de dyraste i sitt slag i Sverige, så är pengarna bara
avsedda att räcka i fem år. Vad händer
sedan?
För första gången tvekar Carl Borrebaeck en smula:
– Det får vi se då... men jag utgår från
att fakulteterna och universitetsledningen, som talat mycket väl om vårt arbete,
kan se till att det fortsatta samarbetet får
det stöd som behövs!
Cancersjukdomarna ökar

Nöjda med samarbetet: Carl
Borrebaeck,
biomedicinare, och Carsten
Rose, kliniker.

ration biochips för proteinanalyser. Precis som dagens chips ska de nya chipsen rymma många analyser på en gång
och kunna hanteras med automatiska,
datorstyrda apparater. Men medan dagens proteinchips analyseras med hjälp
av fluorescens, så ska de nya laurellska
chipsen analyseras med masspektrometri som ger mer detaljerad information
om proteinerna i provet.
Bland de återstående forskargrupper-

na arbetar Sven Påhlmans grupp med tumörbiologi, speciellt med de proteiner
som bildas i tumörer vid syrebrist. Carsten Peterson och hans bioinformatiker
utvecklar sätt att hantera de mängder
med data som kollegornas experiment
ger upphov till. Carsten Rose, slutligen, befinner sig i den kliniska ändan
av CREATE Health-samarbetet: han är
LUM nr 4 | 2007

den som förser de experimentella forskarna med patientprover, och som testar deras resultat i den praktiska vården.
– De flesta motsvarande samarbetsprojekt måste först bygga upp den kliniska forskningsdelen. Här är den delen
klar från början, eftersom vi på onkologiska kliniken redan har mycket forskning igång, säger han.
Cancerkliniken vid Universitetssjukhuset i Lund har mer än 40 disputerade
läkare som delvis sysslar med forskning.
Man har dessutom en särskild enhet för
klinisk prövning, där man testar nya läkemedel och behandlingsmetoder antingen på uppdrag av läkemedelsindustrin eller som akademiska forskningsprojekt.
är inrymt i ett och ett
halvt våningsplan i BMCs nyaste hus,
D-huset. Vissa forskare, som Carl BorCREATE Health

text & foto : INGEL A BJÖRCK
CREATE Health står för Clinical Cancer Research using emerging advanced technologies
for Health. Se också www.createhealth.lth.se
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translationellt

barnalstring
med förhinder
Nytt centrum studerar bland annat hur
mödrars rökning påverkar sönernas spermiekvalitet
“Den mänskliga spermien – en utdöende cell”. Det var den oroande
titeln på en av programpunkterna
vid Den translationella forskninggens dag (se sid 10). Och faktum är
att spermierna hos män i flera av
världens länder visar tecken på att
tackla av.

I en nordisk jämförelse ligger Finland
bäst och Danmark sämst till på det
här området, med Sverige mittemellan.
I Danmark har utvecklingen varit så
drastisk att 20-åriga ynglingar har nästan bara hälften så mycket spermier som
60-åriga män.
– Svenskar och danskar är genetiskt
sett mycket lika. Att Danmark är mer
drabbat i det här avseendet måste alltså bero på något i livsstilen eller miljön,
säger molekylärbiologen och forskaren Yvonne Giwercman på CRC, Clinical Research Centre i Malmö. Och Leif
Bungum, norsk gynekolog som nyligen
arbetat i Danmark, tror sig veta vad:
– Danskar röker mycket mer än
svenskar, inte minst kvinnorna. När
jag först kom till mitt danska sjukhus
var hela dess entréhall tapetserad med
Prince-affischer. Det tog mycket lång tid
innan det blev rökförbud inom danska
sjukvården.
20

Jordbrukskemikalier är en annan
tänkbar miljöfaktor. I USA har männens spermiekvalitet t.ex. visat sig sämre
i jordbruksområdena i Missouri än i stora
städer som Minneapolis och New York.
Men forskningens huvudmisstankar går
ändå numera mot rökningen: man tror
att kvinnors rökning skadar deras foster
så att pojkarna får sämre spermiekvalitet.
– Därför är det ju oroväckande att unga
flickor nu är den grupp som röker mest i
Sverige, tycker Yvonne Giwercman.
Hon och hennes man professor Aleksan-

der Giwercman forskar och arbetar med
den manliga fortplantningen, medan
Leif Bungum och hans hustru Mona gör
detsamma, i huvudsak på den kvinnliga sidan. Tillsammans utgör de kärnan
i forskargruppen vid ett nyligen invigt
Reproduktionsmedicinskt Centrum vid
Universitetssjukhuset MAS i Malmö.
Där ska rymmas behandling och forskning med inriktning på allt som har med
reproduktion att göra – inte bara behandling av barnlöshet, utan också studier av fostrets utveckling och av sjukdomar som testikel- och prostatacancer
med mera.
Aleksander och Yvonne Giwercman
leder en forskargrupp som studerar hur

gener och miljö i samverkan påverkar
den manliga fortplantningen. De kom
till Lunds universitet år 1999, och två av
deras första doktorander disputerar nu i
vår på just denna sorts studier.
Doktoranden Jonas Richthoff har
bl.a. visat att cigarrettrökning (men inte
snusande) har en negativ effekt på spermieantalet. Han fann också att rökning
ledde till mindre och mer ovala spermier. Om det bara är en skillnad i utseende eller också i funktion är än så länge
oklart.
Richthoffs doktorandkollega Tarmo
Tiido har koncentrerat sig på hur PCBliknande miljögifter påverkar spermierna. Han har bl.a. visat att ju mer sådana gifter en man utsatts för, desto fler
Y-kromosomer blir det bland spermierna. Detta samband fanns dock bara hos
män med en viss genvariant.
av olika gener kan samspela med olika miljöfaktorer är något forskningen överlag nu uppmärksammar mer och mer. Storrökare
som klarar sig undan lungcancer kan exempelvis ha en genvariant som på något
sätt skyddar mot cancer. Andra genvarianter ökar risken för åldersdiabetes, och
gör bärarna mer känsliga för livsstils- och
miljöfaktorer: om en sådan person äter
Att naturliga varianter
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Yvonne och Aleksander Giwercman leder en forskargrupp som är
ansluten till det nya Reproduktionsmedicinska Centret vid UMAS
i Malmö.

fel och blir överviktig, så kommer diabetesen som ett brev på posten.
Den Giwercmanska gruppen var, tillsammans med forskare vid Yrkes- och
miljömedicin i Lund, bland de första som
upptäckte hur de här mekanismerna spelar in när det gäller organiska miljögifters
påverkan på spermier.

Den dåliga spermiekvaliteten hos unga
danska män utgör ett stort bekymmer i
Danmark, säger Leif Bungum.

helt igensatta äggledare. Malmöforskarna tror snarare att de flesta fall av infertilitet beror på många olika del-skäl på
båda håll, som tillsammans ger det negativa resultatet.
Numera kan dock mycket göras för
att hjälpa naturen på traven. Den enklaste metoden är insemination, sedan föl-

”Är det då så lyckat att på det här sättet gå
förbi det naturliga urvalet? De spermier som
inte självmant kan fortplanta sig, de kanske
inte heller borde göra det?”
– På den undersökta gruppen som helhet såg man ingen tydlig effekt av miljögifterna. Men när man delade upp
gruppen efter genvarianter blev det väldigt klara resultat. Hos en undergrupp
hade spermieantalet minskat med hälften, medan de andra undergrupperna
inte hade påverkats alls, säger Aleksander Giwercman.
bero i lika
mån på faktorer som har med mannen,
med kvinnan och med paret att göra.
Men i verkligheten handlar det sällan om
så enkla fall som män med noll spermier
och kvinnor utan ägglossning eller med
Barnlöshet har ansetts
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jer traditionell provrörsbefruktning och
i vissa fall även s.k. mikroinjektion. Det
senare är ett sätt att genom injicering ge
en skjuts åt spermier som inte på egen
hand kan ta sig in i ägget.
på DNAbrott hos spermierna hos de män som behandlats för barnlöshet. Spermier med
många DNA-brott kan, visar det sig,
nästan aldrig ge någon graviditet genom
bara insemination. De behöver maximal
hjälp genom mikroinjektion för att kunna befrukta ett ägg.
Är det då så lyckat att på det här sättet
gå förbi det naturliga urvalet? De sperMona Bungum har tittat

Mona Bungum har funnit att DNAbrott på spermier gör att de inte
kan befrukta ägg normalt.

mier som inte självmant kan fortplanta
sig, de kanske inte heller borde göra det?
Det är fertilitetsbehandlingarnas hundratusenkronorsfråga, som ingen ännu
kan besvara.
– Patienterna är förstås oerhört lyckliga när de får ett barn. Men att gå förbi
den naturliga selektionen innebär å andra sidan teoretiskt sett alltid en risk, anser de fyra malmöforskarna enhälligt.
Som så ofta inom den moderna medici-

nen handlar fertilitetsbehandlingen om
att angripa symtomet, barnlösheten, snarare än dess grundläggande bakgrund.
Stora resurser har satsats på att utveckla metoder för konstgjord befruktning,
medan betydligt mindre anslag gått till
forskning om barnlöshetens orsaker. Ett
skäl är trycket från barnlösa par som vill
ha en omedelbar lösning på sitt problem,
ett annat att det är svårare både att hitta
och att åtgärda en kombination av miljöorsaker som kan ha med det moderna
samhällets livsstil att göra.
– Ändå vore det ju mycket bättre om
vi kunde förebygga det som leder till infertilitet, så att kvinnor och män kunde
producera ägg och spermier som klarar
av befruktningen på egen hand, menar
Aleksander Giwercman.
INGEL A BJÖRCK
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foto : kennet ruona

Vart tog
kemisterna
vägen?
Gränsöverskridande trend luckrar upp
gamla strukturer på Kemicentrum
– Kemin står inför en identitetskris.
Man kallar sig inte längre ”kemist”
utan biotekniker, biomedicinare,
materialforskare och så vidare. Förändringarna speglas också i utvecklingen av Kemicentrum i Lund från
dess tillblivelse till i dag, säger Jesper Sjöström som i en drygt 300 sidor tjock, nyutkommen bok har beskrivit och analyserat KC:s historia.

Jesper Sjöström var doktorand vid KC
1998–2002. Han ivrade under den tiden
för mer diskussion om etiska frågor och
större samhällsintresse bland kemisterna och satt också med som doktorandrepresentant i KC:s styrelse. 2003–2005
var han knuten till Forskningspolitiska
institutet och arbetade då bl.a. med studien ”Kemicentrum vid Lunds universitet. Perspektiv på organisation och forskning vid Sveriges första storinstitution”.
I dagarna har han flyttat till Enheten för
natur, miljö och samhälle vid Lärarutbildningen på Malmö högskola.
kom till 1967 när
såväl LTH:s kemiavdelningar som LU:s
och Alnarpsinstitutets kemiämnen flyttade in i de då nybyggda husen i norra Lund. Det nya komplexet var en del
Storinstitutionen
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av satsningen för att
bygga upp LTH. Det
betydde också att
tyngdpunkten för
den kemiska forskningen försköts från
Uppsala till Lund.
– Det var en tid när
den klassiska uppdel- Jesper Sjöström.
ningen i organisk och
oorganisk kemi började upplösas och nya kemiska discipliner
föddes. Den utvecklingen har fortsatt och
nyligen har ju den oorganiska kemin vid
KC uppgått i avdelningarna för organisk
kemi respektive polymer- och materialkemi, säger Jesper Sjöström.
fram till ca
1970 som kemins ”fysikifiering”. En rad
fysikaliska mätinstrument slog igenom i
kemiforskningen. 50- och 60-talen var
också en tid präglad av teknikoptimism.
Man satsade på kemisk grundforskning
och förlitade sig på att den skulle producera tillämpningar till fromma för näringslivet och samhällsekonomin. Amerikanska forskningsinstitutioner som
Caltech och MIT med sina näringslivskontakter var förebilder för KC.
– Men tajmingen var kanske inte den
Sjöström beskriver tiden
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bästa, medger Jesper Sjöström. 1963 kom
Rachel Carsons klassiker Tyst vår om farorna med kemiska bekämpningsmedel.
På 70-talet när miljörörelsen tog fart blev
”kemi” för många ett fult ord liktydigt
med ”miljöförstöring” och ”hälsorisker”.
Kemin ansågs inte längre lika samhällsnyttig. I slutet av 70-talet sjönk också
ansökningstrycket till LTH:s kemiteknikerlinje.
Samtidigt genomgick den kemiska in-

dustrin en strukturomvandling som en
följd av konkurrensen från utvecklingsländerna. Det lönade sig inte längre att
framställa bulkråvaror – nu var det specialkemikalier som gällde.
– På 1970-talet börjar också en ny fas,
något jag skulle vilja kalla för kemins
”biofiering”. Nya discipliner utvecklades som molekylärbiologi, genteknik,
biomedicin, bioteknik och kemisk miljö-

forskning. Och den gränsöverskridande
trenden har fortsatt med i dag ”heta” områden som materialvetenskap och biomolekylära vetenskaper där kemi utgör en
viktig del men inte hela kunskapsmassan, säger Jesper Sjöström.
Det rymdes och ryms alltså många värl-

dar på KC. Dessutom skedde en förskjutning från avdelningar till forskargrupper.
Detta blev ännu tydligare när löntagarfonderna i början på 90-talet förvandlades till forskningsstiftelser. De forskargrupper som kunde dra till sig stora
anslag blev också relativt självständiga.
Storinstitutionstanken var ett förbleknat ideal. Lennart Eberson (professor i fysikalisk organisk kemi som grundade Avdelningen för kemisk fysik),
ibland kallad ”Mr KC”, konstaterade
att KC förvandlats till ett ”småinstitutionskonglomerat” där starka avdelning-

ar och forskargrupper gick sin egen väg
och där administrationen mest bestod i
husadministration. I dag har storinstitutionen omorganiserats i tre större institutioner: Kemiska institutionen, Institutionen för livsmedelsteknik och
Institutionen för kemiteknik. Dessutom
strävar Kemiska institutionen efter att
organisera sig i större temaavdelningar.
att ”kemist” faktiskt
håller på att försvinna som yrkesbeteckning?
– Om det är bra eller dåligt vet jag
inte, svarar Jesper Sjöström. Vissa kemister beklagar utvecklingen medan andra
betonar att i gränsytorna mot andra vetenskaper behövs fortfarande de kemiska
kunskaperna. Kemisk syntes och kemisk
analys är lika viktiga idag som någonsin tidigare.
Vad betyder det

Göran Frankel

Kinnarps 9000

Kinnarps Serie[f]

Kinnarps Monroe

Johan Larsvall, Torbjörn Höjer

Anders Nørgaard

Johan Larsvall, Torbjörn Höjer

Kinnarps Interior erbjuder e-handel!
Nu kan vi som första inredningsföretag erbjuda Lunds Universitet e-handel via www.lu.se/lupin.
Här hittar du vår produktkatalog där du kan göra beställningar direkt via internet.
Passa på och besök vårt inredningshus i Malmö där vi har kompletterat Kinnarpsprodukterna
med ett stort antal ledande varumärken. Upplev framtidens kontorsmöbler som var och en
sätter en ny standard i sin klass.
Kinnarps Interior Östra Hindbyvägen 63, 213 74 MALMÖ
Tel 040-14 34 20 E-mail info@malmo.kinnarps.se
www.kinnarpsinterior.se

LUM nr 4 | 2007

23

jakten på makten | del 3

vilken
		 forskning
	väger
			tyngst?

foto : burke / triolo productions / ibl

Utvärdering och kvalitetssäkring är nya honnörsord. Flera
svenska universitet försöker nu, vart och ett för sig, hitta nya och enklare modeller för att kvalitets
pröva forskning. En statlig utredning arbetar
för högtryck med samma sak.
Vad är mätningstrenden uttryck för? Är det
ett sätt att öka den politiska styrningen av
forskningen? Eller en väg till ökad dynamik
och förnyelse?
Och vem avgör vad som är kvalitet?
I tredje och sista delen av LUMs serie ”Jakten på makten” inriktar vi oss på
humaniora och samhällsvetenskap. Har
de en chans i konkurrensen när forskningsanslag ska fördelas efter kvalitetskriterier som ännu inte formulerats?
Vi frågar också forskare i Uppsala och Lin
köping om deras syn.
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All forskning ska granskas – men ännu vet ingen hur

Den statliga resursutredningen leds av
förre vd:n för Riksbankens jubileumsfond, Dan Brändström. Han ska föreslå hur anslagssystemet ska utformas för
att främja svensk forskningskvalitet. Utredningen skulle presenteras i oktober,
men Brändström har begärt förlängd utredningstid för att ta ett helhetsgrepp på
finansieringen av högskolan – inte bara
forskningen utan också forskar- och
grundutbildningen.
Bakgrunden till utredningsuppdraget är

den snabba utvecklingen inom universitetsvärlden. I dag finns cirka 40 högre lärosäten varav 14 universitet. Istället för att
fördela medel jämnt över, vill regeringen
se en profilering av lärosätena och konsolidering av starka forskningsmiljöer.
– Det här gynnar stora universitet som
Lunds, säger rektor Göran Bexell som ingår i utredningens referensgrupp.
En modell som diskuteras är att lägga
alla statliga direktanslag (så kallade fakultetsmedel) i en enda ”påse”, utan att
dela in dem efter vetenskapsområden.
Medlen fördelas sedan i konkurrens till
lärosätena efter en kvalitetsprövning.
– Men kvalitetskriterierna är alltså
ännu inte klara och inte heller mätmetoden. Det kan handla om mer än utLUM nr 4 | 2007

bildnings- och forskningskvalitet – t.ex.
samverkan med andra lärosäten och med
industrin, säger Göran Bexell.
Förmodligen skapas en ny central instans för att fördela anslagen.
– Den får stort inflytande. Flera rektorer i referensgruppen är skeptiska till ytterligare en granskande myndighet över
oss, vi har ju redan Högskoleverket, säger Göran Bexell.
Samtidigt inser man att regeringen

är öronmärkta för att gå till vissa ämnesområden.
Med större resurser och ökad frihet att
fördela dem, stärker universitetets formella organ alltså sin ställning och balanserar inflytandet från de ekonomiskt
starka forskningsgrupperna. Man kan
planera mer långsiktigt än dagens korta
externa projektbidrag medger. Universitetet blir mindre av ett forskarhotell, inte
så splittrat och kan förhoppningsvis sat-

”Vad väljer man då – stamcellsforskning
eller forskning i islamologi om båda
håller toppkvalitet? Ja, här ger den
strategiska planen ingen vägledning.”
vill ha något i utbyte när den går universiteten till mötes och höjer direktanslagen; den vill vara säker på att pengarna
används där de gör mest nytta.
– För att det ska fungera måste kvalitetsvärderingssystemet vara tydligt, väl
förankrat inom akademin och transparent, så att besluten kan granskas och
ifrågasättas. Lärosätena måste bedömas
på ett sätt som uppfattas som rimligt.

sa mer på fri nyfikenhetsforskning, säger
Göran Bexell
Det blir större möjlighet att omfördela
pengar till exempelvis gränsöverskridande forskning. Men liksom staten måste
universitetet ha en gemensam kvalitetsgranskning för att kunna göra detta.
– Granskningen ska ge det förbättrade
underlag som universitetsstyrelsen efterlyst för att kunna prioritera och omfördela medel, säger Göran Bexell.

Vad innebär det här i praktiken?

Ökar eller minskar den statliga styrningen? Ja, det är lite svårt att säga, menar
Göran Bexell.
– Den centrala styrningen ökar genom
att all verksamhet kommer att kvalitetsprövas och anslagen fördelas därefter; vi
får mindre av automatik i utbetalningen än tidigare. Samtidigt får den universitetsgemensamma nivån vid varje
lärosäte större inflytande. Universitetsstyrelsens makt ökar med mer pengar i
kistan, speciellt eftersom pengarna inte

f.d. naturvetardekan, har åtagit sig att leda den grupp som
ska undersöka olika sätt att utvärdera
forskningskvalitet inom Lunds universitet. Lunds första granskning ska vara
klar 2008. I den strategiska planen står
att prövningen ska ligga till grund för
omfördelning av fakultetsmedel. Bengt
Söderström är inte riktigt glad för formuleringen; han tror inte det är möjligt
att omfördela pengar enbart utifrån en
kvalitetsbedömning.
Bengt Söderström,

t

Regeringen vill öka direktanslagen
till universiteten, men de ska fördelas i konkurrens till lärosäten med
starka forskningsmiljöer.
Hur kvaliteten ska mätas är det
ingen som vet. Det utreds som bäst
just nu.
Efter statens kvalitetsbedömning
tar universitetets egen granskning
vid. Blir vinnarna i Lund stamcellsforskare eller islamologer? Det är
en öppen fråga.
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– Bedömningen kan ingå i underlaget. Men det räcker inte att konstatera att något är bra eller dåligt. Det
krävs också ett strategiskt ställningstagande.
Vad väljer man då – stamcellsforskning eller forskning i islamologi om båda håller toppkvalitet? Ja,
här ger den strategiska planen ingen
vägledning.
– Det är en öppen fråga, säger
Göran Bexell. Det inte säkert frågan
ställs så på sin spets att den avgörs
av styrelsen. Det troliga är att styrelsen satsar extra på fakulteter som visar upp excellent forskning; i det här
fallet skulle kanske både medicinska
och teologiska fakulteterna få större
anslag.
utvärderingen ska
ses som hjälp till självhjälp, menar
Bengt Söderström.
– Vi ska undersöka olika modeller och sedan diskutera med fakulteterna hur vi bäst lägger upp arbetet.
Jag tror att vi kommer att göra något
i stil med Uppsala – om än inte lika
omfattande. Där ska 170 internationella forskare under några veckor bedöma alla ämnesområdens forskning
i 24 olika paneler.
Teknik, medicin och naturvetenskap är i stort eniga om att en metod
att bedöma kvalitet är att mäta hur
mycket deras forskning citeras i internationella tidskrifter. Men modellen
passar inte humaniora och samhällskunskap som har en annan publiceringstradition. Den behöver kompletteras med kvalitetsmått, som bör
användas också inom de experimentella ämnena, menar Bengt Söderström.
Den kommande

BRITTA COLLBERG
fotonot: I gruppen som ska undersöka

modeller för att utvärdera forskningskvalitet vid LU ingår förutom Bengt Söderström även etnologen Susanne Lundin, neurologen Olle Lindvall och Mats
Benner, föreståndare för Forskningspolitiska institutet.
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Susanne Lundin och Eva Österberg betonar att humaniora måste granskas utifrån sin egen
forskningskultur. foto : kennet ruona

humanister
vill visa sin
betydelse
I Uppsala ska internationella forskarpaneler utvärdera all forskning.
Göteborgs universitet genomför fakultetsaudits och i Linköping granskas samhällsvetare och humanister i en bibliometrisk analys. Lunds
universitet ska kvalitetspröva all
forskning vart femte år, med start
2008.
– Det här är en chans att göra humanistisk kunskap synlig och visa
på vilket sätt vi är nyttiga, säger Susanne Lundin, professor i etnologi.

Susanne Lundin har i uppdrag av Området för humaniora och teologi (HT) att
ta fram kvalitetskriterier som passar HTämnena. Hon ingår också i den universitetsgemensamma grupp som ska undersöka olika modeller för att värdera
forskningskvalitet.
De experimentella ämnena har tolk-

ningsföreträde både när det gäller att definiera kunskap och samhällsnytta och
hur man lägger upp och kategoriserar
forskning, konstaterar Susanne Lundin.
Humanister möts i en rad sammanhang
av mallar som styrs av vad som är möjligt
att mäta och som inte matchar den humanistiska forskningskulturen.
– Det som inte finns som kategori
finns inte över huvud taget! Och om man
inte är synlig kan man heller inte utvärderas. Det blir ett moment 22.
Det mesta är i dag kvantitativt oriente-

rat. Det gäller i viss mån Vetenskapsrådets ansökningsblanketter och ännu tydligare hos etikprövningsnämnderna som
sedan 2004 vänder sig till samtliga vetenskapsdiscipliner:
– Det kan bli svårt för humanister och
samhällsvetare att beskriva sin forskning
under punkter som ” Redogör för om in-
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samlat biologiskt material kommer att
förvaras i en biobank”…
Forskning ska också kunna nyttig
göras, för att motivera forskningsmedel:
– Det är i och för sig inget nytt. Forskning har alltid behövt motivera sin existens och det är självklart att forskning ska
ha en samhällsrelevans. Frågan är vilken
typ av samhällsrelevans?
Susanne Lundin ser inte kvalitetsgranskningar nödvändigtvis som ett hot
mot humaniora. Tvärtom:
– Nu har vi chansen att visa vad vår
nytta och kvalitet består i.
Det förutsätter dock utvärderingssystem som tillåter granskning på jämlika
villkor för alla områden.
– Det är lika viktigt att förstå människan som att ta fram en ny medicin,
eller snarare att förstå det samhälle där
den medicinerande människan verkar.
Många tekniska, medicinska och naturvetenskapliga upptäckter har kanske aldrig utnyttjats ordentligt, för att man inte
förstått sig på hur människor fungerar
socialt och kulturellt.
arbetat
mycket tvärvetenskapligt, med bl.a.
medicinare och genetiker. Den statliga
gentekniknämnden där hon satt i många
år var länge mest intresserad av att ha någon som ”skötte etiken”, men nu finns ett
växande behov av att se det man gör i en
social och kulturell kontext, t.ex. vad som
händer med människorna och samhället
när man för in genmodifierade produkter eller nya medicinska tekniker.
Den förändrade inställningen bådar
gott. Det gör också humanisternas egen
insikt om att de måste öppna sig mot andra vetenskaper för att intressera forskningsfinansiärerna.
Själv har Susanne Lundin
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– För att underlätta samarbete över
ämnesgränser är det viktigt att resultaten
av utvärderingarna kan översättas disciplinerna emellan. Man ska kunna förstå
vad som är hög kvalitet både inom naturvetenskap och humaniora, säger Susanne Lundin.
historieprofessor och
tidigare ordförande i Riksbankens jubileumsfond, betonar också att humaniora måste granskas utifrån sin egen forskningskultur.
– Jag skulle önska att Lund samverkade med andra universitet för att finna den bästa modellen. Det rimligaste
vore att låta några erfarna forskare fundera över hur de på rättvisaste sätt utvärderar forskning. Det är viktigt att börja
underifrån och först sedan se om vi kan
översätta resultaten till vad man får fram
i andra ämnen.
Eva Österberg,

Humanister skriver böcker och anto-

logier. De arbetar dessutom i regel ensamma och skriver både på svenska och
andra språk beroende på ämnet – språket är ofta en integrerad del av analysen. Som en tolkande och resonerande
vetenskap är humaniora nyttig och påverkar både samhälle och kultur, menar
Eva Österberg.
– Men det behövs ett långsiktigt perspektiv. Det vi gör ger sällan utslag inom
loppet av ett par år. Och eftersom vi har
en annan forsknings- och publiceringstradition kan vi heller inte bedömas utifrån citeringsfrekvens i internationella tidskrifter. Det vore lika absurt som
att bedöma en cancerforskare utifrån hur
många sidor han skrivit!
BRITTA COLLBERG

Prövar nya sätt
att utvärdera
– Jag tror man kan göra bra utvärderingar genom att analysera vetenskapliga publiceringar, bara man är
uppfinningsrik och beredd att komplettera med kvalitativa metoder, säger statsvetaren Ulf Sandström.
Han utvärderar all humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning vid
Linköpings universitet med s.k. bibliometrisk analys.
Det finns en föreställning att humanistisk och samhällsvetenskaplig
forskning skiljer sig från all annan, men det vet vi
mycket lite om, säger han. Självklart
Ulf Sandström utkan man inte nöja
värderar forskning
sig med att räkna
med bibliometrisk
analys i Linköping.
citeringar i internationella vetenskapliga tidskrifter
som naturvetare och medicinare. Men
genom att komplettera publiceringsanalysen med svenska databaser kan
man komma längre, tror han.
I databasen Artikelsök kan man se
om en forskare skrivit debattartiklar
för en större publik i svenska tidskrifter och dagspress eller behandlats i recensioner, debattartiklar och intervjuer. Databasen Libris har uppgifter om
vilka svenska och internationella böcker
forskaren skrivit och om han eller hon
medverkat i antologier och rapportserier. Hur mycket dessa rapporter citeras
i andra rapporter kan man se i databasen Google Scholar.
– Kopplar vi sedan ihop resultaten
med Web of Science får vi en bild av vilken betydelse en forskare spelat, även
om han eller hon aldrig skrivit en enda
artikel, säger Ulf Sandström och tar

t

”Det kan bli svårt för humanister och samhällsvetare att beskriva sin forskning under punkter
som ‘Redogör för om insamlat biologiskt
material kommer att förvaras i en biobank‘…”
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lundaprofessorn och socialpsykologen Johan Asplund som exempel; en
forskare som ”vägrat att skriva artiklar” men fått stort inflytande genom
sina böcker.
Genom att både mäta en forskares produktion och den uppmärksamhet han eller hon fått, kan man alltså
få en bild även av den humanistiska
och samhällsvetenskapliga forskningens användbarhet för andra forskare, vilket är det grundläggande kvalitetskriteriet. Metoden förutsätter
ett längre tidsperspektiv på upp till
tio år.
Resultaten blir inte alltid vad man
väntar sig. En undersökning Sandström gjorde nyligen, visade att genusforskare inom statsvetenskap
publicerar mer och är mer uppmärksammade än andra statsvetare.
– Det förvånade dem som ser genusforskare som något katten släpat
in. Flera analyser pekar på att kvinnor
publicerar sig mer sparsamt än män.
I gengäld verkar de ha högre krav på
sig, med intressantare resultat som
följd och de citeras genomsnittligt sett
oftare än sina manliga kolleger som i
gengäld skriver fler artiklar.
BRITTA COLLBERG

hellre nano
än latin
”Elit bestämmer vad som är god vetenskap”
– Dagens system för att fördela resurser sägs ha mer av öppen konkurrens och marknad. I själva verket
görs mycket upp vid sidan om. Den
fria forskningen tappar mark och en
liten elit avgör vad som är god vetenskap, anser ekonomhistorikern
och nätverksforskaren Ylva Hasselberg vid Uppsala universitet.

Marknadsekonomiska styrformer har
slagit igenom inom högskolan. Forskarna konkurrerar om externa forskningsmedel och officiellt är det en kamp med
blanka vapen där bäste man vinner. I
själva verket har marknadsideologin förstärkt en liten elits inflytande och den i
grunden feodala strukturen inom akademin, hävdar Ylva Hasselberg.

– Man överlever
genom nätverkande och relationer
till personer med
inflytande, inom
och utom akademin. Systemet är
varken gott eller
rättvist.
Allt mer makt Ylva Hasselberg.
har samlats hos en
liten grupp framgångsrika akademiska
entreprenörer, främst seniora forskare
inom teknik, medicin och naturvetenskap med goda kontakter hos forskningsfinansiärer inom stat och näringsliv, menar Ylva Hasselberg.
– Ett stort proletariat av postdocar –
som aldrig tycks få chansen att göra sin

”Konkurrens legitimerar utslagning”
Kvalitets- och konkurrensretoriken skyler över inbyggda problem
i forskningssystemet, menar etnologen Fredrik Schoug i Lund. Själva
konkurrensförfarandet slår ut unga
forskare, alldeles oavsett deras intellektuella förmåga.

Det talas idag ständigt om behovet av att
höja forskningens kvalitet. Forskarna är
tvungna att ge sig in i leken och argumentera för sin egen ”excellens”.
– Det här beror på spelreglerna, att
28

man ska göra karriär på sina meriter.
Pengar till forskning fördelas i konkurrens. Det räcker
inte att ha rätt när
bara ”det bästa” får
anslag. Då måste man överglänFredrik Schoug.
sa kollegerna, säger
Fredrik Schoug,
som forskat kring de akademiska karriärvillkoren.

Rättvisa och demokrati är heller inte
gångbara argument.
– Man kan inte hävda att vi måste ha
fler kvinnliga forskare för att något annat vore orättvist. Det bemöts bara med
att kvalitet ska premieras och inte kön.
Även genusforskare anpassar sig. De hävdar att kompetenta kvinnor åsidosätts till
förmån för mindre kompetenta män och
att det drabbar kvaliteten.
Konkurrens är enligt Schoug ett sätt
att fördela resurser och livschanser i
ett underfinansierat system. Med kon-
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egen grej – har blivit orimligt beroende
av dessa ”feodalherrar” för att kunna hålla sig kvar. Forskningsledarna själva hinner knappast forska – de måste nätverka
och fixa pengar och forskningen bedrivs
på så sätt av medarbetarna.
En maktkoncentration pågår också
inom universitetens formella hierarkier
fortsätter Ylva Hasselberg.
– De akademiska ledarna som rektorer, dekaner och prefekter, är en växande grupp med växande maktanspråk. De
är kollegialt valda, men vilken roll de får
framöver beror på hur de förhåller sig till
omvärldens krav. Identifierar de sig mest
med finansiärernas eller med akademins
normer? Är det viktigare att vara effektiv
än att söka sanningen?
skulle både
kunna bli en motvikt till de starka
forskningsentreprenörerna inom akademin och slå vakt om universitetets särart i samspelet med omvärlden, fortsätter Hasselberg. Men om de anpassar sig
för mycket suddas gränserna ut ytterligare. Istället för fri nyfikenhetsforskning
får vi styrd nyttighetsforskning. Och vad
som är nyttigt definieras av anslagsgivarna – politiker och företag – i samråd med
forskningsentreprenörerna och kanske
De akademiska ledarna

kurrens som argument fördelas nämligen inte bara pengar utan också egenskaper mellan individer; det visade hans
undersökning av doktorander för några
år sedan. Unga forskare slås ut av konkurrenssystemet i sig, inte på grund av
bristande intellektuell förmåga. När de
slås ut utvecklar de försvarsmekanismer
som ytterligare förstärker deras underläge. Systemet kan inte försörja alla och
måste därför också producera förlorare.
Konkurrensen blir ett sätt att legitimera detta.
har också synat själva
kvalitetsretoriken närmare:
– Kvaliteten inom högskolan framstår
Fredrik Schoug
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också de akademiska ledarna om de ansluter sig till denna elit.
– Makt skapas och utövas i sociala
processer, i nätverkandet mellan människor med positioner, idéer, pengar, menar
Ylva Hasselberg.
Maktens elit fungerar

som en överordnad ”börs” där kursen bestäms på socialt,
vetenskapligt och kulturellt kapital och
därmed också vilken kunskap som anses
värdefull. Här jämförs äpplen och päron,
här smäller nano högre än latin.
Forskningspolitik har blivit innovationspolitik och det har ökat intresset
av att styra vetenskapen. När forskarna spänns för ”tillväxtplogen” handlar
det om starka krafter, trender och förväntningar. Fördelningen av anslag sker
utifrån kvalitetskriterier – forskningens frihet anses garanterad i och med
att bedömningen görs av forskarkolleger, så kallad peer review. Men det handlar också om vad som anses strategiskt
viktigt. Makten att bestämma inte bara
vad som är ”bäst” utan också ”nyttigast”
blir därför avgörande, menar Ylva Hasselberg.
– Nya normer har redan vunnit inträde i värderingen av forskning. Det finns
tecken på att den viktiga autonomin är

som ständigt lika hotad i debatten, konstaterar han. Ändå tycks landets lärosäten ganska belåtna med sin egen standard.
En anspråkslös men

ändå talande undersökning som han gjorde häromåret
av universitetens hemsidor visar hur de
framställer sig själva.
– Lunds universitets hemsida gav
2.999 träffar på ordet ”kvalitet”, enligt
sin egen sökmotor. Då låg Lund ändå
lågt. Frånsett Göteborgs universitet, där
kvalitet förekom ”bara” 711 gånger, så
var de andra universiteten ännu ivrigare
med att använda ordet ”kvalitet”: Stockholm vid 4.790 tillfällen, Uppsala 7.800

hotad och att forskarna är på väg att förlora makten att definiera vad som är ett
gott arbete.
Ett tecken på detta är att kvalitet i
forskning och utbildning alltmer handlar om kvantitet, om mätbara enheter
som antal publikationer, antal sidor och
den tid det tar att producera dem. Meritvärderingsystemen, universitetens sätt
att styras av efterfrågan och hela genomströmningsidéen är andra tecken.
– Vi har doktorander som tycker att
fyra års forskarutbildning automatiskt
ska ge doktorsexamen – oavsett vad de
åstadkommit.
Sättet att mäta speglar värderingar och

påverkar vetenskapens inriktning och val
av problem att utforska. Mitt i kvalitetspropagandan är kvaliteten hotad, enligt
Hasselberg.
– Om vi ersätter kvalitet med kvantitet, kritiskt tänkande med elitens konsensus och det professionella omdömet
med marknadsmekanismer, så rycker vi
undan grunden för den obehagliga originaliteten, den som ifrågasätter etablerade sanningar och makt, säger Ylva Hasselberg.
BRITTA COLLBERG

och Linköping 10.800. Allt enligt de egna
sökverktygen.
”Kritiskt tänkande” gav jämförelsevis få träffar: Lund 393 gånger, Göteborg
48, Stockholm 192, Uppsala 322 och Linköping 267. Ordet ”tillväxt” förekom på
Lunds hemsida 1.534 gånger, i Göteborg
200, Stockholm 5030, Uppsala 992 och
Linköping 1400.
än ”kritiskt tänkande”
på universitetens webbsidor således…
– Universiteten definierar sig hellre utifrån sin elitstatus än sitt samhällsuppdrag,
helt i enlighet med de meritokratiska spelreglerna, konstaterar Fredrik Schoug.
Mer ”kvalitet”

BRITTA COLLBERG
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Aitikgruvan – en av Europas största koppargruvor och en av Sveriges största guldgruvor – i vinterskrud. Men snart är festen över. foto : boliden ab

Metallbrist
snart en realitet
Metallstölder beskrivs i medierna
som ett samhällsproblem: allt från
elkablar till kyrktak kan försvinna.
Men bakom de stigande metall
priserna finns det globala perspektivet. Är naturtillgångarna på upphällningen?

Förbrukningen av metaller ökar just nu
kraftigt när expansiva ekonomier som
den indiska och kinesiska ropar efter råvaror. Även om man inte räknar med en
tillväxt av världsekonomin kommer kända reserver av zink att ta slut om 22 år,
koppar om 31 år, bly om 20 år och silver
om 14 år. Var förvissad om att stormakterna räknar noga på detta – det är inte
bara olja som kan utlösa framtida konflikter.
30

– Ett exempel på en strategisk resurs som man redan i dag lagrar i USA
är mangan. Järnmalmen kommer vid
noll procents tillväxt att räcka i närmare
hundra år men mangan bara i fyrtio år –
och utan mangan kan man inte tillverka
stål, säger Per-Gunnar Andréasson, professor i berggrundsgeologi.
som halvledare,
i solceller, platta tv-skärmar m.m. kommer att ta slut redan om sex år! Men i det
fallet finns det ersättningsmaterial.
– Befolkningsutvecklingen på jorden
gör att vi står inför en helt ny situation,
menar P-G Andreasson. I en forskarrapport från 2001 hävdas att om alla folk
skulle hålla i-ländernas levnadsstandard
skulle förbrukningen av metaller öka
Indium som används

med 700 procent.
Kina räknar år 2015
med att producera fler bilar än USA
och Japan. Dessa
båda länder producerar i dag åtta miljoner bilar vardera.
Men det finns
andra bud när det Per-Gunnar
gäller vår konsum- Andréasson.
tion av metaller.
Brundtlandrapporten utgick 1987 från
att världskonsumtionen av de flesta mineraler skulle förbli konstant.
– Resonemanget tog inte hänsyn till
utvecklingsländernas framtida behov.
Det händer också att man låter lura sig
av priset. Kopparpriset har rusat i höjden
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de senaste åren men på 70- och 80-talet
sjönk det. Men det är inte säkert att priset alltid speglar den verkliga tillgången,
menar professor Andréasson.
Vad är det rätta priset för en metall? Är
det säkert att det överensstämmer med
marknadspriset?
– Nej, så är det inte. Prisutvecklingen under 70- och 80-talen speglade inte
verkligheten. Man tog inte hänsyn till
statliga subventioner, skattebefrielser för
gruvbolagen samt till kostnaderna för
miljöförstöringen. I USA kommer efterbehandling och avgiftning av tömda gruvor att kosta skattebetalarna mellan 32
och 72 miljarder dollar, säger professor
Andréasson.
Men P-G Andréasson medger att
prognoserna påverkas av många oförutsebara faktorer. När Sovjetunionen
upphörde började man riva järnridån.
80.000 ton taggtrådsskrot prånglades ut
på världsmarknaden. Detta skapade ett
sådant överskott att Trelleborgskoncernen fick minska driften i sin gruva Falconbridge, då den näst största nickelproducenten i världen.
en
debatt om utländska prospekteringsbolag som får tillstånd att prospektera även
i naturskyddade områden. Är vi redan
indragna i den politiska hetluften kring
metallresurserna? Landet är ju rikt på
mineraler. Europas största koppargruva
Aitik – åtminstone störst före EU:s utvidgning österut – finns vid Gällivare.
Brytningen har pågått sedan 1960-talet. Men år 2020 är den malm som i dag
anses brytbar förbrukad. Gruvornas
livstid tenderar att bli allt kortare.
I gruvan i Stekenjokk som öppnades på Olof Palmes tid avbröts brytningen efter tolv år.
– Ersättningsmaterial som plast
och keramer löser inte alla problem.
Det är svårt att se vad som ska kunna
ersätta koppartråd i t.ex. elektriska motorer. Visst kan man tänka sig att bryta
även lågvärdig malm. Men det har ett
högt pris – både i form av miljöförstöring
I Sverige pågår i skrivande stund
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och energiåtgång, säger P-G Andréas
son.
– Guld är ett bra exempel. Dess nyttighet står inte i proportion till den intensiva jakten på nya fyndigheter. 80
procent av allt nyutvunnet guld går till
juvelerarna. Och för att utvinna guld till
en enda vigselring får man räkna med ett
till tre tons avfall! Gruvbrytningen flyttar idag större volymer material än den
naturliga erosionen orsakad av jordens
alla floder.
att utvinna
lågvärdig malm men då mångdubblas
energiåtgången. En intressant teknisk
utveckling är dock att använda mikrobiologiska metoder. Låggradig kopparoch guldmalm anrikas nu med hjälp av
bakterien Thiobacillus ferroxidans. Det
är en miljövänlig och mycket energisnål
metod.
– Siffror från 2003 visar att 15 procent
av jordens befolkning – USA, Kanada,
Västeuropa, Japan och Australien använde 61 procent av årsproduktionen av aluminium, 59 procent av bly och koppar
och 49 procent av stålet. Vi i den rika delen av världen kommer att tömma tredje
världens egna resurser och sedan återvända till egna fyndigheter som i dag inte är
lönsamma att bryta. På sikt finns naturligtvis hoppet att utvinna exempelvis de
klumpar av bl.a. mangan som finns på
havsbottnen. Enligt sakkunniga bedömningar kan det inte bli genomförbart före
2035, säger P-G Andréasson.
Det är tekniskt möjligt

Göran Frankel

Bandad järnmalm är ett
exempel på en
icke förnyelsebar
resurs. Den uppstod för
ca två miljarder år sedan.
En nödvändig förutsättning
var att syrehalten i jordens atmosfär var lägre än i dag. Människor skulle inte ha kunnat
andas i den luften. foto : p - g andréasson

”Låt marknaden
fixa tillgången”
Krister Hjalte är docent i nationalekonomi och har ett arbetsrum som bara
ligger några hundra meter från Geocentrum, där P-G Andréasson sitter.
Ändå är det som om de bor i skilda
världar.
– Jag oroar mig inte för att metal�lerna ska ta slut. Det där fixar marknaden, säger Krister Hjalte.
När metallerna blir tillräckligt dyra kommer situationen
helt enkelt att driva fram nya
lösningar, vare sig det nu är
ersättningsmaterial eller ny
teknik för att utvinna metall.
Krister Hjalte tror inte bara
på marknadskrafterna utan
också på ständiga tekniska
Krister Hjalte.
framsteg.
– När priset stiger påverkas både efterfrågan och utbudet, dvs. det som är lönsamt att utvinna till just det priset. I den meningen är inte mängden malmer given eller
begränsad. Det är meningslöst att ange ett
exakt år för när en viss metall tar slut, t.ex. om
22 år för zink eller 31 år för koppar. Det enda
vi med säkerhet vet är att det är fel. Inte underligt att Limits to Growth-rapporten 1972
och dess efterföljare 1992 missade helt i sina
prognoser, säger docent Hjalte och fortsätter:
– Visst kan det uppstå tillfälliga kriser och
bristsituationer men de är av övergående natur, säger han. Det är värre med förnyelsebara resurser som havsfisk. Torsken är en fritt
tillgänglig resurs som ingen äger och därför
kan den bli utfiskad.
– Så är det inte med gruvor. Det finns ett
begränsat antal ägare och är fyndigheten på
upphällningen kan ägaren minska produktionen och höja priset. Monopol är inte så dåligt som många tror – att det finns ett ägande innebär också att det finns ett visst skydd.
Om det inte fanns någon effektiv äganderätt,
ja då skulle jag vara riktigt bekymrad.
– Vi behöver inte göra så mycket mer än
att se till att marknaden fungerar, menar
Krister Hjalte.
Göran Frankel
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Akademiska Rodden – Sveriges motsvarighet till den legendariska roddtävlingen
mellan universiteten i Oxford och Cambridge – är en kraftmätning mellan högskolorna/universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala.
Lördagen den 1 september ses vi i Malmö, närmare bestämt i Malmö kanal,
för gastkramande uttagningar till riksfinalen i Stockholm.
Nu är det hög tid att samla ihop laget, anmäla det senast 10 maj och börja
träna. Anmälningsblankett och mer information om Akademiska Rodden finns på
www.akademiskahus.se.
Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi är ledande på kreativa miljöer och
skapar levande campus där studier, forskning, företag och service samverkar och ger växtkraft.
Vi har verksamhet över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Mer information finns på
www.akademiskahus.se
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gästkrönikan

Anställningsbarheten – och därmed karriärmöjligheterna – inom universitetet, men även utanför kan förbättras genom kraftfulla satsningar på universitets- och fakultetsgemensamma program för karriärutveckling, skriver
Mia Rönnmar på Juridicum. Hon föreslår också att kombinationen mellan
flexibilitet och trygghet – s.k. flexicurity – ska bli ett nytt ledord för LU.

Kombinera flexibilitet med
trygghet på Lunds universitet!

A

rbetslivet har under de senaste decennierna präglats av en utveckling mot ökad flexibilisering. Forskningen på området – inklusive min egen arbetsrättsliga forskning
– tar ofta sin utgångspunkt i teorin om det flexibla företaget. I det flexibla företaget finns tre olika arbetstagargrupper. Kärnarbetskraften har ett starkt anställningsskydd och goda anställningsvillkor. Den perifera
arbetskraften består av arbetstagare med ”lösare” anknytning till företaget, ofta i form av tidsbegränsade anställningar och deltidsanställningar. Den externa arbetskraften, slutligen, består av personer som är
knutna till företaget exempelvis som inhyrd arbetskraft och egenföretagare. Arbetsgivaren använder sig
ofta av olika flexibilitetsstrategier i förhållande till dessa arbetstagargrupper. Det handlar om vilken handlingsfrihet – flexibilitet – arbetsgivaren vill ha eller anser sig behöva. Kvantitativ flexibilitet är en strategi
som resulterar i korta och otrygga anställningar, och
olika varianter av deltid, och berör i huvudsak den perifera och externa arbetskraften. Kvalitativ flexibilitet
handlar om anpassningsbarhet, kompetensutveckling
och förändrade arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, och berör främst kärnarbetskraften.
Lunds universitet är en flexibel organisation. Kvalitativ flexibilitet uppnås i vår kunskapsorganisation genom att
kunniga och kompetenta forskare, lärare och administratörer utför sina ständigt föränderliga arbetsuppgifter. Kontinuerlig kompetensutveckling och breddade
arbetsuppgifter och ansvarsområden för individen ligger i forskningens och undervisningens själva natur.
Kvalitativ flexibilitet upplevs därför ofta som någonting självklart och positivt.
Annorlunda förhåller det sig med kvantitativ flexibilitet. Att många personer vid universitetet, särskilt
post doc-forskare, som jag själv, har tidsbegränsade
Visst känns denna beskrivning igen!
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anställningar och verkar under otrygga anställningsförhållanden är väl känt. Vi befinner oss i den perifera
eller externa arbetskraften, och strävar efter tillhörighet till kärnarbetskraften. Idag har professorer och andra tillsvidareanställda hela tryggheten, samtidigt som
stora grupper av yngre lärare och forskare får bära all
den otrygghet som följer av bl.a. det stora beroendet av
externa medel i form av tidsbegränsade anställningar
och timläraruppdrag.
Begreppet flexicurity är centralt i

dagens arbetsrättsliga debatt, och tar sikte på en framgångsrik kombination av flexibilitet och trygghet. Det aktualiseras för Lunds universitet genom de ändringar rörande
tidsbegränsade anställningar som införs ”Med flexicurity som ledord
i anställningsskyddsför Lunds universitet skullagen den 1 juli i år,
men också av en anle situationen för post docställningsform som
forskare kunna förbättras.”
biträdande lektor.
Med flexicurity som
ledord för Lunds universitet skulle situationen för post
doc-forskare kunna förbättras – präglad av ett mer
strategiskt urval, färre tidsbegränsade anställningar,
tryggare anställningsförhållanden tidigare i karriären och fortlöpande insatser för ökad anställningsbarhet. Anställningsbarheten – och därmed karriärmöjligheterna – inom universitetet, men även utanför (i
näringsliv, myndigheter, kulturliv etc.), kan förbättras
genom kraftfulla satsningar på universitets- och fakultetsgemensamma program för karriärutveckling. Jag
har själv den stora förmånen att delta i ett sådant program, Academic Traineeship, och önskar att många
fler skulle ges samma möjlighet.
Mia Rönnmar
jur. dr, forskare och lärare i arbetsrätt
vid Juridiska fakulteten
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Biografins plats
Går det att göra vetenskap av livet? Vad
är biografins plats inom litteraturvetenskap, historia, idéhistoria och arkeologi,
och hurdant är mötet mellan biografen
och den som porträtteras? Detta diskuteras i antologin Med livet som insats
(Sekel), med lundaforskarna Johan Östling och Henrik Rosengren som redaktörer. Även andra LU-are – Kristina Josefson, Ingmar Lundkvist och Eva Helen
Ulvros – medverkar i antologin.

Minns folkminnen
Ett exempel på en biografi, och samtidigt ett stycke ämneshistoria, är boken
Carl Wilhelm von Sydow som folk
lorist (Swedish Science Press). Von Sydow var professor i Lund och kan ses
som folkminnesforskningens grundare i
Sverige. Boken är skriven av en av hans
efterträdare, professor em. Nils-Arvid
Bringéus.

Officiell retorik
Guds ära, folkets välfärd, vikten av lydnad och av att upprätthålla samhällsordningen talades det om i ”böndagsplakaten”, kungliga skrivelser som lästes
upp i kyrkorna en gång om året. Om synen på makt, individ och gemenskap i
dessa tidiga massmedia handlar historikern Joachim Östlunds bok Lyckolandet – maktens legitimering i officiell
retorik från stormaktstid till demokratins genombrott (Sekel).

Häxtro spåras
Satans raseri (Ordfront) är en berättelse om häxförföljelserna i Europa, och
framför allt Sverige, skriven av historieprofessor em. Bengt Ankarloo. Författaren spårar tron på häxor och demoner
tillbaka till antiken, och utreder hur idéerna om trolldom och bortförande hanterades av kyrkan, staten, rättsväsendet
och folket ute i byarna. I Sverige avrättades 240 personer under förföljelsernas värsta år.
34

insändare

Anställ alla universitetets do
Doktorander utför merparten av forskningen vid
svenska universitet. Det kan tyckas självklart att denna insats ska belönas med anställning och rimlig lön. Men så är inte
fallet för alla doktorander. För svenska
arbetsgivare gäller arbetslagstiftningen,
men för universiteten tillåts undantag.
Lunds universitet finansierar många av
sina doktorander med utbildningsbidrag,
vilket för närvarande är 14.900 kronor i
månaden, skattepliktigt. Utbildningsbidraget saknar flera av de rättigheter som
ryms i en anställning, det är till exempel
inte sjukpenninggrundande, tjänstepensionsgrundande eller a-kassegrundande.
Medan en del doktorander får utbildningsbidrag i ett år, får andra det i två
Anställningstrygghet.

år. För de senare blir då den sammanlagda doktorandanställningen kortare
än tre år, vilket innebär att de inte kan
dra nytta av Trygghetsstiftelsens arbetslivsmässiga såväl som ekonomiska fördelar. Det stora flertalet doktorander med
tvåårigt utbildningsbidrag arbetar idag
vid Medicinska fakulteten.
Genom att minska antalet nyantagna

doktorander kan universitetet förändra
situationen. Detta har redan gjorts i viss
utsträckning, år 2005 antogs exempelvis
141 doktorander vid Medicinska fakulteten, vilket var 30% färre än år 2002.
Universitetets målsättning är att minska
doktorandantagningen ytterligare. När
högskolereformen verkställs den 1 juli

Prorektor svarar:

Anställning är att föredra
Personligen sympatiserar jag med de synpunkter som framförs i det aktuella inlägget
från Lunds Doktorandkår m.fl. Doktor
andanställning är att föredra framför utbildningsbidrag!
I den nyligen antagna strategiska planen för Lunds universitet står högsta kvalitet i centrum. Att konsolidera forskarutbildningen vid Lunds universitet genom
att erbjuda de – eventuellt något färre –
studenterna på forskarnivå de fördelar
doktorandanställning innebär jämfört
med utbildningsbidrag är en utmärkt illustration på ökad kvalitet.
Universitetet har också redan ”satt
ner foten” i den här frågan när styrelsen i den policy för forskarutbildningen
som antogs i juni 2006 säger, att Lunds
Anställningstrygghet.

t

boken

universitet strävar efter att i första hand
inrätta doktorandanställningar som studiefinansiering.
Även i den antagningsordning för utbildning på forskarnivå som universitetsstyrelsen beslutade om i december 2006
anges att ”vid Lunds universitet eftersträvas primärt doktorandanställningar som
studiefinansiering för studerande på utbildningen på forskarnivå”.
Rektor har vidare , genom att 2005 in-

föra en ”föräldraförsäkring” på universitetsgemensam nivå som omfattar bl.a.
doktorander med utbildningsbidrag, bidragit till att stärka dessas sociala trygghet i samband med föräldraskap. Universitetets inställning är alltså klar.
Med tanke på att utbildningsbidrag

Skriv till LUM! E-post: LUM@info.lu.se Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. In
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o ktorander!
2007 kan också doktorandtiden i praktiken komma att förkortas, från nuvarande fyra till tre års heltidsarbete genom
att studier på avancerad nivå kan tillgodoräknas för forskarstudierna. Samtidigt
som det blir färre doktorander att finansiera, minskar alltså troligen också den
sammanlagda tid de behöver finansieras.
De ekonomiska medel som frigörs därmed borde komma doktoranderna tillgodo.
en utmärkt möjlighet att utan att äventyra budgeten
faktiskt förbättra tryggheten för doktoranderna genom att erbjuda samtliga
doktorandtjänster. Att införa doktorandanställning under hela doktorandtiden
Universitetet får nu

enligt reglerna i den nuvarande högskoleförordningen är en accepterad form av
studiestöd för forskarutbildning och den
autonomi för fakulteterna som i mycket
präglar forskarutbildningen har vi dock
funnit det rimligt att – så som skett –
stanna vid en riktningsgivande ambition, inte införa ett påbud om doktorandanställning.
vid
Lunds universitet använder redan idag
uteslutande doktorandanställning vid
finansiering med studiestöd. Det gäller
dock alltså inte den medicinska fakulteten, som påpekas i inlägget, men utbildningsbidraget som finansieringsform är
alltså på tillbakagång även där.
Mycket talar för att förändringar i
regleringen kring studiestöd för utbildning på forskarnivå är att vänta inom en
inte alltför avlägsen framtid. Den s.k. resursutredningen har för avsikt att föreslå helt nya villkor för finansieringen av
Flera av fakultetsområdena
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skulle medföra följande förbättringar:
• Ökad social trygghet för doktoranderna.
• Fler läkare som forskarutbildar sig.
Ett vanligt skäl till att läkare väljer bort
forskning är den avsevärt lägre lönen.
• Mindre kostnader för universitetet
i samband med doktoranders sjukskrivningar och föräldraledighet.
• Mindre risk att doktorander utnyttjas som billig arbetskraft.
• Likvärdiga lönenivåer och anställningsförhållanden för alla doktorander,
oavsett vilken fakultet de tillhör.
Vi uppmanar därför Lunds universitet att utnyttja detta gyllene tillfälle att
bli ett föredöme för svenska universitet,
genom att införa anställning för samtliga
doktorander vid universitetet.
Annet te Säfholm, doktorand
Astrid Bengtsson, doktorand

På gång
27–28 april Humanist- och teologdagar. I år är temat ”Livsviktigt!”. Språkoch litteraturcentrum, Helgonabacken 12,
Lund. Info: www.lu.se/HTdagarna/
28 april Rausingföreläsning med
Zanyar Adami, grundare av tidningen
Gringo. Kl 12.00, Språk- och litteraturcentrums hörsal, Helgonabacken 12.
2 maj Filmen Sigrid och Isacc. Regi:
Anders Wahlgren 2005. Kl 19.00 på Skissernas museum, Finngatan 2, Lund. Info:
www.adk.lu.se
2 maj The Association for Foreign
Affairs (UPF). Climate chane and conflict. Lecture by Caroline Flintoft, Research manager at the International Crisis
Group, Brussels. Kl 19.30 Athen, AF-huset. Info: www.upf.lu.se

Medicinsk a Doktorandrådet vid
Lunds Universitet
Lunds doktorandk år

utbildning på forskarnivå och den nuvarande regeringen har i olika sammanhang framhållit vikten av goda (anställnings-?)villkor i forskarutbildningen. En
sådan utveckling är något som vi i ledningen för Lunds universitet alltså välkomnar, även om det skulle bidra till en
viss minskning av antalet forskarstuderande.
Samtidigt bör man dock ha klart för
sig, att i dagsläget innebär en minskad
antagning – eller eventuell kortare finansieringstid i Bologna-processens kölvatten – inte automatiskt att medel friställs för bättre villkor för dem som antas.
En stor andel av studiestöden i forskarutbildningen finansieras med externa medel knutna till projekt och individer – de
utgör inte resurser till fakultetsledningens disposition. Detta gäller inte minst
på den medicinska fakulteten!
Ann Numhauser-Henning
Prorektor

3 maj LUCSUS Seminars. Johannes
Persson, Filosofiska inst. ”A changing
concept of risk?” Kl 13.15 på Geocentrum 1, Sölvegatan 10, 1 vån, sal Världen.
3 maj Ecology Seminar. Peter Hambäck, Stockholm University: ”From behaviour to community patterns: the role
of olfactory and visual information
for the density-distribution of insect
herbivores”at the blue Hall, Ecology Building, kl 14.00.
3 maj Imaginative Scientist Seminarium. Ann Senghas, Dept of Psychology,
Columbia Univeristy, håller ett föredrag
om språkinlärning och det mycket omdiskuterade systemet för ”innate human
grammar”. Kl 15.15 i hörsalen, Palaestra,
Lund. Info: www.brainmindbehaviour.lth.
se/fileadmin/bmb/pdf/Program_IS.pdf
3 maj Biology Seminar at COB. ”As
assassing bug´s sensory journey”,
Claudio Lazzari, Université de Tours, France. Kl 15.15, lecture hall, Animal physiology building, Helgonavägen 3 B, Lund. Info:
www.biol.lu.se/cellorgbiol/seminars.html
4 maj Seminarium på reglerteknik.
”Constraint-based task specification
and estimation for sensor-based robot
systems in the presence of geometric
uncertainty”, av professor Joris De Schutter, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien. Kl 10.30, LTH, Institutionen för reg35

lerteknik, seminarierum 2112, M-huset, 2:a vån.
5 maj Utrikespolitiska föreningen. Europas roll i Israel-Palestinakonflikten. Seminarium med Ove Bring, Marianne Laanatza, Dick Harrison, Michel Schulz, KG Hammar.
Moderator, Per Garthon. Kl 13.00 i Kulturens
auditorium, Lund. Info: www.upf.lu.se
5 & 6 maj Akademiska kapellet. Bruckners symfoni nr 4 och Wagners Siegfried
Idyll. 5 maj kl 17.00, 6 maj kl 18.00 i Universitetsaulan, Lund.
7 maj Utrikespolitiska föreningen. ”Var
går Europas gränser?” Föredrag med EU-mi-

nister Cecilia Malmström. Kl 18.00 på Athen,
AF-borgen, Lund. Info: www.upf.lu.se

under rubriken ”Vetenskap och lokal nytta
– från Fysiografiska sällskapet till Ideon”.

8 maj Lunds filosoficirkel. ”Outsidern
Ekelöf. Tar vi honom på allvar när vi släpar
in honom i den litteraturvetenskapliga
finsalongen?” Reidar Ekner. Kl 19.30 Palaestra, Lund. Info:www.folkuniversitetet.se

9 maj Teknik- och naturvetarcirklen.
”Tilläggning till Om Möjligheten att förekomma Åskans skadeliga verkningar – om
Torbern Bergman och elektricitetens natur”, Lars Gunnar Olsson, Elektrovetenskap,
LTH. Kl 19.30 i Palaestras hörsal, Universitetsplatsen, Lund.

9 maj Westlind i Lundagård. Prof. Håkan
Westling, ordförande i Lunds universitetshistoriska sällskap 1993–2006, planterar ett skott
av den lind i Småland från vilken släkten Linnaeus tog sitt namn. Plats: Lundagård söder
om unversitetshuset. Tid: kl 15. Håkan Westling föreläser sedan kl 16 i universitetsaulan

IntensIv-kurser I dansk
Centrum för Danmarksstudier ved Lunds
universitet udbyder kurset ”Intensiv dansk for
svenskere”. Der udbydes både begynderniveau og fortsættelsesniveau. I undervisningen
lægges der vægt på forskelle og ligheder i
dansk og svensk sprogbrug samt udtale. Om
eftermiddagen er der fællesforelæsninger
om dansk samfund, historie etc. Studerer du,
eller er du ansat, ved et universitet/högskola
har du mulighed for at følge dette ugekursus.
Det er gratis at følge kurset.

Sted: København. Tidspunkt: 25. juni – 29. juni
2007 – i alt 5 undervisningsdage. Undervisning:
Sprogundervisning i grupper kl. 9.15–12.45.
Fællesforelæsninger kl. 14.15–16.00 om dansk
samfund, historie etc. Tilmelding:
Senest 7. juni ved indsendelse af
vedstående lap, eller via mail til vores
kontaktperson. Svar: Du får besked om
optagelse, registrering m.m. via mail.
Kontaktperson: Barbro Bergner, tlf.
046-2227958, barbro.bergner@hist.lu.se

9 maj Sigrid Hjerténs konstnärskap.
Museichef Elisabeth Haglund berättar. Kl
19.00 på Skissernas Museum, Finngatan 2,
Lund. Info: www.adk.lu.se

Navn:............................................................................................
E-mail:..........................................................................................
Adresse:........................................................................................
....................................................................................................
Hvilken uddannelse/institut kommer du fra?.................................
....................................................................................................
Hvis ansat ved universitet/högskola – angiv motivation:.................
....................................................................................................
Sæt X: Jeg har ingen forkundskaber i dansk (begynderniveau) O
Jeg har allerede kendskab til dansk (fortsættelsesniveau) O
Denne lap sendes til: Barbro Bergner, Centrum för
Danmarksstudier, Box 2074, 220 02 Lund

Ett värdefullt erbjudande!
Du som väljer att bli kund eller utökar ditt engagemang får ett välkomstpaket som består av flera värdefulla tjänster utan kostnad i sex månader.
Välkomstpaketet innehåller:
Privatkonto, t ex för din lön, med möjlighet till en kontokredit på
upp till en månadslön eller maximalt 50 000 kr
Bankkort VISA (ordinarie pris 250 kr per år)
Telefonbanken Personlig Service och Självbetjäning
Internetbanken med betalningstjänst (ordinarie pris 155 kr per år)
Tjänsterna kan inte väljas var för sig.

Dessutom kan du få Betal- & Kreditkort MasterCard
(ordinarie pris 295 kr per år) med en köp- och kreditgräns
på upp till 20 000 kr utan årsavgift i ett år.

Kundtjänst 046-37 18 00, www.fofspar.se

Den enda bank du behöver.
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9 maj The Association for Foreign Affairs (UPF). Justice and reconciliation. Seminar with Judge Erkki Kourula and Mark Freeman. Moderator: associate professer Karin
Aggestam. Kl 15.00 Palaestra, Lundagård,
Lund. Info: www.upf.lu.se
10 maj Ecology Seminar. Peter Grub, University, Cambridge: ”Population of short-lived plants in a chalk grassland over 20 years, satisfying answers and outstanding
puzzles”. At the Blue Hall, Ecologhy Building,
kl 14.00.
10 maj Seminarium om lärande och undervisning i högre utbildning
”Pedagogisk retorik – den muntliga relationens vetenskap. Exemplet högskoleläraren”, Tina Kindeberg, Pedagogiska institutionen. Anmäl dig till Birgitta.Norden@iiiee.
lu.se eller Elsie.Anderberg@pedagog.lu.se Kl
14.00 i Portvaktstugan, Lärande Lund i Lund.
10 maj Biology Seminar at COB. ”Development of nucleoside kinase substrates against African sleeping sickness”, Anders Hofter, Umeå university. Kl 15.15, Biology
lecture hall, Biology building, Sölvegatan 35,
Lund.
11 maj Endagssymposium. ”Cutting Edge
Rheumatology in Lund. The 2007 Frank
Wollheim symposium”. Info: Ingrid Jönsson,
046-171620, ingrid.jonsson@med.lu.se
13 maj Musikhögskolan 100 år! Konsert
med Musikhögskolans gitarrister. Kl 15.00
Kapellsalen, Palaestra et Odeum, Paradisgatan
2, Lund.
15 maj Lunds filosoficirkel. ”Skall vi ta
historien på allvar och vad vi kan lära av
den?”, Gunnar Wetterberg. Kl 19.30 på Palaestra, Lund.
16 maj En bok om Sigrid och Isaac. Anders Wahlgren berättar om arbetet med sin
nya bok om Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald. Kl 19.00 Skissernas Museum, Finngatan
2, Lund. Info: www.adk.lu.se
16 maj Teknik- och naturvetarcirkeln våren 2007. ”Differentialkalkyl och akromatiska linser – om Samuel Klingestierna”,
Bo Söderberg, teoretisk fysik, LU. Kl 19.30 Palaestras hörsal, Universitetsplatsen, Lund.
18 maj Studentafton med Christer Fuglesang. Han berättar om sin rymdfärd och vissa unika bilder från rymdresan. Kl 19.00 Akademiska Föreningen, Lund. Info: www.af.lu.se
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20 maj Barnens söndag – Upptäck skulpturparken! Tillsammans upptäcker vi skulpturparken och tjusningen med det tredimensionella genom lek. Kl 14.00 på Skissernas
Museum, Finngatan 2, Lund.
20 maj Symfonikonsert. Johannes
Brahms symfoni nr 2. Glenn Mossop dirigerar Akademiska kapellets vänners Veterankapell. Kl 16.00 i Universitetsaulan, Lund.
22 maj Imaginative Scientist Seminarium. Bob Jessop, Department of Sociology,
Lancaster University. Han talar om aktuella förändringar inom kapitalistisk ekonomi – speciellt mot bakgrund av den ökande globaliseringen. Kl 15.15 i hörsalen Palaestra.
22 maj Lunds filosoficirkel. ”Vad skall vi
ta på allvar? Synpunkter från Lund – Vilhelm
Ekelund”, Jonas Ellerström. Kl 19.30 på Palaestra, Lund. För mer information, www.folkuniversitetet.se
23 maj CED workshop: ”Spontaneous
bilingual university education”. Info:
www.ced.lu.se/o.o.i.s/9085

23 maj Teknik- och naturvetarcirkeln.
”Icke köpman, utan en visare och förnuftigare man – Mårten Triewald, den förste
newtonianen”, Hans-Uno Bengtsson, Teoretisk fysik, Lunds universitet. Kl 19.30 Palaestra
hörsal, Universitetsplatsen, Lund. Info: www.
folkuniversitetet.se
23 maj The Association for Foreign Affairs (UPF). ”EU policy making: lessons
from British successes and failures”. Lecture by Sir Stephen Wall – former advisor to
Margaret Thatcher, John Major and Tony Blair
on EU-affairs. Kl 19.30 på Athen, AF-borgen,
Lund. Info: www.upf.lu.se
24 maj Ecology seminar. Paola Bonfante,
CNR, Torino, will give a seminar entitled ”Arbuscular mycorrhizal fungi and their endobacteria”. At the Blue hall, Ecology building, 14.00.
24 maj Biology Seminar at COB. ”Honeybee counting and navigation in the
third dimension”, Marie Dacke. Kl 15.15 lecture hall, Animal physiology building, Helgonavägen 3 B, Lund.

27–28 april

Livsviktiga humanist- och teologdagar
Humaniora och teologi är livsviktigt!
Det är temat för humanistdagarna
som pågår 27–28 april, i år för första
gången i samarrangemang med teologerna.
Humanister och teologer vill samarbeta mer – därav sammanslagningen av humanist- och teologdagarna till HT-dagarna. Men de vill också vända sig mer utåt
– mot världen och andra ämnen.
– Humaniora behövs överallt i samhället – det humanistiska perspektivet är
nödvändigt vare sig det handlar om medicin, teknik eller flyktingfrågor. Det är det
vi vill föra fram med vårt tema, förklarar
Eva Wiberg, dekanus för språk- och litteraturvetenskapliga sektionen.
Bland programpunkterna kan nämnas ”Vad är livsviktigt?” – ett tvärvetenskapligt samtal på fredag förmiddag med
rektorn och teologen Göran Bexell, Lundagårds biträdande redaktör Anna Palmehag, musikprofessorn Hans Pålsson,
historieprofessorn Eva Österberg och neurobiologen Anders Björklund. Fredag eftermiddag samtalar förre ärkebiskopen

KG Hammar och zooekologen Torbjörn
von Schantz under rubriken ”Behövs Gud?
Om hypoteser och erfarenheter i evolutionens värld”.
På fredagseftermiddagen kan man
även höra litteraturprofessorn och Brechtforskaren Rikard Schönström plädera för
en mer samhällstillvänd litteraturvetenskap i ett samtal med kollegan Anders
Mortensen.
– Jag kommer att ta exempel på det jag
kallar hållning, framför allt från Brecht och
Strindberg, berättar Rikard Schönström.
Med hållning menar han den attityd eller det perspektiv som genomsyrar en berättelse. Strindberg och Brecht var båda
öppet subjektiva – läsaren eller teaterpubliken behövde aldrig sväva i okunnighet
om vad författarna tyckte.
– Detta irriterade många. Det vanliga
är att man döljer sin hållning och försöker
framstå som så objektiv, neutral och vetenskaplig som möjligt.
Alla arrangemang hålls i Språk- och Litteraturcentrum (SOL). Programmet i sin
helhet finns på www.lu.se/HTdagarna
BRITTA COLLBERG
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disputationer
27 april
Emilia Muda-Trzebiatowska i cell- och molekylärbiologi: ”The role of phosphodiesterase 3 en energy metabolism”. Kl 9.15, Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum,
Sölvegatan 17, Lund.
David Ståhlberg i ekologi, inriktning
växtekologi och systematik: ”Systematics,
phulogeography and polyploid evolution in
the dactylorhiza maculata complex (orchidaceae). Kl 10.00 Blå hallen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Magnus Borgh i matematisk fysik:
”Gaps, traps and lattices – Corelations in small
quantum systems”. Kl 10.15 i sal F, Sölvegatan
14A, LTH.
Jonas Richthoff i urologi: ”The impact
of genetic, environmental and life-style factors on male reproductive function”. Kl 13.00,
Jubileumsaulan, ing 59, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö.

28 april
Dan-Anders Jirenhed i neurofysiologi:
”An associative memory trace in the cerebellar
cortex”. Kl 10.00, Segerfalksalen, Wallenberg
Neurocentrum, Lund.

Utomhusvan? Kunnig? Engagerad? Folkkär?
Student eller forskare inom ett ämne med
naturanknytning? Vill sprida intresset för
ämnet till en bredare allmänhet?
Bra! Du skulle bli en utmärkt exkursions
ledare för Naturbussen. Hör av dig till vår
programläggare: ylva.folkeson@lund.se eller
046356998. Se även www.naturbussen.se

3 april
Maj-Linda Bardhyl Selenica i klinisk kemi:
”Beta-amyloid, tau-protein and cystatin C in
the pathophysiology of Alzheimer´s disease”.
Kl 13.00, Segerfalksalen, WNC, Sölvegatan
19, Lund.
Anders Anderberg i byggnadsmaterial:
”Studies of Moisture and alkalinity in self-levelling flooring compounds”. Kl 13.15 i sal V:A,
V-huset, John Ericssons väg 1, LTH.
Johan Wiklund i livsmedelsteknik: ”Ultrasound dopper based in-line rheometry – development, validation and application”. Kl
10.00 i hörsalen på SIK – Institutet för livsmedel
och bioteknik, Frans Perssons väg 6, Göteborg.
Peter Kjelgaard i mikrobiologi: ”Studies
on haemproteins of Gram-positive bacteria
implications as antibacterial drug targets”. Kl
10.00, Biologihörsalen, Sölvegatan 35, Lund.

30 april
Kent Sjöström i konstnärlig forskarutbildning i teater: ”Skådespelaren i handling
– strategier för tanke och kropp”. Kl 10.00 på
Bryggeriteatern, Bergsgatan 31 B i Malmö.

4 maj
Henrik Bladh i fysik: ”On the use of alserinduced incandescence for soot diagnostics
– from theoretical aspects to applications in
engines”. Kl 10.15 i sal B, Fysiska institutionen,
Professorsgatan 1, Lund.
Tomas Olsson i reglerteknik: ”Highspeed vision and force feedback for motioncontrolled industrial manipulators”. Kl 13.15 i
sal M:B, M-huset, Ole Römers väg 1, Lund.
Daniel Hellström i förpackningslogistik:
”On interactions between packaging and logistics – exploring implications of technological
developments”. Kl 10.15 i stora hörsalen, Ingvar
Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26, Lund.
Ulrika Schagerlöf i molekylär biofysik:
”Structural insights into the acquisition and
storage of Iron”. Kl 10.15, hörsal A, Kemicentrum, Sölvegatan 39, Lund.
Pontus Olofsson i naturgeografi: ”Re-

Upptäck Backagården!

Ett modernt Konferenscenter
i en fantastisk skogsmiljö!
Även Fester, Evenemang och Vandrarhem

Ring oss idag! 0413-746 00
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mote sensing of carbon balance across scandinavian forests”. Kl 10.00, sal 111 (”Världen”),
Geocentrum 1, Sölvegatan 12, Lund.
Johanna Börrefors i rättssociologi: ”En
essä om estetisk efterrättelse”. Kl 14.15 i LU
206, Universitetshuset, Lund.

5 maj
Ann-Kristin Örnö i obstetrik och gynekologi: ”Ultrasound studies on pelvic floor physiology and obstetric perineal tears”. Kl 9.00,
Föreläsningssalen, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Lund.
Jon Helgason i litteraturvetenskap:
”Hjärtats skrifter. En brevväxling uttryckt i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och
Johan Wilhelm Ludwig Glein”. Kl 10.15 i Hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund.
Petra Björne i kognitionsvetenskap: ”A
possible world: Autism from practice to theory”. Kl 9.15 i Hörsalen, Vårdvetenskapens Hus,
Baravägen 3, Lund.

11 maj
Karin Jönsson i svenska med didaktisk inriktning: ”Litteraturarbetets möjligheter. En
studie av barns läsning i årskurs F-3”. Kl 10.15 i
sal D 138, Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

12 maj
Erik Wennerström i allmän rättslära: ”The
rule of law and the European Union”. Kl 14.15,
Grotius salen, Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1, Uppsala.
Följande disputationer har ägt rum:
Yi Liu i experimentell medicin: ”Central
projections os sensory innervation of cranial
vessels”.
Sebastian Albinsson i fysiologi: ”Mechanosensing in the vascular wall – the role of
cellular microdomains in vascular remodeling”.
Iaam Badn i biomedicin med inriktning
neurokirurgi: ”Nitric oxide regulation during
anti-tumor immunotherapy”.
Anders Castor i stamcellsbiologi: ”Stem
and progenitor cell involvement in acute lymphoblastic leukemia”.
Hanna Stenstad i immunologi: ”Effector
T cell homing to the small intestinal mucosa”.
Kerstin Samarasinghe i vårdvetenskap
med inriktning omvårdnad: ”Facilitating a
healthy transition for involuntary migrant families within primary health care”.
Margareta Kjellberg i experimentell klinisk kemi: ”Development of methods for measuring protein C inhibitor and antithrombin:
Use of monoclonal antibodies against the reactive center loop-inserted forms of the serpins”.
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Maria Christensson i neurofysiologi:
”Ontogenetic and comparative aspects of cerebellar and motor development”.
Alaa Al Hadad i medicin: ”Invasive treatment of renal artery stenosis – Effects on
blood pressure, medication, renal function and
inflammatory biomarkers”.
Eva Persson i vårdvetenskap: ”Parent´s
postnatal sense of security (PPSS). Developing a specific instrument and evaluating variables important for the mother´s and the
father´s sense of security during the first postnatal week”.
Eva Brodin i pedagogik: ”Critical thinking in scholarship: Meanings, conditions and
development”.
Jalal Taneera i klinisk medicin med inriktning experimentell endokrinologi:
”Adult stem cell plasticity, hype or hope?”.
Fredrik Holmqvist i kardiologi: ”Characterisation of atrial electrophysiology with
respect to atrial fibrillation a non-invasive approach”.
Carl Troein i teoretisk fysik: ”Gene regulatory networks: Dynamics and stability”.
Sara Larsson i matematisk statistik:
”Statistical modelling of cell cycle dynamics
– Analysis and interpretation of FrdUrd DNA
FCM-derived data”.
Anders Olsson i byggnadsmekanik: ”Finite element procedures in modelling the dynamic properties of rubber”.
Christopher Collstedt i historia: ”Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på
manlighet i stormaktsväldets slutskede”.
Ola Jönsson i nationalekonomi: ”Option pricing and bayestian learning”.
Maria Elfving i pediatrik: ”Gestational
islet autoimmunity, infections, and type 1 diabetes”.
Milad El-Segaier i barnkardiologi: ”Digital analysis of cardiac acoustic signals in
children”.
Jacob Svendenius i reglerteknik: ”Tire
modeling and friction estimation”.
Margareta Tholander i mikrobiologisk
ekologi: ”Transcriptome analyses of the nematode-trapping fungus Monacrosporium
haptotylum”.
Yonny Flores Segura i organisk kemi:
”Natural products from highland and midicinal
from Bolivia”.
Sofia Åberg i matematisk statistik:
”Applications of Rice´s formula in oceanographic and environmental problems”.
Veronica Tamu Dufe i molekylär biofysik: ”Structural studies of polyamine biosynthesis enzymes: potential targets for drugs
against tropical parasites”.
Ahmed Al-Sa´d i pedagogik: ”Evaluation
of student´s attitude towards vocational education in Jordan”.
LUM nr 4 | 2007

hänt!

utdelas av IBRA (International Bone Research
Association).
DIABETESANSLAG. Valeriya Lyssenko,

LÄRDOMSPRIS. Lärdomshistoriska samfun-

det har tilldelat Elin Bommenel, verksam vid
Campus Helsingborg, Johan Nordströms och
Sten Lindroths pris till yngre forskare för framstående lärdomshistoriskt arbete för år 2006.
Priset, om 10.000 kronor, ges för Elins avhandling ”Sockerförsöket. Kariesexperiment 19431960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa”.

forskare vid Medicinska fakulteten har i hård
konkurrens fått 200.000 euro i anslag från European Foundation for the Study of Diabetes.
Pengarna ska användas för fortsatta studier av
riskgener för typ 2-diabetes. Kunskaper som
kan få avgörande betydelse för bättre behandlingar och möjligheter att förebygga typ 2-diabetes.

ARKITEKTTÄVLING. LTH-studenterna Petia

HEDERSDOKTOR. Jerker Blomqvist, profes-

Ratzov och Carl Hall-Karlström har fått ett
hedersomnämnande för projektet Cultivated
Shadows. Deras bidrag visades härförleden på
utställningen Light of Tomorrow på Dansk Arkitektur Center i Köpenhamn. Bidraget ett fotomuseum i glas, rönte mycket stor uppskattning och intresse. Byggnaden visar broar av
ljus och experiment med skuggor.

sor emeritus i grekiska, som i höstas blev hedersdoktor i Riga, har nu även blivit hedersdoktor i Athen.

PRIS. Maria Johansson, doktorand vid Av-

delningen för molekylärmedicin och genterapi
har tilldelats Robert Schenk Research Prize för
forskningsframsteg inom benbiologi på basal,
tillämpad eller klinisk nivå. Priset, som nyligen
instiftats är på 30.000 Schweizerfranc och

BÄSTA AVHANDLING. Anna-Greta Crafo-

ords pris för bästa avhandling 2006 vid Medicinska fakulteten, Lund, har tilldelats Kinga
Izabela Gawlik för hennes avhandling: ”Laminins and Congenital Muscular Dystrophy”.
Det rör sig om Muskeldystrofi som är ett samlingsnamn på en grupp ärftliga sjukdomar som
leder till muskelförtvining. Den form som hon
studerat (kongenital muskeldystrofi), drabbar
nyfödda barn och karakteriseras av muskelsvaghet, muskelslapphet och förlamning.

Rättelse 1: Korrekt stavning på Tor Lies avhandling i religionspsykologi är: Symtombærer
og symptomløser. Arne Garborgs vei til et varig livssyn (1851–1894). En psykologisk studie.
Metode & Analyse.
Rättelse 2: Den nyinvalde KVA-ledamoten
Carsten Peterson är professor i komplexa system vid Naturvetenskapliga fakulteten och ingen annanstans.

Tjänster
Universitetslektor i mellanösternkunskap,
50%, med placering vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Ref nr 1164,
ans 27 april. Info 046-2221406.
Professor i mänskliga rättigheter med placering vid området för humaniora och
teologi. Ref nr 1092, ans 2 maj. Info 0462227226.

Bäst i
Lund igen!
Enligt White restaurangguide.

Kom in och provsmaka vår nya
spännande meny!

Doktorand i kemiteknik. Ref nr PA
2007/1323, ans 2 maj. Info 046-2228297.
Universitetslektor i medicinsk strålningsfysik med inriktning strålterapifysik. Ref
nr 1143, ans 31 maj. Info 046-173116.
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

hallå helle rydström…
…genusforskare och socialantropolog vid Centrum för östoch sydöstasienstudier, som i april arrangerade en internationell workshop på temat begär och våld.

Finns det ett
samband mellan begär,
sexualitet och våld?
– Ja, och det handlar mycket om makt.
Varför är det intressant att forska på sådana samband
just i Asien?

– För att postkolonialismen och kulturella traditioner
samverkar på ett speciellt sätt. Och för att Asien och västvärlden har något att lära av varandra i de här frågorna.

flutna bakom sig och gå vidare. Men krigsminnena finns ju
precis under ytan. De visar sig i olika sammanhang. Farmödrar kunde exempelvis lära sina barnbarn sånger om soldatens roll. En pappa kunde berätta för sina barn om episoder
från fronten. Men de vuxna är måna om att skydda barnen
genom att inte tala om de mest brutala minnena. Å andra
sidan berättade flera vuxna invånare för mig om hemska
upplevelser, avrättningar och massvåldtäkter.

Varför intresserar du dig för begär och våld?

– Jag var en av en de första utländska forskare som til�läts göra fältarbete i Vietnam när landet öppnade sig för
omvärlden i mitten av 90-talet. Med pengar från Sida/Sarec följde jag fem flergenerationsfamiljer under ett år i en
landsbygdskommun i norra Vietnam. Jag ville se hur pojkar och flickor socialiseras in i sina respektive könsroller.
Men redan då uppmärksammade jag en våldsproblematik
som jag ville återkomma till. Det fick jag chans till i början av 2000-talet då jag med medel från Riksbankens Jubileumsfond och Sida/Sarec återvände och inriktade mig på
våldet i familjelivet.
Hur yttrar det sig?

– Vietnam har en stark patriarkalisk tradition. Mannen
har en privilegierad status och därför även en speciell maktposition. I värsta fall visar maktrelationen sig mellan män
och kvinnor i form av en mans våld mot sin hustru.
– Samtidigt har Vietnam en blodig kolonial historia.
Krigen med fransmännen och amerikanerna har satt djupa
spår. Det finns en officiell uppmaning till det vietnamesiska
folket att blicka framåt och försöka lägga det blodiga för40

De undanträngda krigsminnena påverkar relationerna
inom familjerna?

– Ja, tillsammans med andra kulturella föreställningar
om hur man exempelvis uttrycker manlighet.
Är ni många som forskar på de här frågorna?

– Ja, vi är en växande grupp från flera olika discipliner
– nationellt och internationellt.
Vad vill ni uppnå?

– Ökad insikt om våldets mekanismer. Genom att analysera sambanden mellan krig, sexuellt våld och maktbegär kan vi kanske kasta ljus över händelser som annars ter
sig obegripliga – exempelvis det fruktansvärda som hände i Kambodja på 70-talet, med de röda khmererna och
Pol Pots totala maktanspråk och utplåningen av miljontals
människor. Om vi kan förstå den dynamik som får människor att löpa amok, både i parrelationer och på ett större, mer övergripande plan, så kan vi kanske också påverka
och förebygga våld.
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