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III Utvecklande utmaning
Moomsteatern ska bli professsionell och har bl.a. tagit hjälp av Teaterhögskolan i Malmö för att ge fem förståndshandikappade skådespelare
formell utbildning. För att nå fram till sina elever har lärarna Marek
Kostrzewski och Barbara Wilczek Ekholm fått tänka om helt i sin
undervisning – en utvecklande utmaning som gett goda resultat.

VI Diabetesgener kartläggs
Allt fler människor i världen drabbas av typ 2-diabetes, s.k. åldersdiabetes. Sjukdomen skulle i många fall kunna förebyggas om människor
motionerade mer och inte gick upp i vikt. Men sjukdomen har också
andra orsaker. Leif Groop och hans forskargrupp deltar i ett stort
projekt för att kartlägga vilka gener som ligger till grund för typ 2diabetes.
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XII Mångsidig väldsförbättrare
Man skulle lätt kunna utfärda präktighetsvarning för Hanna Roberts.
På dagtid arbetar hon med hållbar utveckling på Internationella miljöinstitutet, och sin fritid ägnar hon åt arbete för mänskliga rättigheter i
egenskap av vice ordförande i Amnesty på internationell nivå. Men,
som Hanna Roberts säger, man kan inte sluta engagera sig bara för att
det uppfattas som ovanligt och otidsenligt!

XIV Det går utför med språken
Spanskprofessor Inger Enkvist analyserar i en ny bok vad som gått snett
i svensk språkutbildning sedan 90-talet. Roten till problemen hittar hon
i skolans läroplan som är konstruerad så att eleverna väljer bort språk
av taktiska skäl. Försämrade språkkunskaper får förödande följder för
språkutbildningarna på universiteten.

XVI Hallå Ingalill Rahm Hallberg…
…professor och äldreforskare som väckt stor uppmärksamhet med sina
rön om att det inte alltid är bäst för äldre att bo kvar hemma.
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På senare år har det talats mycket om att Lunds universitet
ska sälja mer uppdragsutbildning. Gärna högteknologisk
distansundervisning via Internet.
Men när Teaterhögskolan bedriver uppdragsutbildning
hos Mooomsteatern i Malmö handlar det om något helt
annat. Visserligen är det yrkesverksamma som vidareutbildas
även här. Men undervisningen präglas av individanpassning,
närhet och mänsklig värme.
– Våra lärare Barbara och Marek är som mamma och
pappa till oss. Vi kommer att fälla tårar när de slutar, säger
skådespelaren Gunilla Eriksson.
III

Barbara Wilczek Ekholm har överraskats av hur
stora och snabba framsteg moomsarna har gjort.

S

Niclas Lendemar och Nina Streiffert som stork och varg på
middagsbjudning.

cenframställningsläraren Marek Kostrzewski från Teaterhögskolan visste inte
riktigt vad han skulle vänta sig inför det
inledande mötet med Moomsteaterns skådespelare. Han hade fyllt ett helt block med övningar som han hade tänkt gå igenom med dem.
Efter första dagen med ensemblen bad han om
att få ta en dag ledigt. Ingenting stämde. Alla
övningarna behövde göras om.
– De var mycket mer avancerade än jag trodde, säger han.
Och Marek Kostrzewski är inte den förste gästläraren som har fått tänka om. Moomsteatern är
nämligen en annorlunda teatergrupp. Skådespelarna är förståndshandikappade och sinsemellan
väldigt olika. Några uttrycker sig till exempel inte
så tydligt verbalt, medan andra formulerar sig
bättre än de flesta. Gemensamt för dem är dock
att de har en gedigen teatererfarenhet och är fenomenala på att inta en scen.
Samarbetet med Teaterhögskolan har att göra
med att Moomsteatern nu ska bli en professionell
teatergrupp. Gruppen har funnits sedan 1987 och
har utvecklats till att bli en konstnärligt högkvalitativ teater. De har fått bra recensioner, publiken
har strömmat till och en pjäs har till och med visats på tv. Alla som har hjälpt till att skapa framgången har fått lön – utom de förståndshandikappade skådespelarna. De har bara fått 26 kronor i
dagersättning.
För att föra Moomsteatern ännu ett steg framåt har gruppens konstnärlige ledare Kjell Stjernholm tillsammans med producenten Per ThörnIV

Klas Malmberg dansar cancan medan Gunilla
Eriksson och Ronnie Larsson tittar på.

quist tagit initiativet till Moomsteaterns scenskola. Hittills har skådespelarna nämligen saknat
formell utbildning. De fem skådespelarna Pierre
Björkman, Gunilla Eriksson, Klas Malmberg,
Niclas Lendemar och Ronnie Larsson får sedan i
oktober förra året en specialdesignad utbildning.
När den tar slut i sommar kommer de att anställas som skådespelare och få betalt enligt Teaterförbundets avtal.
Under utbildningen har gästlärare från olika
håll undervisat på teatern i perioder. En gång i
veckan har sångläraren Monica Tyllgren från
Teaterhögskolan kommit och övat sång. Som
avslutning på utbildningen arbetar Marek Kostrzewski och rörelseläraren Barbara Wilczek Ekholm på heltid med gruppen under sex veckor.

Trygga
LUM hälsar på när drygt halva tiden har gått.
Atmosfären i övningslokalen är avslappnad. Lärare och elever har hunnit lära känna och bli trygga med varandra.
På en tavla har lärarna ritat upp de övningar
man har arbetat med hittills, bl.a. uppvärmning,
röstövningar, musikimprovisationer, övningar på
att fokusera utanför sig själv och på att ta och ge
fokus sinsemellan. Man har också arbetat mycket med masker och djurimprovisationer.
Pierre Björkman och Klas Malmberg gör en
övning som går ut på att den ene ska följa den
andre. De går bakom varandra på en rak liten
bana, ungefär som en stege som ligger på golvet,
och de bär med sig olika föremål. Hur man går

och bär kvittar, bara den som går bakom gör likadant som den som går framför. När banan tar
slut vänder de och den andre leder. Det blir en hel
komediföreställning. Fast ibland måste Pierre
påminnas om att han inte får hitta på vad han vill,
hur publikfriande det än är, utan måste följa Klas
när han är ledaren.
– Det här är mycket bra, säger en förtjust
Marek Kostrzewski. För tre veckor sedan klarade han inte av att följa alls.
Överlag genomförs alla övningarna med stor
skicklighet och uppfinningsrikedom. Och med
massor av spelglädje och humor.
– Men det är jättesvåra övningar. Man måste
tänka, säger Gunilla Eriksson.
– Det tycker vi också, skrattar Barbara Wilczek Ekholm.
Hon och Marek har lagt upp undervisningen
så att moomsarna ska hinna gå igenom alla moment som man gör de sex första veckorna på den
ordinarie skådespelarutbildningen på Teaterhögskolan. Fast övningarna måste läggas upp på ett
annat sätt och anpassas till att elevgruppen är
heterogen.
– Här på Moomsteatern är det i större utsträckning här och nu som gäller. Som lärare
måste man kunna tänka om och ändra sig direkt
när något inte fungerar. På Teaterhögskolan kan
man pusha eleverna mer. Här måste man vara mer
pedagogisk. På ett sätt är det bekvämare att undervisa på Teaterhögskolan. Här är allt en stor
utmaning, men desto roligare, påpekar Barbara
Wilczek Ekholm.

Bättre än planerat
Och skådespelarna utvecklas i en rasande fart.
– Det har gått mycket bättre än jag hade planerat. Efter två veckor fick jag ändra mitt mål
med kursen. Då hade de redan klarat att göra en
övning där man tar och ger fokus till varandra,
som jag först inte trodde att de skulle kunna förrän i slutet av kursen, säger Barbara och vänder
sig till skådespelarna.
– Kommer ni ihåg första gången ni klarade
övningen, hur glad jag blev? Jag höll nästan på att
kissa på mig!
Alla skrattar.
– Men sedan började jag tänka att det var en
fördom hos mig som gjorde att jag trodde att ni
inte skulle kunna lära er så snabbt.
Marek Kostrzewski håller med om att eleverna är fantastiska.
– Jag önskar att detta samarbetet kan fortsätta. Hittills har det handlat mycket om att nosa på
varandra, men jag tror att det döljer sig en fantastisk potential här. Och vi behöver olika grupper av skådespelare för att berika teaterns språk.
Här känner jag att jag befinner mig i teaterns
kärna.
Och liksom alla andra gästlärare som inled-

ningsvis förtvivlat undrat vad de gett sig in på, har
Marek börjat fråga sig vem som egentligen lär sig
mest – eleverna eller han själv.
– Jag känner mig som en elev här. Jag har lärt
mig otroligt mycket. Det här arbetet avrutiniserar mig. Och det är en fantastisk känsla för en
pedagog!
Även eleverna är nöjda med arrangemanget,
även om det gnölas lite om späckade arbetsdagar.
– Man är rent slut när man kommer hem, säger Klas Malmberg.
Niclas Lendemar tycker att det är kul att arbeta med Barbara och Marek och uppskattar deras
övningar. Och Ronnie Larsson understryker att
man aldrig blir fullärd som skådespelare.
– Men det bästa med allt är anställningen, att vi
blir riktiga skådespelare. Och så är Barbara underbar – mjuk och fin på alla vis. Vi kommer att
sakna henne och Marek! säger Gunilla Eriksson.
T E X T :
F O T O :

Marek Kostrzewski leder
Pierre Björkman och Klas
Malmberg i en samspelsövning.

P E T R A F R A N C K E
K E N N E T R U O N A
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Genkarta på gång
över generna som styr åldersdiabetes
Om något år kan det finnas en genkarta över
de viktigaste gener som ligger till grund för typ
2-diabetes. Det är målet för ett stort internationellt projekt där forskare vid Wallenberglaboratoriet i Malmö spelar en viktig roll.
Typ 2-diabetes är det som tidigare kallats åldersdiabetes, men som nu både ökar dramatiskt och kryper allt längre ner i åldrarna.
Enligt internationella beräkningar fanns det 157
miljoner människor med typ 2-diabetes i världen
år 2000, en siffra som beräknats stiga till nära 240
miljoner redan år 2010. Kostnaderna för läkemedel och insulin tar samtidigt en allt större del av
redan knappa sjukvårdsresurser. I väldigt många
fall skulle sjukdomen gå att förebygga om människor motionerade mer och inte gick upp i vikt.
Men det kommer alltid att finnas fall där detta
inte räcker. Därför är det viktigt att förstå vilka
gener och proteiner som är inblandade i sjukdomens uppkomst, för att på så sätt hitta bättre
behandlingssätt.

Många försökspersoner
Det är detta som är målet för det internationella
projektet. Där ska 500 000 av de s.k. basparen i
människans DNA väljas ut som markörer i en
jämförelse mellan 2000 friska personer och lika
många patienter med diabetes. Det stora antalet
försökspersoner och det stora antalet markörer
gör det troligt att man verkligen kommer att kunna hitta de flesta gener som ligger bakom typ 2diabetes.
– Jag gissar att vi får fram omkring tusen gener som skiljer sig mellan patienter och kontrollgrupp. Sedan får vi med andra metoder fortsätta
sållningen för att skilja ut de viktiga generna från
dem som i praktiken inte har någon betydelse,
säger professor Leif Groop. Har vi väl hittat dem,
så blir nästa steg att se vilka proteiner de står för
och vad dessa proteiner betyder i kroppens olika
organ.
VI

Leif Groop är internationellt känd för sin forskning om de
många undergrupper som finns inom diabetessjukdomen.
Hans forskargrupp arbetar nu med att kartlägga generna som
ligger bakom typ 2-diabetes. FOTO: LEIF Å ANDERSSON/
SYDSVENSKAN BILD.

Projektet leds av Broad Institute, ett forskningsinstitut som tillhör Harvard och MIT. Trots
att projektet också backas av läkemedelsföretaget
Novartis kommer resultaten inte att bli hemligstämplade, utan alla fynd ska tvärtom löpande
läggas ut på Internet.

Det är Leif Groops forskargrupp i Malmö som
står för det genmaterial som ska användas i studien. Malmöforskarna har i många år samlat in
blodprover och annat material från patienter med
diabetes och deras släktingar. Deras databaser
innehåller för närvarande uppgifter om 9000 personer från nära 1400 familjer. Leif Groop har
redan tidigare arbetat med så kallat ”genfiske”
för att hitta diabetesanknutna gener. Då, på 1990talet, var han tidigt ute med den sortens arbete
och ”fisket” hade betydligt mindre proportioner.
Ändå var det ett mödosamt och delvis manuellt
arbete att jämföra bara 500 genmarkörer hos en
frisk grupp och en patientgrupp. Nu handlar det
alltså om 500 000 gener i stället för 500, men med
ny teknik kommer arbetet inte att ta längre tid än
för tio år sedan.

Internationellt känd
Groop är internationellt känd för sin forskning
om de många undergrupper som finns inom diabetessjukdomen. Men egentligen var det inte detta
han från början tänkt studera.
– Vi ville beskriva orsakerna till typ 2-diabetes,
dvs. vad som händer inuti cellerna när man får
diabetes. Men då måste man ju vara säker på vilka det är som verkligen har typ 2-diabetes. Så vi
fick börja med att utreda den saken, säger han.
Det har nämligen visat sig, delvis utifrån forskningen i Malmö, att diabetes är en mycket mer

mångfasetterad sjukdom än man tidigare trott.
Den gamla uppdelningen i typ 1-diabetes (barnoch ungdomsdiabetes) och typ 2-diabetes är en
grov förenkling. Det finns flera ytterligare typer
som är varianter eller kombinationer av sjukdomarna, och som blivit kända under engelska förkortningar som LADA, MIN och MODY.

Fetma viktig faktor
De gener Groop och hans internationella samarbetspartners hoppas hitta är de som styr den vanliga typ 2-diabetesen, som står för omkring sex av
tio diabetesfall i Sverige. Han är övertygad om att
fetma och fettförbränning kommer att visa sig ha
en central roll för sjukdomens uppkomst. Fettsyror från bukfett skadar både insulinproduktionen
i bukspottkörteln och insulinupptagningen i
muskler och lever, tror Leif Groop.
Detta är områden som flera grundforskargrupper vid Biomedicinskt Centrum i Lund redan är
inne på. Alla universitetets diabetesforskare ingår
numera i ett nätverk kallat Diabetesprogrammet,
som knyter samman Lund och Malmö, grundforskare och kliniker.
– Lunds universitet har både kompetens och
bredd inom sin diabetesforskning. Det har gjort
universitetet till ett av de ledande inom detta
område i Europa, säger Leif Groop.
I N G E L A

”Han är övertygad om att
fetma och fettförbränning
kommer att visa
sig ha en central
roll för sjukdomens uppkomst.”

B J Ö R C K

Hel tidning om
diabetesforskning
”Att leva med diabetes” är temat för det andra numret
av den nya tidningen Aktuellt om vetenskap & hälsa,
som utges av Medicinska fakulteten tillsammans med
universitetssjukhusen i Lund och Malmö. Tidningen
beskriver diabetesforskningen vid Lunds universitet samt
hur diabetes och dess följdsjukdomar behandlas idag.
Tidningen, som utkommer i början av juni, kan
beställas från Medicinska fakultetens stab för strategisk
kommunikation. Ett presseminarium om diabetesforskningen vid LU kommer också att ordnas den 3 juni.
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Lundaekologer i givande
samarbete med Nigeria
Fjorton doktorander från
Ekologiska institutionen har i
dagarna återvänt hem från en
treveckors kurs i Tropical Biodiversity and Conservation i
Nigeria, en kurs som de genomgått tillsammans med
elva nigerianska mastersstudenter. Det svensk-nigerianska samarbetet har pågått i
flera år och omfattar både
forskning och undervisning.

Den nigerianska samarbetspartnern är A P Leventis Ornhithological Research Institute i Jos, en plats belägen på
höglandet i centrala Nigeria.
Institutet kom till genom en
donation av A P Leventis som
är en förmögen affärsman och
amatörornitolog. Det ligger i
anslutning till ett av Nigerias
bättre fågelreservat. En av de
doktorander som deltog i vårens kurs heter Jonas Waldenström. Han var med redan när
de första kontakterna mellan
Jos och Lund knöts 1999.
– Det skedde i anslutning
till ett flyttfågelprojekt vid
Tchadsjön. I detta deltog även
nigerianer. Ett av syftena var
att ringmärka fåglar där och
registrera dem i Sverige. Det
brukliga är ju att man gör
tvärtom och då är det rätt få
ringmärkta fåglar som återfinns, berättar Jonas Waldenström.
Inom ornitologi
Kontakterna ledde till att zooekologen Ulf Ottosson från
LU år 2002 reste ner för att
hjälpa till att bygga upp undervisningen i det då nya
forskningsinstitutet i Jos. Han
är nu anställd som lektor vid
institutet och ansvarar för ett
mastersprogram inom ornitologi. Sedan starten har folk

Par i damer
i ekonomi
sid 3
LU-doktoranden Markus Franzén och den nigerianske mastersstudenten Adams
Chaskda studerar blommor och pollinatörer i det reservat som ligger vid institutet. FOTO: JONAS WALDENSTRÖM

från Lund gett enskilda kurser
i statistik, molekylär ekologi
och andra ämnen där. Nigerianska studenter och forskare
har också besökt Lund.
Jonas Waldenström har
varit i Nigeria fyra gånger och
tycker att mötena med nigerianerna har varit intressanta
och fruktbara.
– Men det som gjorde starkast intryck på mig den här
gången var vad som hade hänt
med ett naturskyddat skogsområde. Jag har besökt det
tidigare och engagerade mig i
arbetet att stoppa den illegala
avverkning som förekom. Nu
är området helt skövlat. Den
är en påminnelse om hur svårt
det är att bedriva skogsvård i
ett land med så mycken fattigdom och ett så högt befolkningstryck, säger han.

Några LU-doktorander arbetar också med egen forskning i Nigeria. Ett exempel är
studierna av fågelmalaria.
När ”våra” fåglar övervintrar
i Afrika händer de att drabbas
av malaria. Det finns flera former av fågelmalaria; ingen av
dem kan överföras till människa. En av de frågor som
forskarna vill ha svar på är
om de inhemska afrikanska
arterna har en konkurrensfördel gentemot invandrarna
från norr. Det är ju tänktbart
att de har större resistens mot
malarian.
– Nu hoppas vi att samarbetet med nigerianerna ska
utvidgas och fördjupas. Tänk
om vi t.ex. kunde ha några gemensamma doktorander,
säger Jonas Waldenström.
G Ö R A N

Forskare
med flyt
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Jämställdhetskonferens

”Maskot, morsa eller kärring”
Är du kvinna och vill göra karriär? Då får
du, beroende på hur gammal du är, ta
på dig rollen av maskot, morsa eller
kärring.
Den slutsatsen drar Åsa Rembratt
som disputerat vid Lunds universitet
och nu gör karriär inom läkemedelsindustrin. Hon var en av deltagarna när
Lunds universitet anordnade en konferens om kvinnors svårigheter att göra
karriär inom akademin.

Bakgrunden till konferensen är att
Lunds universitet inte når upp till de
professorsmål som regeringen satt upp.
Enligt dessa skulle 20 procent av universitetets nyanställda professorer vara
kvinnor under senaste treårsperioden.

Andelen landade på 17 procent vilket
inte bådar gott inför nästa treårsperiod
då regeringen höjt målet till 26 procent.
Den två dagar långa konferensen avslutades med en paneldebatt.
Åsa Rembratt berättade att hon, liksom andra unga kvinnor som börjat
klättra på karriärstegen, ofta ses som
maskotar. Vid många tillfällen har äldre herrar som inte känner sig hotade av
henne fungerat som dörröppnare i olika
sammanhang. Men hon påpekade att
hennes tid som maskot snart är över.
– Maskot kan man vara när man är
ung och har långt hår, men jag fyller
snart 40 år och då får jag väl gå in i rollen som morsa istället.
Fortsätter Åsa Rembratt uppåt på

”Professorsmålet är ineffektivt”

2

– Regeringens professorsmål är inga effektiva redskap i jämställdhetsarbetet.
Det menar prorektor Ann Numhauser-Henning som var initiativtagare till
jämställdhetskonferensen. Istället är
det vid tillsättningen av lektorstjänster
som krutet bör läggas, tycker hon.

skickar iväg sin ansökan, säger Ann
Numhauser Henning.
Hon hoppas att de obligatoriska karriärplaneringssamtalen, där prefekter
och dekaner ska coacha sina medarbetare, ska leda till fler kvinnor på högre
befattningar.

Ann Numhauser-Henning ser det så
kallade jämställdhetsintervallet som regleras i Högskoleförordningen som en
väg till fler kvinnor på de högre tjänsterna inom akademin. Enligt detta kan
man välja ett underrepresenterat kön
om det finns två likvärdiga kandidater.
– Men som det ser ut idag kan man
inte få till stora förändringar vid tillsättningen av professurer.
– Idag är det många fler som blir professorer genom befordran än genom
nyanställning. Därför måste vi satsa mer
på jämställdhet vid tillsättningen av lektorstjänster.
Kvinnor som ansöker om befordran
till professor får, enligt en uppföljning av
befordringsreformen, sina ansökningar
beviljade i lika stor utsträckning som
deras manliga kollegor. Men de ansöker
inte om befordran i lika hög grad, trots
att de har rätt kvalifikationer.
– Det verkar som om kvinnor vill
vara mer säkra på sin sak innan de

Kvinnor trivs sämre
Men det är mycket annat som måste
ändras inom universitetsvärlden om
kvinnor ska få samma möjligheter som
män att göra karriär, menar Ann Numhauser Henning. I den studiesociala undersökningen som nyligen gjorts bland
Lunds studenter framgår det tydligt att
kvinnliga studenter trivs sämre i universitetsvärlden än manliga och det finns
inget som säger att kvinnornas trivsel
skulle öka högre upp i akademin.
– En annan stötesten är hur medel till
forskning fördelas mellan olika discipliner och ämnesområden. Här avgörs alltmer av universitetets framtid genom
strategiska beslut på olika nivåer. Det
handlar då om beslut som fattas oberoende av universitetets jämställdhetsarbete.
– Ska det bli någon verklig förändring
inom akademin så måste det finnas en
vilja att anställa just kvinnor, menar
Ann Numhauser-Henning.
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karriärstegen tror hon att det ofelbart
kommer en tid då hon blir kallad för
nucka, kärring eller häxa.
– Men det ser jag fram emot, för det
är åtminstone ett tecken på att jag har
makt, sa hon och tillade att det också
kanske kommer att finnas någon därnere på golvet som ser upp till henne och
tänker ”wow, en drottning”.
Fredrik Bondestam som forskar vid
Centrum för genusvetenskap i Uppsala
hävdade att kvinnor inom akademin
aldrig verkar ha rätt ålder inne. Först är
de för unga för att man ska satsa på dem
och sedan blir de med ens för gamla.
Han berättade hur han varit med om att
sakkunniga bedömt en kvinna på 42 år
som för gammal för en tjänst som forskarassistent och hur tjänsten sedan tillfallit en 52-årig man.
Agneta Stark, med en lång akademisk
karriär som forskare både inom ekonomi och genusvetenskap, reflekterade
utifrån sin nuvarande tjänst som rektor
för högskolan i Dalarna.
– När rektor säger något så lyssnar
man, sa hon.
Agneta Stark tog ett exempel på hur
det kan gå till och hur hon som rektor
kan påverka när två jämbördiga, en
man och en kvinna, diskuteras inför en
tjänstetillsättning. Kvinnan, i exemplet
har länge varit på jakt efter en fast tjänst
och anses som besvärlig. Mannen är i
samma situation, men uppfattas som
briljant.
– Som rektor har jag makt att vända
på hur personer uppfattas. Man lyssnar
på mig och jag kan avgöra vem som är
närande och vem som är tärande.
Rektorn för Malmö högskola, Lennart Olausson, höll med om att en rektor har mycket makt.
– Man brukar likna akademiskt ledarskap med att dirigera solister eller
valla katter, och söker man hjälp från
sina kolleger sägs det att det är som att
söka hjälp på en kyrkogård, sa Lennart
Olausson som dock inte tyckte att liknelserna stämmer med verkligheten.
– Det finns en servilitet hos svenska
akademiker. De gör vad man säger.
U L R I K A
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flytande. De styrs av partikommittéer
med politiska mål som t.ex. att hålla arbetslösheten nere och inte bara att öka
vinsten, berättar Sonja Opper.
Det är svårt för de privata företagen
att låna pengar i Kina – cirka 70 procent
av alla banklån till investeringar går till
statligt styrda företag. Samtidigt står
dessa för bara cirka 30 procent av BNP.
– Om de privata företagen hade fått
låna, skulle ekonomin växa ännu mycket snabbare.

Anne Loft (till vänster) och Sonja Opper har ökat andelen kvinnliga professorer på Ekonomihögskolan
med 40 procent. FOTO: BRITTA COLLBERG

Mer forskartid i Sverige
för ekonomiprofessorer
Det finns de som är nöjda med forskarvillkoren i Sverige.
– I Tyskland skulle jag som lektor ha
gett fyra kurser per termin – som professor i Lund räcker det med tre per år.
Jag ser fram emot att ha tid att forska,
säger Sonja Opper, ny professor i nationalekonomi i Lund.
– I Danmark forskade jag på en tredjedel av min professorstjänst, i realiteten mindre. Här hoppas jag kunna forska på halvtid, säger Anne Loft, ny professor i företagsekonomi.

innehar Gad Rausings professur i internationell ekonomi och internationellt
företagande med inriktning mot Östoch Sydostasien, särskilt Kina.
När LUM träffar de två har Sonja
Opper precis återvänt från en vecka
Kina, där hon ingick i Lunds universitets
delegation med rektor Göran Bexell i
spetsen. Nu ska hon bygga upp en utbildning på mastersnivå och bedriva
forskning kring den ekonomiska utvecklingen i Asien, särskilt den snabbt växande kinesiska ekonomin.

Ekonomihögskolan i Lund (EHL) har de
senaste månaderna ökat andelen kvinnliga professorer med 40 procent; Inga
Persson, nationalekonomi, Agneta
Olerup, informatik, och Boel Flodgren,
handelsrätt, har fått två nya kvinnliga
kolleger.
Anne Loft är engelska men har arbetat i många år på Handelshögskolan i
Köpenhamn där hon blev professor i
redovisning 1997. Under några år hade
hon en deltidstjänst i Lund, innan hon
rekryterades hit på heltid i januari. Hon
är innehavare av Holger Crafoords professur i redovisning.
Sonja Opper är tyska utbildad i Tübingen och kom till Lund i mars. Hon

Styrd enpartistat
I USA finns den här inriktningen på i
stort sett varje universitet med självaktning, men i Europa är det inte så vanligt
med ekonomer som också behärskar
kinesiska.
– Men för att vara framgångsrik i affärer med världens snabbast växande
ekonomi, måste man förstå hur den
fungerar, säger Sonja Opper.
På ytan kan en stad som Shanghai te
sig som vilken blomstrande kapitalistisk
metropol som helst. Men Kina är fortfarande en hårt styrd enpartistat. Samtidigt som det finns en privat sektor, så
står många företag, inte minst de stora
börsnoterade bolagen, under statligt in-

Finansiella arkitektur
Den nya professorn i redovisning, Anne
Loft, ska bygga upp en ny forskningsmiljö vid EHL. Hon grundade och var
redaktör för den akademiska tidskriften
”European Accounting Review” under
1990-talet och blev nyss invald i en av
Riksbankens jubileumsfonds beredningsgrupper.
Också Anne Lofts ämne har i dagens
globaliserade samhälle en internationell
inriktning. Efter finansiella kriser som
den i Asien 1990 och den serie skandaler som följde på avslöjandena kring det
amerikanska Enron 2002, har behovet
av pålitlig finansiell rapportering, redovisning och revision kommit i fokus.
– Det handlar om att skapa globalt
accepterade och enhetliga redovisningsregler som passar den internationella
finansiella arkitektur som vuxit fram,
säger Anne Loft.
Liksom Sonja Opper kommer hon att
ge kurser huvudsakligen på mastersnivå.
Och de ser alltså båda fram emot att
också hinna forska.
– Vi är få akademiker med redovisningsinriktning, men det finns ett stort
intresse hos näringslivet för att få fram
ny forskning inom området, säger Anne
Loft.
Själv vill hon utnyttja den kunskap
och de kontakter hon har i Danmark
och bygga upp ett nätverk i Öresundsregionen kring redovisningsforskning.
Sonja Opper deltar i ett nytt treårigt
forskningsprojekt med forskare från
Stanford, Cornell och Beijing universiteten med syfte att undersöka 1.600 privata företag i Kina.
– Det kommer att innebära mycket
resande, men blir otroligt spännande.
Det ger också kunskaper som jag får
direkt nytta av i min undervisning, säger
Sonja Opper.
B R I T TA
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Stamcellsforskare
med flyt
Det går bra för blodstamcellslaboratoriet i Lund. Ett arbete blev nyligen publicerat i prestigetidskriften Cell, t.o.m.
med en av lundaforskarnas bilder på
omslaget. Ett annat arbete är på väg in
i Nature Medicine och en av författarna,
Lars Nilsson, belönades nyligen med
Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling under 2004. Forskningsledaren
Sten Eirik Jacobsen har också nyligen
fått Vetenskapsakademiens stora Göran
Gustafssonpris i medicin.

– När vi fick veta att Cell accepterat vårt
manus, firade vi med champagne. Och
inte vilken champagne som helst, utan
en riktigt fin sort! säger Natalija BuzaVidas entusiastiskt. Hon är doktorand
och ingår i gruppen bakom Cell-artikeln.
Efter flera års arbete fick forskargruppen förra året fram resultat som ger
en ny bild av de olika stegen i blodbildningen. Forskargruppens ledare Sten
Eirik Jacobsen bestämde sig då för att
sikta direkt på Cell, topptidskriften
inom sitt område.
– Arbetet med vårt manus engagerade stora delar av Stamcellslaboratoriet i
höstas. Olika personer deltog med olika
pusselbitar, och den blivande artikeln
var allas samtalsämne, berättar Natalija Buza-Vidas.
Genväg till blodcell
Det finns sedan länge en etablerad modell av blodcellernas ”stamträd” från
stamceller till mogna blodceller. Men
den modellen är alltför enkel, visar nu
lundaforskarna. De har upptäckt en alternativ väg, en möjlig genväg från
stamcell till mogen blodcell.
– Det skulle också kunna finnas andra alternativa utvecklingsvägar som
den gängse modellen inte förutsett, tror
en annan doktorand i gruppen, Robert
Månsson.
Stamcellslaboratoriet i Lund är inriktat just på blodbildande stamceller. De
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Lars Nilsson, Natalija Buza-Vidas och Robert Månsson är en framgångsrik forskargrupp som nyligen publicerat sig i prestigetidskriften Cell. Deras forskning handlar om blodbildande stamceller. FOTO: INGELA
BJÖRCK

är nödvändiga för blodbildningen men
kan, om något går snett, även ge upphov
till leukemi och andra blodsjukdomar.
Crafoordpristagaren Lars Nilsson
har forskat om sjuka stamceller, men
menar att studier av deras friska motsvarigheter också varit nödvändiga.
– Om man vill förstå mekanismerna
i en sjuk cell, så måste man först veta hur
en frisk cell fungerar. Styrkan i vårt laboratorium är just att vi arbetar med
både normal blodbildning, stamcellstransplantation och leukemiska stamceller.
– Studier av den normala blodbildningen kan ge idéer om hur leukemi utvecklas och om hur man bäst ska använda stamceller vid benmärgstransplantationer. Det omvända gäller också: studier av leukemistamceller kan ge idéer
om den normala blodbildningen.
Leukemier
Lars Nilssons prisbelönade avhandling
är inriktad på leukemier. Hans arbeten
har visat att svårbotade leukemier ofta
orsakas och upprätthålls av särskilda
leukemistamceller, medan de leukemier
som viker för cellgifter ofta uppstår ur
mognare blodceller. Det är några av
dessa fynd som snart publiceras i Nature Medicine.
Forskningen på normala blodstam-

celler utgör preklinisk forskning och leukemistamcellstudierna experimentell
klinisk forskning, men båda kan på relativt kort sikt få betydelse för sjukvården, säger forskarna. Om forskarna kan
lära sig att påskynda utvecklingen från
stamcell till mogna blodceller så skulle
det kunna rädda livet på vissa patienter
efter en benmärgstransplantation. Och
den nya kunskapen om leukemiska
stamceller har redan gett arbetet med
leukemisjukdomar ett nytt fokus.
Hård konkurrens
Men inte ens framgångsrika yngre forskare har en molnfri himmel. Natalija
Buza-Vidas och Robert Månsson vill
fortsätta forska även efter disputationen, men vet att konkurrensen är hård.
Och Lars Nilsson har i brist på medel till
en forskartjänst fått återgå till nästan
full läkartjänst.
– Även om jag använder nästan all
fritid till att forska, så lär det ta lång tid
för mig att få fram nya meriterande publikationer.
– Svårigheten att få stöd till en forskartjänst rimmar dåligt med det allmänt
proklamerade intresset för translationell
forskning och för läkare som är både
kliniker och forskare, tycker Lars Nilsson.
I N G E L A
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Synlig forskare om språkets vikt
att söka ett EU-projekt behövde referenspersoner inom bostadssektorn. Hon
ringde upp ett okänt namn och blev så
välvilligt bemött att hon undrade om de
två kände varandra.
– Nej, men jag läste din artikel i Sydsvenskan i förra veckan, svarade kvinnan i luren. Jag står gärna med på din
ansökan.
Ann-Katrin Bäcklund blev överraskad.
– Där fanns ett förtroende för mig
som jag inte kände till. Förbluffande!

– Att skriva enkelt är en hjälp att tänka
bättre, hävdar Ann-Katrin Bäcklund.
Svävande formuleringar rensas ut och
man vänjer sig vid att välja sitt påstående. Det är bra!
– Jag står här och talar om vikten av
att göra forskning begriplig för en bredare allmänhet, för att jag vill berätta
något för er som ni kanske inte vet –
inte för att visa hur duktig jag är.

När samhällsvetaren Ann-Katrin Bäcklund från Institutionen för kultur- och
ekonomisk geografi var inbjuden till en
lunchföreläsning på LTH, var det ett
möte mellan skilda världar: samhällsvetenskapen och tekniken.
Lika mycket som Ann-Katrin Bäcklund berättade från sin akademiska
verklighet frågade hon åhörarna hur det
fungerar för ingenjörer, tekniker och
konstruktörer i liknande situationer.
– Själva grunden för att kommunicera utanför min egen forskarvärld bygger
på att jag är intresserad av vem jag har
framför mig. Vem talar jag till? Vilka
förkunskaper har personen?
Bakgrunden till föreläsningen ”Forskning måste synas” är ökande krav på
forskare att kommunicera bredare. Det
kan gälla kontakter med politiker, beställare, EU, journalister eller allmänhet.
Populärvetenskapligt
Ann-Katrin Bäcklund har under många
år varit en synlig forskare som strävat
efter att uttrycka sig populärvetenskapligt. Det är något som hon egentligen
aldrig funderat över utan sett som naturligt. Inför föreläsningen på LTH fick hon
anledning att bena ut varför hon gör
som hon gör.
– Begripligt språk gör forskningen
tillgänglig i fler sammanhang. Därmed
kan den vara till större samhällsnytta.
– Vi ska inte glömma att vi alltid forskar för någons pengar och på någons
villkor. Något som vi inom samhällsvetenskapen ibland har svårt att erkänna.
Själv lever Ann-Katrin Bäcklund på
skattemedel och har valt att ge tillbaka
till samhället. Det är hennes drivkraft att
föra ut forskningen brett. Visserligen ligger det i forskningens uppdrag, men för
henne är det också en hjärtesak.

– Jag står här och talar för att jag vill berätta något för er som ni kanske inte vet – inte för att visa
hur duktig jag är, sa Ann-Katrin Bäcklund. FOTO:
ELISABETH BERGER

– Jag har goda, relevanta kunskaper
i samhällsfrågor och vill bidra som medborgare. Att populärvetenskaplig publicering också kan göra forskaren känd är
inte så dumt. Det är bra för att öppna
dörrar – och för att komma åt forskarpengar, tillade hon.
Som till exempel när Ann-Katrin
Bäcklund nyligen med kort om tid för

Som en balansgång
Men helt riskfritt är det inte att publicera sig i dagspress.
– Många forskare tror att det värsta
som kan hända är att bli sågad inför en
akademisk krets. Men det är ändå få
som känner till en refuserad tidskriftsartikel och man har chansen att skriva om.
Går man ut offentligt ges inte många
möjligheter att rätta till misstag.
– Att bli sågad offentligt kan vara en
katastrof, sa hon.
Kontakten med pressen upplevs ofta
som en balansgång. Och det kan också
vara svårt att stå emot när en journalist
försöker provocera fram svar forskaren
inte har, gav publiken prov på.
– Jag sysslar bara med antenner, sade
en av åhörarna på LTH. En journalist
kunde inte acceptera att jag inte vet om
dessa är farliga för hälsan. Men jag är ju
inte medicinare.
En annan i publiken arbetar med kost
och hälsa.
– När något man forskar i blir uppblåst i veckopressen är det bäst att bara
ignorera det trots att det som skrivs är
på tok. Man vill ju inte sumpa sitt forskningsområde genom att gå ut för tidigt.
E L I S A B E T H
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Ann-Katrin Bäcklunds fyra i topp för god kommunikation
• Du berättar inte för att visa vad du kan – utan för att förklara något för den som inte kan.
• Gör alltid en analys av mottagaren. Det märks direkt om du inte vet vem du talar till.
• Utgå gärna ifrån något som du tror att mottagaren vet något om!
• Illustrera abstrakta begrepp och resonemang med exempel. Du kan tala i timmar eller skriva
tio sidor och ändå är det bara exemplen som åhöraren minns.
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Teknologi och välstånd
har frigjort kreativiteten
Nyss talade vi om upplevelsekulturen.
Nu är det inlevelse som gäller.
– Människor vill inte längre vara passiva mottagare, de vill själva vara med
och påverka - på fritiden, i arbetet och
som konsumenter. 2000-talet tillhör den
skapande människan, säger Henrik
Persson, f.d. lundastudent och i dag
forskare vid Institutet för framtidsforskning i Köpenhamn.

Henrik Persson var en av talarna vid
årets Ideon-dagar. Som framtidsspanare
försöker han att ringa in trender som
kan ge en beredskap.
– Vi har tidigare talat om industrisamhället och dröm- eller upplevelsesamhället etc. Men det ena avlöser inte
det andra, snarare samexisterar flera
”samhällslogiker” sida vid sida.
Drömsamhället som man talade
mycket om för fem-sex år sedan, utmärktes av människors längtan efter
upplevelser. För företagen gällde att skapa ”produktberättelser” som fångade
och lockade konsumenten. På arbetsplatserna betonades de anställdas behov
av bekräftelse och social gemenskap –
detta som en utveckling av de trygghetsbehov som främst hade utmärkt industrisamhället, t.ex. en bra lön och en
fysiskt säker arbetsmiljö.
Drömsamhället präglades också av
fokus på värderingar – varje företag
måste ha ”corporate values” eller t.o.m.
en ”corporate religion” för att nå framgång, sa man.
– Industri- och drömsamhällets behov är inte överspelade – de gäller än –
men för innovativa kunskapsföretag
räcker det inte att tillgodose dem. Det
ska mer till – spelrum för den skapande
människan.
Själva vara med
Allmänt börjar vi bli mätta på färdigpaketerade upplevelser och på att sitta som
passiva mottagare av massproducerad
underhållning. Vi vill själva vara med
och bestämma vad som ska hända, göra
våra egna val och växa som individer, sa
Henrik Persson.
– I Danmark minskar tevetittandet
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bland unga och stora varumärken tappar mark – så har t.ex. McDonalds fått
slå igen två restauranger i centrala Köpenhamn.
Den nya samhällstrenden eller ”logiken” kallar Henrik Persson för ”Creative Man”. Det kreativa och innovativa
draget går igen i både arbete och konsumtion. Kunden vill vara medproducent – ”prosument”. Det blir ett försäljningsargument att köparen själv åtminstone delvis kan designa det han eller hon
köper – det må vara en bil, ett hus eller
ett par träningsskor; massproduktionen
individualiseras.
Om industrisamhällets ”idealmedarbetare” var stabil och drömsamhällets
lojal så är uppfinningsrikedom det som
utmärker Creative Man. Och följaktligen är det en kreativ arbetsmiljö som
efterfrågas. På fritiden är det också kreativa sysslor som lockar, med utrymme
för engagemang och inlevelse.
Uppfinna något nytt
Det är ny teknologi och ökat välstånd
som frigjort den kreativa lusten och
kompetensen. Megatrender som ökad
globalisering och individualisering spelar också in. För att bevara vårt välstånd
måste den kunskapsbaserade produktionen öka och kreativiteten ges utrymme;
vi kan ju som bekant inte längre konkurrera med sådant som massproduktion
och rutinarbete. Även utbildningsmässigt är dynamiska ekonomier som Indien och Kina på väg att överflygla väst
– Indien utexaminerar årligen fler civilingenjörer än USA.
– Creative Man tycker om att skapa
och uppfinna något nytt, sätter gärna sin
egen personliga prägel och vill delta
aktivt. Hjälp till detta får han eller hon
genom allt bättre verktyg för kreativitet
och innovation, sammanfattar Henrik
Persson.
Creative Man är individualist men
inte egoist, tillägger han.
– Det handlar inte om att vara en
asocial ö, utan snarare en självständig
människa som utifrån sina egna värderingar och kunskap om andras, gör sina
egna aktiva val.

Vi får inte fler skapande människor genom att utbilda fler experter. Istället behöver vi utbilda fler
reflekterande praktiker och ”flexperter” som fortlöpande kan byta ut gammal kunskap mot ny. (Illustration ur ”Creative Man”, Köpenhamns institut för framtidsforskning, Gyldendal).

Alla samhällen tycks dock inte ha
tagit lika mycket intryck av Creative
Man-tänket. Henrik Persson är bekymrad över tendenser i Sverige.
– En undersökning bland svenska
ungdomar visade att de tycker att pengar och status är viktigast. Men att prioritera märkeskläder och att vara ”inne”
är inte särskilt kreativt och bådar inte
gott för framtiden. Unga danskar satte
självständighet och självständigt tänkande främst och unga norrmän medmänsklighet.
Sverige behöver göra upp med statustänkandet och med sin konsensuskultur,
ansåg Henrik Persson.
– Sverige borde bli lite mer som Danmark. Där finns ingen objektiv sanning.
Allt kan ifrågasättas om det så är ett
påstående om att vädret är vackert!
B R I T TA
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FOTNOT. Ideondagarna 11–12 maj bjöd på en
mängd föredrag under samlingsrubrikerna ”Design för innovativa företag”, ”Innovativt kapital
föder innovativa företag”, ”Trender med affärsmöjligheter” och ”Det intelligenta sjukhuset”.
Flera medverkande hade anknytning till Lunds
universitet.

Svenska forskare dåliga
på att skydda sitt material
Ett flertal länder i olika delar av världen
bedriver aktivt spionage mot svensk
industri och forskning. Det hävdar SÄPO
som menar att svenska forskare är dåliga på att skydda begärligt material.

Den senaste tidens skriverier i media om
forskningsspionage har sin upprinnelse
i en broschyr som säkerhetspolisen gett
ut för att informera om hur man bör
skydda svensk bioteknik.
I broschyren nämns inget land specifikt och SÄPO vill varken bekräfta eller
dementera de uppgifter som florerat i
media där just den kinesiska staten utpekas.
– SÄPO arbetar preventivt och just
nu går vi ut och informerar om de risker
som alltid finns när man bedriver forskning med spetskompetens inom bioteknik och Telecom, säger Jakob Larsson
som är informationssekreterare på
SÄPO.
För Sveriges del handlar det dels om
att intäkter går förlorade eftersom
svenska forskare är dåliga på att ta patent, dels om att skydda material som
kan bidra till att framställa massförstörelsevapen.
– Det finns inga indicier på att Lunds
universitet har blivit utsatt för spionage

och ännu mindre på att just kineser varit inblandade, säger universitetets säkerhetssamordnare Per Nordén som förstår om kinesiska gästforskare upprörts
över medias rubriker.
Däremot håller han med om att säkerheten vid Lunds universitet måste
höjas. Som säkerhetssamordnare har
han etablerade kontakter med den lokala säkerhetspolisen, och i höst ska de gå
ut med en gemensam informationskampanj för att höja säkerheten vid universitet.
– Vi kan inte ha samma säkerhet som
exempelvis läkemedelsföretagen eftersom utbyte och öppenhet är en viktig del
i universitetsvärlden, säger Per Nordén.
Däremot är vi nog ofta lite godtrogna
och det skadar inte att skärpa vaksamheten.
Per Nordén berättar att när det gäller att ta patent så ligger svenska universitet långt efter sina amerikanska kollegor. I USA har universiteten ofta speciella avdelningar som hjälper forskarna
att patentera sina resultat. I Sverige är
detta något som forskare själva får ordna och eftersom det är en lång och
krånglig process så blir det ofta inte av.
U L R I K A

Syftet med Kinaresan var att bredda
avtal och fördjupa de kontakter som
redan finns. Viktiga anhalter var Kinas
tre främsta universitet, Peking University, Tsinghua University och Fudan University.
– Det märktes att Lunds universitet
var välkänt även bland de stora universiteten, säger Peter Honeth. Vi blev
mycket positivt bemötta och delegatio-

Bristen på tydliga karriärvägar
för yngre forskare inom bl.a.
Medicinska fakulteten har länge
setts som ett problem. Den leder
till osäkerhet bland de unga forskarna, och kan på sikt göra det
svårt för fakulteten att hitta ersättare för de 40-talister som nu
börjar gå i pension.
En arbetsgrupp inom fakulteten har därför nu lagt fram ett
förslag till karriärgång inom
medicinsk forskning. Enligt förslaget följs disputation och post
doc-arbete av en fyraårig anställning som forskarassistent och
sedan en femårig anställning som
forskare i s.k. tenure track. Dessa
anställningar söks i öppen konkurrens. Den som uppnått en
forskartjänst ska sedan kunna
ansöka om tillsvidareanställning
vid universitetet.
Sådana forskartjänster kommer snart att inrättas inom fyra
områden: endokrinologi och metabolism, fysiologi och farmakologi, cell- och molekylärbiologi
samt mikrobiologi och immunologi. Både kliniska och prekliniska forskare ska kunna söka tjänsterna.

O R E D S S O N

Nobelpristagare
i kemi till Lund

Jämbördigt utbyte med Kina
– I utbytet med Kina har vi lika mycket
att hämta som att bidra med.
Det säger universitetsdirektör Peter
Honeth som tillsammans med en lundadelegation på femton personer besökte olika kinesiska universitet i slutet av
april.

Tydligare karriärvägar på Medfak

nen fick även uppmärksamhet i media.
Eftersom delegationen från Lund var
stor och hade en bred sammansättning
så följdes den inte åt under hela resan.
Resenärerna har ännu inte satt sig ner
och utvärderat resultaten, men Peter
Honeth berättar att det bland annat diskuterades uppdragsutbildningar, gemensamma masterutbildningar och utbyten
inom spetsområden som nanoteknik.
– Kineserna satsar stora resurser på
forskning och de ligger mycket långt
fram på många områden, även i fråga
om utrustning, säger Peter Honeth.
U O

FOTNOT: Läs mer om resan på www.lu.se/o.o.i.s/
2809

En nobelpristagare i kemi kommer till Lund den 13 juni. Det är
Jean-Marie Lehn från ISIS, Stasbourg, belönad med priset
1987. Lehn kommer att framträda i samband med en konferens på Kemicentrum om
”Trends in Organic Chemistry”. Temat är syntetiska receptorer och bakom arrangemanget står Svenska Kemistsamfundet. I konferensen deltar såväl
forskare från universiteten som
från industrivärlden. Deltagande i konferensens vetenskapliga
program är kostnadsfritt men
det krävs att anmäler sig till
johanna@chemsoc.se före den 1
juni.
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Hur ska forskning för ett bättre liv gå till – utan humanister och religionsvetare? Det undrar professor Eva Österberg med anledning av
forskningspropositionen”Forskning för ett bättre liv”. Trots namnet
innehåller propositionen ingenting om människans behov av exempelvis
etik och estetik, skriver hon.

Gästkrönikan
FOTO: PETRA FRANCKE

Forskning om livet – utan humaniora?
ÄNTLIGEN kom forskningspropositionen! För mig fångas dess karaktär i två
ord: tydlighet – och tystnad.
Tydlig är propositionen i utgångspunkterna. Forskning, hävdar regeringen, är inte bara viktig i en demokrati för
att hjälpa människorna till ett bättre liv.
Den ökar också vår förmåga att förstå
människor i andra länder, bidrar till utvecklingen och stärker tillväxten. Distinkta är signalorden genom hela texten:
• Kraftsamling – inte minst genom
stöd till starka forskningsmiljöer.
• Internationalisering.
• Samarbete och samtidigt profilering.
• Framtiden – ständigt närvarande
dels som en ökad konkurrens på den internationella kunskapsmarknaden, dels
i medvetenheten om att vi ingår i ett internationellt system där det behövs
forskning om mänskliga rättigheter,
politik och förvaltning mm.
Det står dessutom alldeles klart var
regeringen vill satsa resurser under de
närmaste åren och hur medlen skall kanaliseras. Framlyfta områden är medicin
och hälsa, teknik, och forskning för en
hållbar utveckling. I huvudsak skall
medlen fördelas i konkurrens via Vetenskapsrådet, VR, Vinnova, Fas eller Formas – inte direkt vid universiteten.
TYDLIG ÄR REGERINGEN också
med att det behövs fler forskarassistenttjänster och ytterligare postdoctjänster
i högskolesystemet. Det är välgörande
att denna insikt slagit igenom! Endast
2,6 procent av dem som disputerat under 2001 och våren 2002, hade fått
tjänst som forskarassistent mot slutet
8

2002. För att tillsätta fler sådana tjänster får universiteten en del pengar direkt
och forskningsråden ännu mer, dock
främst först 2008.
Mer otydlig är man rörande forskarutbildningen. Det skjuts t.ex. på framtiden om vi skall ha tre- eller fyra-årig
forskarutbildning. Men forskarskolorna
får positiva omdömen. Framför allt är
skrivningarna, tycker jag, dunkla i frågan vad ”ett bättre liv” egentligen är och
i vilken grad som alla discipliner verkligen kan bidra till tillväxten.
EN VISS OREDA RÅDER likaså vad
gäller begreppet kultur och kulturforskning. Under rubriken kultur för hälsa
säger propositionen att man behöver få
fram indikatorer på hur fritid, kulturkonsumtion och tillhörighet till en kultur påverkar vår livskvalitet och hälsa.
Det är intressant. Men knappast ett ord
hittade jag om andra viktiga aspekter av
kopplingen kultur-hälsa: nämligen frågan om hur själva sjukdomsbegreppet
och diagnosticeringen kan vara kulturellt beroende! Inte heller om de problem som döljer sig bakom en kulturalisering av hela samhällslivet, nämligen
att kultur bara blir till en fernissa, en
hjälpgumma när svenskt näringsliv skall
säljas utomlands.
En kulturforskning värd namnet problematiserar hela den föreställningsvärld som grupper av människor delar
och de uttryck som den tar sig i handling, symboler, ritualer och riter. Den
låter humanister, religionsforskare och
samhällsforskare vara en sambandscentral mellan då-et, nu-et och framtiden,
kritiskt och engagerat – inte bara en fest-

lig krusidull i dagens samhälle. En kulturforskning värd namnet vet att seriös
forskning om etiska och existentiella
fenomen, om religionernas betydelse
och värdesystemen är livsviktiga i dagens globala värld. Den inser hur centrala språkvetenskaperna är för en djupare förståelse av människor i andra länder. Om allt detta råder dessvärre en
nästan dånande tystnad.
Detta är med andra ord inte en proposition för humanister, samhällsvetare
och religionsvetare. Knappast några
satsningar är speciellt inriktade på de
områdenas behov. De som nämns, t.ex.
utbildningsvetenskaplig forskning och
genusvetenskap, är mycket små till beloppen jämfört med de öronmärkningar som gäller inom teknik och medicin/
hälsa.
I OCH FÖR SIG ÄR det naturligtvis begripligt att regeringen – i kärva budgetlägen och ställd inför stora utmaningar
– gör prioriteringar till förmån för medicin och teknik. Tydligheten har sina poänger. Men det hjälps inte att det finns
mycket i tystnaden som smärtar en humanist. Inte minst att en proposition
med den vackra titeln ”Forskning för ett
bättre liv” så till den grad kan låta bli att
tala om människors behov av etik och
estetik, om hur nödvändigt det är för oss
att föra ett interkulturellt samtal både
över rum och över tid, om nyttan av en
kritisk och historiskt medveten samhällsdebatt – just för ett bättre liv!
E VA

Ö S T E R B E R G
PROFESSOR

H I S T O R I S K A

I N S T I T U T I O N E N

Seg livskraft i Afrika
Afrika är inte bara elände. Här finns
aids, som sänker medellivslängden dramatiskt i de värst drabbade länderna,
och en utbredd fattigdom. Men här
finns trots allt också en seg livskraft och
en ekonomisk potential som intresserat
både USA, Kina och Sverige.

Det var den sammansatta bild som presenterades vid ett heldagsseminarium
om globalisering och afrikansk utveckling, anordnat för att hedra universitetets förre styrelseordförande Lennart
Nilsson.
En imponerande skara rektorer (Göran Bexell), f.d. rektorer (Boel Flodgren,
SLU:s förra rektor Mårten Carlsson),
dekaner (Göte Hansson, som organiserat programmet) och professorer hade
mött upp till seminariet. I publiken ingick både akademiker, studenter och
representanter för bl.a. skolvärlden och
olika frivilligorganisationer.
Franz-Michael Rundquist, professor
i kulturgeografi, talade om aidsepidemin
och dess följder. Med bara 14 procent av
världens befolkning står Afrika idag för
75 procent av alla dödsfall i aids, och
livslängden i vissa länder håller snabbt
på att sjunka med 20–30 år.
Ingen svart bild
Värst drabbas kvinnorna, bland annat
för att flickor oftare än pojkar tas ur
skolan för att hjälpa sina sjukdomsdrabbade familjer, och för att kvinnor oftare än män ställer upp för barn som förlorat sina föräldrar. På det samhälleliga
planet drabbas både företag, skolor och
sjukvård när kunnig personal insjuknar
och dör. Traditionell kunskap går också förlorad när vuxna dör innan de hunnit delge sina erfarenheter till de unga.
– Ändå har jag ingen svart bild från
mina vistelser i Afrika. Där finns så
mycket energi hos människorna, sa professor Rundquist.
Svenskt Näringslivs representant
Fredrik Segerfeldt talade sig varm för
globalisering, multinationella företag
och internationella investeringar. Att
Afrika går bakåt beror på att näringslivet där inte har tillräckligt stabila ramar
och trygga förhållanden, menade han.
Den åsikten fick dock mothugg av
Nordiska Afrikainstitutets forsknings-

LU får 30 miljoner
av bankstiftelser
Genom ett nytt samarbetsavtal
får Lunds universitet 30 miljoner
kronor av Sparbankstiftelsen
Skåne och Sparbankstiftelsen
Färs & Frosta. En stor del av
pengarna är inte öronmärkta och
kommer att disponeras av en
projektgrupp ledd av rektor Göran Bexell.

Det finns en stor potential i Afrika, var seminariedeltagarna i Lund överens om. FOTO: ROLF LARSSON

chef Henning Melber, som påpekade att
nettoflödet av kapital trots allt bistånd
går från Afrika till resten av världen och
inte tvärtom – vilket visar att det uppenbarligen går att få rikedomar ur Afrika.
Andra exempel på samma sak är att
uppemot 30 procent av USAs oljeimport
numera kommer från Afrika, liksom
också en tiondel av Ericssons vinster
enligt Anna Brandt från UD. Kinas nya
närvaro är ytterligare ett exempel. En av
Kinas största ambassader ligger numera i Sudan, Kina förser vissa regeringar
med fördelaktiga lån oavsett deras inställning till mänskliga rättigheter, och
Kina ger företag som etablerar sig i Afrika ett starkt stöd.
Alla talare var eniga om att det inte
är i-världen utan de afrikanska länderna själva som ska staka ut vägen för
Afrikas framtida utveckling. Men ansvaret för att komma någon vart på vägen
är ändå delat, menade Henning Melber.
– Vi vet att de rika ländernas sätt att
leva inte kan spridas till hela jordens
befolkning. Då kan vi inte bara avskärma oss bakom allt högre murar och vänta på katastrofen, utan vi måste ta ett
ansvar för den fattigare världen. Det är
inte bara de afrikanska länderna som
måste ändra politik, utan också västvärlden, sa han och drog ner en spontan
applåd från publiken.
I N G E L A

B J Ö R C K

Sparbanksstiftelsernas bidrag till universitetets forskning föregås av en längre
tids samtal med universitetet där
stiftelserna vill bidra till en mer långsiktigt satsning för att gynna regionens
forskning och näringsliv.
Av den totala summan är 12 miljoner
kronor öronmärkta för näringslivsprojekt
med ursprung från forskning vid Lunds
universitet. Utdelningen ska huvudsakligen ske inom ramen för Lunds universitets utvecklings AB, LUAB, för att där
användas till regionala tillväxtbolag.

Tvärvetenskaplig karaktär
Övriga medel ska, enligt avtalet, användas för prioriterade forskningsprojekt,
gärna av tvärvetenskaplig karaktär. Det
totala anslaget ska under en treårsperiod
fördelas av två projektgrupper, en för
forskning och en för näringslivsprojekt.
– I samtalen med sparbankstiftelserna har vi diskuterat satsningar på nanoforskning och Telecom, men vi kommer
givetvis att se över hela fältet innan vi
fattar något beslut, säger Göran Bexell,
som påpekar att avtalets öppna anvisningar ligger väl i linje med universitetets
egna forskningsprioriteringar.
Sparbanksstiftelserna ger även anslag till annan verksamhet inom regionen. Ett av Lunds universitets åtagande
i avtalet är att bistå med expertis för att
prioritera och värdera de ansökningar
som kommer in.
– Sparbanksstiftelserna vill vara med
och satsa på forskning och utveckling av
regionen, men vi överlåter den professionella bedömningen av olika forskningsprojekt till universitetet, säger Lars
Ljungälv som är vd för Färs och Frosta
sparbank.
– I det långa loppet hoppas vi givetvis på att en god utveckling av regionens
näringsliv ska ge oss fler bankkunder.
U O
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Unga Alumni-LUMES
på återbesök i Lund
Den prisade gruppen från Colombia tillsammans med sin mentor David och lärare
Gloria (fråmst) är Diana Muóoz, Laura Avila,
Simon Cepeda, Juan David Vasquez,
Alejandro Bravo. FOTO: MARIA LINDH

Återvändande
colombianer
Internationella miljöinstitutet
har haft fint besök i form av de
colombianska deltagare som var
med på GEYC år 2000 i Lund. Förkortningen står för Global Environment Youth Convent, och är
ett mastersprogram för ungdomar.

– Det började med inspiration
och kunskap från Lund – arbetet
för en långsiktigt hållbar utveckling. Och nu handlar det inte
längre enbart om ett traditionellt
miljöarbete, där man huvudsakligen fokuserar på ekologi, utan
även de sociala och ekonomiska
infallsvinklarna belyses, berättar
Birgitta Nordén vid Miljöinstitutet som är colombianernas värd
i Lund.
Att gruppen, som är medlemmar i Colombian Caretakers, är
i Sverige just nu beror på att de
tog emot ”Volvo Adventure Prize” i Göteborg i mitten av maj.
Priset fick de för ett projektarbete
som vuxit fram ur deras studier
i hållbar utveckling.
Under lundavistelsen besökte
colombianerna Krankesjön och
andra våtmarker. De besökte
också skolor och institutioner
samt Skånes djurpark för att
uppleva nordisk biodiversitet.
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Alumnikonferens – vad ger det ordet
dig för associationer? Kanske ser du
framför dig ett gäng cigarrökande fabröder med härjade fasader? Men
”alumni” är ju ett synnerligen relativt
begrepp – något som väl illustrerades av
den alumnikonferens som den internationella miljömastersutbildningen LUMES nyligen anordnade. Den dominerades av ungdomar. Den första LUMESkullen utexaminerades nämligen 1997.

LUM träffade några av de ex-studenter
som hade återvänt till Lund. Det var
uppenbart att de var nöjda med sin utbildning och att denna verkligen hade
haft avgörande betydelse för deras yrkeskarriär i hemlandet.
– Jag studerade här 2001–2002 och
mitt examensarbete handlade om kök i
tredje världen och deras energianvändning. Och det är precis sådana frågor jag
fått arbeta med också sedan jag återvände hem. Först arbetade jag för Världsbanken i Ecuador med elektrifieringen
av landsbygden och nu arbetar jag för en
NGO – Non Governmental Organization – i Bolivia med energirelaterade frågor, berättar Mariana Butrón från Bolivia för LUM.
– Det var inte alltid så lätt under utbildningen. Vi hade ju så olika bakgrund
men den internationella utblick man fick
och mötet med andra kulturer var på
samma gång en av de bästa sakerna med
LUMES.
Ekonom från början
Mariana var från början ekonom, och
det samma gäller för Lilit Harutyunyan
från Armenien och för Diego Brenes
Arrieta från Costa Rica. Lilit som idag
skriver ”Projekt Specialist” på sitt visitkort läste på LUMES 1998–1999 och
berättar följande:
– Det var en stimulerande utmaning
att komma till Lund, inte minst för oss
som kom från ett sovjetiskt skolsystem
där studenter inte var delaktiga och inte
interagerade med sina lärare som hos er.
Jag sysslade mycket med vattenfrågor

och återvände hem precis när Armenien
bestämde sig för att reformera hela administrationen av vattenhanteringen.
Den var tidigare varit centraliserad efter
sovjetisk modell. Jag har bl.a. arbetat
med frågor kring lagstiftningen och arbetar nu med vattenadministrationen
hos den amerikanska biståndsorganisationen USAid.
Något mer ideellt
Diego Brenes Arrieta hade bankjobb i
den privata sektorn innan han kom till
Lund.
– Det var inte särskilt tillfredsställande, minns han. Jag kände att jag ville
göra något mer ideellt. Hos LUMES försökte jag spänna över ett så brett område inom miljövården som möjligt. Det
var inte lätt att få jobb när jag kom hem
igen. Men till slut fick jag anställning
hos en NGO som sysslar med ”ekologisk finansiering”.
– Man hjälper småbönder i Afrika
och Latinamerika att utveckla ett ekologskt jordbruk och producera sådana
livsmedel som en ekologiskt medveten
kundkrets vill ha. Jag vet att jag har hittat precis vad jag sökte efter!
Av de 280 studenter från hela världen
som genomgått LUMES-utbildningen
hade ca 200 anmält sig till alumnikonferensen.
Studierektor Ingeborg Ehn var med
redan när magisterutbildningen utformades.
– Det har varit väldigt stimulerande.
Jag måste nog ha universitetets roligaste jobb, säger hon och tillägger:
– Just nu håller vi på att lägga om
utbildningen så att den kommer att
omfatta 80 poäng i stället för 60 som
den gör i dag. Att den har varit så kort
har för en del av våra studenter betytt
svårigheter i hemlandet att få den erkänd som en magisterexamen. Frågan är
om inte LUMES blir den allra första
utbildningen i Lund som kommer att
vara Bologna-anpassad.
GÖRAN

FRANKEL

Eva Tideman i samspråk med Kjell Hansson på Samhällsvetenskapens dag. FOTO: BRITTA COLLBERG

”Barndomens glädje
värmer hela livet”
Allting har sin tid, utom barndomen.
Barndomens glädje värmer hela livet,
och barndomens sår läker långsamt, sa
psykologen Eva Tideman som inledde
årets Samhällsvetenskapens dag.
Temat ”Barns rätt – retorik eller verklighet?” lockade närmare 150 intresserade åhörare.

Aldrig tidigare har de materiella villkoren och kunskaperna om barns behov
varit så goda som nu, sa Eva Tideman.
Ändå speglas det dåligt i verkligheten.
Tekniska uppfinningar leder ofta till
förändringar – där vet man att pengar
finns att tjäna.
– Men det finns lika mycket att vinna på att ta hand om barn på ett bra sätt
– både ekonomiskt och i ökad livskvalitet. Bra daghem och skolor är den absolut bästa investering ett samhälle kan göra.
Ett problem är att vi inte tillräckligt
drar nytta av den kunskap vi skaffat oss
över åren. Vi ser gärna vår egen tid som
en slutpunkt där vi nått ”sanningen”
och en tillbakablick visar att trender styr
hur vi uppfattar störande beteende hos
barn.
– På 1950-talet hade vi biologiska
förklaringar till ”vanartighet”, på 60och 70-talen trodde vi att familjerelationer låg bakom allt. På 80-talet frågade
vi oss ofta: ”Kan det vara incest?” och

på 1990-talet: ”Kan det vara damp eller ADHD?”. Nu på 2000-talet talar vi
om stress och depression hos barn, precis som hos vuxna, sa Eva Tideman. Det
är viktigt att se att varje tid skapar sin
psykiska sjuklighet, sin problematik.
Bodil Rasmusson, socionom, berättade om barns rätt att komma till tals i
samhället, stadgat bland annat i FN:s
barnkonvention från 1980-talet.
– Först ledde konventionen till en
sorts eufori, alla talade om barns delaktighet. Men det har visat sig finnas etiska risker i praktiken – man kan lägga för
stort ansvar på barn, barn kan bli ett
slags gisslan som utnyttjas av vuxna och
delaktigheten därmed en skendemokrati. Vi vet heller inte om barns uppfattningar fått någon praktisk effekt. Det
måste undersökas, sa Bodil Rasmusson.
Kjell Hansson, professor på Socialhögskolan, berättade att barn med s.k.
bokstavsdiagnoser som ADHD, CD
(uppförandestörning) och ODD (trotssyndrom) kan bli symptomfria om föräldrarna utbildas så att de kan förstå
och hantera barnen bättre.
– Resultaten säger inte att inte störningen kan ha en genetisk bakgrund. De
betyder heller inte att föräldrarnas tidigare beteende gjort barnen störda. Snarare är det många faktorer som spelar
in. Men extra duktiga föräldrar är en

skyddsfaktor som kan kompensera de
riskfaktorer (beroende på både arv och
miljö) bakom en ”bokstavsstörning”.
Resultaten av föräldrautbildningarna
visar att en s.k. bokstavsdiagnos aldrig
ska ses som något annat än en tillfällig
beteendebeskrivning, sa Kjell Hansson.
Britta Liljegren, studierektor på psykologprogrammet och tidigare skolpsykolog på Norra Fäladen i Lund, knöt an
till de vuxnas betydelse för barns psykiska hälsa. En nyckel till förbättring av
barn med asocialt beteende är bättre relationer med och mellan de vuxna i barnens närhet. Britta Liljegren har arbetat
med en metod som hon kallar samspel
för förändring. Hennes erfarenheter visar att många störningar hos barn kan
bero på dålig samstämmighet mellan
exempelvis skola och familj.
– Om en professionellt tränad mångpartisk ledare, t.ex. skolpsykologen, för
samman barnet och dess olika världar
till ett fungerande mikronätverk, så kan
många knutar lösas upp.
Det är ju detta som är samhälls- och
beteendevetenskapernas styrka, underströk hon, att se barnets hela sociala situation och arbeta med den.
– Barn beskrivs ofta som problem,
men vi måste komma ifrån det synsättet.
Barn är inte ensamma, de är del av ett
system, sammanfattade samhällsvetardekanen Sune Sunesson.
B R I T TA

C O L L B E R G

Sölvegatan ockuperad
av vetgiriga tolvåringar
Nej, det är inte de nyintagna studenterna som
blir yngre och yngre. Skarorna av tolvåringar som
marscherade fram och tillbaka på Sölvegatan den
9 – 13 maj var i stället deltagare i LUNE-dagarna.
Det är grundskolans sjätteklassare som får chansen att se på fysik-, biologi- och kemishower och
dessutom på den avslutande dagen få svar på
sina frågor vid en frågelåda med livs levande
forskare på LTH:s kårhus. Den senare delen av
arrangemanget ingick i nationell satsning med en
liknande frågelåda på en rad andra universitet.
LUNE-dagarna har arrangerats i ett par år och
är ett samarbete mellan LU:s naturvetenskapliga
fakultet, Nationalencyclopedin och Lärarhögskolan i Malmö. Den här gången fick 2.400 barn
komma till Lund. Evenemanget har blivit en succé
och kön av sökande skolklasser som tyvärr inte
kan beredas plats är lång. Nästa omgång LUNEdagar äger rum i augusti och inriktas då på elever
i årskurserna åtta och nio.
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Årets Segerfalkföreläsare

En vetenskaplig visionär
Hundratals supertunna elektroder inopererade i hjärnan på en förlamad patient, som kan hjälpa henne göra enkla
rörelser. På lång sikt kanske till och med
en mekanisk dräkt som låter patienten
vara uppe och gå enbart med hjälp av
hjärnkommandon...
Det är visionerna hos årets Segerfalkföreläsare på Neurovetenskapens
dag, Miguel Nicolelis.

– Och det är inte science fiction, understryker han. Vi är visserligen inte alls i
närheten ännu, men vi har börjat lägga
den vetenskapliga grunden.
Thorsten och Elsa Segerfalks Stiftelse, som gett många anslag till universitetet, firar i år 40-årsjubileum. Segerfalkföreläsningen är traditionsenligt förlagd till Neurovetenskapens dag, Medicinska fakultetens årliga arrangemang
för unga neuroforskare i regionen.
Årets föreläsare Miguel Nicolelis är
brasilian, verksam vid Duke University
i USA. Hans forskning handlar om nervcellsmönster i hjärnan. Med grupper av
ytterst små och tunna elektroder inplanterade ytligt i hjärnan på försöksdjur vill

han fånga upp de mönster som hör samman med djurens rörelser.
Längst har han kommit med apor,
som han fått att, enbart med tankens
hjälp, styra en pekare på en datorskärm.
Först lyckades apan, fastspänd i en sorts
förarsäte, lära sig att med en styrpinne
(joystick) styra pekaren till en viss målpunkt vilket gav henne en skvätt juice i
belöning.
Sedan tog man bort styrpinnen, fast
pekaren och målpunkten fortfarande
syntes på skärmen. Apan blev först förvirrad men upptäckte så småningom att
även tänkta rörelser fungerade. Genom
att tänka sig sin arms rörelse med styrpinnen kan hon nu få pekaren att flytta
sig på skärmen så att juicebelöningen
dyker upp precis som förut.
Andra mönster
Ett intressant fynd är att det inte är exakt samma hjärnmönster som aktiveras.
– När apan arbetar bara med tänkta
rörelser ser vi delvis andra mönster. Det
är som om apan fått en tredje, tänkt
arm, säger Miguel Nicolelis.
Han drar en parallell till skickliga

Årets Segerfalkföreläsare professor Miguel
Nicolelis. FOTO: KENNET RUONA

hantverkare, för vilka verktygen är en
förlängning av kroppen, eller, (som brasilian- och fotbollsentusiast) till Pelé som
såg fotbollen som en del av sin fot.
Den amerikanska forskargruppen
ska börja med kliniska försök redan
nästa år. Deltagarna blir gravt förlamade personer och patienter med Parkinsons sjukdom, som ändå ska få elektroder inplanterade i hjärnan som en behandling av sjukdomen.
I N G E L A

B J Ö R C K

En jättedonation till LU:s hjärnforskning
15 miljoner kronor, tre fjärdedelar av ett
gods och två värdefulla tavlor har donerats till Lunds universitet av Bente Rexed Gersted. Före detta rektorn Håkan
Westling berättade vid Neurovetenskapens dag om hur donationen uppkommit: med ett brev eftersänt från Sverige
till södra Frankrike.

– Jag satt där nere och skrev på min bok
om Medicinska fakultetens historia.
Brevet handlade om att skrivaren, Bente Rexed Gersted, kunde tänka sig att
donera pengar till universitetet. Det visade sig att hon bodde bara någon timmas bilresa längre bort, så vi åkte dit,
förklarade han.
Formerna för donationen diskuterades sedan vid flera möten både i Frankrike och Sverige. När Bente Rexed Gersted dog för några månader sedan visa12

de det sig att hon donerat värden för
nära 20 miljoner kronor till en fond vars
årliga avkastning ska gå till hjärnforskning vid Lunds universitet.
– En sensmoral av historien är att
möjliga donatorer inte påverkas av samma signaler som den vetenskapliga världen – de läser inte Nature Medicine för
att se vilka som publicerat sig.
– Att Bente Rexed intresserade sig för
lundaforskningen berodde på att hon
sett David Ingvar i ett populärvetenskapligt framträdande, sa Håkan Westling.
Universitetet har av Bente Rexed också för andra gången fått 100 000 kr i
resestipendier till unga forskare. De som
i år fick stipendierna var Farhad Ali
Khan, Dan-Anders Jirenhed, Charlotta
Lindwall, Lina Petterson och Nina Rosenqvist.
IB

Bente Rexed i Lund vid förra årets Neurovetenskapens dag 2004.

Allan Malm föreslås bli ny ekonomirektor

Full pott till lundajurister
I årets riksfinal i SM i juridik tog studenter från Juridiska fakulteten i Lund hem
en unik vinst. Finalen avgjordes i HD
den 15 april och för första gången i tävlingens sexåriga historia gick samtliga
priser till en och samma ort.

De vinnande lagen får förutom äran och
en betydelsefull notis i sin meritförteckning även 10.000 kronor per lag. Emelie Smiding som vann pläderingspriset
får dessutom en resa till London.
Det var tio lag fördelade på fem universitet – Lund, Göteborg, Uppsala,
Stockholm och Umeå som tävlade om
den prestigefulla vinsten. År 2003 tog
Stockholms universitet hem de tre lagpriserna, men i år tog alltså Lund hem
även pläderingspriset.
– Det ligger många timmars arbete
bakom tävlingsförberedelserna – men
nu känns det verkligen som om det är
värt det, säger de nöjda blivande juristerna.
Fördelningen blev följande: Bästa
kärandelag: Björn Olof Bräutigam och
Emelie Smiding (Lund). Bästa svarandelag: Anna Bladh och Charlotte Steen

Mats Fredlund från Stora Enson (i mitten)
och professor Gunnar Sparr i vimlet.
FOTO: MATS NYGREN

Matematikstudenter
går hem hos industrin
– Det är lättare att lära er lite om
pappersteknik än att lära en papperstekniker att räkna, konstaterade Mats Fredlund från Stora
Enso när han mötte studenterna
i Teknisk matematik (”Pi”) på LTH.

Charlotte Steen, Anna Bladh, Emelie Smiding och
Björn Olof Bräutigam. FOTO: MARIA LINDH

(Lund). Bästa ort: Lund. Bästa pläderare: Emelie Smiding (Lund).

Filosoferna bjöd in till visning
Många har varit inne i universitetets
äldsta byggnad och sett den vindlande
trappan som sägen säger att en kung
har ridit uppför. Men få har sett resten
av Kungshuset. Därför bjöd Filosofiska
institutionen till öppet hus i slutet av
april.

Filosoferna ville bland annat visa upp
den gamla Carolinasalen på bottenvåningen som byggts om till ett av universitetets vackraste bibliotek. Samtidigt
presenterades också filosofernas verksamhet. Under dagen kom en jämn
ström av nyfikna för att lyssna på föredrag under kluriga rubriker som ”Vet
jag vad du vill ha? Att förutsäga preferenser” och ”Möjliga världar – filosofiska teorier om sådant som hade kunnat
vara fallet.”
Doktoranderna i teoretisk filosofi,
Niklas Vareman och Rebecca Schweder
visade logikövningar på dator och vid

Det handlade om det första industrikontaktmötet för studenterna på den
nya civilingenjörsutbildningen. Cirka 100
studenter går i tre olika årskurser. Och
till workshopen i mitten av maj kom representanter från sju olika sorters företag. De bekräftade att arbetsgivarnas
intresse för de här matematikspecialiserade studenterna är mycket stort.
Astra Zeneca, Ideonföretaget Cellavision, Cognimatics, Comsol, Ericsson
Mobile Platforms AB och Stora Enso var
alla representerade.
Representanter för dessa företag höll
var sin presentation och tog emot studenternas frågor vid en posterutställning
i Matematikhuset. Avslutningsvis fick
några studenter presentera sig och sin
utbildning,
M AT S

N Y G R E N

Allan Malm som rektor?

Många tittade in i Kungshuset. FOTO: ULRIKA
OREDSSON

lunchtid fick allmänheten ställa frågor
till en filosofpanel. Docenterna Christian Balkenius och Ingar Brinck och professorerna Wlodek Rabinovic och Göran Hermerén svarade på frågor om
bland annat tänkande robotar och medicinsk etik.

Valberedningens förslag till ny ledning
för Ekonomihögskolan är nu klart. Röstsammanräkning sker den 7 juni.
Professor Allan T Malm (företagsekonomi) föreslås bli ny rektor och tillika
ordförande i styrelsen för Ekonomihögskolan. Prorektor och vice rektor föreslås professor Lennart Schön (ekonomisk historia) bli.Till den andra prorektorsposten och ledamot i styrelsen
har man föreslagit universitetslektor
Kristina Eneroth (företagsekonomi).
Mandatperioden sträcker sig från den 1
juli i år till och med år 2008.
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Relationer avgörande för varumärket
Vad handlar kommunikation och profilering om för Lunds universitet?
– Ytterst om att etablera relationer
inåt och utåt, hävdade universitetets informationschef Eva Johannesson när
hon vid ett öppet seminarium presenterade förslaget till gemensam plattform
för kommunikation och profilering av
universitetet.

Kommunikationsplattformen har tagits
fram inom ramen för Excellensprojektet
och ska presenteras för universitetsstyrelsen i juni. Det är en vidareutveckling
av arbetet inom projektet Bilden av LU.
Plattformen har utformats i ett 30-tal
workshops med universitetets närmare
fyrtio informatörer, men också med andra intresserade från olika delar av universitetet. Resultatet har stämts av mot
en styrgrupp och olika referensgrupper,
bl.a. dekanrådet. Information och dialog kring förslaget har skett i många
olika grupper inom universitetet.
Strategiska planen
Uppdraget att ta fram en kommunikationsplattform utgår från universitetets
strategiska plan. Plattformen består av
fyra delar: en värdegrund, en kommunikationspolicy, en varumärkesstrategi
och en grafisk profilmanual.
Plattformen ska stärka Lunds universitet och hävda våra intressen i en också för offentliga verksamheter allt mer
konkurrensutsatt verklighet. Det är i det
sammanhanget man ska se varumärkesarbetet, sa Eva Johannesson.
– Vi ska lyfta fram universitetet mer
som en helhet, både inåt och utåt. Det
är nödvändigt att vi samordnar våra insatser om vi ska synas och höras. Ytterst
handlar det om att vi konkurrerar med
andra universitet och högskolor både om
studenter och om forskningsanslag.
– En gemensam plattform ska inte
ses som ett hot mot mångfalden, sa rektor Göran Bexell. Idag förstår många
bättre värdet av att lyfta fram helheten
och ha en gemensam färdriktning.
– Men mångas bild av universitetet är
just att det är spretigt, decentraliserat
och individualiserat – och man är nästan stolt över det, invände universitetsbibliotekarie Tore Torngren. Är det här
ett paradigmskifte mot centralisering?
14

Relationer
Kommunikation
Information
Värdegrund

Kommunikationspolicy

Varumärke

Varumärke

(eget)

(andra)

Grafisk profil

Kommunikationsplattformen utgår från övertygelsen att information och kommunikation ska leda till
någon form av relation. Relationer och kommunikation tillsammans med vad universitetet gör och uttrycker bildar underlag för varumärket Lunds universitet.

Så ska man inte se det, menade rektor Göran Bexell och universitetsdirektör Peter Honeth. Universitetet är inte en
strömlinjeformad organisation med ett
enda syfte, utan en delvis förvirrad värld
med flytande gränser. Så ska det vara –
en balans mellan struktur och kaos gynnar kreativiteten.
– Nu tänker ni kanske att kommunikationsplattformen är ytterligare ett
dokument med bara ord. Men att ha en
gemensam grund att stå på, med en strategi och riktlinjer är viktigt. Att människor inte alltid förmår leva efter sina riktlinjer är aldrig ett argument emot dem.
Att förbättra vår kommunikation både
inåt och utåt är allas ansvar, men det är
ett extra stort ansvar för alla chefer och
ledare. Ett tecken på att vår profilering
blir allt viktigare är att flera av universitetets områden diskuterar att överge
eller dämpa sin särprofilering, sa rektor.
Campus Helsingborg har ändrat sin
logotype så att Lunds universitet står
överst med stor stil och Campus Helsingborg under i en mindre – tidigare var
det tvärtom.
Även LTH:s styrelse fattade för drygt
en månad sedan ett beslut om att vända
på sin logotype. På engelska går man
ännu längre och använder bara Lund
University. Både medicinarna och ekonomerna diskuterar liknande förändringar av sina logotyper.
– Lite konstigt att man har låtit delarna överskugga helheten på det viset
tidigare. Lite som att låta ”svansen vif-

ta hunden”, tyckte Glen Helmstad, studierektor på Pedagogiska institutionen.
– Inte alls, svarade Peter Honeth. När
de här logotyperna bestämdes för sju år
sedan hade LTH behov av att profilera
sig mer. Läget är ett annat idag.
Lund uppfattas idag som ett stort,
anrikt och kompetent universitet. I
framtiden vill man med hjälp av varumärkesstrategin att universitetet ska
profileras med hjälp av kännetecknen
kreativ, gränsöverskridande och ledande. Gränsöverskridande är det kännetecken som har väckt mest positiva reaktioner, berättade Eva Johannesson.
Där finns en stor möjlighet för Lunds
universitet att utveckla sin gränsöverskridande förmåga både inom organisationen och med aktörer i omvärlden.
Hur ska varumärket stärkas i praktiken?
– Eftersom plattformen både innefattar information, kommunikation och
relationer, handlar det om att vi utvecklar alla dessa områden, sa Eva Johannesson. Hur vi bemöter våra studenter, varandra som anställda eller vår omvärld är
avgörande för hur vi uppfattas. Om vi
dessutom kan lyfta fram våra styrkor
och våra kännetecken genom ett aktivt
och samordnat profilerings- och marknadsföringsarbete stärker det vår attraktivitet och konkurrenskraft.
B R I T TA

C O L L B E R G

FOTNOT. Förslaget på kommunikationsplattform
finns på: http://www3.lu.se/lu/excellens/
information.php

Insändare
Öppen fråga till Lunds universitetsledning

Vaddå anställning av nydisputerade?
Finansiering av doktorander samt nydisputerade är en fråga som vi i Samhällsvetenskapliga och Ekonomiska doktorandrådet (SEDR) på Lunds universitet
ständigt bevakar och diskuterar. Därför
var det glädjande att i regeringens Proposition 2004/05:80 Forskning för ett
bättre liv kunna läsa att Lunds universitet framhålls som ett exempel där man
försöker underlätta anställning av nydisputerade för att ge dem möjlighet att
etablera sig som självständiga forskare.

Samtidigt blir vi lite konfunderade eftersom ingen på SEDR hade hört om dessa
försök. Vi antog därför att det mest berörde doktorander och nydisputerade
på Naturvetenskapliga fakulteten. Men
det visade sig att ingen på Lunds Doktorandkår (LDK) kände till försöken.
Därför riktar vi nu tre frågor direkt till
universitetsledningen.
• Vad är det för försök de hänvisar
till?
• Har doktorander/nydisputerade på

något sätt varit inblandade i diskussionen kring dessa försök?
• Om inte, tycker universitetsledningen att det är rimligt att frågor av sådan
principiell karaktär inte diskuteras tillsammans med alla berörda parter?
A X E L

F R E D H O L M ,

O R D F Ö R A N D E
E R I K
V I C E

S E D R

G R E E N ,

O R D F Ö R A N D E

S E D R

Svar på öppen fråga

Planer på ett Academic Traineeship program
Det har inte pågått några försök kring
doktorander och nydisputerade vid
Lunds universitet. De skrivningar ni
hänvisar till ur regeringens proposition
2004/05:80 Forskning för ett bättre liv
syftar antagligen på de planer som finns
– och har funnits sedan en tid – vid
Lunds universitet att starta ett Academic
Traineeship program.
Dessa planer nämndes i Lunds universitets forskningsstrategi 2003-11-03,
ett dokument som tillställdes regeringen
efter en omfattande beredning inom
Lunds universitet. Då hade idén med ett
sådant program också diskuterats i Ledningsgruppen för jämställdhetsarbetet
vid Lunds universitet (se protokoll
2003-09-16 under punkten 7, tillgängligt på hemsidan) med doktorandrepresentanter närvarande.
Arbetet med att ta fram ett Academic
Traineeship program behandlades också vid Ledningsgruppens för jämställdhetsarbetet möte 2004-02-25 som ett led
i arbetet med att komma till rätta med
snedrekrytering p.g.a. kön i enlighet
med universitetets jämställdhetspolicy

(se protokollet under punkten 5). Ett
förslag till utformning av ett sådant program arbetades sedan fram under våren
2004 i diskussion med ledningsgruppen
för Lunds universitet där LUS ordförande och vice ordförande ingår. Förslaget
presenterades för dekanrådet den 22
juni 2004 – även där med studentrepresentanter närvarande.
Dekanrådet ställde sig positivt till förslaget. Ändå blev detta liggande under
höstterminen 2004, i avvaktan på budgetarbetet. Ett viktigt moment i förslaget är nämligen att det skall utgå ett
”lönebidrag” om minst 25 procent av
lönen från fakultetsnivån till den berörda institutionen. Det bedömdes att förslaget därför lämpligen vilade tills budgetsituationen klarnade något. Under
våren har förslaget varit föremål för
MBL-förhandlingar, vilka slutförts så
sent som i början av maj.
Avsikten är nu att programmet skall
kunna komma igång under hösten
2005. Det handlar om ett utvecklingsprogram som riktar sig till underrepresenterat kön, är tänkt att omfatta totalt

ett tjugotal personer från alla fakultetsområden, löpa under två års tid och
vars syfte är att förbereda deltagarna för
en kommande akademisk karriär samtidigt som det markerar engagemang
och tilltro från universitetets sida. Det är
en bakomliggande förutsättning – men
inte en del av programmet – att deltagarna har en anställning vid universitetet.
Det handlar alltså om en begränsad satsning av jämställdhetskaraktär.
Den mer generella frågeställningen
om hur man kommer tillrätta med yngre forskares karriärvägar vid Lunds universitet kräver ytterligare och betydligt
bredare åtgärder. Arbetet med att skapa
tydligare och attraktivare karriärvägar
för yngre forskare vid Lunds universitet
i allmänhet ingår i det sk Excellensprojeket (Delprojektet Framgångsrika
forskningsmiljöer). För närvarande pågår ett kartläggningsarbete i samråd
med områdesledningarna. Här beräknas
ett förslag kunna presenteras till hösten.
A N N

N U M H A U S E R - H E N N I N G
PROREKTOR
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Sociologiska

27 maj:
Martin Sundberg i konstvetenskap: ”Tillvaratagna effekter. Om
Jan Håfströms konstnärskap och
konstnärsroll”. Kl 10.00 i sal 314
(hus Josephson), Institutionen för
konst- och musikvetenskap, Lund.
Fabian Beijer i engelska med språkvetenskaplig inriktning: ”On the
relative order of adverbs in the idomain. A study of English and
Swedish”. Kl 10.15 i sal 207,
Zoofysiologihuset, Lund. Mattias
Jakobsson i genetik: ”Genome
divergence in progress – a population
genetic analysis of the allopolyploid
Arabidopsis suecica and its maternal
p a re t n A . t h a l i a n a ” . K l 1 3 . 1 5 i
Genetikhuset, Sölvegatan 29, Lund.
Ravi Danielsson i biokemi: ”On
the lateral organisation of the
thylakoid membrane”. Kl 10.15 i
hörsal A, KC, Lund. Anna Gårdmark
i t e o re t i s k e k o l o g i : ” S p e c i e s
interactions govern evolutionary and
ecological effects of population
harvesting”. Kl 09.00 i Blå Hallen,
Ekologihuset, Lund.
28 maj:
Maria Stighall i patologi: ”Cyclin
E overexpression and associated events
in human breast cancer”. Kl 10.00,
föreläsningssalen, Patologihuset, ing
78, Universitetssjukhuset MAS,
Malmö. Stefan Holander i engelska
med litteraturvetenskaplig inriktning: ”Trials of device. Wallace Stevens
and the realities of poetic language”.
Kl 10.15 i sal 201, Institutionen för
kulturvetenskaper, Lund.
30 maj:
Fredrik Andersson i matematik:
”Inverse problems in tomography
and fast methods for singular
convolutions”. Kl 13.15 i sal MH:C,
Mattehuset, Lund.
1 juni:
Christian Fernández i statsvetenskap: ”Medborgarskap efter nationalstaten? Ett konstruktivt förslag”. Kl
10.15 i Pangea, hörsal 229,
G e o c e n tr u m I I , L u n d . S a g a r i k a
Ekanayake i industriell näringslära:
”Potential of Canavalia gladiata as
a food ingredient – nutritional and
functional aspects”. Kl 10.15 i sal
K:E, KC, Lund. Mats Lindstam i
molekylär biofysik: ”New methods for protein structure threading
and domain identification”. Kl 13.15
i sal C, KC, Lund.
2 juni:
Anna Balkenius i zoologi: ”Flower
cues for hawkmoths: Colour, place
and odour”. Kl 10.00 i högtidssalen,

B

16

Zoologihuset, Helgonavägen 3, Lund.
Caroline Ericsson i fysikalisk kemi:
”Alkylglycoside surfactants. Selfassembly, solid-state properties and
interactions with hydrophobic
molecules”. Kl 10.30 i hörsal C, KC,
Lund.
3 juni:
Peter Skoglund i arkeologi: ”Vardagens landskap. Lokala perspektiv på bronsålderns materiella kultur”.
Kl 10.15 i Edens hörsal, Lund. Jimmy
Ekvall i livsmedelskemi: ”Bioactive
carbohydrates in vining peas (Pisum
sativum) – Variation in á-galactoside content and the colonic fermentation of sugar alcohols”. Kl 9.15
i sal K:B, KC, Getingevägen 60, Lund.
Roger Halldin i matematisk statistik: ”Stochastic modelling and
optimization under uncertainty of
a hydro power system”. Kl 9.15 i
sal MH:A, Matemtikcentrum, Lund.
Stéphane Velut i reglerteknik:
”Probing control – Analysis and design
with application to fed-batch
bioreactors”. Kl 13.15 i sal M:B, Mhuset, Ole Römers väg 1, Lund. Martin
Hansson i bärande konstruktioner:
”Probabilistic system effects in timber
structures”. Kl 10.15 i sal V:B, Vhuset, Lund. Joakim H. Petersson
i matematik: ”Qualitative aspects
of nonlinear parabolic partial differential equations and systems”.
Kl 10.30 i sal MH:C, Matematikcentrum, Lund. Helena Hörvin
Billsten i kemisk fysik: ”The
photophysics and functions of some
naturally occurring caro-tenoids”.
Kl 13.15 i hörsal C, KC, Lund. Jonas Johansson i limnologi: ”Local
adaptive pigmentation in asellus
aquaticus – effects of uv-radiation
and predation regime”. Kl 9.30 i blå
hallen, Ekologihuset, Lund. Jonas
Bergman i kvartärgeologi: ”Treelimit ecotonal response to Holocene
climate change in the Scandes Mountains of west-central Sweden”. Kl
13.15 i Geologiska institutionens föreläsningssal Pangea, Sölvegatan 12,
Lund. Maria Allhorn i cell- och molekylärbiologi: ”Alpha-1microglobulin heme-binding protein,
reductase and antioxidant”. Kl 10.00
i GK-salen, BMC, Lund. Jenny
Karlsson i molekylär medicin:
”Effects of arsenic trioxide and hypoxia
in multidrug-resistant neuroblastoma”.
Kl 9.15 i föreläsningssalen, Patologihuset, Universitetssjukhuset MAS,
Malmö. My Bergkvist i neurologi:
”Multiple sclerosis: Studies of the
interferon system and search for
infectious agents”. Kl 13.00 Segerfalksalen, Wallenberg neurocentrum,
Lund. Nishtman Dizeyi i urologi:
”Neuroendocrine receptors in prostate
cancer progression with reference
to serotonin receptors”. Kl 13.00
i Lilla aulan, Medicinskt forsknings-

centrum, ing 59, Universitetssjukhuset
i Malmö.
4 juni:
Åsa Conway i franska med språkvetenskaplig inriktning: ”Le
paragraphe oral en français L1 et
en français L2. Ètude syntaxique,
prosodique et discursive”. Kl 10.15
i sal 201, Instituionen för kulturvetenskaper, Biskopsgatan 7, Lund.
Xavier Groussot i EU-rätt: ”Creation,
development and inpact of the general
principles of community law: towards
a jus commune europa-eum?”. Kl
10.15 i rättegångssalen, Tryckeriet,
Lilla Gråbrödersgatan 3 C, Lund.
Martin Modéus i gamla
testamentets exegetik: ”Sacrifice
and Symbol. Biblical shelamim in a
ritual perspective”. Kl 10.15 i hörsalen,
Palaestra, Paradisgatan 4, Lund. Lena
Christensen i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning:
”Emily Dickinson: A study of the
production of an author”. Kl 10.15
i sal 311, Zoologihuset, Helgonavägen 3, Lund. Björn Apelkvist i
litteraturvetenskap: ”Moderskonflikten i Lars Noréns åttiotalsdamatik”.
Kl 10.15 i Edens hörsal, Lund. Kenneth Wilson i religionspsykologi:
”Etik och känslor. En empirisk studie
av skuld- och medkänslor hos
gymnasieelever, en prövning av
Ortonys teori”. Kl 13.15 i Spoletorps
hörsal, Spolegatan 1 R, Lund.
7 juni:
Jorge Quillaguamán Leytón i bioteknik: ”Novel moderate halophiles
– Application of halomonas boliviensis in biopolyester production”. Kl
10.30 i sal K:A, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund. Jörgen Ström i
växtbiokemi: ”Regulation of
photosynthesis -Cytochrome b6f in
redox regulation - Two novel proteases
acting on an N-terminal peptide of
LHCI”. Kl 13.15 på KC, sal A,
Sölvegatan 39, Lund.
8 juni:
Martha Lacayo Romero: ”Microbial
degradation of toxaphene”. Kl 10.30
i sal K:A, KC, Getingevägen 60, Lund.
Ying Gao i hematologi: ”A novel
principle for immunomodulator
delivery with hematopoietic cells as
vehicles focus on soluble TNF-receptor
gene expression, targeting to secretory
lysosomes and regulated secretion”.
Kl 9.00 i Segerfalksalen, BMC, Lund.
9 juni:
Tom Nilsson i statsvetenskap: ”Till
vilken nytta? Om det lokalpolitiska
deltagandets karaktär, komplexitet
och konsekvenser”. Kl 10.15 i Edens
hörsal, Lund. Raul Munoz Torre i
bioteknik: ”Algal-Bacterial
Photobioreactors for the degradation
of toxic organic pollutants”. Kl 13.30
i sal K:A, Kemicentrum, Lund. En-

rico Johansson i programvarusystem: ”Quality improvement with
focus on performance in software
platform development”. Kl 13.15
i sal E:1406, E-huset, Ole Römers
väg 3, Lund. Katrien Pieters i experimentell hematologi:
”Bactericidal/permeability-increasing
protein (bpi) and proteinase 3: studies
at the transcriptional level”. Kl 9.15
i Segerfalksalen, BMC, Lund.
10 juni:
Lennart K.A. Lundblad i experimentell klinisk fysiologi: Airway
mechanics of mice and men”. Kl 13.15
i Malmö Universitetssjukhus
Diagnostiska Center, ing 44, Malmö.
Kristina Josefsson i medeltidsarkeologi: ”Sökandet efter en tidsanda. I spåren efter Absalon”. Kl 10.15
i Kulturens auditorium, Tegnérsplatsen
i Lund. Johan Jönsson i bärande
konstruktioner: ”Mois-ture Induced
Stresses in Timber Structures”. Kl
13.15 i sal V:B, V-huset, John Ericssons
väg 1, Lund. Tajammal Imran i mas k i n e l e m e n t : ” E ff e c t o f w a t e r
contamination on the duiffused
content of hydrogen under stress
in AISI-52100 bearing steel”. Kl 10.15
i sal M:B, M-huset, Ole Römers väg
1, Lund. Niklas Holmqvist i kemisk
ekologi/ekotoxikologi: Persistent
organic pollutants in benthic
foodwebs”. Kl 10.00 Blå hallen,
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.
Heléne Widén i livsmedelskemi:
”Reuse and recycling of food
packaging - Odour related aspects
of the use and misuse of PET beverage
bottles”. Kl 10.30 i sal K:C, Getingevägen 60, Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Christer Eker i neurokirurgi: Severe
head injury. Evaluation of acute
t re a t m e n t a n d r e h a b i l i t a t i o n ” .
Margareta Öhrström i sjukgymnastik: ”The influence of abdominal
surgery on energy expenditure and
working capacity”. Gustavo Zanoli

i ortopedi: ”Outcome assessment
in lumbar spine surgery”. Maria
Stollenwerk i kardio-vaskulär
forskning: ”Macrophage activation
a n d A P - 1 i n A t h e ro s - c l e ro s i s ” .
Katarina Link i medicin: ”Childhood
malignant disease and consequnces
f o r g ro w t h h o r m o n e s e c re t i o n ,
intellectual function and cardiovascular
risk”. Maria Wolmesjö i social arbete: ”Ledningsfunktion i omvandling:
Om förändringar i yrkesrollen för första
linjens chefer inom den kommunala
äldre och handikappomsorgen”. Tina
Mattsson i social arbete: ”I viljan
att göra det normala: En kristisk studie
av genusperspektivet i missbrukarvården”. Teresia Rindefjäll i statsvetenskap: ”Democracy beyond the
ballot box: Citizen participation and
social right in post-transition Chile”.
Ulrika Jerre i statsvetenskap:
”Conflicting logies? Implementing
capacity and EU adaptation in a
postcommunist context”. Christine
Wann-Hansson i vårdvetenskap:
”Living with peripheral arterial disease.
Quality of life and the patients´view
of meaning”. Karin Jirström i patologi: ”Tissue microarray perspectives
on cyclin d1 in breast cancer progression prognosis & prediction”.
Anna Rignell-Hydbom i
experimetell yrkes- och miljömedicin: Exposure to persistent
organochlorine pollutants and male
semen function. Catrin Bauréus Koch
i neurokirurgi: ”Effects of ionising
and non-ionising radiation in cell
systems and a rat model for immunotherapy”. Carina Thorstensson i
reumatologi: ”Exercise and functional
performance in middleaged patients
with knee osteoarthritis”. Karolina
Andersson i cell- och molekylärbiologi: ”TNFalpha expression in
monocytes/macrophages”. Johan
Sjögren i thoraxkirurgi: ”Vacuumassisted closure in cardiac surgery
clinical outcome and vascular effects”.
Rosita Ivarsson i molekylär och

cellulär fysiologi: ”Transport and
release of insulin granules during
bephasic insulin secretion”. PerAnders Fransson i experimentell
öron- näs- och halssjukdomar:
”Analysis of adaptation in human
postural control”. Fredric Carlsson
i medicinsk mikrobiologi:
”Resistance to phagocytosis in
streptococcus pyogenes role of surface
M protein”. Magnus Karlsson i
kemisk apparatteknik: ”Static and
dynamic modelling of the drying
section of a paper machine”. Fredrik
Nilsson i förpackningslogistik:
”Adaptive logistics – using complexity
theory to facilitate increased
e ff e c t i v e n e s s i n l o g i s t i c s ” . E v a
Tykesson i vattenförsörjnings- och
avloppsteknik: ”Enhanced biological
phosphorus removal – processes,
competing substances and tools for
operation of wasterwater treatment
plants”. Niklas Widell i teletrafiksystem: ”Active resource management in middleware and serviceo r i e n t e d a rc h i t e c t u re s ” . To m a s
Eriksson i informationsteori: ”Trellis
source coding methods for low rates
and short blocks”. Niklas Törneman i kemisk ekologi: ”Spatial variability linking carbon resource
heterogeneity and microorganisms;
causes and consequences”. Patrik
Nilsson i oorganisk kemi:
”Mechnistic investigation of platinum
and palladium catalysed cross-coupling
reactions implications for the Stille
and Heck reactions”. Martin Karlsson
i f y s i k : ” Tw o - b o d y p h o t o - d i s integration of 3 He”. Jan Melin i
numerisk analys: ”Some exten-sions
of pontcaré-bendixson theory applied
to a resonant converter”. Bengt Söderberg i arkeologi: ”Aristokratiskt rum och gränsöverskridande
Järrestad och sydöstra Skåne mellan region och rike 600-1100”.
Mattias Lindgren i ekonomisk
historia: ”Does schooling make
sense? A household per-spective on

the returns to schooling for selfemployed, farmers and employees
in Egypt”. Diamanto Politis i företagsekonomi: ”Entre-preneurship,
career experiene and lear ning –
developing our understanding of
entreprneurship as an experiential
learning process”. Fredrik Hermann
i värme- och kraftteknik med inriktning mot kratfsverksteknik:
”Investigation of emission
characteristic for diluted flames and
renewable fuels in gas combustors”.
Anna Schultz i molekylär medicin: ”Localisation of protein kinase
c in apoptosis and neurite outgrowth”.
Lotta Gustafsson i molekylär
medicin: ”HAMLET – Invivo effects
and mechanisms of tumor-cell death”.
Roberg Bockermann i medicinsk
inflammationsforskning: ”The role
of T cells and T cell receptor
polymorphism in controlling pathways
leading to arthritis”. Gustav Grafström i medicinsk radiofysik:
”Radiobiological studies with low
energy ionizing radiation – dosimetric
aspects”. André Möller i religionshistoria: ”Ramadan in Java: The joy
and jihad of ritual fasting”. Blazenka
Scheurer i gamla testamentets exegetik: ”The return of YHWH: The
tension between deliverance and
repentance in Isaiah 40-55”. Jan
Alpenberg och Fredrik Karlsson
i företagsekonomi: ”Investeringar
i mindre och medelstora tillverkade
företag – drivkrafter, struktur, process
och beslut”. Rosa Isabel Figueroa
i limnologi och marin ekologi: ”The
significance of sexuality and cyst
formation in the life-cycles of four
marine dinoflagellates”. Yolanda
Perdomo Gallípoli:”Reproducing
kernels and potential theory for the
Bergman spaces”. Ove Svensson
i sociologi: ”Ungdomars spel om
pengar. Spelmarknaden, situationen
och karriären”.

Studentprästerna

17

3/6 Workshop ”Heldhedsorienteret
udvikling og delregionale roller i
Öresundsregionen”. Kl 9.30-15.00
i Regionshuset, Baravägen 1 i Lund.
Info www.oresundskomiteen.dk/hu
27/5 Doktorspromotion. För mer
information, Karin Dahlgren 0462220978.
27/5 Lärande Lunds Seminarium:
The Implications for Student Learning of Different Ways of Approaching Development as a Teacher.
Gerlese Akerlind, Australian National
University och Acting program head,
Oxford University. För mer information
www.ll.lu.se/calendar/
seminarium.html
27/5 Onsdagsafton. Jan Torsten
Ahlstrand och Hans Pålsson: Program i ord och ton om Carl Fredrik Reuterswärd. Kl 18.00 på
Skissernas museum, Finngatan 2,
Lund. Se även www1.ldc.lu.se/
skissernas
31/5 Pedagogisk inspirationskonferens på LTH. Alla intresserade lärare som undervisar i tekniska ämnen på högskole- och
universitetsnivå inbjuds att delta i
den 3:e pedagogiska inspirationskonferensen. Syftet är att öka
möjligheterna till utbyte av peda-

gogiska erfarenheter lärare emellan.
Organisatör är det pedagogiska utvecklingsprojektet Genombrottet
vid Lunds tekniska högskola. Kl 8.3016.00 centralt på LTH:s område i
Lund. Se även www.lth.se/Genombrottet/konferens/Default.asp

7/6 Biology Seminar: Metabolic
monitoring by bacterial mRNAs.
Research seminar by Wade C. Winkler,
Univeristy of Texas Southwestern
Medical Center, Dallas, TX, USA.
Biology lecture hall, Biology Bld,
Sölvegatan 35, Lund, kl 15.00. Info
www.biol.lu.se/cellorgbiol/

31/5 Onsdagsafton. Diskussion
kring offentlig konst med skulptör
Pål Svensson, författarinnan Eva
Ström och museichef J.T. Ahlstrand.
OBS! Tisdag kl 19.00, Skissernas
museum, Finngatan 2, Lund.

13/6 Symposium. Trends in Organic
Chemistry 2005 ”Synthetic
Receptors”. För mer information,
Ulf.Nilsson@bioorganic.lth.se el
Kenneth.Warnmark@orgk1.lu.se Kl
09.30-19.00.

31/5 Filosoficirkeln. ”Vetenskapsetik
som sociopolitisk utmaning”,
Kathinka Evers. Kl 19.30 i Lunds
universitets aula. Se även
www.folkuniversitetet.se.

14/6 Invigning av Öresundshuset
i Lund samt inbjudan till Sparbanken Finn seminariet. Kl 12.00
i Öresundshuset, Botaniska trädgården, Ö. Vallgatan 14, Lund. Anmälan
o c h i n f o r m a t i o n t i l l
ulla.kockum@oresund.lu.se el 0462220968.

1/6 Gästseminarium. ”Africa´s
Urban Revolution – Africa in the
Twenteth Century World and Now”.
Seminarium med antropologen Keith
Hart från Goldsmiths College, University of London. Arr AGESI och
Humanekologiska avdelningen. Kl
15.00-17.00 i hörsal 128, Stora
Algatan 4, Lund.

16/6 Internationellt symposium.
Spanska avdelningen av Romanska
institutionen ordnar tredagars internationellt symposium om att ”lära
sig att tänka” ”Aprender a pensar”.
F ö r m e r i n f o r m a t i o n
Inger.Enkvist@rom.lu.se. Kl 9.00 på
Romanska institutionen, Lund.

Doktorand i fysik. Ref nr 676, ans
6 juni. Info 046-2227678.

Anslag från
Schybergstiftelsen
Docent och ekolog Staffan
Bensch samt diabetesforskaren professor Patrik Rorsman
och Håkan Persson, läkare vid
Helsingborgs lasarett, är årets
mottagare av forskningsbidrag från Per-Eric och Ulla
Schybergs Stiftelse. De får
sammanlagt 692.000 kronor
av stiftelsen som är inriktad
på att stödja medicinsk och
biokemisk forskning vid
Lunds universitet.
Staffan Bensch vid Ekologiska institutionen, undersöker malariaparasiter hos fåglar. Det handlar om
specialiserade parasiter som inte
sprids till människa.
Patrik Rorsman vid Institutionen
för experimentell medicinsk vetenskap, Lund, är en världsledande
diabetesforskare inom typ 2 diabetes.Hans forskargrupp undersöker de genetiska faktorer som påverkar frisläppandet av insulin från de
insulinproducerade betacellerna i
bukspottskörteln.
Håkan Persson är kärlkirurg och
verksam vid kirurgiska kliniken,
Helsingborgs lasarett. Hans forskning är inriktat på små pulsåderbråck på aorta, så kallade abdominella aorta aneurysmer. Tidigare studier från forskargruppen har visat
att bakterien Chlamydia pneumoniae kan finnas i dessa pulsåderbråck.

Projektledare vid IT-enheten. Ref
nr 2328/05, ans 8 juni. Info 0462221250.
UCLU

Utbildningsbidrag i ekologi, inriktning zoologisk ekologi. Ref
nr 249, ans 10 juni. Info 0462223818.
Professor i byggande och byggnader i ett hållbarhetsperspektiv.
Ref nr 398, ans 16 juni. Info 0462220222.
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Av utrymmesbrist har LUM inte någon
information om stipendier & forskningsanslag. Aktuelle listor hittas
däremot på www.eken.lu.se/stipendier
och www.lu.se/intsek/EU:eu.html

Välbesökta humanistdagar
– Det känns som om vi har
hittat formerna för hur humanistdagarna ska se ut, säger professor Erik Hedling
som varit med och arrangerat
evenemanget under flera års
tid. Årets humanistdagar,
som behandlade det fria ordet, blev en publiksuccé.
Utbudet av föreläsningar var något
mindre än tidigare, men de var desto mer välbesökt. Föreläsarna hade
en publik på i snitt 55 personer och
utanför föreläsningssalarna på
Språk- och litteraturcentrum flockades åhörare som inte fått plats.
Till skillnad från förr om åren
hade hela evenemanget samlats till
Språk- och litteraturcentrums lokaler och föreläsarna kom från såväl
den historisk-filosofiska sektionen
som den språkvetenskapliga.
Förra året lyste gymnasieeleverna med sin frånvaro, men nu ver-

kar det som om de har hittat tillbaka. Sammanlagt kom 180 gymnasielever från Kristianstad, Hässleholm, Malmö och Lund. Till och med
en sjätteklass som avslutade sina
studier om Karl den XII, kom för att
lyssna på Idé- och lärdomshistorikern David Dunérs föreläsning
om den gamle krigarkungen.
– Vi funderar på att lägga hela
evenemanget före vårterminens
sista ansökningsdatum. På sätt kan
vi använda humanistdagarna till att
rekrytera fler studenter, säger fakultetssekreteraren Åsa Thormählen
som tillsammans med områdesinformatören Katarina Branzén har
skött mycket av arrangemangen.
– Vi kommer att föreslå att
områdesstyrelsen går ut med en förfrågan för att ta reda på hur de humanistiska institutionerna ställer sig
till förändringarna i upplägget, säger
Åsa Thormählen.
U L R I K A

O R E D S S O N

Vetenskapskarneval visar LU-forskning
På ett initiativ från EU är den
23 september vikt för en
”Forskarnas kväll” i hela Europa. Forskare ska väcka allmänhetens nyfikenhet och
inspirera den. Framför allt vill
man visa barn och ungdom
att forskning är spännande.
Ska LU vara med och profilera sig i detta sammanhang?
Förvisso – om lärare och forskare engagerar sig för saken.
Ideer om en lundensisk ”Vetenskapskarneval” är nu under uppsegling.
Ännu är bara ramen för aktiviterna
den 23 september klara. Men med
tanke på sommaren är datumet närmare i tiden än man tror.
– Alla förslag är välkomna, säger
Anna Gislén som har rollen av koordinator för projektet. Vi tänker
koncentrera aktiviteterna till området kring Lundagård. På dagen
kommer aktiviteterna att inriktas på
skolbarn och på kvällen mot de
vuxna.
En ”spånargrupp” har föreslagit

en detektivgåta som barnen kan
lösa i grupp genom att gå runt och
tackla diverse uppgifter på olika stationer. Fakulterna skulle kunna svara
för dessa stationer och därmed ge
en smak av universitetets stora
bredd. På ett ställe får man t.ex.
gräva fram ett arkeologiskt fynd, på
ett annat lösa en matematikgåta, på
ett tredje bygga ett hållfast torn osv.
Parallellt med detta skulle det kunna
arrangeras vetenskapliga frågelådor
där barn får ställa frågor till forskare.
För den vuxna publiken tänker
man sig vetenskapskaféer, tävlingar,
kanske ett Hyde´s Corner, öppna
museer och annat.
– Vi hoppas att atmosfären ska
vara tjock, inte av cigarrök utan av
besökare och deras förväntningar,
det får gärna var mindre lokaler och
lite trängsel, säger Anna Gislén.
– Men vi har inte mycket tid på
oss, så alla intresserade är välkomna
att kontakta mig med tips och ideer!
Anna Gislén kan nås på telefon
0705- 480 235 eller på e-post:
Anna.Gislen@info.lu.se
G Ö R A N

F R A N K E L

HÄNT
PER STÅHLE, professor i hållfasthetslära, LTH, har utsetts till ny ordförande i Kungliga vetenskapsakademins nationalkommitté för mekanik.

NORBLAD-EKSTRAND-medaljen
år 2005 tilldelas professor Gunnar
Karlström, Avd för teoretisk kemi
vid LU för hans teoretiska studier av
intermolekylär växelverkan och dess
effekter i kondenserad fas.

TRE EXAMENSARBETEN i organisk
kemi belönas i år med Astra Zenecas
Excellenspris. Ett av dem har gjorts
vid LU av Magnus Wingstrand.
Han har utvecklat en målmolekyl
som kan användas i taxolliknande
anti-cancermediciner. Arbetet utfördes vid Avdelningen för organisk
kemi 1 och handledare har varit
professor Torbjörn Frejd. Varje pristagare får 25.000 kronor.

TOMMY ANDERSSON vid Nationalekonomiska
institutionen har
fått ett post docstipendium på 1,1
miljoner kronor
f r å n J a n W a l l - Tommy Andersson
anders och Tom
Hedelius stiftelse. Under den närmaste treårsperioden kommer han
att fortsätta sin forskning om beskattning och utreda konsekvenser
av olika skattesystem. Samma stiftelse har också gett ett anslag på tre
miljoner kronor till ett projekt i ekonometri som drivs som ett samarbete mellan nationalekonomer i
Lund och Statistiska institutionen i
Uppsala. Projektledare är professor
David Edgerton. Från Lund deltar
doktoranden Joakim Westerlund
och post-doc-forskaren Kristian
Jönsson.
Även professor
Björn Hansson
vid samma institution har fått 1,5
miljoner kronor
för ett projekt om
finansiella tillgångar, prissättBjörn Hansson
ning och risk.

N YA P R O F E S S O R E R
Befordran av Dipak Khakhar till
professor i informatik, Eric Olsson
till professor i socialt arbete, Carita
Paradis till professor i engelska,
Mikael Akke till professor i fysikalisk kemi, Ronald Kröger till professor i neuroetologi, Salam AlKaradaghi till professor i molekylär
biofysik, Per Uvdal till professor i
kemisk ytfysik, Olle Qvarnström till
professor i religionshistoria med inriktning på indiska religioner och av

Elisabeth Mansén till professor i
idé- och lärdomshistoria
Anställning av Jan Rollof som
adjungerad professor i medicinska
vetenskapstillämpningar i företag
och organisationer, Jens Peter
Nörgaard som adjungerad professor i urologi, Susanne Iwarsson
som professor i äldrevård och gerontologi och Bengt Wittgren som adjungerad professor i polymeranalytisk kemi.

Tvärvetenskapligt med tre hedersdoktorer
Även i år hölls naturvetarnas hedersdoktorskollokvium – en nystartad
tradition som såg dagens ljus förra
året . Det var en dag i tvärvetenskapens tecken, den 26 maj, då årets tre
naturvetenskapliga hedersdoktorer
nämligen feromonexperten Wittko
Francke, kemisten och fysikern
Rienk van Grondelle som utforsk a r f o t o s y n t e s e n s a m t l a s e r-

spektroskopisten och astrofysikern
Vladilen S Letokhov introducerades av sina lundakolleger. Det hela
inleddes av naturvetarnas dekanus
Bengt Söderström och avrundas
av astronomen Arne Ardeberg
som band samman dagens tema.
Mer detaljer om evenemanget finns
på www.naturvetenskap.lu.se/aktuellt/Heders05.asp
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Gamla studenter minns
50- och 60-talet i ny bok
Den nyutkomna sjätte samlingen av Under Lundagårds
kronor sträcker sig från 1950
till stängningen av studentkaféet Aten 1973. 27 skribenter minns den inledningsvis
ljuva, men senare allt mer radikala tiden.

Under Lundagårds kronor
gavs ut för första gången
1918. Tanken var att gamla
studenter skulle berätta om
händelser under sina studieår.
Med oregelbundna mellanrum har sedan samlingar givits ut, den senaste 1991.
Initiativet till den nya samlingen togs av professor Kjell
Å Modéer. Boken beskriver
de kanske mest dramatiska
årtiondena i Lunds universitets historia. Universitetet
breddade sitt utbud i och
med ekonomiämnenas och
tekniska högskolans framväxt. Studentantalet ökade
från ca 3.000 år 1950 till
drygt 22.000 i början av
1970-talet.
Politiseringen
I takt med att studenterna
blev fler ökade politiseringen
av studentlivet och kulminerade när internationella studentradikala idéer nådde
Lund 1968 – i samma veva
som universitetet firade 300årsjubileum. Förändringens
vindar blåste allt starkare från
slutet av 60-talet, och tidigare självklarheter som frackfester, spex och Lundakarnevaler började ifrågasättas. Det
tidigare så uppskattade studentkaféet Aten blev i början
av 70-talet ett tillhåll för missbrukare och langare och
stängdes därför 1973.
Många välkända namn
medverkar i boken. Nuvarande landshövdingen Mats
Svegfors, som var ordförande
i Lunds studentkår 1971, be20

skriver t.ex. turerna bakom
stängningen av Aten.
Förra ambassadören m.m.
Karin Ahrland berättar om
livet som studentska i 1950talets Lund, då kvinnliga studenter fortfarande var i minoritet och nästan alla lärare var
män. Att Värmlands nation
under flera år hade kvinnliga
kuratorer (bl.a. Karin Ahrland) var en stor sensation.
Före universitetsrektorn
och -kanslern Carl-Gustaf
Andrén redogör för turerna
kring universitetets demonstrationsomgärdade 300-årsjubileum 1968, där jubileumsgästerna fick skyddas
av 300 poliser. Demonstranterna som protesterade mot
jubileumsbanketten var dock
inte mer avogt inställda än att
de tog emot öl och champagne som övermarskalken JanÖjvind Swahn lät skicka över!
Uarda-akademiens praeses
och tillika AFs ordförande
Olof Jarlman beskriver hur
spextraditionen blomstrade
under 50- och det tidiga 60talet. I skuggan av 1968 sjönk
dock spexintresset drastiskt
under flera år. Toddyspexarna
slutade spexa och teknologernas nybildade spexförening
Jesper ”började med att nästan omedelbart sluta”.
Övrigt som behandlas är
bl.a. utvecklingen inom de
akademiska disciplinerna under perioden, den ökande internationaliseringen, akademisk idrott, nationernas expansion, studentpolitik, studentaftnarnas uppgång och
fall, studentsång och tv-programmet Fråga Lund.
Under Lundagårds kronor
ges ut av Akademiska Föreningens förlag och kan bl.a.
köpas på Studentinfo i AFborgen.
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Aleksandra Kucharska x 2. FOTO: PETRA FRANCKE.

Spännade konst
Har du alltid undrat hur en
medeltidsinspirerad rymdkapsel skulle se ut? Eller hur
det är att odla ett gräsklätt
backlandskap inomhus? Eller
hur man tacklar sin egen bristande pingistalang i en familj
full av pingis-ess?
Då ska du skynda dig till
Konsthögskolan i Malmö! Till
och med söndag den 29 maj
visar skolans 70 studenter
verk i sina ateljéer.

Det är inte lätt att hitta en
trend bland årets utställda
verk. Här samsas videokonst
med foto, skulptur, måleri,
performance-föreställningar
och diverse installationer.
Både djuplodande och mer
lekfulla besökare torde kunna
hitta verk i sin smak.
– Men om de finns någon
trend är det nog ljud. Det har
studenter inte använt sig så
mycket av innan, säger lektorn P-O Persson.
En student som just använder sig av ljud är Jens Henricson. Han har byggt en modell
av ett fönster i sin lägenhet
med tillhörande utsikt över
Folkets park i Malmö, kompletterat med ljuden på gatan.
En modell i större skala

står Simon Möller för. Han
har byggt en medeltidsinspirerad rymdfarkost i naturlig
storlek, där han ska spela in
en konstnärlig science fictionfilm på 30-45 minuter. Något
liknande projekt har aldrig
tidigare gjorts på skolan.
Ett tema som ständigt återkommer i utställningen är
självporträtt. Aleksandra Kucharska har gjutit en gipsskulptur av sig själv i en uppgiven pose med ett pingisracket. Ditte Ejlerskov har
valt att måla ett jätteporträtt
av sig själv med sparvar på
kroppen och en hotfull bakgrund. Björn Olsson visar
både sitt yttre och inre i en
installation där han projicerar
sina egna tarmrörelser på en
avgjutning av sin torso.
Per Kristian Nygård går
mer utanför sig själv och har
omvandlat sin ateljé till ett
grönt landskap med hjälp av
1300 liter jord som han sått
gräs på – ett sätt att undersöka förhållandet mellan natur
och kultur.
Och mycket mer konstupplevelser visas 21-29 maj
12-18 i Konsthögskolan på
Föreningsgatan 42 i Malmö.
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En värld sedd
genom 24 ögon

▲

På somliga slösar Skaparen mer håvor än på andra. Vad sägs om en
varelse med 24 ögon, fyra hjärnor och 60 analöppningar?
Det låter som en utomjording men handlar om en organism spridd
i många tropiska vatten: kubmaneten.
På COB, Institutionen för cell- och organismbiologi i Lund, finns
den forskargrupp som kanske lagt ner mer tid än någon annan på att
utforska kubmanetens märkliga sinnesvärld. Intresset för ögon hänger ihop med gruppens övertygelse om att synförmågan spelat en
central roll i livets utveckling på jorden.
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Dan-E Nilsson visar en
modell av ett kubmanetöga som innehåller en
videokamera. FOTO:
GÖRAN FRANKEL.
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tudiet av kubmaneterna har pågått länge
och resulterat i ett antal vetenskapliga
uppsatser. Gruppens ledare professor
Dan-E Nilsson visar upp den senaste: en
artikel i Nature den 12 maj med rubriken Advanced optics in a jellyfish eye och med kubmanetögon som omslagsbild.
Kubmaneten beskrevs redan på 1800-talet.
Men mycket som skrivits senare är anekdotiskt
och illa underbyggt.
Sitt namn har kubmaneten fått därför att den
uppifrån ser ut som en kub med tentakler i de nedersta hörnen. Det finns flera arter som lever i olika miljöer. Den största kan bli ca 30 cm och finns
i kustnära vatten i Australien. Under den heta årstiden ligger de tropiska stränderna i norra Australien öde. Det beror inte bara på hettan utan också på att det är säsong för kubmaneterna.
– Den stora kubmaneten är förmodligen jordens giftigaste djur, säger Dan-E Nilsson. Den
som kommer i kontakt med
den upplever en ohygglig
smärta. Inom loppet av
ett par minuter uppträder en rad symtom: stelhet i ryggen,
illamående, frossa,
kramp, fradgande
mun, konvulsioner,
delirium… och sedan
når giftet hjärtat med
dödlig utgång.
I institutionens
saltvattensakvarier
odlas en
annan
manetart (Tripedalia) som
b a r a
blir

en centimeter stor och inte är giftig för människor. Den lever i Puerto Ricos mangroveträsk.
Maneter har inga ögon. Men kubmaneten har
24. Ju fler och desto märkligare ögon en organism
har, desto mer upphetsade blir COB-forskarna.
Varför det?
– Därför att ögon spelar en nyckelroll i evolutionen, svarar Dan-E Nilsson. Livet var från början blint. Enkla organismer satt nergrävda i havsbottnen och fångade vad som råkade flyta förbi.
För 550 miljoner år sedan hände något dramatiskt. De första djuren med ögon uppträdde. Det
blev nödvändigt att kunna förflytta sig – både för
rovdjur och bytesdjur. På en häpnadsväckande
kort tid exploderade faunan i en mängd nya arter. Det var också en tid när mer avancerade nervsystem började utvecklas. Synen har troligen också betytt mycket för den mänskliga hjärnans utveckling. Ju mer visuell information som ska bearbetas desto nödvändigare med större hjärnkapacitet.
Forskarna hade följaktligen vissa förväntningar på ett djur med 24 ögon och 360 graders synfält. Men kubmaneten bjöd på en obekväm överraskning: den tycktes inte ha någon hjärna alls!
Det fanns bara ett enkelt nätverk som förenade de
olika ögonen.

”Sinnesklubba”
Djurets ögon sitter inne i håligheter längs med
manetens kant. I håligheten finns en utväxt kallad ”sinnesklubba”. Förr trodde man att sinnesklubban var ett balansorgan. Men det är ett synorgan. På vardera av de fyra sinnesklubborna sitter sex ögon. Två par är enkla s.k. gropögon som
bygger på principen ljuskänsliga celler. Det femte och sjätte ögat är linsögon och liknar alltså
mänskliga ögon. Det ena är riktat uppåt, det andra nedåt. Att alla dessa ögon ligger inbäddade i
vävnad gör inte så mycket. De kan se rakt igenom
den.
Vad lundagruppen har funnit är att varje sinnesklubba innehåller en liten men komplett hjärna. Men vad är det för information en sådan hjärna får? Vad ser kubmaneten?
Dan-E Nilsson visar något som ser ut som en
skeppslanterna med vidhängande lång kabel. Den
innehåller en videokamera och är en modell av ett
öga. Forskarna sänker ner det i de vatten där
kubmaneterna vistas. Av manetögonens struktur
kan man dra vissa slutsatser om hur kubmaneternas bild av världen bör skilja sig från videokamerans bild. Med den kunskapen som utgångspunkt
ska bildanalysgruppen vid LTH – som bl.a. arbetar med ”seende” robotar – utveckla ett program

Kubmanet. De fyra punkterna på manetens kropp är så kallade sinnesklubbor som har vardera sex ögon.

som filtrerar informationen på samma sätt som
kubmanetögonen gör. Datamodeller som simulerar kubmaneternas syn har redan utvecklats av
fysikern Lars Gislén.
– Trots sina 24 ögon ser inte kubmaneten vad
vi skulle kalla en skarp bild, säger Dan-E Nilsson
De uppfattar inte fina detaljer och snabba rörelser. De kan inte se sina byten. I stället tror vi att
ögonen används för att lokalisera en viss miljö.
Kubmaneterna har förmågan att alla söka sig till
rätt plats. Därför samlas de i ett litet område där
det finns så mycket mat att de kan fånga de bytesdjur som råkar komma i kontakt med dem.
– Inom fyra till fem år hoppas vi veta så mycket
att vi kan testa våra hypoteser med hjälp av en
robot. Den skulle sänkas ner i mangroveträsket,
orientera sig och själv kunna välja färdriktning.
Om den söker sig dit maneterna finns, ja då vet
vi att våra hypoteser stämmer!
G Ö R A N
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En så kallad sinnesklubba med sex ögon. Två par är enkla s.k.
gropögon som bygger på principen ljuskänsliga celler. Det
femte och sjätte ögat är linsögon och liknar alltså mänskliga
ögon. Det ena är riktat uppåt, det andra nedåt. Totalt har
kubmaneten 360 graders synfält.
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Engagerad
för människor och miljö
Arbetet är en sak, fritiden en annan. Så är det i
alla fall för de flesta av oss, men inte för Hanna
Roberts på Internationella miljöinstitutet vid
Lunds universitet. Hennes arbete på Miljöinstitutet handlar om hållbar utveckling, hennes fritid inom Amnesty om mänskliga rättigheter. I
båda fallen är målet att försöka göra världen
en liten smula bättre.
– Det är svårt att säga vilket som är viktigast.
Miljöfrågorna är på ett sätt primära, eftersom
mänskligt liv förutsätter en miljö som går att leva
i. Men där människor lever, där ska de också be-

handlas anständigt och inte utsättas för övergrepp, säger hon.
Engagemanget i Amnesty var det som kom
först. Där har hon varit aktiv halva sitt liv, med
början i gymnasiet. Ingen intervju med Hanna
Roberts kan förbigå Amnesty, eftersom organisationen är så viktig för henne – och hon för den,
faktiskt. Hon har bland annat varit ordförande
för Amnestys svenska sektion och är nu vice ordförande på internationell nivå.
Att ha den näst högsta valda posten i en organisation som omfattar över 1,7 miljoner medlemmar i över 70 länder, är en krävande uppgift.
Hanna läser decimetertjocka buntar med handlingar inför varje möte och en mängd e-brev varje kväll. Resorna för internationella sammanträden tar minst en helg i månaden. Och allt arbete
är ideellt – Amnesty arvoderar av princip inte sina
styrelsemedlemmar, inte ens på den högsta nivån.
– Men jag har fått så mycket annat än pengar.
Jag har fått vänner, gjort erfarenheter av olika slag
och utvecklats som människa, förklarar hon och
ser glad ut.
Att Hanna Roberts skulle arbeta yrkesmässigt med miljöfrågor var också
ett tidigt beslut, som hon fattade redan
i 18–19-årsåldern. Därför ingick hon
efter grundexamen i Internationella
miljöinstitutets tredje kull av mastersstudenter. Efter masters-studierna
arbetade hon först som miljösamordnare och sedan som miljöchef
på Bo01 i Malmö – vars hus senare kommit att kritiseras en hel del
av miljöskäl, framför allt för en
hög energiförbrukning.

Hanna Roberts delar sin tid
mellan Internationella
miljöinstitutet och Amnesty.
FOTO: INGELA BJÖRCK.
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– Felet var att byggena gick för fort, och att
det inte fanns några möjligheter att följa upp och
kontrollera resultaten. Men jag håller fast vid att
ambitionsnivån och miljömålen i vårt kvalitetsprogram var bra. Jag har fortfarande Bo01 med
i min CV, säger hon.
Efter bomässan fick Hanna ett jobberbjudande från Miljöinstitutet. Nu har hon sin arbetsplats
där, i ett kontorsrum vars fönster är nästan igenkorkat av gröna växter. Rummet ligger i det gamla försäkringsbolagshuset på Tegnérsplatsen, som
fortfarande är fullt av pampiga jugendornament,
marmorstatyer och kassavalvsdörrar.

Hållbara projekt
Hennes titel är projektledare, med projekt inriktade på hållbar utveckling. Det innebär en utveckling som är ekonomiskt hållbar, miljömässigt
hållbar och socialt hållbar, antingen det gäller
tredje världen eller skånska Söderslätt.
– Vi har nyligen avslutat ett projekt om hållbar turism på Söderslätt. De ekonomiska beräkningarna utgjorde inga problem, och den miljömässiga hållbarheten kunde man bedöma genom
att t.ex. räkna antalet vandrings- och cykelleder,
stränder med blå flagg och miljömärkta restauranger och hotell.
– Den sociala hållbarheten var svårare att mäta.
Men vi kunde faktiskt komma åt den genom att
titta på statistik kring exempelvis integration och
brottslighet. Om stora grupper är marginaliserade
och det finns mycket brottslighet så är samhället
inte socialt hållbart, förklarar Hanna.
Hon är också ansvarig för Global Environmental Ethical Partnership, ett nätverk med medlemmar bland kommuner och näringsliv. Nätverket
fungerar som en sorts ”Miljöinstitutets vänner”,
och stödjer institutet med en årlig medlemsavgift.
I gengäld får medlemmarna tillgång till ny kunskap och till studenter eller forskare som kan hjälpa dem lösa akademiskt intressanta problem.
Ansvarsfullt ledarskap
Hanna har även lett en kurs i ”responsible
leadership” för danska och svenska affärsmän.
Bakgrunden är det nya begreppet CSR, Corporate
Social Responsibility: att moderna företag inte
bara förväntas ge vinst utan också ta ett visst socialt ansvar. Företaget bör t.ex. ha en uppförandekod som reglerar dess handlande i både i- och
u-land (och kan ta hjälp av bland annat Amnesty Business Group i sådana frågor).
Näringslivets etiska ansvar har länge intresserat Hanna. Nu ligger hon i startgroparna för ett
avhandlingsarbete om hur finansiella analytiker
ser på etiska normer och checklistor som FNs
Business Norms, Amnestys checklista och Global
Reporting Initiative. Om analytikerna gav pluspoäng till företag som anstränger sig för att an-

passa sig till sådana normer, så borde dessa företag kunna bli gynnade av långsiktiga investerare
som t.ex. pensionsfonderna. Då skulle fondkapitalet i sin helhet, där de etiska fonderna idag utgör en ganska liten del, få en betydligt mer etisk
inriktning. Att puffa utvecklingen en liten bit åt
det hållet är ett mål värt att sträva efter, för både
miljöns och de mänskliga rättigheternas skull.
Att arbeta med miljöfrågor på dagtid och lägga nästan all sin fritid på mänskliga rättigheter är
inte något tidsenligt liv numera. Designprylar,
skönhetsvård och kaféliv är betydligt mer inne
idag än politiskt och socialt engagemang.
– Jo, visst kan jag ibland känna att det finns en
”präktighetsvarning”. Jag vill inte att det ska låta
som om jag slog mig för bröstet, när jag berättar
vad jag håller på med.
– Men man måste ju ändå få tala om de här sakerna. Och inte kan man sluta engagera sig i det
man tycker är viktigt, bara för att det kan uppfattas som ovanligt och otidsenligt! säger hon.
Men det är nog ingen större risk för den saken.
Engagemanget är inbyggt i hennes identitet – en
Hanna Roberts som inte gör något annat än
dricker latte och går på spa är en helt otänkbar
person.
I N G E L A
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Så blir miljöarbetet bättre på LU
Hur kan Lunds universitet bli bättre på hållbar utveckling?
Frågan undersöktes i en masters-uppsats av Alexander Lidgren från
Internationella miljöinstitutet, IIIEE, i höstas. Hans slutsats är att mycket
återstår för att få in miljöfrågorna i schemat för alla studenter, inte bara
för dem som väljer specifikt miljöinriktade kurser eller seminarier.
Idag ökas inte studenternas miljömedvetande under tiden på Lunds
universitet, utan snarare minskas. Det trodde i alla fall deltagarna i en
rundabordsdiskussion om LUs miljöarbete, som ordnades förra året för
lärare och administratörer. Deras uppfattning var att många studenter
är ganska miljömedvetna när de börjar sina studier, men lämnar
universitet med en betydligt lägre medvetenhet.
Vad kan då göras? Här är några av Alexander Lidgrens förslag:
• Inför indikatorer som mäter studenternas kunskap inom hållbar
utveckling.
• Låt lärare och masters-studenter på IIIEE och LUCSUS (Lund
University Centre for Sustainability Studies) föreslå tvärvetenskapliga, miljöinriktade inslag för olika utbildningar.
• Engagera studenterna i universitetets miljöarbete, både i studier och
praktiskt arbete
• Betona ”hållbar utveckling” som ett av universitetets övergripande
mål.
• Klargör att lärarna inte måste vara experter på hållbar utveckling för
att ta upp det i kurserna – alla försök bör uppmuntras, så att
utvecklingen kommer igång.
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”Språkutbildningen
går åt fel
håll”
”Det finns säkert
de som uppfattar
mig som gammaldags, men jag
menar att dagens
skola skapar
elever som ställer
lägre krav på sig
själva.”
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I början av 90-talet var framtidstron stor vid
språkinstitutionerna runt om i landet. Inträdet
i EU och den ökade internationaliseringen skulle
ge språkutbildningarna en ökad betydelse.
Så blev det inte.
– Det är med sorg som man får erkänna att
språkutbildningen går åt fel håll idag, säger
spanskprofessorn Inger Enkvist. På 70-talet låg
den svenska kompetensen i världsklass men
idag är vi på väg att förstöra språkämnenas
karaktär och glädjen i att läsa och förkovra sig.
Inger Enkvist har ännu en gång kastat in en
brandfackla i utbildningsdebatten. Trängd mellan
pedagogik och politik heter en ny bok där hon
analyserar vad som gått snett i svensk språkutbildning sedan 90-talet. Roten till problemen hittar hon i skolans läroplan.
– Under 90-talet gjordes en rad förändringar
inom grund- och gymnasieskolan, och varje förändring har påverkat elevernas språkkunskaper
negativt, säger Inger Enkvist. Språken har blivit
till- och frånvalsämnen och ett betyg i språk jämställs idag med ett betyg i golf eller matlagning
vilket gör att eleverna väljer bort språk av taktiska skäl. En annan nackdel är att dagens skola tilllåter gymnasisterna att surfa mellan språken. Ena
året läser de franska och nästa ryska. I slutändan
kan de inget språk ordentligt.

Inger Enkvist menar att
roten till dagens
försvagade språkutbildning ligger i
skolans läroplan.
FOTO: ULRIKA
OREDSSON.

Försämrade språkkunskaper får givetvis följder för universiteten. Färre studenter söker till de
högre språkutbildningarna och många av dem
som trots allt väljer att läsa språk har svårt att
hänga med.
– Förespråkarna av den nya skolan hävdar att
elevernas försämrade kunskaper kompenseras av
bättre studieteknik. Det stämmer inte alls, åtminstone inte när det gäller språkstudier, säger Inger
Enkvist. Det finns ingen genväg till att behärska
ett språk. Det tar tid och det kräver kunskaper i
grammatik.
Hon har gjort en intervjuundersökning bland
språklärare vid universiteten som pekar på att studenternas studieteknik har blivit sämre, inte bättre.

Studenterna klagar
Beträffande kritiskt tänkande säger lärarna i intervjuundersökningen ironiskt att den enda studieteknik eller metod som studenterna använder
är att klaga över att allt är för svårt, för mycket
och för jobbigt för att få läraren att minska omfånget på inlärningsuppgiften.
– Det finns säkert de som uppfattar mig som
gammaldags, men jag menar att dagens skola skapar elever som ställer lägre krav på sig själva. Det
är mycket vanligare idag att studenter kommer
för sent och att de upptar lärarens och studiekamraternas tid med att fråga om saker som togs upp

vid andra lektionstillfällen som de har missat.
Inger Enkvist framhåller det paradoxala i att
medan universitetets språklärare blir alltmer kompetenta och välutbildade så får de nya grund- och
gymnasielärarna allt sämre ämneskunskaper.
– Det stora problemet är att ämneskunskaperna
i språk hos blivande lärare har sänkts radikalt, säger hon.
Många av dagens lärarutbildare menar att de
minskade ämneskunskaperna ska kunna ersättas av
pedagogisk skicklighet, men Inger Enkvist vänder
sig mot att man talar om pedagogisk skicklighet och
ämneskunnighet som om dessa två färdigheter inte
hörde ihop.
– Den som inte behärskar sitt ämne till fullo kan
inte bli en skicklig pedagog.
Hon har gjort en studie av litteraturen i en högskolepedagogisk kurs och framhåller att de främsta
högskolepedagogerna själva säger att den pedagogiska skickligheten bygger på ämneskunskapen.
Men måste inte universitetet också ta på sig en
del av skulden till att de lärare som examineras
härifrån inte har tillräckliga språkkunskaper?
– Jo, och det beror på resurstilldelningssystemet
som bygger på att universiteten får betalt för antalet studenter som utexamineras. Systemet kan få
förödande konsekvenser menar Inger Enkvist. Och
än värre blir det i tider av sviktande studentunderlag, när många universitetslärare känner att deras
anställningar är hotade.

Annons Akademiska hus

Skrivit på uppdrag
Inger Enkvist har skrivit boken om den trängda
språkutbildningen på uppdrag av Rådet för högre
utbildning, som under de senaste tio åren har gett
stora anslag till forskning om språk och datorisering
av språkutbildningen. Hon menar dock att den allmänna försämringen av villkoren för svensk språkutbildning har varit så radikal att Rådets insatser för
landets språkforskning inte har haft någon egentlig
effekt. Istället är det reformer inom grund- och gymnasieskolan och lärarutbildningen som krävs för att
den negativa utvecklingen ska vända. Ämneskraven
på språklärare måste höjas igen och de lärare som
utbildats med 90-talets lägre ämneskrav måste fortbildas. Dessutom bör skolan ges en tydligare struktur med tydliga valmöjligheter. Dagens valfrihet i
skolan skapar kaos.
– Det har gått väldigt fort utför med elevernas
språkkunskaper. Jag tror inte att någon hade kunnat tro att det skulle gå så fort, säger Inger Enkvist
och varnar för att svenskarna håller på att mista sin
position som ett av världens mest språkkunniga
folk.
U L R I K A O R E D S S O N
Boken heter ”Trängd mellan politik och pedagogik. Svensk
språkutbildning efter 1990” och är utgiven på Gidlunds förlag.
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Hallå!
…Ingalill Rahm Hallberg, professor
och äldreforskare. Ditt föredrag vid
förra årets Forskningens Dag om att
äldre inte självklart mår bättre av
att bo kvar hemma, väckte en uppmärksamhet som fortfarande håller
i sig.
– Ja, jag har fått väldigt många telefonsamtal, brev och e-post från framför allt privatpersoner som engagerat sig i äldreomsorgsfrågor. Jag har också hållit föredrag
både i föreningar, kommuner och hos Region Skåne, samt varit intervjuad i teve.
Två tidningsledare har diskuterat våra resultat, jag ska snart träffa socialcheferna i
Skåne, och i juni ska jag tala inför bl.a.
vård- och äldreomsorgsministern Ylva
Johanssons statssekreterare.
Vad är det som gjort era forskningsresultat så intressanta?
– Det är väl att de går emot den gängse
ideologin inom äldreomsorgen, där det
varit ett mantra att man ska bo kvar hemma så länge som möjligt. Men vår forskning visar att det inte finns något vetenskapligt stöd för detta.
– När vi frågat äldre människor om
deras livskvalitet, så är det vare sig boendet eller graden av hjälp som avgör om de
anser sig ha en god eller dålig livskvalitet,
utan i stället graden av funktionsnedsättning. Är man mycket sjuk och funktionshindrad, så mår man sämre även om man
bor kvar i sitt eget hem.
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Det måste vara ovanligt att vårdforskning
får så mycket uppmärksamhet, inte bara
av myndigheter och organisationer utan
också av allmänheten?
– Jag tror äldreomsorgen är en hjärtefråga för många människor idag. Alla är ju på
något sätt berörda – antingen genom att de
redan är gamla, har gamla föräldrar eller
har börjat fundera över hur det ska gå för
dem själva på ålderns höst.
– Att diskutera äldrevårdens organisation är verkligen angeläget. Ju mer man
fortsätter att satsa på att äldre ska bo kvar
hemma, desto mer ansvar läggs på de anhöriga som redan drar ett oerhört tungt
lass.
Hur skulle du själv vilja bo när du blir gammal?
– Om jag får så dålig rörlighet att jag inte
själv kan förflytta mig, så skulle jag nog
föredra ett kollektivt boende. Då skulle jag
ha människor omkring mig och inte bli
helt isolerad i hemmet.
Tycker du att var och en borde planera mer
inför sin ålderdom än vad som görs idag?
– Ja, vi vet ju alla att antalet äldre kommer
att öka i framtiden. Vi vet också att de
offentliga tillgångarna är begränsade och
måste användas till dem som har störst
behov. Men vad det kommer att betyda för
var och en av oss, det vill vi inte gärna tänka på. Här finns utrymme för nya lösningar, tror jag – man kanske t.ex. kan ha pensionsförsäkringar som bygger in möjligheten att få vård och omsorg när det behövs.
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