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Nordin och Hägg
i munter duell
om humanioras kris

En intresserad skara hade samlats i Språkoch litteraturcentrum, SOL, kring TVkamerorna runt Svante Nordin och Göran Hägg vid inspelningen som Axess
arrangerat. Åhörarna bjöds på två mycket humaniorafrälsta herrar som verkade
vara överens om det mesta som ligger till
grund för Svante Nordins teorier i boken
”Humaniora i Sverige. Framväxt, guldålder, kris.” Göran Hägg inledde med att
hoppa över både framväxten och guldåldern och gick direkt på krisen:
– Vad menar du?
– Det finns två kriser: en ekonomisk,
som jag inte ägnar mig så mycket åt, och
en identitetskris. Under 40 år har vi diskuterat vad humaniora är, vad forskningen består av och har för uppgifter. Och vi

Svante Nordins och Göran
Häggs samtal om humaniora lockade många intresserade
(ännu fler utanför bild).
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Vad är egentligen humanistisk
forskning och vad är humaniora –
finns det någon sådan överhuvudtaget? Hur det nu än är med den saken så är den i alla fall i kris och har
så varit i 40 år.
Det fastslår idéhistorikern Svante Nordin i sin nyutkomna bok som
litteraturkritikern Göran Hägg samtalade med honom om under en
webb-TV-sändning nyligen i SOLs
foajé. Trots krisstämpeln blev det
ett rätt muntert samtal.

t

har inte lyckats komma med några svar
på dessa till synes enkla frågor. Nu verkar vi ha enats om att det inte finns något
att vara eniga om, svarade Svante Nordin lite uppgivet.
och
frågade för säkerhets skull om författaren
själv trodde att humaniora fanns och vad
den i så fall har för uppgifter. Jodå, Svante Nordin medgav, om än motvilligt, att
humaniora finns och har två uppgifter:
att förstå kulturen, människan och samhället – och sedan förklara dessa fenomen eller objekt. En förutsättning för
detta är emellertid att ingå i ett samhälleligt samtal. Humaniora måste finnas
mitt på torget!
– Och det gör den ju nu inte och har
inte gjort sedan Marx dagar – det vill
säga sedan renässansen för marxismens
teori under studentrevolten 1968.
Marxister är, enligt Svante Nordin,
mer intresserade av strukturer och teorier än av människor.
– Men, sa Göran Hägg, marxismhysterin gick över och humaniorakrisen
fortsatte – varför?
– Därför att teoriernas inmarsch fortsätter genom 70-talet och fram till våra
dagar. En uppgiven pessimistisk inställning följde också och det är inte bra för
humaniora. Identitetskrisen ger upphov till en legitimitetskris eftersom man
plötsligt fick tycka att det är meningsfullt att vara meningslös. Vad håller vi
på med? Vi kan inte säga att vi försöker
ta reda på verkligheten om det inte finns
någon verklighet, sa Svante Nordin.
Göran Hägg påpekade lite försiktigt
att krisdelen i boken i viss mån var självbiografisk, och sa att ”du har ju själv deltagit i den här utvecklingen som lett till
krisen”.
– Javisst – i den mån jag kastar sten
så gör jag det absolut i glashus, medgav
Svante Nordin.
Och på frågan om hur hans kollegor
reagerar på boken så svarade han att de
som inte känner igen sig är väl sura.
Göran Hägg såg förskräckt ut
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Göran Hägg intervjuade Svante Nordin om hans nya bok ”Humaniora i Sverige. Framväxt,
guldålder, kris.” Mest blev det ett samtal om kris.

– Och de som känner igen sig är nog
ännu surare…
Göran Hägg bad också om författarens favorithumanister genom tiderna.
Det blev Fredrik Böök och Ingemar Hedenius. Bägge var engagerade deltagare i
samhällsdebatten, vilket ledde fram till
frågan om humanister måste delta i det
offentliga samtalet.
– Inte alla – men några måste göra
det.
med framtiden. Vad ska vi ha humaniora till då?
– Att tillföra samhället nya fakta gärna via en källkritisk objektivitet. Jag vill
försvara en faktainriktad forskningsmoral. Att skriva bra är också en fördel så
att andra än specialister förstår. Där har
man missat något när man enligt naturGöran Hägg avslutade

Trots att ämnet för dagen var humanioras
kris blev samtalet mycket underhållande.

vetenskaplig modell bara vill publicera
artiklar i någon ansedd undanskymd internationell tidskrift, sa Svante Nordin
och fick applåder.

												

text: Maria Lindh
foto : gunnar menander
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ur innehållet
7 riv i paradiset!
Det är inte så praktiskt att hålla till i gamla byggnader som ursprungligen uppförts för andra ändamål. Det menar samhällsvetarna som är trångbodda och vill möblera om i kvarteret
Paradis. riv psykologernas lokaler och bygg nytt, tycker fakultetsledningen.

12 ett öga följt
Hur tänker och handlar folk när de ska fatta beslut? Till exempel
vid valet bland likvärdiga varor i ett snabbköp? Kognitionsvetarna i Lund tar ögonrörelsemätning till hjälp. LUMs reporter fick
prova på hur det är att få ögat filmat under en botanisering i en
välfylld syltburkshylla.

16 Het blodsockersiare
Vad har reglerteknik och diabetesforskning gemensamt? Mer
än man i förstone skulle kunna tro. när dåvarande LTH-studenten Fredrik Ståhl insjuknade i diabetes utvecklade han matematiska modeller för att kunna förutsäga sin blodsockernivå och
lättare kunna reglera den med insulin. Tankarna vidareutvecklades i ett examensarbete, och har nu också inspirerat till ett stort
EU-projekt!

18 danskdjävlar och svenskmesar
Tonen i flyktingdebatten är olika på ömse sidor Öresund. Hård
i Danmark, tycker svenskarna. Hycklande i Sverige, tycker danskarna. Etnologen Gunnar Alsmark har granskat integrationspolitiken i båda länderna och menar att varken ”ondska” eller
”skenhelighet” får integrationen att fungera.

26 jättemaskin för pytteforskning
I sommar startas tidernas förmodligen största och mest kostsamma forskningsanläggning Large Hadron Collider, LHC, vid
CErn. Fysiker i Lund har varit med och konstruerat detektorer i
LHC som förhoppningsvis ska hjälpa till att avslöja universums
hemligheter.

omslaG: Studenten Jon Jeppsson på Khao

San road i Bangkok. Foto: Anderas Mattson .
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Spurt för ESS-kandidaturen
Lund ligger mycket bra till menar internationella experter
ESS. – Bästa möjliga förslag! säger
dr Robert McGreevy om Lunds ESSkandidatur.
Själv hör han hemma på en brittisk anläggning för neutronspridning, en anläggning som tidigare var med och konkurrerade med
Lund om att få bygga ESS.

Det börjar dra ihop sig till ett avgörande om placeringen av den stora neutronspridningsanläggningen ESS. Kandidaterna är nu tre: Bilbao i Baskien,
Debrecen i Ungern samt Lund. Inom
ESFRI (European Strategy Forum for
Science Infrastructures) har ett särskilt
utskott bildats för att utvärdera de tre
konkurrerande förslagen. I maj månad
har också en rådgivande vetenskaplig panel träffats i Lund för att diskutera instrumentering och infrastruktur.
LUM har
ställt frågan till tre av panelens deltagare.
– Jag kan inte tänka mig ett bättre
förslag än det som kommer från Sverige, säger Robert McGreevy från ISIS,
Rutherford Appleton Laboratory i Storbritannien. En sådan här anläggning kan
man inte placera mitt ute i öknen. Här
Vilka är Lunds chanser?

I Lund för att tänka till om ESS: fr v Joel Mesot, Lise Arleth och Robert McGreevy.

behövs många experter som man ska
kunna erbjuda både goda löner och en
god social miljö. Man måste våga flytta
hit, kunna ta med sig sin familj, vara säker på att barnen kan placeras i goda skolor. Och södra Sverige är en tillräckligt
kosmopolitisk miljö för det.
– Men vågar jag slå vad om att det
blir Lund? frågar dr McGreevy retoriskt.
Nej, man satsar inte sina pengar med
mindre än att man känner till reglerna.
Och vi vet faktiskt inte hur det kommer
att gå till när beslutet fattas. Ungern och

Spanien har politiska argument som inte
Sverige har. Ungern är en ny EU-medlem, och inga av de nya EU-staterna har
anläggningar av den här digniteten. I fallet Spanien var landet med och konkurrerade om fusionsanläggningen ITER,
men förlorade.
– Ett starkt skäl som talar för Lund är

MAX-lab och dess planer på att bygga en
ny stor synkrotronljusring kallad MAX
IV, säger Joel Mesot från den tekniska
högskolan ETH i Zürich.

Minst 100 miljoner fördelas efter nya kriterier
forskningsfinansiering. Från näs-

ta år gäller nya riktlinjer för fördelning av forskningsmedel inom
Lunds universitet. Fördelningen ska
grundas på kvalitet och strategiska
överväganden till skillnad från idag,
då den i princip bygger på föregående års fördelning. Minst 100 miljoner kronor ska årligen kopplas till
resultaten av den kvalitetsutvärdering av forskningen som nu pågår
(RQ08).
6

Universitetet får cirka 1,5 miljarder i statliga direktanslag som fördelas till områdena, så kallat fakultetsanslag. Regeringen har dock aviserat att denna pott ska
öka successivt. Det här året fick universitetet 75 miljoner kronor extra och man räknar med lika mycket nästa år. Avsikten är
att alla nya medel, men minst 100 miljoner (universitetet täcker upp till den summan), årligen ska kopplas direkt till resultaten av RQ08, Research Quality Assurance
for the Future.

Summan utgör cirka sju procent av de totala anslagen och ska omfördelas på följande sätt:
• Cirka 20 procent går till de institutioner som har fått högsta betyg i RQ08 i
proportion till institutionens storlek i antalet forskare.
• Cirka 40 procent fördelas till områdena efter betyg i RQ08 och efter storlek. Områdena kan göra andra strategiska överväganden som inte bara baseras på
hög kvalitet. De kan till exempel förstärka
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Där har man både en synkrotronljusring och en neutronspridningskälla.
Forskargrupper kan i ett och samma projekt dra nytta av båda faciliteterna; det
finns en kommitté som planerar tiden så
att en forskargrupp vid ett och samma
besök kan dra nytta av bådadera.
– Det är metoder inom materialforskningen som kompletterar varandra. Och
om MAX IV och ESS blir grannar som
det är tänkt kommer säkert många att utnyttja den möjligheten, tillägger dr Mesot.
är alltså
inte att utvärdera vilket alternativ som
är det bästa. Oavsett var ESS kommer att
förläggas måste man redan nu fundera
över organisationen och utrustningen.
– Vi måste kunna tänka tio år framåt i tiden, säger Lise Arleth från Köpenhamns universitet. Den teknologi som
krävs finns i de flesta fall redan, men det
gäller ju att kombinera all utrustning och
alla lösningar så att användningen blir
optimal.
– Inget får förfaras, säger Joel Mesot.
Det kostar pengar varje gång man producerar neutroner och därför måste man
utnyttja dem maximalt. Dessutom kommer kanske forskargrupper till ESS för
att stanna ett par dagar, och då måste allting fungera. En annan utmaning är att
kunna skala upp försök som hittills bara
gjorts i små laboratorier.
Gruppens egentliga uppgift

text & foto : Göran Frankel

svag forskning som de anser viktig.
• Cirka 40 procent avsätts för strategiska satsningar på universitetsgemensam nivå, särskilt på nya forskningsområden och samverkan. Ledningen tar beslut
i samråd med dekanerna.
• Dessutom ska cirka 10 miljoner användas för extra satsningar i samband
med RQ08, t.ex. på undervisningstunga
ämnen och jämställdhetsaspekter.
Omfördelningen som görs inför 2009
och 2010 ska gälla för tre år, 2009–2011
och 2010–2012. Under 2011 ska resultatet av omfördelningen utvärderas.
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Samhällsvetarna vill
bygga om Paradiset
lokaler. Kvarteret Paradis är inte

något paradis för samhällsvetarna.
– Vi har universitetets sämsta lokaler, säger Sune Sunesson, dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Dessa har också fått hög prioritet i LUs lokalplan för 2008–2020.

Vid en promenad från Universitetshuset
– förbi Byrålogen och kapellet med bokhandeln vidare upp mot Eden – ser det
faktiskt ändå rätt så paradisiskt ut. Studenter sitter på bänkarna runt det lilla
torget mellan Eden och Psykologiska institutionen och det är livligt med många
som passerar. Men skenet bedrar.
– Gångstråket här fungerar och det
är vi rädda om, säger Sune Sunesson.
Eden fungerar – men det är trångt. Här
sitter studenter från hela universitetet
och vi har ont om läsplatser. Hörsalen
är nästan alltid bokad – den bokas ju
också av alla inom universitetet. Vi saknar undervisningslokaler.
Det finns hus som borde rivas för
att lämna plats åt mer ändamålsenliga lokaler tycker både Sune Sunesson
och kanslichef Malou Engberg de Carvalho. Hus O med psykoterapimottagningen och hus P med Institutionen för
psykologi hör till dem. Hus M med Pedagogiska institutionen är i mycket dåligt byggnadstekniskt skick men svårt
att riva. Det måste dock grundligt renoveras.
Samhällsvetarna önskar sig istället
en lägre byggnad i anslutning till ”torget” med plats för ett rejält bibliotek,
läsplatser och kafé. En samlings- och
mötesplats likt den i Språk- och litteraturcentrum, SOLs, foajé.
Detta låter sig förstås inte göras i en
handvändning, men Sune Sunesson
och Malou Engberg de Carvalho menar att det skulle kunna vara gjort till
2015 och då är det hög tid för arkitektritningar nu.

Riv Psykologen och bygg nytt, tycker ledningen för Samhällsvetenskapliga fakulteten. foto : kennet ruona

Mest akut är lokalproblemet för Socialhögskolan som idag har sin verksamhet utspridd på fem ställen.
– Och på Bredgatan sitter folk i knät
på varandra, berättar Sune Sunesson.
Förhoppningsvis löser sig Socialhögskolans problem om vi kan ta över teologernas lokaler. Det hänger på om det
blir allvar av deras planer att flytta upp
till en byggnad norr om SOL.
problem är Centrum
för genusvetenskap, som nu är inrymt
i Historiska institutionen som ligger en
bra bit bort från Paradiskvarteret.
Malou Engberg de Carvalho påpekar
också bristen av att inte att ha ett trådlöst
datornätverk i kvarteret Paradis.
– Det känns nästan lite pinsamt
ibland inför särskilt de internationella
studenterna, säger hon.
Vid universitetsstyrelsens maj-sammanträde beslöt man att utreda hur
kvarteret Paradis bättre kan anpassas
till samhällsvetarnas behov. Man beslöt
också att titta närmare på planerna för
en tillbyggnad av Ekonomihögskolan.
Ett annat akut

Maria Lindh
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Årets Segerfalkföreläsare:

– Antidepressiva medel
bör kunna skräddarsys
medicin . – Antidepressiv medicinering är idag som en basebollkeps.
Tillverkarna utgår från att en och
samma produkt passar alla, bara
man ställer in storleken på rätt sätt
– med kepsens nackband respektive
läkemedlets dosering.

Det säger årets Segerfalkföreläsare professor Florian Holsboer. Segerfalkstiftelsen stödjer neurovetenskaplig forskning
vid Lunds universitet, och en Segerfalkföreläsning ges varje år i anslutning till
forskningsdagen Neuroscience Day.
Florian Holsboer tror inte på ”basebollkeps-medicineringen”, utan på en
medicinering som är mer skräddarsydd
för varje patient. Hans forskargrupp
vid Max Planck-institutet för psykiatri
i München är först i världen med att ha
hittat en genetisk faktor som kan avgöra om ett visst antidepressivt medel kan
hjälpa en viss patient eller inte.

Dagens antidepressiva medel fungerar genom att förstärka effekten av vissa
signalsubstanser i hjärnan. De har betydligt mindre biverkningar än äldre depressionsmediciner, men de hjälper inte alla.
– Det är i genomsnitt 65 procent av patienterna som blir bättre av det läkemedel
de fått, och då först efter 6 till 10 veckor. Det innebär en lång tids väntan med
psykiskt lidande, och sedan att få börja
på nytt med ett annat läkemedel om det
visar sig att det första inte hjälper, säger
Florian Holsboer.
Hans forskargrupp har tagit det första steget mot ett sätt att bättre passa ihop
patienter och läkemedel. Det bygger på
en gen som är inblandad i ”blod-hjärnbarriären”, den barriär som gör att inte
alla ämnen i blodet kan komma ut i hjärnan. Blod-hjärnbarriären utgör ett skydd
mot många giftiga ämnen, men kan också hindra nyttiga läkemedel att komma
ut till hjärnans celler.

Fler söker LU-utbildningar
utbildning. Antalet sökande till

höstens utbildningar i Lund har
ökat rejält jämfört med i fjol. Totalt har antalet sökanden ökat från
40.394 (2007) till 49.046 (2008), vilket innebär en ökning på nära 25
procent. I ökningen ingår 6.784 utländska sökande, och räknar man
inte med dessa har antalet sökande
till LU ökat med 7,5 procent, vilket
är över landets snitt på sex procent.
På LTH är man mycket nöjd över utfallet av
årets ansökningar. Några dagar efter den
15 april noterades en ökning med 22 procent, vilket ska jämföras med genomsnit-
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tet för landets teknikutbildningar på 16
procent. Nästan alla program visade positiva siffror: De krisdrabbade utbildningsprogrammen ielektroteknik ökar kraftigt.
Dock inte den så kallade Kinainriktningen
som minskar. Intresset har också ökat för
högskoleingenjörsutbildningarna i Helsingborg och för det tekniska basåret.
Antalet förstahandssökande till höstterminens naturvetenskapliga utbildningar
har minskat med några få procent i förhållande till motsvarande siffror 2007.
Eftersom närmare hälften av nykomlingarna brukar välja fristående kurser är
det vanskligt att dra slutsatser av hur programmen påverkas. Man har t.ex. bara

Årets Segerfalkföreläsare professor Florian
Holsboer. foto : kennet ruona

Forskarnas gen, som kallas ABCB-1,
styr produktionen av ett protein som bidrar till barriären genom att pumpa bort
oönskade ämnen. I djurförsök har forskarna visat att ABCB-genen slår olika mot
olika läkemedel: två testade medel släpptes igenom in i hjärnan, medan den tredje bromsades. Men det finns också olika
varianter av genen, som sköter sin pumpfunktion mer eller mindre effektivt.
– Vi tror att detta är en del av svaret på
varför patienter med depression reagerar
så olika på de antidepressiva medlen, säger Florian Holsboer.
Marknaden för antidepressiva medel är
enorm: de säljs för omkring 20 miljarder
euro om året. Detta gör läkemedelsföretagen måttligt intresserade av att utveckla nya medel på området. Läkarna skulle
därför ha god nytta av test med vars hjälp
man kan se vilket av de existerande medlen som bör skrivas ut till en viss patient.
INGEL A BJÖRCK

tio förstahandssökande till kemiprogrammet (mot tretton förra året) Men samtidigt
har 25 sökt till den inledande fristående
grundkursen i kemi.
Samhällsvetenskapliga fakulteten har
inga problem att fylla programutbildningarna och att det är ett högt tryck på de internationella mastersprogrammen.
Inom HT-området ligger söktrycket på
ungefär samma nivå som för ett år sedan.
Mastersutbildningarna har, förutom den i
teologi, fått relativt många sökande. För de
flesta språk går det bra. Kurserna i danska
och italienska har fått ett uppsving och även
den nya kursen i jiddish har lockat sökande.
De medicinska och juridiska fakulteterna fyller som vanligt alla sina utbildningar och det gör även Teaterhögskolan och
Konsthögskolan.
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GIS-studenter uppskattar
realistisk webbtenta
examination. Sättet att tenta för-

ändras och allt fler prövar nya examinationsformer. På Institutionen
för naturgeografi och ekosystemanalys får studenterna göra ett färdighetsprov på datorn vid sidan om
den vanliga salstentan.
– Jobbigt, stressigt och jättebra!
En realistisk förberedelse för arbetslivet, säger studenterna.

Karin Ekman och Kristian Bergstrand
går lantmäteriutbildningen på LTH,
medan Florian Sallaba läser naturgeo
grafi. De tre har gått kursen ”WebbGIS” i Geocentrums lokaler på Sölve
gatan. Under lärararna Lars Harries och
Roger Groths ledning har de lärt sig hur
man kan utnyttja geografiska informationssystem (GIS) på nätet.
– Kursen ger handfast kunskap om
hur man skapar webbaserade karttjänster, exempelvis sådana som finns på nummerupplysningen eniro.se. Flera av dessa
tjänster, t.ex. Skånetrafikens karttjänst,
är faktiskt uppbyggd av våra gamla studenter, berättar Lars Harrie.
Han är lektor vid Institutionen för na-

turgeografi och ekosystemanalys, men
sitter på GIS-centrum och har sedan
2003 hållit i Webb-GIS-kursen med studenter från både LTH och Naturvetenskapliga fakulteten.
Kursen innehåller föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbeten.
Målet är att studenterna inte bara ska
få en teoretisk kunskap och intellektuell
förståelse för ämnet, utan också en färdighet och förmåga att själv skapa karttjänster för webben.
– Vi har många kurser på GIS-centrum; denna är mer hantverksmässig
med en hel del programmering, berättar
Lars Harrie. Till exempel får studenterna
som ett projekt skapa en webbkarta över
LUM nr 5 | 2008

Bra med en tenta som tester färdigheter och inte bara kunskaper, tycker studenter som gått kursen ”Webb-GIS”. Fr v Kristian Berstrand, Karin Ekman, läraren Lars Harrie och Florian Sallaba.

Lund för studenter, med data från Lantmäteriets digitala kartbibliotek.
Det är rimligt att en färdighetsinriktad kurs också mäter den biten och att
det får inflytande på betyget, menar Lars
Harrie. Under två timmar får studenterna i uppgift att bedöma en webbsida och
komma med förslag till GIS-lösningar.
De har tillgång till all möjlig litteratur,
men jobbar under press.
ett mellanting mellan
en hemtenta och en vanlig skrivning
– grymt stressigt, men givande, menar
Kristian Bergstrand.
Det är så här det kan se ut i en verklig arbetssituation. Det gäller att prioritera rätt för att hinna någon vart, menar
Karin Ekman.
Florian Sallaba är gäststudent från
Berlin.
– Jag är van vid det tyska systemet
som är mycket inriktat på teoretiska studier, plugg inför tentorna och så har man
Det var som

glömt allt efter två veckor. Det här ger
något helt annat.
Lars Harrie har också varit nyfiken
på att se om den tudelade examinationen innebär att studenter som inte lyckats så bra på vanliga salstentor nu klarar
sig bättre.
Det finns en liten sådan tendens. Men
allmänt sett samspelar teoretiska kunskaper ganska väl med färdighet och förmåga, konstaterar han.
Hur ser då jobbutsikterna ut?
– Bra, säger Lars Harrie. Efter en dipp
i början av 2000-talet är det nu många arbetsgivare inom både privat och offentlig
sektor som anställer t.ex. lantmätare som
tekniska konsulter. Kommuner och ITföretag är särskilt på hugget.
Florian Sallaba tänker sig en framtid
inom den privata sektorn – men gärna för
en svensk arbetsgivare. Geokonsult hos
Vattenfall i Tyskland är något han gärna
skulle ägna sig åt.
text & foto : BRIT TA COLLBERG
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Forskare lär mycket
av näringslivssamarbete
Näringslivssamverkan. Samverkan mellan akademiker och praktiker berikar inte bara företagen utan
också i hög grad forskarna.
Det visar lundapedagogen Jan
Karlsson i sin nya avhandling. Men
inställningen till samarbete med företag är fortfarande ljum inom akademin.
– Om samverkan med närings
livet ges högre status och bättre finansieringsmöjligheter är potentialen stor, säger Jan Karlsson.

I avhandlingen ”Learning in collaboration” undersöks hur interaktiv samverkan mellan små och medelstora företag
och forskare från olika discipliner leder
till kunskapsöverföring och utveckling.
– Forskarna fick nya insikter och perspektiv efter att ha sett verksamheten ute
på golvet och detta kunde de ta med sig
hem. Samverkan bidrar till att skapa en
större helhetssyn inom den egna disciplinen, säger Jan Karlsson.
Forskarna lärde sig också av varandra
över disciplingränserna.

Jan Karlsson har nyligen disputerat i pedagogik vid Lunds universitet och har även en
bakgrund som småföretagare och utbildningskonsult.

– Ett exempel är en tekniker som skulle introducera ny teknik på en arbetsplats. Här insåg han att en samhällsvetare kunde bidra med kunskaper om hur
en organisation kan motiveras att använda tekniken.
Samverkan är enligt Jan Karlsson
en win-win situation för såväl universitet som samhälle. Än så länge finns det

dock många hinder att övervinna inom
akademin.
– Tyvärr är det fortfarande så att samarbete med näringslivet inte premieras i
det akademiska meriteringssystemet. Det
anses kort sagt inte lika fint som traditionell forskning. Här behövs incitament.
– En annan mycket viktig del är bristen på finansiering, det finns helt enkelt inte anslag att söka för forskare som
vill bedriva både forskning och utveckling parallellt, tillsammans med små och
medelstora företag. Vissa forskare väljer
att starta egna företag, men då är risken
att kunskaperna stannar där. Uppdragsforskning är en möjlighet men då är det
oftast företaget eller organisationen som
sätter ramarna, säger Jan Karlsson.
kan också ha
svårt att nå varandra av andra skäl. Det
finns forskare som är lite rädda för att
ge sig ut – det råder olika kulturer inom
näringslivet och universitetet. Ibland blir
det krockar när forskaren försöker föreläsa för företagen och använder samma
språk som till studenterna. Men det är en
fråga om erfarenhet. För företagen kan
det vara svårt att hitta vägar in till universitetet och finna en person med rätt
kompetens. Mötesplatser är därför också väldigt centrala.
Företag och forskare

Text & foto : Anna Gianuzzi

Vetenskapskommunikation i centrum på LERU-möte
Det blev ett ökat erfarenhetsutbyte
kring arbetet med vetenskapskommunikation då informationschefer
vid flera av LERU-universiteten träffades i Leuven i Belgien nu i maj.
För ett år sedan startade LERU en ny samarbetsgrupp bestående av informationschefer på medlemsuniversiteten. När gruppen nu träffades för andra gången fick
man möjlighet att besöka European Commission Research Directorate-General för
en inblick i hur EU arbetar med forskningskommunikation. Gruppen uppmanades
att nyttja de kommunikationskanaler EUkommissionen erbjuder.
10

Under mötets sista dag fortsatte informationschefernas möte vid universitet i
Leuven. David Livesey, ordförande i LERU,
ledde en diskussion om hur LERU-universiteten kan agera samlat i olika frågor gentemot såväl beslutsfattare som medier
och allmänhet. Ett konkret åtagande från
gruppen var att dela med sig av satsningar
runt ”Samhälle och forskning”, framförallt
hur man når gruppen barn och ungdomar.
För LU innebär internationalisering bl.a.
långsiktiga samarbeten med kvalificerade
partners över hela världen, såsom Universitas 21, LERU och Öresundsuniversitetet.
Målet är att LU ska vara en internationell
miljö och att internationella perspektiv ska

integreras i all utbildning, forskning och i
alla administrativa stödprocesser.
Anette Orheim
fotnot: LERU – League of European Research Universities – grundades 2002 för att
hjälpa fram europeisk forskning. Organisationen drogs igång av några av Europas främsta universitet; bland annat universiteten i
Cambridge, Oxford, Helsingfors, Heidelberg
och Karolinska institutet. Lunds universitet
blev invalt 2006 och är nu ett av tjugo medlemsuniversitet. Målet för LERU är att påverka Europapolitiken så att Europa ska kunna
leva upp till den så kallade Lissabonstrategin,
som bland annat strävar efter att Europa ska
komma ikapp USA både vad gäller innovationer och forskning senast år 2010.
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med sin egenhändigt täljda modell.
Man får pengar till material till nya
båtar och bygger dem själva, precis som
man gjort med husen. Det blir en ny fiskeflotta med sextio båtar!
– Havszigenarna kommer inte att återvända till ön där de bodde före tsunamin.
Men de är inte längre offer. Framför allt
genom eget arbete har de kommit vidare i sina liv, säger Phrakhru Suwatthithammarat.
2008 drabbas Burma av naturkatastrof,

Buddhistmunken Phrakhru Suwatthithammarat gav havszigenarna som drabbades av tsunamin hjälp till självhjälp.

Buddhister centrala
vid katastrofhjälp
Asien. Både tsunamin i Thailand och

cyklonen i Burma visar buddhisternas
centrala roll i hjälparbetet.

En antropolog som levt i nunnekloster i det slutna Burma och en
munk som vigt sitt liv åt att hjälpa
tsunamins offer gästade Lund i maj.

Moraliskt och politiskt ledarskap i Asien var temat för det åttonde Focus Asia,
som arrangeras av Centrum för Öst- och
Sydöstasienstudier.
Phrakhru Suwatthithammarat är abbot för ett litet tempel i Phang-nga provinsen, ett område av Thailand som
drabbades hårt av tsunamin. Från sin
laptop-dator klickar han fram bilder
av de många hundra som sökte skydd i
templet – thailändare, turister och statslösa havszigenare som förlorat anhöriga,
båtar och hem. Bilder av drunknade, av
brinnande kistor, gråtande människor
avlöses av bilder som visar hur första tidens förlamning släpper.
LUM nr 5 | 2008

Buddhistisk filosofi blandas med
modern terminologi: ”transparens och
management” liksom ”kärlek och engagemang” är viktiga när man leder
människor, förklarar abboten.
Genom krissamtal i stora grupper får
de drabbade bearbeta och hjälp att acceptera det som hänt. De formulerar mål för
framtiden så att de kan gå vidare.
På bilderna står abboten insvept i den
enkla dräkt som munkar burit i århundraden. Men den vita tavlan, tuschpennan och de nedklottrade post it-lapparna
kunde vara hämtade från vilken konsultledd workshop som helst.
De drabbade får tält att bo i, men bygger efterhand egna hus. Havszigenarna
som förlorat sina båtar täljer båtmodeller i trä. I tanken återerövrar de sina förlorade redskap.
Titta på hans blick, det finns hopp
där – en möjlig framtid, säger abboten
när han klickar fram bilden av en fiskare

en cyklon.
– Också där är det buddhisterna som
hjälper människorna, berättar Hiroko
Kawami, en annan av talarna på Focus
Asia.
Hon är antropolog vid universitetet i
Lancaster. På 80-talet bodde hon ett år i
ett nunnekloster nära Burmas gamla huvudstad Mandalay – något högst ovanligt för en utlänning i denna snart femtioåriga militärdiktatur.
”avsagt sig världen” har de möjlighet att agera politiskt utan att omedelbart bli politiskt stämplade, menar Kawami.
Trots rika naturtillgångar är Burma
fattigt, återhållet av ett närmast medeltida feodalt system. Militärdiktaturen
är inkompetent, infrastrukturen fungerar inte och när cyklonen nu drabbade
landet kom varken polis, brandväsende
eller militär till undsättning.
Genom att buddhistmunkarna

till munkarna,
som de litar på. De är skolade, har en
självbehärskning och ett nätverk som ger
dem en överblick som landets styrande
saknar, säger Hiroko Kawami.
Men även om det finns hopp så talar
mycket för att Burma blir ett nytt Tibet,
fortsätter hon. Landet är högintressant
för Kina – redan i dag exporteras mängder med livsmedel dit.
När militären tog makten införde väst
sanktioner och stängde dörren mot Burma vilket var olyckligt. Nu har vi ingen koll på vad som händer och svårare
att agera.
Människor söker sig

text & foto :
BRIT TA COLLBERG
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Fångad med ögat
i syltburken
LUM testar ögonrörelsemätning i snabbköpet
12
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På forskarnas inrådan hamnar jag framför sylt- och marmeladhyllan. Vilken
uppsjö av produkter, här finns kanske
80–90 olika sorters burkar! Vad ska jag
välja, och hur? Ska jag gå efter vilka frukter och bär jag gillar mest, eller titta på
hur mycket frukt respektive socker det
är i marmeladen, eller ta den billigaste,
eller den som har snyggast design – eller
ska jag försöka väga in alla dessa faktorer på en gång?
Den här sortens val är just vad en fors-

kargrupp från Humanistlaboratoriet
studerar, med hjälp av mina och andras
ögonrörelser.
– Jag är intresserad av hur människor
tänker och handlar när de ska fatta beslut. Och då är ögonrörelsestudier ett bra
verktyg, säger doktoranden Kerstin Vikström.
Hennes handledare Annika Wallin,
också kognitionsvetare, fyller i:
– Om man bara iakttar människor
i verkliga miljöer är det svårt att säkert
säga vad de fastnat för när de gör sina beslut. Genom att filma deras ögonrörelser
får man däremot en bra bild av hur det
hela gått till.

Min långa tvekan framför sylthyllan väcker en viss uppståndelse bland
de andra kunderna, särskilt som jag har
ett litet hov runt mig. Kerstin Vikström
bär på den dator som lagrar bilderna av
mina ögon och Annika Wallin kör en
kundvagn med utrustning. Den tredje
medlemmen i forskargruppen Kenneth
Holmqvist (ögonrörelseforskare och

hjälmen, så tror de nog att det är ett fiffigt nytt synhjälpmedel.
Kognitionsforskarna talar om ”komp
ensatoriska och icke-kompensatoriska
beslutsstrategier” när det gäller att välja mellan olika produkter Med den första strategin försöker köparen väga in en
mängd faktorer som innehåll, pris, om
produkten är ekologisk eller rättvise-

”Om man bara iakttar människor i verkliga
miljöer är det svårt att säkert säga vad de
fastnat för när de gör sina beslut. Genom att
filma deras ögonrörelser får man däremot en
bra bild av hur det hela gått till.”
Kerstin Vikströms huvudhandledare)
bär med sig en liten specialryggsäck.
han också cykelhjälmen. Datorn spänns fast i ryggsäcken, Kenneth Holmqvist går raskt runt
bland hyllorna och väcker faktiskt ingen uppmärksamhet alls. Det är så studierna normalt går till: försöksdeltagarna
bär datorn i ryggsäcken och går fritt runt
i affären, medan forskarna väntar utanför. Om andra kunder över huvud taget
noterar spegeln och kameran på cykel-

märkt, hur förpackningen ser ut och så
vidare. Med den senare strategin tar hon
eller han bara hänsyn till den faktor

Lite senare övertar

Ovan till vänster: Viktigt val av sylt-

burk. Minsta ögonrörelse hos LUMs reporter Ingela Björck registreras när hon
försöker välja en burk av de 80–90 olika
sorter som finns på hyllan.
Till höger: Kerstin Wikström med den
dator där ögonrörelserna och det sedda spelas in.

LUM nr 5 | 2008
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Bandet under cykelhjälmen dras åt
runt min haka. Den lilla genomskinliga spegeln, som reflekterar bilden
av mitt öga upp till kameran under cykelhjälmen, är nedfälld och
på plats. Kopplad till en dator beger
jag mig in i snabbköpet.

t

som ses som viktigast, och går direkt på
t.ex. den billigaste varan eller den enda
som är Krav-märkt.
gränser för de
små vardagliga valen i snabbköpet. De
flesta av oss lägger högst en halv minut
på att välja tandkräm, pasta eller marmelad, hur många sorter det än finns.
Därför sker många val enligt den snabbare strategin, där man bara tar hänsyn
till en enda faktor.
Därför blir de också ibland fel. Kerstin Vikström har gjort en studie i Köpenhamn tillsammans med en dansk
forskare, där de lät 29 försökspersoner
dels fylla i en enkät om vilka egenskaper
de ville ha hos sina varor, dels gå runt
med ögonrörelsekamera på sig och köpa
sylt, pasta och mjölk.
– Utifrån enkäten kunde vi räkna ut
vilka produkter som borde stämma bäst
med försökspersonernas önskemål. När
det gällde sylten lyckades de inte alls
hitta rätt. De varor de valde stämde dåligt överens med vad de egentligen var
ute efter, säger Kerstin Vikström.
Hon tror att mängden produkter
(det fanns 91 syltsorter i snabbköpet)
varit för överväldigande. Försökspersonerna lyckades däremot bättre med pastan, som det ”bara” fanns 35 sorter av.
Vid pastahyllan stod de lite längre och
tittade, och lyckades hitta varor som
stämde rätt väl med deras önskemål.
Tiden sätter förstås

Att studera kundval med hjälp av
ögonrörelsekameror är ett hett område. Vissa tillverkare och försäljare har
skaffat sig egen utrustning för att kunna
se kundernas reaktioner på produkter
och skyltning. Lundaforskarna är dock
inte sponsrade av näringslivet utan av
den svenska stiftelsen Vinnova och det
danska Sundhedsministeriet, som vill
veta hur konsumenterna gör sina val för
att kunna påverka dem i en hälsosammare riktning.
Forskargruppens arbete är också delvis grundforskning, eftersom det inte
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Med datorn i ryggsäck blir Kennet Holmqvist ingen uppseendeväckande kund.

förut är kartlagt hur ögonen rör sig när
människor letar efter en viss produkt
respektive en viss information. Men
studierna kan få praktiska resultat på
sikt, kanske i form av att floden av produkter på vissa områden minskar. Själv
känner jag, med eller utan ögonrörelsekamera på huvudet, att jag blir närmast
paralyserad av 90 olika sylt- och marmeladsorter, och att valfriheten gärna
kan få ha vissa gränser.
text: INGEL A BJÖRCK
foto : Gunnar Menander

En inte helt vanlig dag i mataffären.... LUMs reporter följs av
ett litet hov: fr.v. Kerstin Wikström, Kenneth Holmqvist och
Annika Wallin.
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Har du spännande forskningsresultat?
Vi hjälper dig med:

Patent
Affärsrådgivning
Finansiering
Juridik
Marknadsföring
(Kostnadsfritt och konfidentiellt)

Lunds universitets Innovationssystem finns till för dig som är forskare vid LU. Vi hjälper
dig att ta patent, skriva avtal och få finansiering för patent, prototyper samt möjliga
vägar för sådd- och riskkapital. Universitetens tredje uppgift (efter utbildning och
forskning) är att göra forskningen tillgänglig för samhället, och det är vårt uppdrag att
stödja Lunds universitets forskare i denna uppgift.
År 2007 kom det in 95 unika idéer, vi utförde 47 nyhetsgranskningar och skickade
in 14 patentansökningar. 6 stycken bolag bildades i samarbete med universitetets
holdingbolag LUAB.

Kontakta oss!

RING: Innovationslinjen 046-222 12 79
MAILA: info@luinnovation.lu.se
LÄS MER: www.luinnovation.lu.se

LU Innovation
Universitetets stöd för kommersialisering av forskningsresultat
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Diabetes som
regleringsproblem
Students insjuknande i diabetes inspirerade till stort EU-projekt
2002 missade LTH-studenten Fredrik Ståhl en tenta i reglerteknik. Orsaken var att han plötsligt insjuknat
i diabetes. Han sökte upp sin lärare Rolf Johansson och förklarade orsaken. Han sa också att han gärna
skulle vilja göra ett examensarbete på sitt eget insjuknande och dess
behandling!
Nu går de tillsammans vidare
inom ramen för ett stort EU-projekt
på 7,1 miljoner euro.

Fredrik Ståhl kände de klassiska symtomen, omotiverat stor törst och täta behov att kasta vatten. Läkarna förklarade att Fredrik hade drabbats av diabetes,
typ 1. Han förstod att diabetes kunde ses
som ett regleringsproblem, precis som
alla uppgifter i den tentamen han just
förberedde sig för.
Han förde snart dagbok över sitt ätan-

de och sina insulinnivåer och skapade
matematiska modeller för att förutsäga
blodvärdet. I examensarbetet året därpå utvecklade Fredrik Ståhl i samarbete
med läkemedelsföretaget Novo Nordisk
i Hillerød en prediktor som kunde förutsäga utvecklingen i två timmar framåt för
den diabetessjuke. Syftet var att identifiera och varna för farliga lägen när blodsockret steg eller sjönk för mycket.
– Examensarbetet var skickligt gjort
med många utvecklingsmöjligheter, bedömde handledaren professor Rolf Johansson på Institutionen för reglerteknik.
Han ville gärna göra ett fortsatt forskningsprojekt kring diabetes, men det tog
16

Mona Landin-Olsson, Fredrik Ståhl och Rolf Johansson visar några av de apparater som står
diabetespatienter till buds. foto : mats nygren

”Han förstod att diabetes kunde ses som ett
regleringsproblem, precis som alla uppgifter
i den tentamen han just förberedde sig för.”
sin tid. Nu har Rolf Johansson dock lyckats få till stånd ett EU-projekt där Fredrik Ståhl är anställd som den ena av två
doktorander i reglerteknik.
– Projektet är det första till Lund inom
sjunde ramprogrammet, som har lite annorlunda spelregler än de tidigare EUprojekten, berättar Rolf Johansson. EUprojekt är tunga att administrera, men de

ger stabilitet och stora samarbetsmöjligheter. Vi har lyckats få deltagarna att fokusera på ett gemensamt mål.
Målet är att de diabetessjuka ska kunna förutsäga behovet av insulin och socker under några timmar och få råd om
kosthållning och annat. De ska också
slippa ta för många blodprover. Projektet har fått pengar för fyra år och den offi-
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ciella starten har just gått. Bland kliniska
forskare medverkar professor Mona Landin-Olsson på diabetesmottagningen vid
Lunds universitetssjukhus.
Rolf Johansson betonar att två viktiga
delar i projektet drivs från Lund:
– Här är vi bra på datadrivna matematiska modeller och vi vill hitta en specifik sådan för varje individ. Vidare vill
vi utveckla prediktion, kunna bestämma trenden utifrån mätningar, helst så få
som möjligt. Vi ser hellre andra kompletterande mätningar än blodmätningar.
– Andra projektpartners bidrar med
idéer om sensorer som kan ge mätvärden direkt från huden. Tekniken ska
användas för korttidsprediktion och
rådgivning och kanske också styra en
insulinpump på en intensivvårdsklinik.
Tekniken ska komma både inlagda patienter till godo och dem som lever sitt
dagliga liv hemma, säger Rolf Johansson.
Även hans kollega Per Hagander medverkar i projektet.
det redan vid
ansökan ha en exploateringsplan för
att garantera att resultaten kommer ut i
praktisk och kommersiell användning.
Enligt projektplanen får apparaten som
ska bli resultatet inte försämra vården för
någon utan ge en väsentligt förbättrad
komfort för majoriteten, vilket kräver en
stor säkerhetsapparat. Man hoppas både

t

Som EU-projekt måste

Allt fler får diabetes

Blodsockermätare är viktiga för att diabetiker ska veta hur mycket insulin de behöver.
Prediktorn minskar behovet av antalet mätningar. foto : roger lundholm

kunna ha hjälp av apparaturen för inneliggande patienter och göra vården där
lite mer automatiserad, vilket kan spara
mycket pengar.
Modellen ska också anpassas till individen, eftersom sambanden mellan olika
variabler kan se ganska olika ut hos olika
personer. Av säkerhetsskäl ska apparaten
själv kunna säga till när den inte klarar
av att bedöma trenden. Genom två olika
sorters parallell styrning ska man få den
marginal som säkrar kvaliteten.
– Intresset från patienterna är enormt,
tillägger Mona Landin-Olsson.
MATS NYGREN

Diabetesprojektet DIAdvisor

DIAdvisor är ett nytt fyraårigt EU-projekt
på 7,1 miljoner euro fördelat på 13 parter,
som alla samarbetar för att uppnå bättre
behandlingsmetoder för diabetespatienter. Pengarna är beviljade från EU:s sjunde
ramprogram. Avsikten är att bättre förutsäga och kontrollera patienternas blodsockernivåer. Tre universitetspartners, tre
kliniskiska noder ingår liksom flera företag, som kommer att göra egna bidrag till
projektet.
Projektet inleddes med kontakter mellan Rolf Johansson, Novo Nordisk och uniLUM nr 5 | 2008

versitetet i Linz. Där ingår nu expertis i
modellering, reglerteknik och klinisk diabetologi, industriföretag i diabetesbehandling, specialister i riskbedömning liksom
användare, d.v.s. patienter genom den europeiska patientorganisationen.
Projektsamordnare är Jens Ulrik Poulsen på Novo Nordisk A/S i Hillerød, ledande insulinproducent. Deltagande forskare
finns förutom i Lund, i Linz, Padova, Montpellier, Rumänien, Tjeckien, Österrike, två
företag i Storbritannien, ett i Frankrike och
Ramböll i Danmark.

Minst 22 miljoner, kanske så många
som 60 miljoner européer är drabbade. Antalet ökar i takt med att befolkningen blir fetare och äldre.
En mindre del har diabetes typ 1
som i regel debuterar tidigt i livet,
medan 85–95 % har diabetes av typ
2, så kallad åldersdiabetes som emellertid allt oftare debuterar även i yngre
åldrar. Typ 1-diabetes innebär en oförmåga att producera insulin, typ 2-diabetes innebär en minskad känslighet
för insulin. Den friska personens automatiska reglering med insulin av blodsockernivån fungerar inte längre.
Typ 1-diabetiker är beroende av insulininjektioner från det de insjuknat
medan typ 2-fallen i början ofta kan
klara sig med tabletter. Olika apparater för att snabbt mäta blodsockerhalten kan ge larm vid för höga eller
låga blodsockervärden. Sprutor i form
av pennor för smidig injicering av insulin finns utvecklade. Många har en insulinpump ansluten via en ständig nål i
bukfettet. Pumpen ger en kontinuerlig
basdos medan man själv får anpassa
insulinet efter måltider och motion.
– Men den sjuke måste ägna mycket tid åt sin sjukdom, unga personer
kan behöva injicera insulin upp till fem
gånger om dagen och mäta sockerhalten allt från två till sju gånger om dagen, flest mätningar krävs för gravida
kvinnor, berättar professor Mona Landin Olsson.
Låga värden kan göra patienten
svimfärdig, matt och yr. Det sänkta
medvetandet kan bl.a. innebära att
patienten blir en trafikfara. Höga värden ger sig inte till känna lika tydligt
men kan ge farliga biverkningar i form
av kärlskador. Såväl hjärna som hjärta
kan drabbas av komplikationer, liksom
nerver, blodkärl i fötterna, ögon och
njurar. Med bättre prediktion bör man
kunna minska såväl toppar som dalar
på blodsockerkurvorna.
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Tonläget i den offentliga debatten skiljer sig i Sverige och Danmark. Här talar Kalle Larsson (v) vid en manifestation i Stockholm för gömda flyktingar. foto : bertil ericson / scanpix

De skenheliga
mot de onda...
Skilda tonlägen i flyktingdebatten i Danmark och Sverige
– men integrationen fungerar lika dåligt i båda länderna
Danmark tar emot färre flyktingar
än Sverige och den danska offentliga debatten har starkt främlingsfientliga drag.
Men det behöver inte betyda att
utlänningar är mer diskriminerade på skolor och arbetsplatser än i
Sverige eller att dansken i gemen är
mer rasistisk. Däremot är det nog
svårare att vara muslim i Danmark.
Det säger etnologen Gunnar Alsmark.
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Medierna betonar ofta skillnaderna mellan Sverige och Danmark, men ändå har
länderna närmat sig varandra de senaste
tio åren när det gäller flyktingpolitiken.
Både skillnader och likheter utforskas i en
ny bok, ”Migration och tillhörighet”, där
svenska och danska forskare visar i vilken
mån Sverige och Danmark utestänger eller släpper in flyktingar i samhället.
Forskarna har studerat flyktingars
villkor inom områden som skola, arbetsmarknad och religionsutövning. De har

kartlagt lagar och regler som styr flyktingmottagandet och möjligheten att få
stanna. Allt fältarbete har skett på båda
sidor sundet.
Lundaetnologen Gunnar Alsmark

som granskat integrationspolitiken konstaterar att varken Danmark eller Sverige, trots olika upplägg, lyckats integrera
flyktingarna tillräckligt bra på t.ex. arbetsmarknaden.
Flyktingdebatten i båda länderna är
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I Sverige finns allt sedan folkhemmets
dagar en stark tro på statens förmåga att
lösa de flesta problem. Det är inte uttryck
för lydnad, som danskarna ofta hävdar,
utan bygger på att den svenska staten varit ”god” och stadigt ökat välfärden för
medborgarna.
Svenskt 1900-tal har präglats av den
sociala ingenjörskonsten, dvs. en utbredd
förtröstan att politikerna kan ”lägga livet tillrätta” för medborgarna. Detta har
de kunnat utifrån kunskap bland annat

Danskarna anser sig säga som ”som
det är”. Raka är de förvisso, men ibland
blir argumenten så vulgära att de förstärker motsättningarna. Att gräva ner sig i
skyttegravar och kasta glåpord löser inga
konflikter, menar Gunnar Alsmark.
att det bästa förhållningssättet är att som i Sverige lägga
locket på. Alsmark ger dansken rätt i att
det förhåller sig så åtminstone i den offentliga svenska mediedebatten, men påpekar att den vetenskapliga diskussionen
är mer frispråkig i Sverige.
Fördelar med den mer hovsamma ton
som vi haft i medierna är att den inte underblåst en öppen stark främlingsfientlighet som i Danmark och detta trots att
vi tagit emot betydligt fler flyktingar.

producerad genom en oändlig ström statliga utredningar.
Den svenska befolkningen likriktades
och ”homogeniseras” med hjälp av denna patriarkala ”omhändertagandeideologi” och med folkhemstanken, fortsätter
Gunnar Alsmark.

Därmed inte sagt

Danmark och
Sverige så olika till flyktingar? Varför demoniseras muslimer i dansk debatt? Varför undviker Sverige att ventilera de problem som följer av att flyktingar i så liten
grad kan försörja sig på arbetsmarknaden? Enligt Gunnar Alsmark har detta
historiska rötter.
Varför förhåller sig
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Men i mitten av 1970-talet då flyktingin-

vandringen började ta fart hände något:
– Då lanserade staten en i det närmaste motsatt politik: mångkulturalismen.
I skuggan av den tidigare likriktningen skulle staten nu, med hjälp av samma
sociala ingenjörskonst, utveckla ett samhälle som bejakade olikhet. Alla skulle
ha rätt till sin egen kultur, sitt eget hemspråk. Staten stödde friskolor, bibliotek
och tidskrifter. Man kan förundra sig
över varför denna helomvändning inte
väckte starkare reaktioner, men med tilliten till staten som bakgrund blir det mer
begripligt, menar Gunnar Alsmark.
Sverige valde den mångkulturella vägen liksom de stora invandrarländerna
Australien och Kanada. Danmark däremot gick länge på den tyska linjen – betraktade flyktingar som gästarbetare som

antingen skulle återvända hem så snart
som möjligt eller assimileras i den danska kulturen.
Över huvud taget har kulturen och
det nationella arvet spelat en tyngre roll
i Danmark än i Sverige. Också det har sin
förklaring i historien, närmare bestämt i
hur Danmark och Sverige moderniserades. Den utvecklingen beskrivs i den nya
boken av Håkan Arvidsson, historiker
vid RUC, Roskilde Universitetscenter.
– Sverige hittade sin moderna identitet i drömmen om framtiden, Danmark
har kvar sin i drömmen om det förflutna, menar Gunnar Alsmark, och påpekar att Danmarks geografiska utsatthet
också haft betydelse för den nationella

Svenskt-danskt
projekt

”Migration och tillhörighet. Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien” är nr 15 i Centrum för
Danmarksstudiers skriftserie. Redaktörer är Gunnar Alsmark, Tina
Kallehave och Bolette Moldenhawer. Boken är en av flera skrifter
som producerats inom ett nu avslutat tvärvetenskapligt forskningsprojekt som engagerat forskare från
både Danmark och Sverige. Projektet har finansierats av Öresundsuniversitetet.
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”Danskarna anser att svenskarna hycklar.
‘Egentligen tycker ni som vi, men ni vågar inte
säga det, för ni är så auktoritetsbundna och
lydiga mot staten‘ som Pia Kjærsgaard i populistiska Dansk folkeparti brukar säga.”

Lundaetnologen
Gunnar Alsmark
har granskat integrationspolitiken i Danmark
eller Sverige.

t

tendentiös. Termer som ”ondska” när det
gäller Danmark och ”skenhelighet” när
det gäller Sverige har föresvävat Alsmark
när han analyserat materialet. Debatten
speglar också danskars och svenskars syn
på varandras politik och kultur.
Danskarna anser att svenskarna hycklar. ”Egentligen tycker ni som vi, men ni
vågar inte säga det, för ni är så auktoritetsbundna och lydiga mot staten” som
Pia Kjærsgaard i populistiska Dansk folkeparti brukar säga.

t

tema flykting
självhävdelsen och synen på flyktingar.
Lagar och regler för invandring
är hårdare i Danmark men Sverige
har alltså sedan flyktingpolitiken
skärptes i slutet av 90-talet närmat
sig den danska modellen. Trots det
kvarstår skillnaderna i debatten.
Carsten Jensen har sagt att islamofobi
är den nya danska folksporten. Det
finns ett samband mellan den råa
debatten och den attityd som drabbar framför allt muslimer.
Samtidigt ställer ett välviljans
tyranni till det i Sverige:
– Här är det underförstått att
det är synd om invandrarna/flyktingarna. Men ingen är hjälpt av att
bara få bidrag. Att göra flyktingarna till offer försvårar en seriös debatt, menar Gunnar Alsmark.
De statliga åtgärdspaketen för
att minska segregationen har dessutom inriktat sig på invandrarna
som grupp istället för att omfatta
alla samhällskategorier. Det är ett
annat skäl till att integrationspolitiken inte lyckats i Sverige, fortsätter han.
Den danske författaren

Det är uppenbart att varken ”ond-

ska” eller ”skenhelighet” fungerar.
Men att bryta segregationen är
nödvändigt – annars riskerar motsättningarna att utvecklas till allvarliga samhällsproblem.
Vi måste sluta att dela upp människor i invandrare/flyktingar och
infödda. Istället för ”vi och dom”
borde vi tala om oss alla som lever i Danmark respektive Sverige.
Inom ramen för en försiktig nationalism kan vi bygga broar mellan
populister, extremister och demokrater och göra något åt den misslyckade integrationen, säger Gunnar Alsmark.

BRIT TA COLLBERG
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”Född muslim,
men ateist”
Ibland blir hon dödstrött på den
eviga frågan. Och alltid svarar hon
fel:
– Var kommer du ifrån?
– Iran.
– Nä, jag menade vilken stad?
– Jönköping.

Förra veckan på en fest i Lund, ställde
två killar samma fråga inom loppet av
en halvtimme, berättar 28-åriga Lida Safabakhsh:
– Först svarade jag ”Iran” – men det
var alltså inte rätt. Och när nästa kille
kom och jag svarade ”Jönköping”, så var
det också fel. ”Jag menade vilket land”
sa han…
Lida Safabakhsh var åtta år när hennes
föräldrar flydde från krigets Iran med två
barn. De hamnade i Mullsjö och stannade i där i flera år, medan de flesta landsmän drog vidare till större städer.
– Vi ville till Jönköping, mammas
bröder bodde där, och vi flyttade dit när
jag började gymnasiet.
inte troende. Familjen firade inga muslimska högtider,
bara det traditionella iranska nyåret, och
i hemmet diskuterades samhällsfrågor
och politik. Lida hade svenska vänner,
smet tidigt iväg på disko, prövade sprit
och träffade killar.
Att hennes icke-religiösa familj hamnat mitt i det svenska bibelbältet, och vad
det innebar, förstod Lida hela vidden av
när hon som 20-åring flyttade till Malmö för att plugga. Hon fick bland andra
islamologen Jonas Otterbeck (se rutan
på nästa sida)som lärare. Hon läste om
flyktingar och integrationsprocesser och
kunde sätta in sina erfarenheter av Sverige och vad hennes familj gått igenom i
Lidas föräldrar är

ett större perspektiv.
Namnet och utseendet gör att Lida
Safabakhsh snabbt identifieras som muslim, säger hon. Men när människor frågar är hon lika snabb att svara: ”Född
muslim, men ateist”.
Andras nyfikenhet väcker dubbla
känslor:
– Jag får ofta mer eller mindre föreläsa
om islam fastän jag vet så lite.
Det mesta snappade hon upp för ett
par år sedan i Bombay där hon undervisade muslimska kvinnor i engelska. Hon
fick t.ex. veta att kvinnor inte behöver
fasta när de har mens.
– Indiskorna häpnade över min okunnighet!
Lidas Safabakhsh har inte mycket till
övers för religioner, vare sig det handlar
om islam, kristendomen, judendomen
eller t.ex. hinduismen och buddismen
som hon tycker är sexistiska.
– För mig finns inget vackert i religion. Men det betyder inte att jag inte respekterar religiösa människor.
Hon blir arg när svenskar tycker att
hon är okej för att hon inte är som ”de
andra muslimerna”. Det visar bara att de
ser ner på muslimer.
– Jag har ingen anledning att försvara
islam. Däremot försvarar jag araber, iranier, irakier – särskilt efter 11 september.
Men det är för att de dras över en kam,
diskrimineras och stämplas som terrorister. Det är inte ett försvar utifrån religiösa principer.
Lida Safabakhsh talar perfekt svenska. När jag, LUM-reportern, gör reflektionen blir hon lite irriterad.
– Det är väl självklart att jag gör. Jag är
uppvuxen här och har dessutom fem års
akademiska studier på nacken!

												

LUM nr 5 | 2008

På det sättet är Lida Safabakhsh tacksam för att hon växte upp i Mullsjö och
Jönköping och inte i en storstadsförort.
Det har påverkat hennes livsval.
– Men ändå känner jag ibland att jag
faktiskt har missat något också, någon
slags samhörighet med andra invandrare.
Mullsjö var också en

Lida Safabakhsh är sekulariserad muslim,
men tvingas ofta diskutera islam.

Jag förklarar att jag nog egentligen
menar dialekten och att det är en fördel
att tala småländska framför t.ex. rinkeby-svenska när man söker jobb.

håla. Där fanns
många nazister och när den andra flyktingvågen kom i början av 90-talet i samband med Balkan-kriget, fick några äldre
nazikillar med sig en massa ungdomar.
Killar och tjejer som varit hennes kompisar kallade henne plötsligt för ”blattehora”.
Men för det mesta har Lida haft mycket vänner, huvudsakligen svenskar.
– Vi pratar sällan religion. Någon
gång har det visat sig att en del av mina
vänner tagit för givet att jag är kristen, för
att jag fått flytta hemifrån och har föräldrar som är moderna och öppna! Det avslöjar deras egna fördomar.
Men visst är många länder i Mellan
östern mycket patriarkala, invänder jag.

– Jo, men det är inte så svart-vitt som
många tror, svarar hon. Därför vore det
egentligen mer intressant att utforska
svenskars och danskars föreställningar om muslimer, snarare än bara muslimer själva:
– Överhuvudtaget borde vi i Sverige
se mer kritiskt på oss själva. Sverige är
mycket patriarkaliskt. Hur ser det ut på
arbetsmarknaden? Osäkra, underbetalda ”kvinnoyrken”. Hur ser det ut i hemmet? Kvinnor gör fortfarande mest! Det
behövs radikala grepp. Jag tycker man
ska lagstifta om att båda föräldrarna ska
ta hand om barnen lika mycket.
Vill hon själv bilda familj?
– Jag vill ha barn, kanske med en killkompis eller varför inte en kille som jag är
kär i. Men jag tror inte på kärnfamiljen.
Jag är trött på att uppfostra killar!
Nu ser hon fram emot att börja jobba. Strax före jul tog hon examen i Linköping, blev folkhögskollärare:
– ”Skitgött” att ha en titel! Hoppas det
ger utdelning också, säger Lida.
text & foto : BRIT TA COLLBERG

Sekulariserade muslimer tvingas ständigt förhålla sig till islam
Unga muslimers väg till en vuxen identitet ser ungefär likadan ut i
Danmark som i Sverige. Även om de
inte är troende tvingas de förhålla
sig till islam, eftersom omgivningen
betraktar dem som muslimer. Men
deras relation till religionen förändras hela tiden. Att vara ung vuxen muslim i Sverige eller Danmark
innebär ständiga förhandlingar
med det omgivande samhället om
innebörden av att vara muslim.

Det visar islamologen Jonas Otterbeck i
sitt bidrag till boken ”Migration och tillhörighet”. Jonas Otterbeck har doktorerat
i Lund och ingår fortfarande i seminariegruppen i islamologi på CTR samtidigt
som han undervisar på Malmö högskola.
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Han har intervjuat nio unga vuxna
muslimer på båda sidor sundet. Gemensamt för dem är att de inte är särskilt religiösa, en grupp som sällan hörs i flyktingdebatten.
Trots deras ganska svala intresse tvingas de alltså förhålla sig till religionen, eftersom majoritetssamhället ser dem som
muslimer. Föräldrarnas syn på religionen spelar också stor roll för vilken muslimsk berättelse de unga knyter sig till.
Med sin muslimska familjehistoria som
klangbotten prövar de sin identitet i olika
sociala relationer. En omedveten strategi
som många har är att begränsa religionen
till privatlivet och låta den anta former
som accepteras av majoritetssamhället.
– I skolan har de unga behandlats likartat – även om man på den danska si-

dan har en mer rå men också hjärtlig ton.
Detta har ingen tagit illa vid sig av. Då är
det svårare att bemöta äldre svenskar och
danskar som häver ur sig ”Åk hem djävla muslimer”.
Både högerpolitiska och islamistiska
grupper sprider påståenden att alla muslimer inte skiljer på religion och politik, att islam är oföränderlig och inte går
att förena med delaktighet i de svenska och danska samhällena. Den bilden
rimmar inte alls med de unga som Otterbeck intervjuar. De är sekulariserade.
Deras muslimska identitet är bara en av
flera identiteter och förändras efterhand
som de själva reflekterar som individer
och ”utvecklas, funderar, erfar och smakar på livet”.
BRIT TA COLLBERG
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TOLKENS DILEMMA
Tolkar spelar en nyckelroll och sitter på en mängd kunskap om hur
möten mellan flyktingar och myndighetspersoner går till. De vet hur
människor kommunicerar och hur
makt hanteras. Men tystnadsplikten gör det omöjligt för dem att
sprida denna kunskap vidare.
Nu drar etnologerna Eva Norström och Kristina Gustafsson
igång ett nytt projekt för att komma åt tolkarnas värdefulla men sekretessbelagda kunskaper.

ordförande i IMER-förbundet, ett nätverk för de som forskar om internationell
migration och etniska relationer.
Många talar om problem som uppstår i samband med användning av tol-

– Vi har fått en enormt positiv respons
från myndighetspersoner, tolkar och
flyktingar när vi har förberett vår undersökning. De vill gärna hjälpa oss och
de tycker att vår forskning är angelägen,
säger Kristina Gustafsson som förutom
forskare och lärare i etnologi också är

kar, men ingen vet riktigt säkert vad det
betyder ur rättsäkerhetsperspektiv. Och
inte heller vet man hur tolkyrket påverkar tolken: Vad händer med tolken själv
som får vara med och höra en massa hemska berättelser om tortyr och ta del av
dödsbud som han eller hon sedan inte

kan tala med någon om på grund av sekretessen? Tolken kanske vet att personen i fråga ljuger eller ser att tjänstemannen beter sig på ett oetiskt sätt, men får
inte ingripa.

”Vad händer med tolken själv som får vara med och
höra en massa hemska berättelser om tortyr och ta
del av dödsbud som han eller hon sedan inte kan
tala med någon om på grund av sekretessen?”
För att komma åt tolkarnas versioner
av hur möten mellan myndighetspersoner
och flyktingar går till ska Eva Norström
och Kristina Gustafsson göra djupintervjuer med ett 30-tal tolkar. Intervjuerna blir sekretessbelagda, men med hjälp
av dem ska forskarna sammanställa oli-

Ingen handledning – bara huvudv
Under en och samma dag kan hon
tolka i situationer där apatiska barn
är inblandade, åt personer som får
reda på att de är HIV-smittade, åt
misshandlade kvinnor eller personer som får sina utvisningsbeslut.
– Psykologer får handledning och
utbildning för att klara svåra samtal. Vi som tolkar får bara huvudvärk, säger tolken Azar Mahloujian.

Tolken Azar Mahloujian. foto : helén pe
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Azar Mahloujian ska medverka som resursperson i etnologernas projekt (se artikel ovan). Det innebär att hon ska bistå
dem med synpunkter inifrån och hjälpa
forskarna in i tolkvärlden. Hon började
arbeta som tolk 1987 och har sedan dess
tolkat på heltid eller vid sidan av andra

jobb som exempelvis bibliotekarie och
författare.
En period arbetade hon som tolk vid
Röda Korsets center för torterade flyktingar.
– Under ett helt år följde jag en patient som gick i terapi för sina traumatiska upplevelser. Det var väldigt speciellt eftersom jag fick insyn i en situation
som egentligen bara är avsedd för psykologen och flyktingen, berättar Azar
Mahloujian. Den gången fick även jag
en kvarts samtal med terapeuten efter
varje session.
typen av stödsamtal
till ovanligheterna. Tolkar är frilansare.
De får tillfälliga uppdrag och då de inte
Annars hör den
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Etnologerna Eva Norström och Kristina Gustafsson har startat ett projekt för att komma åt
tolkarnas värdefulla men sekretessbelagda kunskaper.

ka case, eller typfall, som ska prövas och
diskuteras i olika referensgrupper. Dessa referensgrupper består av tolkar, flyktingar, myndighetspersoner och tolkutbildare.
Båda forskarna ska också följa några
tolkar under ett par veckors tid för att få
en bättre inblick i yrket.
– Vi vill helt enkelt göra tolkyrket synligt, säger Eva Norström, som ägnat sig

åt flyktingmottagning under en stor del
av sitt liv, både som praktiker och som
forskare.
När hon arbetade med kommunal invandrarservice på 80-talet funderade hon
mycket över tolkens roll. Vid ett tillfälle
läckte en av kommunens tolkar information till hemlandets säkerhetspolis.
Alla förstod att det måste ha varit tolken men det gick inte att bevisa.

har någon fast arbetsgivare är det dåligt
ställt med stöd som handledning. Dessutom är arbetssituationen väldigt osäker
eftersom de sällan vet hur mycket jobb de
har från ena månaden till den andra.

sekreterare bemöta två bidragstagare
med tillsynes identiska behov helt annorlunda.
Som tolk har Azar Mahloujian tystnadsplikt och än så länge har hon inte
råkat ut för någon situation där hon känt
sig tvingad att bryta mot denna. Däremot
har det hänt att hon vägrat tolka åt vissa
läkare eller myndighetspersoner som hon
tycker behandlar flyktingen ovärdigt eller rasistiskt.

ärk

Azar Mahloujian en tyst
åskådare till svensk myndighetsutövning. Ibland ser hon brister i myndighetspersonens agerande.
Det kan handla om känslokalla eller
socialt inkompetenta läkare som inte hälsar eller ens tittar vare sig patienten eller tolken i ögonen eller slarvar med att
skicka remisser, berättar hon. Man får
också inblick i hur godtyckliga bedömningar en del myndighetspersoner gör.
Exempelvis kan en och samma social
Som tolk blir
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En annan svårighet med tolkjobbet är

att hantera yrkesrollen korrekt när tolken
rör sig inom samma sociala nätverk som
de personer han eller hon tolkar åt.
– En del landsmän blir besvikna när
man inte vill bli ”kompis” med dem eller kommentera ett besök hos en myndighet i efterhand, men de lär sig snart
att det är så som vi professionella tolkar

En liknande historia handlar om en
kvinna som fick veta av sin gynekolog
att hon var gravid. När bekanta började gratulera henne på gatan förstod hon
att det måste ha varit tolken som spritt
nyheten.
– Ofta glömmer man att tolkar är
människor. Jag tror att ett sätt att undvika misstag är att man känner till vilka
påfrestningar en tolk kan utsättas för, säger Eva Norström.
Ett annat sätt att öka rättssäkerheten
skulle kunna vara att höja tolkyrkets status. I dag är långt ifrån alla tolkar auktoriserade eftersom det inte alltid är något
som tolkanvändarna efterfrågar.
Man kan göra en intressant jämförelse med teckenspråkstolkar som alltid är
auktoriserade och som har mycket högre status än andra tolkar, säger Eva Norström.
Eva Norström och Kristina Gustafsson kommer att arbeta med sitt projekt
på halvfart under tre års tid.
text & foto : ulrik a oredsson

måste arbeta. Vi lämnar allt som sagts i
rummet och går.
Azar Mahloujian, som själv är auktoriserad tolk, ser en fara i att många myndigheter inte frågar efter tolkarnas kompetens.
– I och med den ökade privatiseringen av tolkförmedlingar så har det blivit
allt vanligare att den som erbjuder ”billiga tolkar” vinner upphandlingar. Man
ger tolkuppdrag åt glada amatörer istället för till auktoriserade tolkar som tar
högre arvoden, säger hon. Det ökar riskerna för att något ska gå fel och i längden blir det dyrare, både materiellt och
mänskligt.
ULRIKA OREDSSON
*Azar Mahloujian har skrivit en roman som
är baserad på hennes erfarenheter som tolk.
Den heter Älskar du någon annan och handlingen utspelar sig på en flyktingsluss i Stockholm i början av 90-talet.
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hemma på
bortaplan
För många är Bangkok bara en anhalt under Thailandssemestern.
Men för lundastudenten Jon
Jeppsson, 26, har det varit ett hem
sedan nio månader.
– Jag ångrar inte en sekund att
jag tog den här chansen – jag skulle
utan tvekan göra om det, säger han
när LUM träffar honom i hans nya
studiemiljö.

Vi sitter på ett café ett kvarter från den
hektiska backpackergatan Khao San
Road i centrala Bangkok. På många av
barerna och restaurangerna talas det
svenska, men Jon Jeppsson försöker hålla sig därifrån så mycket han kan.
– Bangkok är så mycket mer än bara
backpackers, konstaterar han samtidigt
som han hugger in på dagens frukost, en
club sandwich och en kopp kaffe.
Efter en c-uppsats i statsvetenskap och
en b-uppsats i mänskliga rättigheter gav
han sig i väg till Thammasat universitetet i Bangkok i augusti förra året. Utbytet
ordnades genom Lunds universitets centrala utbytesprogram (LUUP).
– Ju längre jag läste i Lund desto mer
ville jag åka till Asien, säger Jon Jeppsson.
Hans campus ligger inklämt vid floden

Nam Chao Phraya, mellan backpackerområdet runt Khao San Road och guldtemplen vid Grand Palace – två kända
landmärken bland besökare i Bangkok.
Kontrasterna mot studiemiljön i kvarteret Paradis i Lund är stora.
– Det som Thammasat erbjuder ligger
mest i linje med det jag har läst hemma i
Lund, säger Jon Jeppsson.
Under året har han läst på Sydost
24

Egentligen trivs han inte bland svenskarna på backpackergatan Khao San Road.
–”Det finns så mycket mer i Bangkok som de flesta som kommer hit missar”, säger Jon Jeppsson. foto : andreas mattsson

”Här har vi tre timmars föreläsningar varje
dag som går ut på att en lärare sitter i katedern och pratar. Det har ju institutionerna
där hemma inte råd med.”
asienprogrammet där valfriheten är stor
för en utbytesstudent. I hans fall har det
främst blivit kurser i statsvetenskap och
historia. De flesta vardagar tillbringar han
i föreläsningssalen fram till klockan fyra
och nivån på undervisningen är hög.
– Här har vi tre timmars föreläsningar
varje dag som går ut på att en lärare sitter
i katedern och pratar. Det har ju institu-

tionerna där hemma inte råd med.
Flera av hans föreläsare tillhör Thailands mest berömda politiska analytiker.
Lärarna Chulacheb Chinwanoo och Kitti
Prasirtsuk syns dagligen i de stora medierna runt om i Sydostasien. Utöver dem vill
han lyfta fram kurslitteraturen.
– Den är bland det bästa jag någonsin
har läst – det slår det mesta vi haft hem-
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I universitetets cafeteria sitter studenter överallt, trots att det är söndag,
med kurslitteratur och bärbara datorer.
Nästan som hemma i AF-borgen.
Vi går vidare över floden till hans lägenhet och pratar om det thailändska
sättet att leva. Till skillnad från i Sverige
lagar man ingen mat hemma. Jon Jeppsson har inte brett en smörgås sedan han
kom till Bangkok.
– Jag har inte ens tillgång till ett kök
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får från CSN, strax
under vad en svensk student får i Sverige, blir det varje månad över pengar som
han lägger på resor. Bland annat har han
åkt till grannländerna Burma, Laos och
Kambodja. Till Burma kom Jon Jeppsson och en kompis av en slump precis
innan militärregimen slog tillbaka mot
munkarnas demonstrationer i höstas.
– Man var rätt skakad efteråt. Folket
i Burma tog emot oss med öppna armar
och vi fick en stor inblick i hur förtryckta de är.
– Vi åkte därifrån i precis rätt tid innan det blev våldsamt.
Nästa resa blir hem till Lund där han
ska avsluta sin utbildning med en magisteruppsats till hösten. Han lovar att
den på något sätt kommer att handla om
Sydostasien.
– Jag borde kanske gå och köpa en biljett hem snart, jag har faktiskt inte gjort
det än.
Under våren har besöken från Sverige avlöst varandra. Många gamla vänner
passar på att hälsa på i värmen.
– Sakta har det börjat växa fram en
slags hemlängtan, man blir påmind om
det som finns hemma när folk hälsar på,
säger Jon Jeppsson innan vi skiljs åt.
Av pengarna han

ANDREAS MAT TSSON

t

Hammasat
universitetet

Grundades 1934. Varje år börjar
12.000 nya studenter på universitetet som anses vara ledande i Thailand
inom samhällsvetenskap, ekonomi,
juridik och journalistik. Universitetets motto lyder: ”Jag är stolt över att
vara en Thammasatstudent eftersom
Thammasat lär mig att älska människor”.

t

och vi tar oss
från skuggan på caféets uteservering. Det
är hett, närmare 35 grader varmt, och det
känns när vi går bort mot universitetet.
– Man vänjer sig aldrig vid värmen,
i bland tycker jag fortfarande att det är
olidligt varmt.
Universitetets campusområden ligger
utspritt på flera ställen i stan. Vid floden
ligger bland annat den statsvetenskapliga institutionen.
– Det här var från början kungens
mark, men man tog den från honom och
byggde upp universitetet för att utbilda folket i demokrati, berättar Jon Jeppsson.
Inne på campusområdet har några av
det moderna Thailands viktigaste historiska händelser ägt rum. 1973 avsatte ett
studentuppror den tidigare militärregimen. Tre år senare slog militären tillbaka
mot en demonstration inne på campusområdet, vilket resulterade i hundratals dödsoffer bland demonstranterna.
Många menar att demonstrationerna var
början till slutet för regimen och övergången till demokrati.
– I dag är Thammasat ett av de mest
ansedda universiteten inom samhällsvetenskap, journalistik och juridik i hela
Sydostasien.
Frukosten är uppäten

och några svenska råvaror finns ju knappast här.
På ett bord i den femton kvadratmeter
stora lägenheten står en burk oliver och
en flaska rödvin som hans familj tog med
sig när de besökte honom några veckor
tidigare.
Rummet påminner om ett svenskt
korridorsrum. Det är möblerat med en
säng, ett skrivbord och några stolar. Enda
skillnaden är att det finns en balkong och
en luftkonditionering, två viktiga förutsättningar för att klara av värmen. För
detta betalar han motsvarande 1 .100 kronor i månaden, plus el och vatten.
– Man kan bo mycket dyrare, jag har
vänner som hyr en takvåning för 12.000
kronor i en av skyskraporna här i närheten. Men man kan också bo mycket billigare och enklare.

foto : karolina bergmark

ma i Lund, påpekar Jon Jeppsson.
När LUM träffar honom är han inne
i en intensiv pluggvecka. Fem dagar efter vår intervju väntar en stor ”midtermexam”, där 40 procent av kursen ska tentas av under en dag.
– Fast egentligen är det inte så stor
skillnad mot hemma, det finns ju stora
tentor där också.

LUUP

LUUP står för Lunds universitets gemensamma utbytesprogram och är
sökbart för samtliga studenter vid universitetet. LUUP startades i slutet av
90-talet och årligen skickas mellan
160–180 studenter ut genom LUUP.
Antalet har ökat något de senaste
åren.  
Följande länder ingår i LUUPs studentutbytesavtal i: Sydkorea, Kina
(inkl. Hong Kong), Taiwan, Japan,
Singapore, Thailand, Australien, Nya
Zeeland, USA, Kanada, Mexiko, Chile, Ryssland, Norden samt vissa andra
länder i Europa.
De flesta europeiska avtal ligger
annars på institutions- eller fakultetsnivå. När det gäller de utomeuropeiska avtalen är ofta antalet studenter
som man byter mellan universiteten
så pass lågt att de inte kan ligga på
fakultets- eller institutionsnivå. Dessutom finns det många utomeuropeiska universitet som enbart vill ha en
central kontakt. Det europeiska systemet är uppbyggt på ett annat sätt där
kontakterna ska ut i verksamheten.
Dock finns det en del fakulteter som
också har utomeuropeiska avtal.
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Spänd väntan på starten av världens största accelerator

Framtidsmaskin
Tusentals fysiker över hela världen men i synnerhet i europa befinner sig i dagarna i ett lätt febertillstånd; spänningen är stor när tidernas förmodligen största
och mest kostsamma forskningsanläggning Large Hadron Collider, LHC, i Schweiz
startas upp någon gång i sommar. Och det gäller inte minst fysikerna vid avdelningarna för experimentell och teoretisk högenergifysik vid Lu. för de har bidragit med många idéer och konstruktioner som nu ska genomgå sitt eldprov.

Lundafysikerna spelar viktig roll
Ju mindre saker man vill undersöka desto större blir maskinerna man
måste bygga. Vid CerN, det sameuropeiska laboratoriet för högenergifysik i Genève rusar partiklarna
runt i en cirkelformad bana som ligger 100 meter under marken och är
27 km lång. redan på 90-talet kläckte fysiker i Lund idéer om vad man
skulle kunna göra med jätteacceleratorn LHC, som sätts igång i sommar, och började bygga komponenter till de detektorer som ska hjälpa
oss att avslöja universums hemligheter.

Protoner och i vissa experiment tunga
atomkärnor rör sig i mot varandra i två
”körbanor” i LHC. På fyra ställen fås de
att frontalkollidera. Då frigörs upp till
sju gånger mer energi än vad man hittills uppnått i partikelacceleratorer. Man
26

har med andra ord tagit ett stort steg närmare de extrema förhållanden som rådde
bråkdelarna av en sekund efter Big Bang,
universums födelseögonblick.
runt kollisionspunkterna byGGs de-

tektorerna upp som ska spåra den skur
av partiklar som uppstår; det kan röra
sig om tiotusentals komponenter. Datahanteringen är i sig ett stort informationsproblem. Detektorerna vid LHC
beräknas producera cirka 2 gigabytes
per sekund, en ström av data som skulle
kunna blockera hela Internet! I stället för
ett passivt nät som skickar data till processorer har man utvecklat ett aktivt nät
som också kan processa och lagra information. Tekniken kallas Grid och kan
mycket väl bli World Wide Webs efterföljare. De skandinaviska fysikerna har
redan en ”grid”, NDGF, Nordic Data
Grid Facility. Det framgångsrika skan-

dinaviska utvecklingsarbetet har nu lett
till EU-projektet KnowArc som vidareutvecklar den programvara som används
av NDGF. Den tekniska koordineringen
av KnowArc leds av fysikern Balázs Kónya i Lund.
– Grid-teknologin strävar efter att på
ett genomskinligt sätt tillåta att processorkraft, lagringsutrymme och datainsamlingsverktyg i form av vetenskapliga
instrument samverkar trots att de är utspridda geografiskt. Användaren behöver inte ens veta var beräkningskapaciteten och de datamängder som utnyttjas
är belägna, säger lundafysikern Oxana
Smirnova, som spelat en nyckelroll i utvecklingen av denna teknik.
110 svenska fysiker är involverade i arbetet kring LHC. Av dessa är 60 seniora forskare, 40 doktorander och tio tekniker och ingenjörer. De är knutna till
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en
Large Hadron Collider, LHC,
under konstruktion. foto : cern

detektorstationer längs
LHC-banan: ATLAS, CMS, ALICE och
LHCb. Störst av dem är ATLAS, inrymt
i ett 60 meter långt och 25 meter högt
bergrum.
– Runt LHC-banan ligger detektorerna i stora koncentriska cylindrar, den
det finns fyra
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ena utanför den andra, berättar Torsten
Åkesson, en av dem som lett arbetet med
ATLAS.
– Den innersta detektorn heter TRT,
Transit Radiation Tracker. Den har vi i
Lund föreslagit och utvecklat. Det är en
fem meter lång cylinder med 1,1 meters
radie i ytterkant. Den innehåller sugrörsliknande rör. I rören finns en anod och i
rörets väggar råder högspänning. Rören
är fyllda med ädelgasen xenon. Partiklar
som passerar genom TRT ger ifrån sig
pulser av röntgenstrålar och jonisationer
som registreras.
att mäta kollisioner
mellan tunga atomkärnor. Tidvis kommer man nämligen att köra blyatomkärnor i LHC. Om dessa experiment säger
Anders Oskarsson:
– Vid sådana kollisioner uppnår man
energitätheter som är tio till femtio gånger högre än i vanliga atomkärnor. När
protoner och neutroner smält ner till
ett tillstånd av kvarkar och gluoner bör
kvark-gluonplasma uppstå. Kvarkar är

Anders Oskarsson. foto : göran frankel

alice är avsedd

Oxana Smirnova. foto : priVat

t

universiteten i Uppsala, Stockholm och
Lund samt KTH. Och de är fullt sysselsatta även när LHC är på uppvärmning
eller kanske mera korrekt nedkylning.
– Just nu, säger professor Paula Eerola, pågår nedkylningen av de stora supraledande magneterna. De ska ha en temperatur på 1,9 grader över den absoluta
nollpunkten, och det tar månader att nå
dit. Redan nu är detektorerna påslagna
och datakörningarna därifrån kräver bemanning dygnet runt i tre skift. Detektorerna registrerar myoner, en typ av partiklar som LHC kommer att producera.
Men sådana partiklar uppstår också när
kosmisk strålning tränger in i jordatmosfären. Därför kan vi använda dessa myoner till att kalibrera detektorerna.
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Förhoppningsfulla forskare
vill få mörkret att tala
Universum tindrar inte av stjärnor.
Det mesta är mörker. Bara några
procent av all materia i världsalltet
utsänder strålning. Resten är mörk
materia. Den ger sig tillkänna genom sin gravitation men vad den
består av vet vi inte.
Hur får man mörkret att tala?
Kanske kan mörkret berätta sin
historia för detektorerna på LHC,
Large Hadron Collider.
LUM har talat med lundafysikerna om vad de hoppas LHC ska finna – från Higgspartiklar till svarta
minihål.

t

Detektorstationen ATLAS. foto : cern

byggstenar i partiklar som protoner
och neutroner, och förekommer bara
i fritt tillstånd under extrema förhållanden; gluonerna är partiklar som
förmedlar kraften mellan kvarkar.
Kvark-gluonplasma är ett materietillstånd som universum befann sig i
fram till någon miljontedels sekund
efter Big Bang. Det föregick den materia vår värld är uppbyggd av.
I ALICE har lundafysikerna arbetat
med en detektor som heter TPC,
Time Projection Chamber. Också
den ligger närmast acceleratorröret
och har en behållare av argon med
tillsats av koldioxid. Där lämnar partiklarna spår efter sig. I Lund har man
tagit fram elektroniken som registrerar och mäter partikelspåren. Arbetet
påbörjades 1994. Forskningsingenjören Lennart Österman har byggt en
robot för testning av elektronikchips.
Totalt har 100 000 specialutvecklade
chips testats.
göran frankel
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De talar alla om ”Standardmodellen”.
Det är den allmänt vedertagna bilden
av hur partiklar och krafter hänger samman med varandra i välordnade spalter
och tabeller. LHC ska bekräfta densamma. Därför söker man efter den legendariska Higgspartikeln, uppkallad efter den engelske fysiker som först antog
att den måste finnas. Den ska förklara
vad massa är för något. Partikeln i sig är
mindre intressant än det som den är en
indikation på: att det finns s.k. Higgsfält. En partikel får sin massa när den
rör sig genom ett Higgsfält.
Higgspartikeln
kastar det omkull mycket av det vi tror
i dag, säger professor Paula Eerola. Och
om vi hittar den är frågan hur den ser
ut. Det kan finnas ett slags Higgspartikel men den kan också förekomma i
fem olika former, och det får i så fall
betydelse för den fysikaliska världsbilden.
– Att finna Higgspartikeln är som att
hitta en nål i en miljon höstackar – och
vi teoretiker här i Lund är faktiskt mest
intresserade av hur själva höet ser ut, sä– Om vi inte hittar

Leif Lönnblad. foto : kennet ruona

Paula Eerola. foto : göran frankel

ger Leif Lönnblad, nybliven professor i
teoretisk fysik.
– Av de tre krafter som verkar i
mikrokosmos – den elektromagnetiska, den svaga och den starka kraften
– sammanfaller de två förstnämnda
vid höga energier. Vid de energier som
LHC frigör hoppas vi få en ledtråd till
hur alla tre kan beskrivas i termer av
en och samma kraft. Vid nästan alla
kollisioner lämnar partiklar kollisionsstället i form av strålar, ”jettar”, som
kan se ut på olika sätt. De bildas av
den starka kraften. Vi datorsimulerar
”jettar” och ska jämföra våra resultat
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med vad man ser i LHC. Även Higgs
partiklar kan sönderfalla till ”jettar”
så det är inte alltid lätt att skilja nålarna från höet.
energier antas Standardmodellen bryta samman. För att
förstå vad som händer vid sådana tillstånd har man antagit att det finns något som kallas supersymmetri. De nu
kända partiklarna bör ha ”superpartners”. Partikeln och dess superpartner
är identiska så när som att de har olika
spinn och massa.
– Man har antagit att fotonen har
Vid riktigt höga

producera och studera detta materietillstånd.
Det kanske mest spektakulära perspektivet målas upp av professor Torsten Åkesson. Utgångspunkten är att
det finns flera dimensioner än de fyra
man opererar med i den einsteinska
världsbilden, dvs. längd, yta, volym
och tid.
– Jämfört med de mikrokosmiska
krafterna – exempelvis elektromagnetismen – är gravitationen mycket svag,
säger Torsten Åkesson. Varför är det
så? En idé är att det kan finnas fler dimensioner, men märkbara enbart vid

”Att finna Higgspartikeln är som att hitta en
nål i en miljon höstackar – och vi teoretiker
här i Lund är faktiskt mest intresserade av hur
själva höet ser ut.”
en superpartner som kallas LSP, Lightest Supersymmetric Particle. Det finns
misstankar om att den mörka materien
kan bestå av LSP, säger Paula Eerola.
Ett annat problem som kan få sin lös-

ning är den gåtfulla obalansen mellan
materia och antimateria. Det borde ha
uppstått lika mycket materia och antimateria vid universums födelse – men
eftersom materia och antimateria har
motsatt laddning och därför förintar
varandra borde universum vara tomt på
materia. Varför finns det materia men
ingen antimateria?
I många år har också lundaforskarna satsat på att söka efter kvarkgluonplasma, ett slags ”urmateria” som
existerade under en svindlande kort
tidrymd efter Big Bang. Man har medverkat i försök vid en acceleratoranläggning i Brookhaven, USA. Där har
man hittat indikationer på kvarkgluonplasma. Man hade förväntat sig en
gas men kvarkgluonplasman uppförde
sig till allas överraskning som en vätska. Med LHC bör man lättare kunna
LUM nr 5 | 2008

små avstånd. Elektromagnetismen
verkar endast i de dimensioner vi rör
oss men gravitationen späds kanske ut
även i de andra dimensionerna. Det
här är mycket spekulativt – men om
så är fallet blir gravitationen mycket
starkare vid små avstånd som vid kollisionerna i LHC. Då skulle gravitationseffekter kunna uppstå vid partikelkollisioner och till och med små
svarta hål. Eftersom vi numera vet att
svarta hål avger s.k. Hawkingstrålning
kommer de att stråla och ”dunsta bort”
oerhört snabbt.
berättar Torsten
Åkesson att vissa lekmän oroar sig för
att minihålen skulle kunna ställa till
med en katastrof. Enligt New York Times lär t.o.m. en stämning mot CERN
ha lämnats in till en domstol på Hawaii.
Nej, världen kommer säkert att se
likadan ut efter LHC – men inte vår
världsbild.
Som en kuriositet

Torsten Åkesson. foto : cern

LU-man leder
CERN-rådet
Från och med 2007 är ordföranden
i CERN-rådet – CERN:s högsta beslutande organ – professor Torsten
Åkesson från Lunds universitet. Rådet tar beslut i vetenskapliga, tekniska och administrativa frågor och
fastställer budgeten. CERN-rådet
har också i uppgift att skapa en gemensam strategi för medlemsländerna inom sitt forskningsområde.
– Min forskningsverksamhet är
ATLAS-experimentet vid LHC och
jag var i nio år andre man i dess organisation. 2005 blev jag ordförande för ECFA (European Committee for Future Accelerators) vilket
också resulterade i ordförandeskap
i utskottet för CERN-rådets strategigrupp som utarbetade Europas
stategi för elementarpartikelfysik.
Sommaren 2006 föreslogs jag som
CERN-rådets ordförande och blev
vald av medlemsländerna. Svenska
utbildningsdepartementet stödde
förslaget, berättar Torsten Åkesson.

Göran Frankel
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DRA PÅ TRISSOR – REDAN DAGS
FÖR AKADEMISKA RODDEN!

Övning ger färdighet. Och anmälan ger tävlingsmöjlighet.
Så vad väntar ni på?!
Akademiska Rodden, Sveriges största och festligaste roddtävling, blir bara större och festligare.
I fjolårets sydsvenska uttagningar deltog drygt 60 student- och personallag, i år räknar vi med
ännu fler anmälningar.
Som vanligt inleds Akademiska Rodden med regionala uttagningstävlingar. Därefter tävlar
regionvinnarna i riksfinalen som i år för första gången hålls i Malmö.
Akademiska Roddens sydsvenska uttagningstävlingar sker den 20 september i Malmö
kanal. Det är alltså hög tid att samla ihop laget, anmäla er
senast den 30 maj och börja träna. För anmälan och mer
information, besök www.akademiskahus.se
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Om nyttan av historiska doktorer

U

nder senare år har ett stort antal historiker disputerat i Lund, vilket är trevligt och
ger anledning till mycket firande. Frågan
är emellertid vad denna starka nytillströmning av historiedoktorer kan vara bra för om man vidgar perspektivet bortom den akademiska horisonten
till samhället ”utanför”. Med tanke på hur karriärmöjligheterna utanför akademin ter sig för en historiker
råder det en skrämmande stor obalans mellan tillgång
och efterfrågan. Detta är den andra sidan av myntet
som gärna förtigs, vilket gör att de nya doktorernas situation inte får någon större uppmärksamhet. Det får
inte heller obalansen mellan samhällets behov av högutbildad arbetskraft inom andra områden kontra nyttan av att utbilda historiker.
I fjol uppmärksammades den

mörka situationen för
postdoktorer inom Lunds universitet i allmänhet. En
rad postdoktorala tjänster utlystes därefter under hösten och vintern, men med tanke på sökandetrycket
var dessa en droppe i havet. Till följd av överflöd och
de senaste årens kraftiga besparingsåtgärder har alltså den inoma kademiska karriärvägen begränsats högst
oroväckande. Kvar står en missgynnad grupp av postdoktorer som tvingas hitta andra försörjningsvägar.
Som bekant har ju även den tidigare pålitliga ”postdokfinansieringen” genom A-kassan kraftigt beskurits
under senare år genom makthavarnas formliga krigsförklaring mot alla som inte arbetar…

I dessa tider ryktas

det om stora nyantagningar av
doktorander till Historiska institutionen, vilket är positivt för en krisdrabbad institution vars framtid till
och med ifrågasatts under senare år. Dessa nyantagningar måste kanske till för att institutionen skall
överleva (vad vet jag?). Men hur korrelerar de med
samhällets behov av historiker och med de inomakademiska karriärmöjligheterna? Detta innebär också att
många disputerade forskare utan tjänst löper stor risk
att förpassas ut i kylan på grund av platsbrist och annat. Frågan är hur ett sådant resursslöseri kan moti-
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gästkrönikan

Med tanke på hur karriärmöjligheterna utanför akademin ter sig
för en historiker råder det en skrämmande stor obalans mellan
tillgång och efterfrågan, konstaterar Stefan Persson i månadens
gästkrönika. Han ifrågasätter huruvida den mängd doktorer som
disputerar vid Historiska institutionen verkligen är försvarbar.

veras. En stor grupp kommer förmodligen att tvingas bort från forskning och ansökningsmöjligheter när
anknytningen till universitetet avbryts ganska abrupt.
Allt detta stämmer mycket dåligt överens med samhällets krav i förhållande till de arbetspolitiska åtstramningarna och arbetsmarknadens obefintliga behov av
doktorer i historia. Kanske är det utifrån rådande förutsättningar med överskottet av nya doktorer inom historia och humaniora krasst nödvändigt att prioritera samhällets behov
och efterfrå”Det kan inte vara rätt att utbilgan. Detta ifrågasätda för utbildandets skull och att
ter till viss
stapla nyproducerad kunskap på
del historias
hög. Det mynnar bara i något som
existens som
självstänlite elakt kan karakteriseras som
digt ämne
‘kunskapsförorening’.”
och även den
”fria” forskningens berättigande. Det kan inte vara rätt att utbilda
för utbildandets skull och att stapla nyproducerad kunskap på hög. Det mynnar bara i något som lite elakt kan
karakteriseras som ”kunskapsförorening” och som är
en följd av för lite styrning. Är det överhuvudtaget rätt
att kunna forska om ”vad man vill”? Skall historieforskningen anpassas till ett moraliskt eller ideologiskt behov? Går det att motivera äldrehistorisk forskning med
traditionella historiska metoder när andra vetenskaper
som till exempel arkeologi idag kan presentera djupare
och bredare kunskap utifrån sina metoder?
När liknande tankar och

frågor ventileras är det logiskt att historia hamnar i skottgluggen. Kanske måste det vara så att nyttan av inte bara humaniora, utan i
synnerhet historia, ständigt skall ifrågasättas. Det kan
vara en väg till överlevnad och ut ur överproduktionen. Det kan också vara en väg till förnyelse och anpassning till en ny tid med nya krav.
Stefan Persson
doktor i historia
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Boken

insändare

Om ElektroSandberg

Alla studenter får inte
ett välplanerat mottagande

Modernitet
versus tradition
På 1930-talet tog moderniseringen fart
– men det fanns också motsatta krafter.
Bland debuterande kvinnliga romanförfattare i Sverige var det många som kämpade för att värna traditionerna. I Blod
och jord i trettiotalet (Carlsson) skriver
litteraturvetaren Bibi Jonsson om kvinnorna och den antimoderna rörelsen,
som varit dåligt uppmärksammad av den
gängse litteraturhistorien.

Nya arbetsvillkor
Bemanningsföretagen utgör en växande sektor på svensk arbetsmarknad. Vad
innebär de för arbetsgivarna, för företagen själva, och för de anställda? Juristen
Annika Berg undersöker detta i avhandlingen Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling (Juristförlaget),
och jämför lagarna i Sverige med dem i
Tyskland och England.

Akademikers liv
Professorn i franska, tillika författaren
Björn Larsson har kommit ut med en novellsamling med titeln Filologens dröm
(Norstedts). Boken innehåller nio noveller om lika många forskare som är på väg
att förlora sig i sin forskning, när livet
kommer emellan. Bland de porträtterade
akademikerna finns inte bara språkvetare, utan också sådana som studerar kosmologi, virologi, grottforskning m.m.
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studentintroduktion. Lunds univer-

sitets policy för breddad rekrytering är
tydlig: Introduktionsverksamhet för nya
studenter på kurser och program ska genomföras inom samtliga områden, fakulteter eller motsvarande. Det är fakulteterna eller motsvarande som ansvarar för
detta. Ändå fick inte alla studenter som
började läsa vid universitetet vårterminen 2008 ett välplanerat mottagande.
Introduktion för nya studenter kan
tjäna flera syften. Dels kan studenterna
ta del av nödvändig information om kursen eller programmet och dels sprids kunskap om universitetets olika stödverksamheter som kan vara av stor betydelse
för en enskild student. Dessutom kan en
väl fungerande introduktionsverksamhet skapa de inledande sociala kontakterna mellan studenterna. Social samhörighet är något som ofta förs fram som en
av förutsättningarna för ett gott studieklimat. I LUS rapport om retentionsarbetet vid Lunds universitet nämns också
kontakten med studiekamraterna som en
faktor vilken kan antas påverka studieresultaten. Det är rimligt att anta att introduktionen spelar extra stor roll för de
studenter som kommer från studieovana hem eller av en eller annan anledning
inte omedelbart känner sig behärska den
akademiska miljön. Introduktionsverksamhet är därmed en viktig pusselbit i
universitetets likabehandlingsarbete.
LUS Jämställdhets- och likabehandlings kommitté har efter vårterminens
start kartlagt områdenas faktiska introduktionsverksamhet. Av de fakulteter
som har vårantagning är det bara Samhällsvetenskapliga fakulteten som inte

t

LUs förre rektor Håkan Westling har skrivit en levnadsteckning över en av universitetets medicinska donatorer. Titeln är
Gunnar Sandberg – med skruvmejsel i handel och glimten i ögat (Bild &
media). Gunnar Sandberg började som
elmontör, men blev en framgångsrik företagare med stort intresse för medicinsk
forskning och utveckling.

har svarat på våra frågor. Vår kartläggning visar att studentens tillgång till introduktion varierar kraftigt mellan utbildningar och områdena saknar i många
fall ett helhetsgrepp på studentens allra första tid vid universitetet. Men det
finns också goda exempel på välkomnanden som vi hoppas kan och bör inspirera
andra. Nya studenter på juristprogrammet får ta del av hela tre introduktionsdagar med praktisk information, välkomsthälsningar och inspirationsföreläsningar.
De bjuds några veckor in på terminen in
till fika med studievägledarna för att kunna tala om utbildningen. På Ekonomihögskolan ordnades två dagar efter terminsstart INTRO-dag för nya studenter
där bland andra studieverkstad, studenthälsan, Karriärcentrum och studentorganisationer presenterade sin verksamhet. Campus Helsingborg välkomnar
studenter med ett schemalagt introduktionsmöte där det informeras om bland
annat likabehandlings- och jämställdhetsarbete.
Men för studenter får det inte vara avgörande var eller vad man väljer att studera. Lunds universitets mål måste vara
att samtliga studenter får en god introduktion till studier vid första kontakten med lärosätet och områdena måste
ta ansvar för att målet uppnås. Till hösten kommer nya förväntansfulla studenter och vi hoppas att Lunds universitet
ger de chansen till en bra start.
Tilde Dahlqvist
Ordförande, Lunds universitets
studentkårers Jämställdhets- och
likabehandlingskommitté

Skriv till LUM! E-post: LUM@info.lu.se Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117,
221 00 Lund. Internpost: Hämtställe 31.
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E-rekrytering av personal
ska införas under nästa år
personalrekrytering. Projektet
kring elektronisk personalrekrytering som startade på LTH fortsätter. Sedan rektor Göran Bexell i slutet av förra året beslutade att det
ska genomföras på hela universitetet har avtal slutits med en programleverantör, Formpipe (leverantör av DFS).

– Den elektroniska formen innebär flera
fördelar som enhetliga formulär och rutiner, som exempelvis annonsutformning
och lättåtkomliga, uppdaterade dokument för alla inblandade i anställningsärenden, säger personalstrateg Jeff Armstrong som leder projektet,
Från och med augusti är det tänkt att
han, tillsammans med en nyrekryterad
projektsamordnare, ska arbeta med projektet på heltid. Anders Lindahl (Kansli
N) och Johan Ekman (LDC) är sedan ti-

digare medlemmar av projektgruppen.
Ett par andra svenska universitet har
också visat intresse för e-rekrytering. Representanter från dessa universitet, bl.a.
Uppsala, har under våren besökt LU och
projektgruppen.
– Att e-rekrytering ligger i tiden och
att det finns ett behov av det även inom
högskolevärlden är ganska uppenbart,
och har blivit ännu tydligare efter samverkan med lärosätena som vi träffat, säger Jeff Armstrong.
Han hoppas att en

pilotinstallation ska
påbörjas i början av oktober. Målsättningen är att e-rekrytering ska vara infört
vid hela LU under nästa år. Planering av
pilotgenomförandet samt utbildningsinsatser kommer att påbörjas nu i maj och
pågå fram till månadsskiftet augusti/september.
Mats nygren

Stäng av datorn när du går hem
spara energi. Du som har en da-

tor enligt LDC’s EGA-system kan
lugnt stänga av den när du går
hem för dagen. Systemet fungerar ändå så att installeringar och
uppdateringar görs när du startar datorn på morgonen. Visserligen kan datorn bli lite långsam
under de första morgontimmarna, men vad gör väl lite tröghet
när man har chans att bromsa
växthuseffekten!

Här kommer ett litet räkneexempel
från universitetets miljösamordnare
Maria Larsson:
Om 3.000 universitetsanställda låter bli att stänga av sin dator efter job-
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bet blir den sammanlagda överflödiga energiförbrukningen 1.300.000
kWh. Det motsvarar två procent av
universitetets sammanlagda energikonsumtion, 220 ton koldioxid, årlig elförbrukning hos 210 hushåll eller en 1.160.000 km lång bilresa med
en svensk medelbil.
Mest energi sparar du givetvis om
du helt stänger av datorn när du går
hem, men även att datorn går ner i
viloläge efter arbetsdagens slut ger en
besparing på 95 procent.
Tillhör du inte en av universitetets
närmare 800 EGA-användare kan du
fråga datoransvarig på din institution
eller enhet vad som gäller för uppdateringar när du stänger av din dator.

LUs bildbank
behöver dig!
personalfotografering. Universitetet har stort behov av att kunna
erbjuda medier och andra intressenter
nytagna foton på dig som arbetar som
främst lärare och forskare. I många fall
är de foton som finns i arkiven gamla
och av låg kvalitet – om du ens finns
med! Under hösten 2008 ska Informationsenheten ha en webbaserad bildbank färdig. I bildbanken kommer det
att finnas en mapp för press och medier som ska fyllas med nytagna bilder
på anställda vid LU. Du har nu möjlighet att bli fotograferad av en proffsfotograf vid ett par tillfällen i vår. Det
är gratis och naturligtvis får du själv
tillgång till bilderna och kan använda
dem i vilka sammanhang du önskar.
Ingen föranmälan behövs.
Fotograferingar:
• Absalon, entrén tisdagen den 3
juni kl 12.30–15.30
• LTH, Studiecentrum, 2:a vån
tisdagen den10 juni kl 12.30–15.30
• Absalon, entrén torsdagen den
12 juni kl 12.30–15.30
För mer information, se www.lu.se/
fotografering

Nytt e-postsystem
införs under året
e-post. Under 2008 kommer ett nytt

centralt e-postsystem för alla anställda
att införas. Dagens system ersätts med
Microsoft Exchange 2007 och hela
överföringen planeras att vara färdig i
oktober i år.
Anledningen till bytet är att det nuvarande e-postsystemet inte uppfyller
moderna krav på funktionalitet. Målet
är att det nya systemet ska innehålla
större e-postboxar, flexiblare hantering
av e-postlistor samt en delad kalenderfunktion. Ett annat krav som ställs på
systemet är att det ska vara åtkomligt
bland annat från webben.
Projektledare för att införa det nya
systemet är Leopold Schmidt från LDC.
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på gång
+UNGLIGA &YSIOGRAlSKA 3ÊLLSKAPET I ,UND INBJUDER TILL ETT SYMPOSIUM

MER FORSKNING
FÖR PENGARNA
  SEPTEMBER  s 0ALAESTRA 5NIVERSITETSPLATSEN ,UND
Vetenskap och rationalitet är hörnpelare i utvecklingen av civilisationen. Ändå ser
vi dagligen exempel på att vetenskap och vetenskapliga attityder inte kan tas för
givna i det moderna samhället. Förändringarna på forskningspolitikens och den högre
utbildningens område har varit många de senaste årtiondena och flera utredningar
om universitetens ställning, resursfördelning, tjänstestruktur och forskningsrådsorganisation är aktuella. Men är det förbättringar eller kräftgång som pågår? Var finns
bildningen i utbildningen? Vad får vi för vetenskap för pengarna?
Symposiet erbjuder en mötesplats för forskare, lärare, administratörer, politiker, massmedia och andra med intresse för en framåtsyftande diskussion om forskningens och
den högre utbildningens villkor:

s &ORSKNINGENS FRIHET OCH FORSKARNAS ANSVAR
s %KONOMI OCH ORGANISATION TILLBAKA TILL FRAMTIDEN
s 6ETENSKAPLIGHET OCH BILDNING
s 0ANELDISKUSSION -ER FORSKNING FÚR PENGARNA
-EDVERKANDE:

Mats Alvesson (professor i företagsekonomi),
Leif Alsheimer (universitetslektor och ledarskapsutvecklare), Inger Atterstam (vetenskapsjournalist), Per Bauhn (professor i praktisk filosofi), Bengt
Olle Bengtsson (professor i genetik), Mats Benner
(docent i forskningspolitik), Göran Bexell (rektor
Lunds Universitet), Inger Enkvist (professor i
spanska), Germund Hesslow (professor i neurovetenskap), Thomas Johannesson (professor, preses
i Kungl. Fysiografiska Sällskapet), Per Omling
(Generaldirektör Vetenskapsrådet), Bo Rothstein
(professor i statsvetenskap), Anna Tunlid (idéhistoriker, lektor forskningspolitiska institutet),
Håkan Wennerström (professor i kemi), m fl
Mer information och detaljerat program kommer
succesivt att läggas ut på Sällskapets hemsida
www.fysiografen.se
För organisation och samordning står Per Lundberg
och Christer Löfstedt, ledamöter i sällskapet och
professorer i ekologi vid Lunds Universitet.
Akademi för naturvetenskap,
medicin och teknik
Sällskapets uppgift är att främja
vetenskaper inom dessa områden.
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Symposiet är öppet för alla men för garanterad
plats och förfriskningar krävs föranmälan till
kansli@fysiografen.se senast den 31 augusti.

23 maj Symposium. ”Cutting edge
rheumatology in Lund. The 2008 frank
Wollheim symposium”. Upplysningar och
anmälningsblankett:ingrid.jonsson@med.
lu.se eller 046-171620. Kl 8.00 aulan, Universitetssjukhuset i Lund.
25 maj kammarmusikkonsert. Studenter från Odeums kammarmusikkurs. Fri
entré. Kl 15.00 i Kapellsalen, Palaestra et
Odeum. Se även www.odeum.lu.se/konserter. Info nils.rosengren@akadkap.lu.se
27 maj Seminar: Policy reform and research performance in transition economies: a comparative case study of Latvia
and estonia. Dace rambakaa, PhD student
from Manchester Buisiness School, will present her ongoing dissertation research. Kl
13.15 the conference room (M213) CIrCLE,
Lucie House, Sölvegatan 16, Lund.
27 maj Sommaravslutning. Vårterminen avslutas med en stämningsfull sommargudstjänst. Studenter såväl som anställda vid
Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola är välkomna. Arr: AF, KK, TLTH, KrISS,
körkollegiet och Studentprästerna. Kl 18.00 i
Domkyrkan, Lund.
27 maj Lunds filosoficirkel. Förre ärkebiskopen, professor KG Hammar avslutar terminen med att hålla en Arno Werner-föreläsning
– tillägnad filosoficirkelns grundare. ämne:
Hermeneutiken som en metod att försöka förstå världen. Kl 19.30 Palaestra, Lund.
28 maj Symposium. ”att höra för mycket eller för lite – Symposium om ljud”. Kl
10.00–13.00 i Segerfalkssalen, Wallenberg
neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund. Info:
www.ljudcentrum.lu.se
28 maj öppen föreläsning med
Chandra Talpade Mohanty. Föreläsningen äger rum på Kulturens auditorium i Lund
kl 13.00. Arr Centrum för genusvetenskap,
Lunds universitet. Info: louise.lofqvist@genus.lu.se
28 maj Seminarium: Poststrukturalistisk pedagogisk forskning. Modern,
svensk och jämställd: Om barn, familj
och omvärld i grundskolans läseböcker
1962–2007. Seminarium med Ph.D. Angerd
Eilard, Lärarutbildningen, Malmö högskola.
Kl 14.15 på Pedagogiska institutionen, Lunds
universitet, sal M138.
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28 maj David Harvey Seminars Series.
David Harvey, Public lecture: ”The right to
the City”. Kl 15.15 på Geocentrum 1, Världen,
Sölvegatan 10, Lund.
28 maj Teknik- och naturvetarcirkeln.
”Den levande linsen – varför och hur
ögonlinsens celler har ett liv efter ”döden”. ronald Kröger, cell- och organismbiologi. Kl 19.30 i Edens hörsal, Lund.
29 maj ecology Seminar. richard E. Lenski,
Michigan State University, will give a seminar
entitled ”Phenotypic and genomic evolution during a long-term experiment with
bacteria”. Kl 14.00, Blue Hall, Ecology Building, Lund.
29 maj astronomiska seminariet i Lund.
”The formation of lenticular galaxies”, Alfonso Aragon-Salamanca, School of Physics
and Astronomy, nottingham. Kl 14.15, Lundmarksalen, Astronomihuset, Sölvegatan 27,
Lund. Se även www.astro.lu.se
29 maj Biology Seminar at COB. ”Love
and hate relationship between bacteria
and fruit trees”. Cayo ramos (University of
Malaga,Spain). Kl 15.15 Biology lecture hall,
Sölvegatan 35, Lund.
30 maj Doktorspromotion. För mer information, Maria Wennerström 046-2227038,
Carin Brenner, 046-2227006. Kl 12.00 Lunds
Domkyrka.
30 maj Seminarium, ”Strategic use of
teachers´inquire into teaching and learning”. Kl 14–16, CED, Tornavägen 9B, Lund.
31 maj körkonsert. Lunds akademiska
kör sjunger nordisk körmusik a cappella.
Verk av Mäntyjärvi, Werle, Ericsson m.fl. Dirigent: Cecilia Martin-Löf. Entréavgift. Kl 16.00 i
universitetsaulan.

2–3 juni Brain Talk-konferens. Konferensens tema är kontextens inverkan på språkbearbetning i hjärnan. Forskare från olika länder
och Europa samt USA kommer och diskuterar frågor rörande språkets neurofysiologi. Kl
8.00–18.00 på Språk- och litteraturcentrum,
Lund. Info: http://conference.sol.lu.se/BrainTalk/
2 juni Pufendorf-föreläsning. ”Contextualism and compositionality”, Francois recanati, directur de recherche, CnrC, Paris &
Arché professorial fellow at the University of St
Andrews. Kl 15.00–17.00 Kungshuset, Lundagård, Lund.
3 juni Pufendorf-föreläsning, ”Circumstanc-relativity: what it is and why it matters”, Francois recanati, directeur de recherche, CnrS, Paris & Arché professorial fellow at
the Universitet of St Andrews. Kl 15.00–17.00
Kungshuset, Lundagård, Lund. Info: www.fil.
lu.se
3 juni föreläsning. arkeologi för alla.
Dominic Ingemark: att klä känslor i ord:
fruktan i antik folkore. Föreläsningen vänder sig till personal och studenter vid universitetet samt till en intresserad allmänhet. Kl
15.30 i Stora salen, Archaeologicum, Sandgatan 1, Lund. Ytterligare information: www.
ark.lu.se
4 juni Pufendorf-förelsäning. ”The implicit self”, Francois recanati, directeur de
recherche, CnrS, Paris, & Arché professorial fellow at the University of St Andrews. Kl
15.00–17.00, Kungshuset, Lundagård, Lund.
5 juni Pufendorf-föreläsning. ”The (Generalized) reflexive Constraint”, Francois
recanati, directeur de recherche, CnrS, Paris
& Arché professorial fellow at the University of
St Andrews. Kl 15.00–17.00 Kungshuset, Lundagård, Lund.

9 juni David Harvey Seminar Series. Erik
Swyngedouw on Spaces of hope. Arranged
by: Department of Social and Economic Geography and Department of Social Antrhpology. Kl 15.15 Geocentrum 1, Världen, Sölvegatan 10, Lund.
12 juni Biology Seminar at COB. ”Complexity within MaPk signal networks in
green plants” Brian Ellis (Michael Smith Laboratoires, University of British Columbia, Vancouver, Canada). Kl 15.15 Biology Lecture Hall,
Sölvegatan 35, Lund.
17 juni Seminar: austrian economics
and the study of entrepreneurship: concepts and contributions. Kl 14.15 conference room (M213) CIrCLE, Sölvegatan 16, Lund.

disputationer
23 maj
kristoffer Ström i cell- och molekylärbiologi: ”Hormone-sensitive lipase. new roles in
adipose tissue biology”. Kl 13.15 i Segerfalksalen, BMC, Sölvegatan 17, Lund.
Petra Nilsson i neurologi: ”Diagnostic,
prognostic and management aspects of different types of multiple sclerosis”. Kl 9.00 i föreläsningssalen, plan 4, EA blocket, Universitetssjukhuset, Lund.
Henrik uhrenholt i fysik: ”Correlations
in finite fermi system – semiclassics and shell
structure”. Kl 13.30 i föreläsningssal F, Sölvegatan 14 A, Lund.
Johan Lindström i matematisk statistik: ”Spatio-temporal estimation for mixture
models and gaussian markov random fields –
applications to video analysis and environmental modelling”. Kl 9.15 i sal MH:C, Matematikcentrum, Sölvegatan 18, Lund.
anna Lewin i biologi, inriktning mikrobiologi: ”Heme A synthase from Bacillus sub-
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tilis and Aeropyrum pernix”. Kl 9.30 i biologihusets hörsal, Sölvegatan 35 i Lund.
Cecilia Olsson i kemi, inriktning organisk kemi: ”Synthesis of amino – and hydroxylsubstituted bridged bicyclic compounds and
their application in asymmetric catalysis”. Kl
9.30 Kemicentrum, hörsal K:C, Getingevägen
60 i Lund.
Therese Vincenti Malmgren i pedagogik: ”Motiverande grundskolemiljö med fokus
på klassrummet – En analys utifrån det obligatoriska skolväsendets läroplansmålsättningar”.
Kl 13.15 i sal D 138, Lärarutbildningen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.
Liviu Lutas i franska, inriktning franskspråkig litteratur och fiktion: ”Biblique des
derniers gestes de Patrick Chamoiseau – Fantastique et Histoire”. Kl 14.15 i sal H435, Språkoch litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund.
Caroline S. Sandström i medicin: ”Characterization of pleiotropic activities of alpha
1-antitrypsin”. Kl 9.00 i aulan, plan 3, Kvinnokliniken, ing 74, Universitetssjukhuset MAS,
Malmö.
Nana Wiberg i obstetrik och gynekologi: ”Acid-base values in umbilical cord blood
at birth”. Kl 13.00 föreläsningssalen, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

24 maj
Karin Enell Smith i neurokiururi: ”Immunotherapy against malignant brain tumors – of
mice and men”. Kl 9.15 i Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Lund.
Claes E. Lindskog i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning: ”Spatial structures in conrad´s universe. The tension
between opening and closing as a literary device”. Kl 10.15 i hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund.

26 maj
Janka Ryding i medicinsk mikrobiologi:
”Human papillomavirus vaccination: Immunological and epidemiological studies”. Kl 9.00

The Pathology lecture hall, ing 78, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

27 maj
Stefan Henningsson i informatik: ”Managing information systems integration in corporate mergers and acquisitions”. Kl 13.15
EC2:101, Holger Crafoords Ekonomicentrum,
Lund.

28 maj
Olof Axler i klinisk kemi: ”Apolipoprotein
M.”Kl 9.15 Jubileumsaulan, Medical Research
Centre, Malmö University Hospital.
Slawomir Nowaczyk i datavetenskap:
”Conditional partial plans for rational situated
agents capable of deductive reasoning and inductive learning”. Kl 13.15 på Institutionen för
datavetenskap, hörsal E:B, Ole Römers väg 3,
Lund.
Pontus Berglund i patologi: ”Cell cycle
perspectives on breast cancer cell behaviour”.
Kl 13.00 the main lecture hall, Pathology building, entrance 78, Malmö University Hospital, Malmö.

29 maj
Maria Björk i vårdvetenskap: ”Living
with childhood cancer – Family members´
experiences and needs”. Kl 9.00 hörsal 1,
Vårdvetenskapens hus, Baravägen 3, Lund.
Una Gustafsson i psykologi: ”Why woman ask for less salary than man – Mediation
of stereotype threat in salary negotiations”. Kl
15.00 i Palaestra, Paradisgatan 2, Lund.
Thomas Gosdens i ekologi, inriktning
zoologisk ekologi: ”The preservation of favoured morphs in the struggle between sexes”. Kl 10.00 Ekologihuset, Blå Hallen, Sölvegatan 37, Lund.
Jakob Nilsson i organisk kemi: ”The
GABAA receptors as target for novel heterocclic compounds – design, synthesis and pharmacological characterization of ligands for the
benzodiazepine-binding site”. Kl 9.30 i sal K:C,
Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund.

Intensiv-kurser i dansk
Centrum för Danmarksstudier ved Lunds
universitet udbyder kurset ”Intensiv dansk for
svenskere”. Der udbydes både begynderniveau og fortsættelsesniveau. I undervisningen
lægges der vægt på forskelle og ligheder i
dansk og svensk sprogbrug samt udtale. Om
eftermiddagen er der fællesforelæsninger
om dansk samfund, h
 istorie etc. Studerer du,
eller er du ansat, ved et universitet/högskola
har du mulighed for at følge dette ugekursus.
Det er gratis at følge kurset.
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Sted: København. Tidspunkt: 23. juni – 27. juni
2008 – i alt 5 undervisningsdage. Undervisning:
Sprogundervisning i grupper kl. 9.15–12.45.
Fællesforelæsninger kl. 14.15–16.00 om dansk
samfund, historie etc. Tilmelding:
Senest 5. juni ved indsendelse af
vedstående lap, eller via mail til vores
kontaktperson. Svar: Du får besked om
optagelse, registrering m.m. via mail.
Kontaktperson: Barbro Bergner, tlf.
046-2227958, barbro.bergner@hist.lu.se

Karolina Helczynska i molekylär medicin: ”Hypoxia and hypoxia-inducible factors
in normaland malignant breast epithelium”. Kl
9.15, main lecture hall, Department of pathology, Malmö University Hospital MAS.

30 maj
Anders Jönsson i pedagogik: ”Educative assessment for/or teacher competency – a
study of assessment and learning in the ”Interactive examination” for student teachers”. Kl
13.15 i sal D 138, Lärarutbildningen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.
Lars Aspemyr i elektronikkonstruktion: ”Microwave CMOS LNAs and VCOs –
Using passives on-chip, above chip, and offchip”. Kl 13.15 i hörsal E:1406, E-huset, Ole
Römers väg 3, Lund.
Petronella Zetterlund i spanska med
litteraturvetenskaplig inriktning: ”Voces
ajenas en la poesía tardía de Octavio Paz: un
estudio estilístico de Árbol adentro”. Kl 14.15 i
sal L604, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund.
Devrim Göktepe i innovation: ”Inside
the Ivory Tower: Inventors & patents at Lund
University”. Kl 13.00 i seminarierum O104,
CIRCLE, Sölvegatan 16, Lund.

31 maj
Kristina Edh i biologi: ”Mating system evolution and self-incompatibility in the wild plant
species Brassica cretica”. Kl 10.00 i Genetikhusets aula, Sölvegatan 29, Lund.
Christian Waldmann i nordiska språk:
”Input och output. Ordföljd i svenska barns
huvudsatser och bisatser”. Kl 10.15 i sal H435,
Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken
12, Lund.
Carolina Leon Vegas i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning: ”Ausencia, prohibición y carencia: Estudio de los personajes masculinos y el deseo frustrado en
tres obras de García Lorca”. Kl 10.00 hörsalen,
Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken
12, Lund.

Navn:............................................................................................
E-mail:..........................................................................................
Adresse:........................................................................................
....................................................................................................
Hvilken uddannelse/institut kommer du fra?.................................
....................................................................................................
Hvis ansat ved universitet/högskola – angiv motivation:.................
....................................................................................................
Sæt X: Jeg har ingen forkundskaber i dansk (begynderniveau) ❏
Jeg har allerede kendskab til dansk (fortsættelsesniveau) ❏
Denne lap sendes til: Barbro Bergner, Centrum för
Danmarksstudier, Box 2074, 220 02 Lund
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Cecilia Cederfur i molekylär medicin:
”Galectin binding proteins in serum and bronchoalveolar lavage – in healthy and pathological
conditions”. Kl 9.00 Segerfalksalen, Wallenberg
Neurocentrum, BMC, Sölvegatan 17, Lund.
Henriettae Ståhlbrandt i klinisk medicin med inriktning psykiatri: ”Alcohol use in
swedish halls of residence. Cluster randomized
interventions, drinking trajectories, social climate and cross-cultural influence”. Kl 10.00 Medicine lecture hall, Malmö University Hospital.

3 juni
Bo Friman i arkeologi: ”Att stå på egna ben.
Centrala funktioner och lokal utveckling under
yngre bronsåldern och äldre järnåldern i Mellanbyn, Skåne”. Kl 10.15 i Edens hörsal, Lund.
Thomas Lenart i elektronikkonstruktion: ”Design of reconfigurable hardware architectures for real-time applications – modeling and implementation”. Kl 9.15 i hörsal
E:1406, E-huset, LTH, Ole Römers väg 3, Lund.

4 juni
Christian Krintel i kemi, inriktning molekylär biofysik: ”Hormone sensitive lipase- in
vitro phisphorylation”. Kl 9.15 på BMC, Segerfalkssalen, Sölvegatan 17, Lund.
Stefan Santén i kirurgi: ”On leukocyte
recruitment in colonic ischemia-reperfusion”.
Kl 9.15 i aulan, CRC, ing 72, Universitetssjukhuset i Malmö.

5 juni
Åsa Wikström i nordiska språk: ”Den finita
satsen i små barns språk”. Kl 10.15 i sal L403,
Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken
12, Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Antonio Abramo i ortopedi: ”Fracture of
the distal radius – outcome, primary surgery
and treatment of malunion”.
Gabriella Honeth i klinisk medicin med
inriktning onkologi: ”Stem and progenitor
cells in brain ad breast malignancies”.
Robert E. Iosif i neurobiologi: ”Factors
regulating neurogenesis in intact and pathological brain: role of TNF-alpha”.
Natasa Vasijevic i medicinsk mikrobiologi: ”Novel cutaneous human papillomaviruses and biomarkers in skin lesions”.
Zoltan Korodi i medicinsk mikrobiologi: ”Seroepidemiology of sexually transmitted
infections in prostate cancer”.
Wim Noppe i bioteknik: ”Bacteriophages and cryogels: A new efficient tool in bioseparation”.
Johan Adetorp i religionshistoria: ”De
guldglänsande ryttarna. C-brakteaternas ikonografi i ny belysning”.
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Markus Peterson i byggnadsmatrial:
”High-performance and self-compacting concrete in house building – field tests and theoretical studies of possibilities and difficulties”.
Mozhgan Dorkhan i endokrinologi: ”Assessment and treatment of impaired insulin- secretion and action in type 2 diabetes”.
Lillemor Skattum i klinisk immunologi:
”Complement aberrations and autoantibodies
to complement proteins in relation to disease
mechanisms”.
Shorena Janelidze i experimentell neurokiruri: ”Experimental brain tumors, dendritic
cells and immunotherapy”.
Karin Björkman Björkelund i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad: ”Acute confusional state in elderly patients with hip
fracture. Identification of risk factors and intervention using a prehospital and perioperative
management program”.
Charlotta Sävblom i klinisk kemi: ”The
kallikrein-related peptidases hK2 and PSA with
emphasis on genetic variation, secretion, and
sperm motility”.
Lisen Selander i informatik: ”Call me call
me for some overtime, on organizational consequnces of system changes”.
Yasser Hamed i teknisk vattenresurslära: ”Soil salinity and crop yield at El-Salam canal
area, Egypt”.
Axel Mie i kemi, inriktning analytisk
kemi: ”New applications and developments of
field-asymmetric ion mobility spectrometry –
mass spectrometry (FAIMS-MS).
Raik Orbay i kraftverksteknik: ”On gas
turbine diagnostics with emphasis on combustion chambers”.
Niklas L. Hallberg i företagsekonomi:
”Pricing capability and its strategic dimensions”.
Oleg Mirzov i kemi: ”Single-molecule
spectroscopy of π-conjugated polymers”.
Magnus Johansson i pedagogik: ”Att
bära på världen på sina axlar – Miljövetares
uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och sin profession”.
Axel Fredholm för sociologi: ”Beyond the
catchwords – adjustment and community response to participatory development in post-suharto Indonesia”.
Martin Turesson i kemi: ”Polymer mediated surface forces”.
Desirée Douglas i biologi: ”The molecular
evolution of snakes as revealed by mitogenomic data”.
Karl-Johan Nogenmyr i strömningsteknik: ”On the modeling of premixed combustion
under varying equivalence ratios”.
Shorena Janelidze i experimentell neurokirurgi: ”Experimenatl brain tumors, dendritic cells and immunotherapy”.
Eva-Maj Malmström i sjukgymnastik:
”Cervical influence on dizziness and orientation”.

Hüsyin Uysal i kemi: ”Structural and
functional studies an posttranslational modifications of collagen type II in rheumatoid
arthritis”.
Fredrik Hansson i svenska med didaktisk inriktning: ”Tala om text. Om gymnasieelevers metaspråk i gruppsamtal”.
Rixin Yu i strömningsteknik: ”Large
eddy simulation of turbulent flow and combustion in HCCI engines”.

Tjänster
Biträdande universitetslektor i gerontologi. Ref nr PA 2007/4406, ans 27 maj. Info
046-2221940.
Forskarassistent i högupplösande optisk och spektroskopisk avbildning. Ref nr
PA 2008/1384, ans 26 maj. Info 046-2227679.
Biträdande universitetslektor i trafikplanering, särskilt stödjande miljöer för
äldre. Ref nr PA 2008/997, ans 27 maj. Info
046-2229132.
Vikarierande bibliotekarie, 75%. Ref nr
PA 2008/1569, ans 28 maj. Info 046-2223433.
Doktorander i reglerteknik. Ref nr PA
2008/1608, ans 29 maj. Info 046-2228778.
Utbildningsbidrag i miljövetenskap.
Ref nr 265, ans 30 maj. Info 046-2223774.
Four project assistants. Ref nr 1585, ans 30
maj. Info Torsten.Akesson@hep.lu.se
Doktorand i hållfasthetslära. Ref nr PA
2008/1513, ans 5 juni. Info 046-2223990.
2 st systemingenjörer. Ref nr PA
2008/1521, ans 5 juni. Info 046-2228162.
1 doktorand i byggande och arkitektur. Ref nr PA 2008/1416, ans 5 juni. Info
046-2227845.
1 doktorand i byggande och arkitektur. Ref nr PA 2008/1417, ans 5 juni. Info
046-2227414.
1 doktorand i byggnadsmekanik.
Ref nr PA 2008/1418, ans 5 juni. Info
046-2228146.
1 doktorand i teknisk akustik. Ref nr PA
2008/1419, ans 5 juni. Info 046-2229588.
1 doktorand i hållfasthetslära. Ref nr PA
2008/1420, ans 5 juni. Info 046-2227994.
1 doktorandanställning i kulturgeografi. Ref nr E 16 PA 2008/1669, ans 15 juni. Info
046-2228421.
1 doktorandanställning i kulturgeografi. Ref nr E 16 PA 2008/1670, ans 15 juni. Info
046-2228404.
En eller flera doktorander i matematik med inriktning mot datorseende eller medicinsk bildanalys. Ref nr PA!
2008/1436, ans 29 maj. Info: 046-2224548.
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stor arbetsmiljöenkät
skickad till administratörer
arbetsmiljö. i mitten av maj skickades en arbetsmiljöenkät ut till administratörer i den gemensamma förvaltningen och på kanslinivå. Det är
den största enkäten i sitt slag som
någonsin gjorts vid universitetet.

Tanken med enkäten är att ge en vink om
hur administratörer uppfattar arbetsmiljön
utifrån ett antal olika delar. Man kommer
att mäta hur de anställda upplever ledarskapet, organisationsklimatet (samarbete
och lärande), den personliga arbetssituationen (arbetsuppgifter, arbetsbelastning
och stress) arbetsorganisationen (mål och
befogenheter), handlingskraften (kompetens, ansvar, delaktighet) samt hur man arbetar utåt i verksamheten.
– Eftersom det finns mycket vi skulle vilja göra i form av exempelvis kompetens-

och ledarskapsutveckling, men inte har resurser till, hjälper den här enkäten oss att
se vilka områden vi ska prioritera och satsa resurserna på, säger personalutvecklare
Ingrid Estrada-Magnusson.
Enkäten skickas också ut nu i samband
med att hela administrationen genomgår en förnyelseprocess med projektet ”En
förnyad administration”. även andra stora
förändringar står för dörren.
– Vi har en pågående generationsväxling och vi får in nya medarbetare och
kompetenser i organisationen. Dessutom
förändras kraven utifrån hela tiden, säger
Ingrid Estrada-Magnusson.
För att kunna garantera anonymitet och
få en verklig bild av verksamheten krävs
att minst fem personer per enhet svarar på
enkäten. Detta är anledningen till att institutionsadministratörer inte får enkäten

den här omgången. Ingrid Estrada-Magnusson utesluter dock inte att det kan finnas utrymme för de institutioner som vill
göra en liknande enkät för alla sina medarbetare framöver.
resultaten kommer att presenteras i
mitten/slutet av juni. Då får varje chef resultatet för sin enhet och en profil på hur
hon eller han fungerar som chef. Varje enhet ska därefter göra en handlingsplan på
hur man ska utvecklas och förbättras i sitt
arbete. Dessa handlingsplaner ska vara färdiga och presenteras efter sommaren.
Enkäten kommer också att ge ett svar
på hur arbetsmiljön ser ut centralt på en
övergripande nivå. Detta resultat presenteras för chefer och ledning i mitten på
juni och resultatet kommer att jämföras
med andra stora organisationer för att se
hur LU ligger till. Om ett år planerar Personalenheten att göra en uppföljande enkät
för att se om och i så fall hur de pågående
förändringarna påverkat de anställda. Därefter är det tänkt att en enkät ska skickas
ut med några års mellanrum.
aNNa JOHaNSSON

1345 + 44

Vi formar framtiden
Idag är vi 1345 anställda vid Medicinska fakulteten.
Snart blir vi 44 till. Tillsammans formar vi framtiden
och bryter ny mark för ett bättre liv.
Vi förstärker nu vår forskning och utbildning med:
13 professorer
20 universitetslektorer
2 biträdande universitetslektorer
4 forskarassistenter
1 forskare
4 postdoc
Se: www.med.lu.se/framtid

38

LUM nr 5 | 2008

hänt!
SÖDERBERGSKA. Svenska Läkaresällskapet har
tilldelat det Söderbergska
medicinpriset till professor
Felix Mitelman, Lund.
Priset är på en miljon kronor. Felix Mitelman som
arbetar vid Sektionen för
klinisk genetik vid Lunds
universitet får priset för
”sina pionjärinsatser inom cancercytogenetiken samt sin framgångsrika forskning inom
detta område”. Han uppmärksammas också
för databasen ”Mitelman Database of Chromosome Aberrations in Cancer” där information om över 50.000 cancerpatienter och de
kromosomavvikelser som legat bakom sjukdomen finns registrerad.
EINSTEIN. Nanoforskaren Lars Samuelson,

professor vid Lunds universitet, är en av tolv i
världen som fick utmärkelsen årets Einsteinprofessorer av den kinesiska vetenskapsakademin. I samband med att priset delades ut vistades Lars Samuelson under två veckors tid vid
olika universitet i Kina där han höll föreläsningar, gav workshops och träffade andra nanoforskare. Den kinesiska vetenskapsakademin
har utsett Einsteinprofessorer under fem års
tid. För två år sedan fick laserforskaren Sune
Svanberg utmärkelsen.
BELÖNAD. Medicinforskaren Johan Flygare
vid Sektionen för molekylärmedicin och genterapi har blivit rikligt belönad. Först fick han
dela Stora Barnmedicinpriset med Marco Bartocci vid Karolinska institutet. Därefter fick
han ta emot ett stipendium på 100.000 kronor
från Sverige-Amerika stiftelsen som delades ut
av kronprinsessan Viktoria. Nu gör Johan
Flygare sin postdoc vid Massachusetts Institute
of Technology i USA där han studerar hur kortison reglerar bildandet av röda blodkroppar.

Rättelse
I artikeln om Lars Björck och Mattias
Collins enzymforskning i förra numret
av LUM förekom uppgiften att Rikard
Holmdahl nu arbetar vid KI. Både Rikard
Holmdahl och Kutty Selva Nandakumar,
som studerat de aktuella enzymerna i
musmodeller för ledgångsreumatism, är
dock fortfarande anställda vid LU.
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Neuropris. ”Bengt Falcks pris i neurovetenskap” delades för första gången ut på Neurovetenskapens dag i Lund. Priset à 30.000 kronor var tilldelas de tre forskarna docent Stig
Rehncrona, professor Barbro Johansson
och docent Anders Tingström. Bengt Falck,
professor emeritus i histologi vid Lunds universitet, var själv på plats för att dela ut priset.
Han är idag 82 år, och en av Medicinska fakultetens internationellt framstående forskare.
Tillsammans med Nils-Åke Hillarp utvecklade
han en metod för att påvisa viktiga signalsubstanser i nervceller. Forskningen publicerades
1962 och var rikt citerade i medicinska och naturvetenskapliga tidskrifter

Segerjubel för Anna Stenstam och
Karin Bryskhe. foto : mats nygren

anslag. Två lundaforskare, Stefan Karls-

son och Nils Mårtensson, har fått stora
anslag från STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.
Anslagen gäller långsiktiga samarbeten med
utländska forskargrupper. Nils Mårtensson,
föreståndare för Max-lab, får 1‚2 miljoner kronor för att tillsammans med en amerikansk
grupp dra upp planerna för nästa generations synkrotronstrålnings-baserade forskning.
Stefan Karlsson har fått 800.000 kronor för
att tillsammans med en japansk forskargrupp
studera blodbildande stamceller, de celler som
ser till att benmärgen ständigt producerar nya
blodceller.
Laserdonation Laserutrustningen till Lunds

universitets populära fysikshow stals under Vetenskapsfestivalen i Göteborg häromveckan.
Bedrövelsen var stor tills det glädjande beskedet kom: Sparbanksstiftelsen Skåne donerar
250.000 kronor, så showen kan fortsätta.

Glada kemister
vann Venture Cup
Med en metod att identifiera bröstcancer vann Anna Stenstam, Karin Bryskhe och Daniel Topgaard
– forskare i fysikalisk kemi – 200.000
kronor och första priset i regionfinalen i Venture Cup med sin affärsidé
OncoPulse. Den 29 april gick finalen i
Malmö och på andra plats kom LTHforskarna Fredrik Malmborg och
Marilyn Rayner tillsammans med
Leif Gullberg för utvecklingen av företaget Airglass med ett sensationellt
isoleringsmaterial. I studentklassen
segrade Oddsfinder, ett företag startat av sex LTH-studenter.

Han fick första Hans-Uno-stipendiet
Lars Olsson, universitetslektor på Institutionen för elektro- och informationsteknik, har
fått det första av Folkuniversitetets stipendier till minne av Hans-Uno Bengtsson, fysiker och folkbildare. Detta för 25 års arbete
med att entusiasmera såväl skolungdom som
den breda allmänheten för teknik och naturvetenskap.
Lars Olsson har under många år i god HansUno-Bengtsson-anda arbetat för att väcka intresset för teknik och naturvetenskap från förskolan till gymnasiet. Han har på institutionen
i Lund handlett ungdomar som fått ägna sig åt
att konstruera robotar, bygga radiomottagare och mycket annat, motiverar fysikprofessor
Bengt EY Svensson f.d. styrelseordförande
på Folkuniversitetet och utdelare av stipendiet.

Lars Olsson – glad stipendiemottagare. foto : mats nygren
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

hallå magnus wennerhag...
… sociolog som nyligen doktorerat på en avhandling om den
nya rörelse som fått uttryck i globala, regionala och lokala sociala forum. Den har ju bland annat kallats för ”antiglobaliseringsrörelsen”, men du använder uttrycket ”den globala rättviserörelsen”.

Varför ”global
rättviserörelse”?
– Jag tycker man ska definiera en rörelse inte med motståndarnas termer, utan utifrån dess egna deltagare. Och de är
inte emot globaliseringen i sig, bara dess former – de vill se
en annorlunda global utveckling. De är ju för övrigt själva
mycket globala i sina kampanjer och sociala forum.

– Ja, den har bidragit till att föra upp frågor som skuldavskrivning och rättvis handel, som inte längre ses som några marginella konstigheter. Den har också problematiserat
globaliseringen, så att även frihandelsförespråkarna kan se
att utvecklingen haft sina nackdelar.

Dina enkäter med svenska aktivister visar att de flesta
inte heller är några extrema revolutionärer?

Finns det risk för att de globala rättvisefrågorna i framtiden konkurreras ut av klimatfrågan?

– Nej, de ser demokratin som viktig, och tror på förhandlingar. De är också mer politiskt aktiva än svenskarna
i genomsnitt, både på traditionella sätt som partiaktivism
och valdeltagande, och alternativa sätt som demonstrationer, namninsamlingar och köpbojkotter.
Ändå har medierna skrivit mycket om det våld som en liten minoritet stått för. Och om det nu inte inträffat några
kravaller, så har man skrivit om risken för kravaller…

– Ja, och det blir ju helt missvisande, som om alla som
håller på ett visst fotbollslag ses som huliganer när några
bråkstakar varit våldsamma! Men det är ju mer dramatik i
våld och bråk än i seriösa seminarier och föreläsningar. Och
historiskt sett är det vanligt att en ny rörelse mötts av den
här sortens misstro. Arbetarrörelsen sågs till exempel vid
förra sekelskiftet som våldsam och terroristisk.
Tror du att rättviserörelsen haft någon betydelse, nationellt och internationellt?
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– Frågorna hänger i högsta grad ihop. De som drabbas
mest av ett varmare klimat är ju de fattiga länderna, vilket
riskerar att öka fattigdomen och leda till flyktingströmmar
och en global social och politisk oro.

Hur många av rättviserörelsens sociala forum har du själv
deltagit i?

– Det blir fem World Social Forum, fyra European Social Forum och många lokala arrangemang, som Skåne Social Forum här i Lund.

I höst blir det ett European Social Forum i Malmö och Köpenhamn. Ska du vara med där också fast du är klar med
avhandlingen?

– Ja, jag har kontakt med utländska forskare med samma inriktning som jag, och vi har en del saker på gång. Demokratistudier är faktiskt ett område inom sociologin som
håller på att växa.

												

INGEL A BJÖRCK
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