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Förord
Välkomna till den högtidliga professorsinstallationen!
Ordet universitet kommer av det latinska universitas,
som betyder ungefär helhet, det hela. Detta ord har
samband med universus med betydelsen hel, allomfattande, egentligen vänd åt ett håll liksom med universum
och universell. Universitas blev under högmedeltiden en
beteckning på de sammanslutningar av olika grupper
av lärare och/eller studenter från olika inriktningar som
tillsammans utgjorde vad som på svenska kallas just
universitet. Sådana växte fram på olika platser i Europa,
först i Bologna och Paris och efterhand även i Uppsala
och Lund.
Ett universitet i klassisk mening ska därför vara
mångfaldigt och innehålla flera discipliner och fakulteter.
Det flerfakultära Lunds universitet förvaltar och förnyar
en lång akademisk tradition, för vår del från 1666.
Lunds universitets devis: Beredd till bådadera,
understryker också detta. Den uttrycker respekt för
olika perspektiv och behovet av att vara beredd till
mer än en sak. Vårt universitet är därför stolt över att
inrymma både tradition och innovation, dvs. respekt
och öppenhet för både det gamla och det nya. Här
finns både analys och syntes, dvs. både djupgående
förståelse och analys in i minsta detalj av t.ex. materiens
byggstenar, och syntes med olika konstruktioner, som
t.ex. att bygga broar och telekommunikationssystem.
Här finns både en avancerad naturvetenskaplig fakultet
och en avancerad teknisk högskola. Universitetet
inrymmer både klassisk akademisk utbildning och olika
yrkesutbildningar. Här finns teologi, humaniora, ekonomi, samhällsvetenskap, juridik, medicin, konst, teater
och musik. Vi slår vakt om en fri, obunden forskning,
men också om ett stort engagemang för de behov som
näringsliv och samhälle har av forskningssamarbete med
vårt universitet.

Lunds universitet har satt djärva mål för framtiden.
Vår vision är ett universitet i världsklass som förstår,
förklarar och förbättrar vår värld och människans villkor.
Detta skall vi uppnå genom kvalitetsutveckling av all
verksamhet, gränsöverskridande samverkan, internationalisering och genom att satsa på ledarskap, lärarskap
och medarbetarskap.
Vi kan glädja oss åt en rad framgångar som
besluten om MAX IV-laboratoriet, ESS, Bio Imagning
Centre med bl.a. en ny 7 Tesla-magnetkamera, de
strategiska forskningsområdena, Linnécentra och andra
starka forskningsmiljöer. Likaså gläder vi oss åt vår
Science Park Ideon, som växer och utvecklas där det
nya huset Ideon Gateway med sin höjd är ett tydligt
uttryck för detta. Medicon Village har skapats genom
en privat donation från Mats Paulsson och en generös
överenskommelse med AstraZeneca som lagt ned sin
verksamhet i Lund. Vårt universitet har god världsrankning och är mycket attraktivt för studenter, nationellt
och internationellt. Vi ser hur unga människor som
kommer hit utvecklas för framtidens utmaningar.
Mycket av ansvaret för detta vilar på universitetets
främsta företrädare, våra professorer. Ni har visat er
vara synnerligen kvalificerade för insatser både inom
forskning och utbildning. Flera av er är dessutom starka
inom området innovation och samverkan med näringsliv
och samhälle. Hur ni hanterar ert nya ansvar i samspel
med studenter, forskarstuderande, lärarkollegor,
administratörer och omvärld är avgörande för hur vårt
universitet utvecklas.
Universitetet vill visa er sitt största förtroende och
hälsar er varmt välkomna som professorer vid Lunds
universitet!

Per Eriksson, Rektor
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Mats Tjernberg | offentlig rätt

Att döma skatt på rätt sätt

Jag föddes 1960 i Uppsala. Gymnasie
studierna bedrev jag i Borås, på ekonomisk linje. Sedan 1994, då jag började
en vikariatsanställning på Juridicum
i Lund, bor jag i Båstad. Efter universitetsexamen på företags- och förvaltningsjuridisk linje i Göteborg 1984
arbetade jag på taxeringsenheten vid
Länsskattemyndigheten i Göteborg till
1989 och därefter som vikarierande
lärare i skatterätt på Handelshögskolan i Göteborg t.o.m. 1994. Väl
i Lund började jag arbetet med min
doktorsavhandling. 1999 disputerade
jag i finansrätt och anställdes samma
år som universitetslektor i offentlig
rätt. Jag blev docent i finansrätt 2003
och befordrad till professor i offentlig
rätt 2011. Musik fyller en stor del av
min tid. Jag lever tillsammans med
Lena och har genom henne en son,
två barnbarn och ett bonusbarnbarn.

Skatterätt kännetecknas bl.a. av en hög grad av komplexitet och
ett ständigt närvarande spänningsfält mellan stat och individ
respektive stat och företag. Genom den ökade internationaliseringen av ekonomin utmanas den svenska skattebasen. Enligt
grundlagen får skatt inte uttas utan stöd i lag och Sverige är
dessutom tvunget att respektera vad medlemskapet i EU innebär
samt de skatteavtal som Sverige ingår med andra stater. Dessa
faktorer ställer krav på att staten utformar sina skatteregler så
att de täcker de situationer som staten vill och får beskatta,
varken mer eller mindre. Domstolar ställs inför tolkningssvårig
heter när skattskyldiga antingen använder komplicerade avtalskonstruktioner för att uppnå vissa konsekvenser, vanligen lägre
skatt, eller försöker utnyttja brister i skattelagstiftningen. Det är
viktigt att Högsta förvaltningsdomstolen använder en konsekvent och förutsebar tolkningsmetod när den dömer i sådana
mål. Min nuvarande forskning innebär att, genom att studera
domstolens beslut och domskäl i svåra fall, undersöka om Högsta förvaltningsdomstolen som prejudikatinstans verkligen är s.k.
principföljsam i sin tolkning. Detta är viktigt eftersom de absolut
flesta skattemålen aldrig når längre än till kammarrätten. Högsta
förvaltningsdomstolen ska alltså inte bara bestämma vad som är
rätt eller fel i konkreta fall, utan också vara vägledande för andra
lägre förvaltningsdomstolar.

Anders Bergenfelz | praktisk medicinsk utbildning

Att flyga säkert inom sjukvården
Min forskning har fokuserat på kirurgisk behandling av hormonbildande organ, bland annat gällande sjukdomar i sköldkörtel,
bisköldkörtlar samt binjurar. Sjukdomen primär hyperpara
thyroidism, förstorade bisköldkörtlar med ökad insöndring av
bisköldkörtelhormon och förhöjt kalkvärde i blodet, innebär en
risk för frakturer, njursten och hjärtkärlsjukdom. Min forskning
har framför allt inriktat sig på att förenkla och förbättra diagnostik och behandling och minska riskerna vid kirurgisk behandling
av sjukdomen. Jag har också studerat orsaker till och riskfaktorer
för lågt kalkvärde i blodet efter strumaoperationer och möjligheterna att förutsäga risken för denna komplikation.
Min forskning som grundar sig på det nationella kvalitetsregistret inom ämnesområdet, har visat att komplikationer vid
kirurgisk behandling av sjukdomar i sköldkörteln är betydligt
vanligare än tidigare varit känt och kopplade till vissa speciella
riskfaktorer. En hypotes är att en del av dessa skador och
komplikationer kan förebyggas genom att utbilda kirurgerna.
Genom forskningen har jag successivt fått ett stort intresse för
patientsäkerhet och hur man kan förhindra vårdskador.
Praktisk medicinsk utbildning är ett nytt medicinskt ämnesområde inom Lunds universitet och i Sverige. Ämnet innefattar
forskning om hur man genom träning, individuellt och i team,
bland annat i simulerad miljö, kan göra sjukvården säkrare
genom bättre utbildad personal. För den individuella träningen
används avancerade simulatorer där kirurgen kan träna upp sin
färdighet innan operationen utförs. Team tränas med realistiskt
uppbyggda situationer med genomgång och återkoppling efter
träningen.

Jag är född i Halmstad 1954, där jag
växte upp och gick naturvetenskaplig
linje i gymnasiet, med avbrott under
ett år som utbytesstudent i Richmond,
Virginia, USA. Min läkare xamen erhöll jag 1981 i Lund. Samma år flyttade jag till Luleå, där jag gjorde min
specialistutbildning i kirurgi. Efter att
ha flyttat tillbaka till Lund anställdes
jag vid kirurgiska kliniken i Lund,
disputerade 1992 och blev docent
1994. Under åren 1997–1998 var jag
postdoktorsforskare vid Philipps-Universität Marburg i Tyskland. Jag blev
adjungerad professor i kirurgi 2008
och utnämnd till professor i praktisk
medicinsk utbildning 2011. Jag är gift
med Ingela och vi har två barn, Linn
och Lisa.
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Gunvor Gard | sjukgymnastik

Från risk till frisk – hälsofrämjande
insatser inom vård och arbetsliv

Jag är född i Örebro 1950, tog studenten i Lindesberg och utbildade mig
sedan till psykolog och sjukgymnast.
Därefter arbetade jag ett tiotal år
kliniskt, för att sedan forskarutbilda
mig i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet när jag insett hur
viktig arbetsmiljön är för människors
hälsa. Jag disputerade 1990 på en
avhandling om fysisk och psykosocial
arbetsbelastning. Därefter har jag
arbetat med forskning inom sjukgymnastik med koppling till arbetslivet –
både klinisk och hälsofrämjande – och
med ergonomiska, psykosociala och
organisatoriska studier, men även
med klinisk sjukgymnastik och arbets
livsinriktad rehabilitering. Jag har
varit universitetslektor i sjukgymnastik sedan 1990, först i Luleå, senare
i Lund. 2004 blev jag docent i Lund
och professor 2011.

Livsstilsrelaterade sjukdomar är idag ett folkhälsoproblem som
medför en förhöjd risk för kroniska sjukdomar och för tidig död.
Jag arbetar med hälsofrämjande insatser och med att förebygga
livsstils- och arbetsrelaterade sjukdomar i arbetslivet och hos
patienter i sjukgymnastisk behandling. Hälsofrämjande insatser
kan öka möjligheten för människor att klara av sitt arbete, att
hantera sjukdom och att återgå i arbete efter sjukdom.
Med systematiskt genomförda ergonomiska, psykosociala
och/eller arbetsorganisatoriska förändringar arbetar jag för att
främja hälsa i arbetslivet och höja människors fysiska kapacitet,
kroppsmedvetenhet och möjligheter att hantera stress.
I ett hälsofrämjande arbete är det viktigt att alla deltagare
är aktiva och delaktiga och att gott samarbete byggs upp med
patienter och personal, myndigheter och företag. Hälsa kan
främjas genom motiverande insatser till att förändra ett ohälsosamt beteende och genom att lära ut fungerande strategier att
hantera problem i arbets- och/eller livssituationen. Sjukgymnastisk behandling kan vara insatser för beteendeförändring i grupp
via arbete med kroppen och den egna kroppsmedvetenheten.
Det kan även vara olika insatser för stödja människor att höja
sin fysiska aktivitetsnivå. Jag arbetar med att identifiera kliniska
och hälsofrämjande faktorer som har betydelse för ett gott
sjukgymnastiskt behandlingsresultat i vid bemärkelse. Det innefattar också att studera nya arbetssätt inom multiprofessionell
rehabilitering, t.ex. om och hur kognitivt beteendeterapeutiska
principer och ny informations- och kommunikationsteknik kan
förbättra rehabiliteringsresultat.

Lars E Olsson | medicinsk strålningsfysik

Intresse med magnetisk dragningskraft
När jag som student i början på 80-talet läste mina kurser
i medicinsk strålningsfysik presenterades det en ny metod för
avbildning av kroppens organ med NMR (Nuclear Magnetic
Resonance). NMR-spektroskopi hade länge varit en väletablerad
metod inom kemin. Nu kunde man plötsligt använda denna teknik för att avbilda det inre av kroppen och tydliggöra strukturer,
vilket tidigare inte varit möjligt. Vid den tiden fanns ännu inte
sådan utrustning i Sverige.
På trettio år har magnetkameran (som tekniken nu kallas)
utvecklats från en extremt exklusiv metod med begränsat utnyttjande till ett etablerat konventionellt diagnostiskt hjälpmedel,
som finns på i stort sett varje större sjukhus. Att få vara med om
en sådan snabb utveckling av en ny teknik parallellt med sin egen
yrkeskarriär är en ynnest. Snabbt gick det också för upphovsmännen Mansfield och Lauterbur att få Nobelpriset (2003).
Min egen forskning har karakteriserats av att jag gjort
ganska olika saker, men den gemensamma nämnaren har varit
att jag utnyttjat MR-kameran som mitt mätinstrument. Jag har
bl.a. använt MR-kameran för att mäta fördelningen av stråldoser
vid strålbehandling och vid kemiska förändringar i brosk, för
avbildning av kärl (MR-angiografi) och för temperaturmätning
i tumörer under behandling.
Magnetkameran har idag tillämpningar inom diagnostiken
för de flesta organ i kroppen. Möjligen kan man fortfarande
säga att lungorna utgör ett undantag. Följaktligen är det just
magnetkameraundersökning av lungorna och deras sjukdomar
som intresserar mig mest för närvarande. Intresset började när
jag forskade inom läkemedelsindustrin och förstod hur stora
folksjukdomar som astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom
(KOL) saknade såväl effektiv behandling, som känsliga metoder
att mäta effekterna av nya läkemedel. Här kan finnas ännu en
tillämpning för MR-kameran, vilket innebär mycket spännande
arbete för mig och mina kollegor.

Jag föddes 1960 på Limhamn och
växte upp i Malmö. Mina fysikstudier
ledde 1985 till sjukhusfysikerexamen
vid Lunds universitet, där jag också
disputerade 1991 i medicinsk radio
fysik. Efter klinisk tjänstgöring och
fortsatt forskning blev jag 2000
d ocent vid medicinska fakulteten.
Under åren 2000–2001 var jag gästforskare vid University of Texas, Houston, USA. De senaste tio åren har jag
forskat inom läkemedelsindustrin,
senast vid AstraZeneca i Mölndal, men
hela tiden behållit kontakten med
akademin. 2007 blev jag adjungerad
professor vid Sahlgrenska Akademin
vid Göteborgs universitet. 2012 återvände jag till Lunds universitet som
professor i medicinsk strålningsfysik.
Jag är gift med Karin Åström-Olsson.
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Margareta Troein Töllborn | allmänmedicin

Professionell utveckling inom läkaryrket

Jag är född i Kristianstad 1948 och
växte upp i norra Skåne. Läkarexamen
tog jag i Lund 1974 och a rbetade
sedan som läkare i Luleå, innan jag
återvände till Lunds universitet och
sjukvården i Malmö 1988. Jag dispu
terade 1996, arbetade 1997–99 med
uppbyggnaden av Malmö högskola
och sedan 2000 arbetar jag med
undervisning, forskning och klinisk
verksamhet som allmänläkare. Jag
blev professor i allmänmedicin 2011,
är specialist i allmänmedicin och
socialmedicin och ledamot i den pedagogiska akademin vid medicinska
fakulteten.
Mina närmaste är min make Dan,
som är jurist, och döttrarna Cecilia
och Karin och deras familjer.

Professionalitet är ett viktigt begrepp inom läkaryrket, och
professionell utveckling krävs av både studenter och utbildade
läkare. Det personliga ansvaret för kontinuerligt lärande, etik,
kommunikation och prioriteringar är centralt. Som lärare på
läkarprogrammet är jag ansvarig för de första fem terminernas inskolning i den professionella utvecklingen. Basen är de
historiska idealen från Hippokrates och deras förändring i takt
med samhällsutvecklingen och befolkningens förväntningar.
Läkarprogrammet strävar efter att utbilda med metoder som
baseras i modern pedagogisk forskning. På många universitet
forskas det om hur vuxna människor på bästa sätt lär sig att
ifrågasätta det de hittills vetat och kunnat, hur de lär sig nytt
och hur de tillämpar den nya kompetensen i en återkommande
cykel av kompetensutveckling. Det pågår också forskning om
hur man med pålitliga metoder kan bedöma om en läkarstudent
uppnår kompetenskraven, det vill säga förmågan att integrera
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt till en helhet för
professionell och säker vård för patienten. Det är viktigt att både
undervisning och sjukvård så långt som möjligt bedrivs med
evidensbaserade metoder, det vill säga metoder som utvärderats
på vetenskapligt sätt.
Min forskning handlar i första hand om lärandet, framför allt
om hur läkare lär sig nytt som de omsätter i sin vardagspraktik,
hur patienter lär sig nytt som de omsätter i sitt vardagsliv och
hur studenter reflekterar kring sin utbildning och sitt kommande
arbete. Mitt intresse för professionell utveckling har också
motiverat mig att forska om hur man kan undervisa om kulturskillnader i vården och om hur sjukvården kan uppmärksamma
utsatta patientgrupper. Kunskaperna behövs i planeringen av
både grundutbildning på läkarprogrammet och fortbildning för
verksamma läkare.

Mauno Vihinen | medicinsk strukturbiologi

Mutationer – sjukdomsframkallande
eller inte, och hur så?
Evolutionen producerar konstant enorma mängder av variationer
(tidigare kallade mutationer). Största delen av dessa är god
artade men en liten bråkdel är skadliga och sjukdomsrelaterade.
Med moderna laboratoriemetoder kan man bestämma ett stort
antal gen- och genomsekvenser dvs. hur enheter organiseras
i DNA. Det är dock mycket svårare att tolka varianterna, att
beräkna betydelsen av dem. Min forskargrupp har som syfte
att förstå vilka av varianterna som spelar en roll för sjukdomar,
vilka mekanismerna är och hur dessa förändringar modifierar
molekylerna och de biologiska systemen.
Våra forskningsmetoder är datorbaserade inom ett område
som kallas bioinformatik, vilket ligger nära både biologi,
medicin och informationsteknologi. Vi utvecklar nya metoder
och analyserar information från databaser för att identifiera
typiska kännetecken för sjukdomar. Användningen av stora
datamängder ger oss en möjlighet att med metoder som kallas
maskininlärning lära datorer att upptäcka fenomen relevanta för
att identifiera sjukdomar. Med hjälp av datoranalyser och modeller studerar vi effekten av och mekanismerna hos variationerna,
t.ex. hos tredimensionella proteinstrukturer. Under de senaste
åren har vi utökat studierna till systembiologi, dvs. samspelet
i biologiska system, för att undersöka hur de biologiska processerna påverkas. De huvudsakliga sjukdomsgrupperna som vi
studerar är medfödd immunbrist och olika former av cancer.
Information om gener, proteiner, strukturer och biologiska
system ger möjlighet till en bättre förståelse av sjukdomar och
på lång sikt en möjlighet att identifiera nya vägar för behandling
av sjukdomar. Ett annat viktigt tillämpningsområde är att kunna
diagnostisera skadliga varianter (mutationer). Kunskapen om
en gen eller ett protein kan även användas för att analysera
relaterade molekyler, dvs. med samma funktion eller samma
egenskaper, och deras koppling till sjukdom.

Jag föddes 1958 i Kangasala, Finland.
Forskning kring proteinteknik ledde
till en doktorsexamen i biokemi vid
Åbo universitet. Efter några år som
gruppledare vid Åbo Bioteknikcentrum jobbade jag åren 1993–1995
vid Centrum för Strukturbiologi vid
Karolinska Institutet. Jag återvände
till Finland som biträdande professor
och fortsatte forskningen inom strukturell bakgrund av signaltransduktion
(informationsflöde i cellerna). 1998
blev jag professor i bioinformatik vid
Tammerfors universitet, och från 2012
är jag professor vid Lunds universitet.
Min forskning syftar till att förstå hur
variationer (mutationer) leder till
sjukdomar. Min familj består av min
hustru Carola Tilgmann och våra två
döttrar Jasmin och Janette Vihinen.
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Elisabet Wirfält | nutritionsepidemiologi

Matvanorna – en (o)salig blandning

Jag föddes 1948 och är uppvuxen
i Jönköping. Studentexamen på
reallinjen och studier vid Lunds och
Stockholms universitet resulterade
i en fil.kand.-examen (nutritionistutbildning). Efter att jag arbetat en
period som klinisk dietist tog intresset
för förebyggande hälsoarbete överhanden; först tillbringade jag fyra
spännande år i Zambia och sedan
arbetade jag med projektet ”Hälsomålet” i Stockholm. En ny fas inleddes
1989 med studier i folkhälsonutrition och nutritionsepidemiologi vid
Minnesotauniversitetet i USA som
resulterade i en doktorsexamen. Till
Malmö Kost Cancer-studien kom jag
då analysarbetet skulle starta. En
produktiv period inleddes, jag blev
docent 2003, etablerade en självständig forskargrupp 2007 och förordnades som professor i december 2011.

Maten vi äter är en blandning av näringsämnen och ett stort
antal andra kemiska ämnen. Kopplingen mellan kostens sammansättning och vår hälsa beror på hur alla dessa ämnen
hanteras i ämnesomsättningen. Men komplexiteten av olika
kostkomponenter, och svårigheten att mäta matvanor, gör
tolkningen av resultaten från matvanestudier på befolkningsnivå
till en stor utmaning.
I min forskargrupp undersöker vi väldefinierade hypoteser
som tar sin utgångspunkt i nutritionsbiologi och fysiologi. Vi använder uppgifter som människor lämnar själva om sina matvanor
tillsammans med s.k. bio-markörer för näringsintag, för fysiologiska processer eller/och för genetisk variation. Kombinationen
av information kan öka förståelsen för hur matvanorna påverkar
utvecklingen av kroniska sjukdomar.
Vi strävar också efter att identifiera och hantera de mätfel
som är vanliga vid kostundersökningar, samt andra faktorer som
stör den statistiska analysen av sambanden mellan matvanor och
sjukdom i befolkningsbaserade studier.
I vår forskning har vi inte enbart sökt identifiera betydelsen
för hälsan av enstaka näringsämnen, utan också använt olika
metoder för att undersöka matvanorna som en helhet. Vi har
studerat hela kosten med hjälp av statistiska mönstermetoder
(s.k. matmönster), samt skapat ett kost-index för att kunna
poängsätta matvanorna hos dem som deltar i våra studier.
Strävan inom matvanestudier på befolkningsnivå (nutritionsepidemiologin) är att förtydliga hur kostens sammansättning
och den övriga livsstilen påverkar hälsan, så att underlaget för
hälsoförebyggande åtgärder successivt kan stärkas. Eftersom
matvanorna aktivt kan förändras under hela livscykeln, är ny kunskap om kost och sjukdom av betydelse för alla åldersgrupper.

Martin Andersson | innovationsstudier

Hur hänger innovation,
entreprenörskap och geografi ihop?
Åtskilliga studier placerar innovation och entreprenörskap i centrum för långsiktig ekonomisk tillväxt och utveckling. Empiriska
undersökningar knyter hela 40–50 procent av den samlade
produktivitetstillväxten i de större OECD-ekonomierna till
investeringar i innovationsverksamhet. Samtidigt uppvisar både
innovation och entreprenörskap, i form av nya företag, teknologier produkter och tjänster, en kraftig geografisk koncentration.
Trots diskussioner om ”avståndets död” i samband med ITrevolutionen spelar geografi en allt större roll, särskilt stora och
täta stadsregioner som interagerar med varandra globalt. Detta
har stora konsekvenser för förutsättningarna för utveckling
i olika typer av regioner.
Sambanden mellan innovation, entreprenörskap och
geografi är komplexa. Det gäller både deras olika delar samt
deras inbördes växelverkan. Detta är en av anledningarna till att
forskningsfältet inbegriper forskare från flera olika discipliner
som ömsesidigt stimulerar utveckling av teori, metodologi och
empiriska undersökningar.
Min forskning inriktar sig på hur och varför egenskaper i den
regionala miljön och dess nätverk med globala noder påverkar
dels förutsättningarna för innovation och entreprenörskap,
dels dess effekter på tillväxt och utveckling. Ett exempel på
de frågeställningar jag jobbar med är orsakerna till produktivitetsskillnader mellan regioner med olika ekonomisk täthet,
exempelvis skillnader mellan städer, landsbygd och glesbygd.
En hypotes är så kallad ”selektion”, vilket betyder att mer
produktiva individer och verksamheter har en större benägenhet
att lokalisera sig i täta stadsmiljöer. En annan är ”lärande”, som
innebär att stadsmiljöer med lokal täthet och globala kopplingar
ger produktivitetsfördelar. Den relativa betydelsen av dessa
mekanismer har konsekvenser såväl för teoriutveckling som för
utformning av politik. I min forskning jobbar jag ofta med stora
datamateral över individer, företag och sektorer, och identifierar
samband och testar olika hypoteser med statistiska verktyg.

Jag föddes i augusti 1977 i Karlskrona och är uppvuxen i byn Boahaga utanför Ronneby i Blekinge.
Efter avslutade gymnasiestudier på
samhällsprogrammet gjorde jag min
militärtjänstgöring på Gotland. Jag
studerade internationell ekonomi och
politik med inrikting mot nationalekonomi vid Högskolan i Jönköping,
och disputerade 2007 i nationalekonomi på samma lärosäte. Under min
doktorandtid medverkade jag i flera
projekt och var också gästforskare vid
DUSP (Department of Urban Studies
and Planning) på MIT i Boston. Efter
min disputation jobbade jag ett antal år som forskningskoordinator och
forskare på ett forskningscenter inom
innovation på KTH i Stockholm. Jag
blev professor vid Lunds universitet
2011. Jag är gift med Åsa och har två
barn, Alexander och Alva.
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Fredrik Björklund | psykologi

Psykologiska experiment om moral

Jag föddes i Lund 1970 och växte upp
i en teaterfamilj i Hög utanför Kävlinge. Det var i samband med studier
i praktisk filosofi som jag på allvar
blev intresserad av moralfrågor, och
i samband med studier i psykologi
som intresset för forskning väcktes.
Jag disputerade i psykologi år 2000
på en avhandling om vilka mentala
processer som ligger till grund för
människors bedömningar om rätt och
fel. Detta är fortfarande ett viktigt
spår i min forskning, men har utökats
med studier av stereotyper och fördomar samt personlighetsmätning. Jag
blev docent 2006 och befordrades till
professor i december 2011. Min bättre
hälft heter Hanna och tillsammans
har vi barnen Vera och Sonja.

De flesta människor har uppfattningar om vad som är moraliskt
berömvärt och vad som är moraliskt klandervärt. Psykologer vill
gärna ta reda på vad som ligger bakom dessa uppfattningar.
Vi har funnit att somliga moraluppfattningar är baserade på
känslomässig intuition som vi inte kan göra reda för mer än på
ett ytligt och efterrationaliserande sätt. Vi har också funnit att
människors moraluppfattningar påverkas av avståndet till den
situation som ska bedömas. Exempelvis så medför ett större
tidsmässigt avstånd strängare moralbedömningar än av samma
moraliska överträdelse närmare i tiden. Det uppfattas som mer
moraliskt fel att en person struntar i att källsortera om tio år än
i nästa vecka. Detta hänger samman med att man föreställer sig
den avlägsna situationen på en högre abstraktionsnivå, vilket
i sin tur innebär att moraliska aspekter framträder tydligare,
eftersom moraliska normer är abstrakta. Kopplingen mellan
avstånd, abstraktion och moral kan påvisas även utanför laboratoriet, ute i verkliga livet. Personer som vanemässigt funderar
på handlingars långsiktiga konsekvenser är mer benägna att
se de moralrelaterade följderna av både sina egna och andras
handlingar, och att fördöma normöverträdelser. Detta beror på
att de tänker mer abstrakt kring handlingarna. Moralpsykologi
är huvudsakligen nyfikenhetsforskning. Precis som psykologin
i allmänhet försöker vi förstå människors tankar, känslor och
beteenden, men med betoning på hur det sociala samspelet
regleras av moraliska normer. Resultaten brukar intressera även
filosofer, och kan ha praktisk betydelse. Det är t.ex. möjligt
att man genom övning i att tänka abstrakt kring sitt eget och
andras beteende kan förbättra sin förmåga att uppmärksamma
de moraliska aspekterna, och därmed få lättare att skilja rätt
från fel.

Verner Denvall | socialt arbete

Gilla, ogilla och förundras över utvärdering
Utvärderingsområdet är ett spännande forskningsfält eftersom
utvärdering är ett både uppskattat och ogillat fenomen. Utvärderandet har expanderat kraftigt på senare tid. I granskningssamhället går ingen säker. Utvärderingar är nödvändiga inom
det sociala välfärdsarbetet. Vi behöver veta om insatser riktade
mot enskilda är till nytta, om de kvittar eller om de till och med
orsakar nya problem. Utvärderingar behövs också för att kunna
lära av projekt och för kritisk kontroll av reguljära verksamheter.
Ogillar man utvärderandet kan man hävda att utvärderingsivern
ökar byråkratin och medför ett onödigt insamlande av data. De
kan bli till en ritual, något man ska göra men inte har användning för.
Som forskningsområde anknyter utvärderingsforskning till
klassiska samhällsvetenskapliga problem om maktfördelning,
kunskapens värde och om forskningsmetod. Det förekommer en rad utvärderingsmodeller, rivaliserande metoder och
vetenskapliga och praktiska dispyter. Detta skapar problem för
utvärderarna, men också för andra intressenter som politiker
och medborgare; trovärdigheten ifrågasätts. Det finns således
en hel del att förundras över.
I min forskning vill jag bidra med ökad kunskap om utvärdering som företeelse men även delta i en reflekterad metodutveckling. Det sker genom studier av hur politiken utnyttjar
utvärdering som styrmedel, av hur organisationer använder eller
inte använder den kunskap som framkommer, liksom av s.k.
evidensbaserad praktik inom det sociala arbetet. Ett exempel är
den utvärdering av statens satsning för att motverka hemlöshet
som några kolleger och jag själv genomförde nyligen och som
tillsammans med annan forskning inspirerat såväl vårt eget
universitet som flera kommuner till nya satsningar.

Jag föddes 1951 i Visby på Gotland
men betraktar mig som skåning,
uppvuxen som jag är i några skånska
sockerbruksorter – min pappa var
verkmästare vid SSA. Efter student
examen i Kristianstad, lumpen
i flottan och studier till socionom
på Socialhögskolan under det spännande 70-talet vidtog tio år som socialarbetare. Från mitten av 80-talet
och framåt har jag varit först doktorand och sedan lektor vid Social
högskolan. 1995 disputerade jag på
en avhandling om socialt inriktad
samhällsplanering. 2010 utnämndes
jag till professor i socialt arbete vid
Linnéuniversitetet och 2011 i Lund.
Jag är gift med Inger, bor i Lund,
har tre vuxna barn och tre barnbarn,
Alba, Lea och Anton.
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Jitka Lindén | psykologi

Handledning – ett sätt att
utveckla professionell kompetens

Jag är född 1949 i det dåtida Tjeckoslovakien. I Prag gick jag ut gymnasiet
med inriktning mot biologi och kemi
och påbörjade studier i psykologi vid
Karlsuniversitetet. Kärleken förde
mig emellertid till Lund och bidrog
till livskarriären med en son 1978,
disputation 1979, en son 1979 samt
psykologlegitimation 1983. Som universitetslektor vid institutionen för
psykologi vid Lunds universitet har
jag under en hel rad år undervisat,
forskat och även lett verksamheten
som institutionsprefekt och föreståndare för avdelningen för arbetsoch organisationspsykologi. 2011
utnämndes jag till professor.

Teoretisk och praktisk kunskap och kompetens kan utvecklas
på många olika sätt och i många olika sammanhang. Forskare
kan till exempel göra det i laboratorier eller bibliotek, yrkesverksamma på sina arbetsplatser och barn i skolan. Betoning av
teori eller praktik kan skilja sig åt men betydelsen av det sociala
sammanhanget finns överallt. Professioner som psykolog, läkare
eller advokat ställer höga krav på både teoretisk kunskap och
praktiskt handlag i konkreta situationer som involverar andra
människor – patienter och klienter.
Jag har intresserat mig för hur vi kan förstå detta samspel
mellan olika typer av kunskap. För att kunna fånga spänningen
mellan olika kunskapstyper i kreativa yrken som skådespelare
och universitetslärare har jag utvecklat nya metoder som kombinerar inifrånperspektivet, dvs. människors subjektiva upplevelser
i bl.a. dagböcker och berättelser, med generell kunskap och utifrånperspektivet. Men jag har också intresserat mig för hur man
kan främja kunskaps- och kompetensutveckling genom lärande
i sociala relationer, t.ex. i handledningssammanhang. Hur kan
självständighet, kritiskt tänkande och kreativitet utvecklas
genom handledning? Kan handledning, å andra sidan, leda till
inskränkning i tänkandet genom synlig och osynlig styrning, eller
till bittra besvikelser när handledningsrelationen inte fungerar?
Vad är organisationens ansvar för handledning och kan vi idag
prata om ”handledningssamhället”, där handledning ses som
en lösning på alla problem? Att utveckla systematisk kunskap
som ger svar på dessa frågor är självfallet viktigt för kunskapssökande individer och lärande organisationer, men även för hela
kunskapssamhället.

Åsa Lindholm Dahlstrand | innovationsstudier

Entreprenörskap och innovation
Min forskning handlar mycket om innovationsbaserat entreprenörskap och nya teknikföretag och hur deras utveckling
påverkas av aktörer och processer utanför företagen. Den knyter
an till forskning om såväl innovation som entreprenörskap, och
det är just samspelet och kopplingarna däremellan som intresserar mig allra mest. Nära kopplat till detta är forskning kring
till exempel innovationssystem, regional utveckling och tillväxt.
Studier kring utveckling i företag som avknoppas från universitet
eller från andra, privata, företag liksom i nya teknikföretag som
blivit uppköpta av etablerade bolag, är centrala i min forskning,
liksom hur sådant som teknikparker, inkubatorer och riskkapital
kan bidra till innovation och tillväxt. Innovationsbaserat entreprenörskap berör de flesta av oss eftersom det är en viktig del i
samhällets utveckling. Nyföretagande som bygger på innovationer är självklart en del av det allmänna nyföretagandet, samtidigt utgör det också en viktig del av förnyelsen av näringslivet
och det så kallade innovationssystemet. Nya företag baserade
på teknik och innovationer skiljer sig en hel del från andra nya
företag, bl.a. i fråga om speciella problem och möjligheter gällande tillväxt och affärsutveckling.
De som i första hand behöver kunskaper om det innovationsbaserade entreprenörskapet och utvecklingen i denna typ
av företag är självklart de entreprenörer som startat, eller kanske
i framtiden kommer att starta, en sådan verksamhet. De är dock
inte ensamma. Olika typer av nationella, regionala och lokala
beslutsfattare jämte det etablerade näringslivets representanter
behöver också en bättre förståelse av de innovationsbaserade
nya företagen och deras roll i ekonomin.

Jag föddes 1964 i Mariestad men växte upp i Göteborg. Efter skolåren läste
jag till civilingenjör på Chalmers. Då
jag alltid varit intresserad av ekonomi
valde jag att doktorera där i industriell organisation och ekonomi. Efter
doktorsexamen 1994 var jag forskare
utomlands ett par år, först i USA och
sen i England. Jag återvände 1997 till
Chalmers och Industriell dynamik, där
jag stannade till 2004. Mellan 2000
och 2003 var jag också prefekt för
denna institution. 2005 utnämndes
jag till professor i företagsekonomi
(entreprenörskap) vid Högskolan
i Halmstad och 2011 till professor
i innovation vid Lunds universitet.
Jag har också varit gästprofessor vid
Chalmers och i London.
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Karl-Johan Lundquist | kulturgeografi och ekonomisk geografi

Geografi, teknologi och ekonomisk omvandling

Jag föddes i Göteborg men flyttade tidigt till Lund, där jag 1978
tog studenten på Spyken och en fil.
kand.-examen vid Lunds universitet
1985. Fem år senare antogs jag som
doktorand vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi,
där jag sedermera disputerade, blev
lektor och även prefekt. Parallellt
med mina studier och min forskning
har jag odlat mitt intresse för fotboll,
punkrock och skidåkning i olika former. Framförallt har skidåkningen
vässats de senaste fem åren, då jag
och min familj bestående av Kerstin,
Amanda, Sixten och Sally, varit bosatta i Österrike, där jag gästforskat
vid Wirtschaftsuniversität Wien. 2011
befordrades jag till professor och tillbaka till Lund på heltid bygger jag
nu vidare på min forskning om hur
rumsliga förhållanden påverkar ekonomisk tillväxt och dynamik.

Den snabba globaliseringen av ekonomi och samhälle, bl.a.
som följd av en dramatisk utveckling av nya transport- och
kommunikationsteknologier men också av omfattande politisk
avreglering och liberalisering av marknader, kan ge intrycket att
geografiska avstånd och förhållanden har spelat ut sin roll som
förklaring till att exempelvis företag, platser och länder utvecklas
olika. Ekonomisk-geografisk forskning har emellertid inom
många områden visat på det motsatta – att i takt med ökad
globalisering tenderar betydelsen av geografiska förhållanden
snarare att öka.
I bred mening har min forskning fokuserat på frågor som berör delar av denna ”paradox”. Den har handlat om hur företags
och branschers innovationsförmåga, konkurrenskraft och tillväxt
varierar i olika typer av miljöer och hur regioners framgång,
men även tillbakagång, växlar över tiden. På senare år har mitt
huvudintresse främst gällt regionalekonomisk omvandling ur
ett långsiktigt strukturellt perspektiv. Radikala globala teknikskiften skapar långa vågliknande mönster av tillväxt och kriser
som i grunden omformar det ekonomiska landskapet. En viktig
uppgift är att förstå ”anatomin” i dessa tillväxtprocesser, dvs.
att identifiera olika aktörer, drivkrafter och mekanismer och
deras över tiden skiftande roller. I samarbete med kollegor både
inom och utanför ämnet har denna forskning lyckats ”dekomponera” teknologiskiften och på så sätt visa vilka branscher och
regioner som initierar och driver utvecklingen och hur effekterna
systematiskt, med tidsfördröjning, sprids till allt fler och bredare
lager av branscher och regioner. Forskningen har bidragit till att
förklara de övergripande mönster av förändring och stabilitet
som präglar regionala systems utveckling och hur förutsättningarna för tillväxt, förnyelse och politik varierar över tiden för olika
typer av regioner.

Mina O’Dowd | pedagogik

Livslångt lärande
Min forskning har på ett övergripande plan handlat om ”lifelong
learning”, livslångt lärande. Jag har dels bedrivit skolbaserad
forskning, dels arbetat med långtidsstudier, dels ägnat mig åt
teoretiska och metodologiska frågeställningar.
Min skolforskning har handlat om elevers sociala kompetens.
Undersökningen i svenska skolor visade att elever i fjärde, femte
och sjätte klass bedömer varandras sociala kompetens utifrån
klasskamraternas etniska bakgrund, och att lärare och elever har
skilda uppfattningar om dessa elevers sociala kompetens.
Med data om de individer som 1938 ingick i en långtidsstudie i Malmö har jag bl.a. undersökt, hur det gått för denna
välfärdsgeneration, hur de skattar sitt välbefinnande och sin
framgång i livet vid 58 års ålder och hur de ser på livet och
lärande efter pensionen. Jag använder både kvantitativa och
kvalitativa metoder, de sistnämnda i min doktorsavhandling.
I avhandlingen studerade jag texter som alla baserades på data
från Malmö-studien. Dess syfte var att förstå hur kunskapsbegreppet har förändrats över en period av 60 år och hur det är
representerat i dessa utbildningsvetenskapliga texter. Syftet var
vidare att kartlägga dessa olika kunskapsbegrepp ur ett filosofiskt och vetenskapsteoretiskt perspektiv. Avhandlingen tillämpar social kartografi, som en metod att bildmässigt framställa
avhandlingens slutsatser.
Genomgående har jag arbetat mycket med utbildningspolitik
och vad den innebär för förändring av utbildningens syfte och
mening. De kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna för
individen och samhället av den ”neo-liberala” utbildningspolitiken kan inte överskattas. Enbart ett skifte från ”lärande för och
om livet” till ”learning for earning” har visat sig medföra – bland
annat – bristande motivation och dåliga skolresultat bland elever,
ytlig inlärning och ett instrumentellt synsätt bland studenter samt
vantrivsel och uppgivenhet bland lärare på alla nivåer.

Jag föddes i Stockholm 1946 men
växte upp i Arizona, USA. Somrarna
tillbringades i Sverige. 1970 flyttade
jag till Sverige, djupt besviken på amerikansk utrikespolitik. Från USA har jag
en Associates degree i Fine Arts och
en Bachelors of Fine Arts degree i Performing Arts. I Sverige har jag arbetat
på Dramaten i en Ingmar Bergmanuppsättning och som obehörig lärare
i ”invandrartäta skolor”, bedrivit
familjevård med psykisk sjuka vuxna,
arbetat för Sveriges Radio och andra
uppdragsgivare, allt för att försörja
mina fem barn. 1995 bestämde jag mig
för att satsa på mig själv och avlade en
tvåårig masterexamen i internationell
pedagogik. Jag doktorerade i internationell pedagogik 2000, blev docent
2004 och befordrades till professor
2010. Jag ser mig själv som en ”lifelong
learner”, som har haft stor nytta av
många och skilda erfarenheter i livet.
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Geoffrey Patching | kognitionspsykologi

Uppmärksamhet och visuell kognition

Jag är född 1965 och uppvuxen i
Mile Oak, strax väster om Brighton
på Englands sydkust. Inledningsvis
studerade jag psykologi i London
varefter jag arbetade som forskar
assistent vid St Andrews universitet
i Skottland. År 2001 disputerade jag
vid Yorks universitet med ett arbete
om uppmärksamhetens roll i audiovisuell interaktion. I York träffade
jag Maarit som jag senare, efter en
treårig period som postdoktorsforskare vid Nottinghams universitet,
skulle komma att gifta mig med. Jag
flyttade till Sverige, och de första sex
åren var jag forskare vid Stockholms
universitet. Jag började arbeta som
universitetslektor i Lund i januari
2011 och befordrades till professor i
april 2011.

Redan tidigt fascinerades jag av hur människor ser världen
omkring sig. Följaktligen fokuserar min forskning just på visuell
uppmärksamhet och de informationsprocesser som ingår
i visuell varseblivning. Mycket av hjärnan är involverad vid
tolkningen av visuella s.k. percepts härstammande från förnimmelser som tas emot av ögonen. Detta väcker viktiga frågor om
de bakomliggande mekanismerna, där uppmärksamheten spelar
en betydande roll. Visuell information kan också kompletteras
med information från våra andra sinnen för att åstadkomma en
rik återgivning av världen. Genom beteendeexperiment söker
jag att belysa funktionella relationer mellan fysiska stimuli och
deras psykologiska effekter.
Mitt senaste experimentella arbete är grundläggande för
utvecklingen av en förståelse för hur vi jämför visuella stimuli
och hur vi uppfattar skillnader mellan dem. En grundfråga rör
sig om vilken den minsta skillnaden är som människor kan uppfatta mellan storleken eller styrkan hos två objekt som iakttas.
Att skillnaden mellan två starka ljus måste vara större än skillnaden mellan två svaga för att människan ska kunna uppfatta den
är redan känt. Det nya i mitt arbete är att studera betydelsen
av förhållandet mellan tid och rum i detta sammanhang. Denna
kunskap är en hjälp vid utformningen av olika varningssignaler.
Den spelar även en viktig roll för att utveckla pålitliga diagnosmetoder och rehabiliteringsstrategier för att hjälpa dem som
lider av störningar i sin varseblivning efter en stroke. Ett bredare
fält att undersöka i min forskning är hur visuell psykof ysik
(som behandlar förhållandet mellan fysikaliska retningar och
hur de uppfattas) och visuell informationsbehandling både kan
informera och få information från andra discipliner, som fysik,
datavetenskap, neuropsykologi och neurovetenskap.

Jan Teorell | statsvetenskap

Demokratins innebörd och drivkrafter
Demokrati har kanske för många en självklar betydelse, men inom
statsvetenskapen har begreppets innebörd diskuterats sedan
ämnets begynnelse. Min forskning har till största delen handlat
om vad demokrati innebär, hur man kan undersöka om en politisk process lever upp till demokratins villkor samt vilka drivkrafter
som gynnar framväxten av ett demokratiskt styrelseskick.
I avhandlingen studerade jag den interna demokratin inom
Sveriges två största politiska partier, Moderaterna och Social
demokraterna. Empiriskt innebar detta framför allt intervjuer
med toppolitiker och noggranna genomgångar av arkiv
handlingar. Efter avhandlingen kom jag att forska om demo
kratin på medborgarnivå: varför vissa engagerar sig politiskt och
andra inte, samt vilka konsekvenser detta får för demokratin.
Denna forskning bedrevs utifrån stora representativa intervjuundersökningar med svenska, och senare ryska, medborgare. I ett
senare projekt undersökte jag, genom att kombinera statistiska
undersökningar med fallstudier av enskilda länder, vilka faktorer
som påverkar ett lands utveckling mot demokrati. Sedan en tid
är jag även involverad i ett stort internationellt forskningsprojekt
som går ut på att utveckla ett nytt sätt att mäta demokrati i alla
världens länder sedan 1900.
En central aspekt i förståelsen av demokrati gäller hur man
kan organisera storskaliga val utan att tillgripa fusk och hur man
blir av med korruption i statsförvaltningen. I ett nu pågående
forskningsprojekt studerar jag hur dessa reformprocesser gick
till i etablerade västdemokratier under 1700- och 1800-talet.
Genom att studera hur länder som Sverige och USA fungerade
när de var ”utvecklingsländer”, kan vi lära oss mer om hur man
kan åtgärda problem som valfusk och korruption i andra delar
av världen idag.

Jag är född 1969, uppvuxen i Stockholm men framför allt utbildad i Uppsala, där jag 1998 disputerade på en
avhandling om politiska partiers
interndemokrati. Förutom ett gästforskningsår i Melbourne, Australien,
blev jag kvar på statsvetenskapliga
institutionen i Uppsala till 2004, då
jag fick en tjänst vid Göteborgs universitet och samtidigt flyttade till Helsingborg. 2006 blev jag anställd vid
Lunds universitet och 2010–2011 blev
det ytterligare ett gästforskningsår,
denna gång på Harvard. I juni 2011
blev jag professor i statsvetenskap.
Jag är gift, har tre barn och tillbringar
mycket tid i vårt fritidshus i Bälinge,
strax utanför Örkelljunga.
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Helena Alexanderson | kvartärgeologi

Istiden och tiden

Jag är född 1973 i Sävedalen utanför
Göteborg. Ett allmänt natur- och
historieintresse ledde till geovetarprogrammet vid Göteborgs universitet. Efter magisterexamen fick jag
möjligheten att börja forska om
istiden i Arktis som doktorand vid
Lunds universitet, och jag disputerade 2002. Därefter har jag varit
forskarassistent vid Stockholms universitet, postdoktor vid Universitetet
for miljø- og biovitenskap i Ås, Norge
samt periodvis gästforskare vid Nordisk laboratorium for Luminescensdatering i Risø, Danmark. Hösten 2010,
efter en kort sejour som lektor vid
Stockholms universitet, bar det av
till Lund och en lektorstjänst här. Jag
befordrades till professor i december
2011.

Våra bästa odlingsjordar består av material som avsatts under eller
framför en inlandsis, vi får grundvatten ur de stora rullstensåsarna
som bildades av forna isälvar och vi kan njuta av vackra landskap
– alltifrån djupa fjordar till små kullar – som formats av istida
processer. Vi själva är också ett resultat av istiderna; den moderna
människan har utvecklats i samspel med de stora miljöförändringar som ägt rum under de senaste 2,6 miljoner åren, den s.k.
kvartärtiden. Kvartärtiden är därför en mycket intressant tid att
studera för den som vill veta mer om Jordens historia och framtid,
om mänsklighetens utveckling och om våra naturresurser.
Under större delen av kvartärtiden var det kallare än idag,
och tidvis har stora inlandsisar brett ut sig över delar av Jorden.
Men hur stora var isarna? Hur byggdes inlandsisarna upp, hur
smälte de bort och vad var orsakerna? Hur snabbt kunde det ske?
Hur påverkade isarna landskapet? Hur var miljön utanför isarna
och under de isfria perioderna? Hur varierade havets nivå? Och
när hände allt detta? Vi vet en hel del men samtidigt sker nya
upptäckter som gör att vi måste tänka om – och det är kul!
Min forskning handlar om att försöka svara på frågor som
dem jag exemplifierat ovan genom att undersöka och ålders
bestämma sediment och landformer som finns bevarade. Jag har
framför allt studerat spåren efter de inlandsisar som funnits i Arktis och Skandinavien. Genom att läsa landskap och avlagringar
och tolka hur de bildats kan jag bygga upp en historia för de
senaste ca 200 000 åren. Just tiden är en mycket viktig aspekt,
och för att ta reda på när olika händelser ägde rum använder
jag olika metoder för åldersbestämning. En sådan metod är s.k.
luminiscensdatering, med vilken man kan mäta tiden som gått
sedan sandkorn senast utsattes för solljus, och jag har byggt upp
Sveriges första laboratorium för den tekniken här i Lund.

Mats E Eriksson | berggrundsgeologi

Fossil – nycklar till ett svunnet liv
Det är inte konstigt att fossil fascinerar! De förstenade resterna
är ju bevisen för en svunnen värld och låter oss rekonstruera
livet på jorden miljontals år tillbaka i tiden. De hjälper oss att
förstå evolutionen, vår egen utveckling som art, och de kan
praktiskt användas som indikatorer för urtida klimat och miljöer.
Samhällsekonomiskt har fossil en betydelse av monumentala
proportioner eftersom de gett upphov till våra eftertraktade
naturresurser olja och kol.
Min forskning handlar om att försöka förstå och rekon
struera marina ekosystem, framför allt från perioderna kambrium, ordovicium och silur (omkring 542 till 416 miljoner år
sedan). Jag arbetar främst med mikroskopiska fossil som kan
utvinnas i stora mängder ur den sedimentära berggrunden och
användas för att belysa en mängd olika frågeställningar. Mina
huvudsakliga forskningsintressen är att undersöka sambanden
mellan det svunna djurlivet och samtida förändringar i klimat
och miljö, men jag är också mycket intresserad av relationen
mellan rovdjur och bytesdjur och så kallad exceptionell bevaring,
alltså när fossil bevaras under mycket speciella omständigheter.
Jag har även tillämpat synkrotronljusbaserad teknik för
att undersöka fossila organismers anatomi. Denna teknik har
under de senaste åren revolutionerat paleontologin och gett oss
ovärderlig ny kunskap. Vi kan, utan att förstöra dem, analysera
mikroskopiska fossil med en ofattbar upplösning på under en
tusendels millimeter och upptäcka strukturer i det inre som
annars hade varit okända. Strukturerna ger en avsevärt bättre
kunskap om fossilen än vad som kan utläsas enbart från den
yttre hårdvävnaden. Därmed får vi också en starkare koppling mellan levande organismer och deras utdöda släktingar.
Paleontologin närmar sig alltså biologin med stormsteg och kan
ge svar på en lång rad frågor om livets utveckling och mångfald
genom tiden.

Jag föddes 1972 i Karlstad men
växte huvudsakligen upp i Lund och
tog studenten vid Katedralskolan.
Ursprungligen tänkte jag bli biolog,
men det blev istället universitetsstudier i geologi. Min forskning har
emellertid hamnat så nära biologi
man kan komma som geolog, nämligen inom paleontologi, dvs. läran
om fossila organismer och deras
utvecklingshistoria. Jag disputerade
2000 och blev därefter postdoktorsforskare vid The Ohio State University i USA. Väl tillbaka i Lund fick jag
en forskarassistenttjänst och blev
docent. Sedan 2011 är jag professor
och kombinerar min forskning med
stimulerande undervisning och olika
populärvetenskapliga uttrycksmedel.
Livets glädjeämnen delas med min
fantastiska Ulrika.
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Magnus Fontes | matematik

Sökandet efter rätt synvinkel

Jag är född i Uppsala 1963. Mina studier bedrev jag i Lund och disputerade
i matematik 1997 och var därefter
postdoktorsforskare i Nantes i två
år. Efter min sejour i Frankrike återvände jag 1999 till Lunds universitet
som lektor. Min lektorsbana inleddes
med ett halvt års forskningsvistelse
vid Mittag-Leffler-institutet i Stockholm. 2002 blev jag docent, 2003
prefekt för Matematikcentrum och
2011 professor i matematik. Sedan år
2000 har jag arbetat med nätverket
European Consortium for Mathematics in Industry, från januari i år som
president för organisationen. Jag är
en av grundarna av det Ideonbaserade mjukvaruföretaget Qlucore. Jag
bor i Lund och är gift med Nadia och
tillsammans har vi barnen Arild, Joel,
Marcel och Emilia.

Matematik är som all annan mänsklig verksamhet erfarenhetsgrundad, men matematikens byggstenar är abstrakta idéer.
Matematikens mål är att finna och begripliggöra relationer
mellan dessa abstrakta idéer. Det handlar om att finna en
synvinkel så att en given relation framstår som naturlig inom
det logiska ramverk den beskrivs i. Jag forskar både inom
inomvetenskaplig matematik, där problemen växer fram ur det
matematiska ramverket, och inom matematisk modellering
(beskrivning av ett fenomen med matematiska uttryck), där
problemen kommer från världen utanför.
Min inomvetenskapliga forskning har främst rört studiet
av ekvationer som tänks modellera strömning och flöden. Jag
har tagit fram matematiska ramverk som möjliggör studiet av
vissa flöden vilkas källor fungerar oregelbundet. Motivationen
till dessa studier har kommit från arbeten kring modellering av
bränsleceller (vilka omvandlar kemisk energi till elektrisk energi)
som jag skrev under min doktorandtid tillsammans med elektro
kemister från KTH. Den heliga graalen inom detta område är
att avgöra om de ekvationer som idag används för att beskriva
allmänna flöden har en enda unik lösning – något vi inte vet och
något som jag hoppas få uppleva att få besvarat. Jag tror att
svaret kommer att ge oss både nya och bättre modeller för att
beskriva flöden och nya beräkningstekniker.
Mitt arbete inom matematisk modellering har annars främst
rört utforskningen av stora datamängder. Jag har t.ex. arbetat
med att leta mönster och relationer som döljer sig i medicinska
och biologiska data. Även den matematiska modelleringen
handlar då om att finna den rätta synvinkeln, så att de relationer
som kan spåras i insamlade data framträder tydligt och enkelt.
Detta är intressant ur en teoretisk modelleringsaspekt, dvs. det
förbättrar våra metoder, men här finns också drivkraften att
tillsammans med medicinare och biologer få vara med och öka
den grundläggande förståelsen av begreppet liv.

anders gustafsson | fasta tillståndets fysik

Ljus från nano-skogen
Olika former av artificiellt ljus omger oss och en betydande del
av den energi som produceras i världen går åt för att alstra detta
ljus. De vanligaste ljuskällorna bygger på att material glöder
och ger ifrån sig ljus när man värmer upp det, som t.ex. den
heta gasen från ett stearinljus och glödtråden i en glödlampa.
Just uppvärmningen är nackdelen med dessa ljuskällor. När
man alstrar ljus så alstras även värme, och endast en liten del av
energin man tillför en glödlampa blir till ljus.
En av de mest effektiva ljuskällor som finns idag är lysdioder,
som går direkt från ström till ljus utan att gå omvägen via
värme. Lysdioder är effektiva, men det finns ändå utrymme för
förbättringar, speciellt för tillverkningskostnaden. Med billig
nanoteknik (atomslöjd) odlar vi en skog av miljontals nanotrådar,
där varje tråd är en lysdiod. Trådarna är så små att man hade
behövt fläta ihop flera hundra tusen för att göra en tråd med en
diameter i samma storleksordning som ett vanligt hårstrå.
För att en lysdiod som består av miljontals trådar ska vara
effektiv måste alla trådar vara identiskt lika och ha samma
färg. Eftersom de är mycket små så använder jag ett elektronmikroskop för att se inte bara hur de enskilda trådarna ser ut
utan även deras färg. Metoden kan liknas vid en ”tjock-TV”,
där en elektronstråle sveper över insidan av skärmen och lyser
upp små punkter i färgerna rött, grönt och blått. Tillsammans
ger punkterna alla nyanser från svart till vitt i bilden på TVn.
I elektronmikroskopet kan man se hur färgen varierar från tråd
till tråd. Det är mycket viktigt att kunna identifiera orsaken till
eventuella variationer och kunna förbättra tillverkningen och
därmed slutprodukten. Lysdioderna skulle t.ex. kunna användas
i belysning och displayer.

Jag föddes i Höganäs 1960. Där gick
jag i grundskolan och för varje gång
jag bytte skola när jag kom högre
upp i årskurserna kom jag längre
söderut i staden. Gymnasietiden
tillbringades ännu längre söderut på
Olympiaskolan i Helsingborg, där jag
läste naturvetenskapligt program.
Valet att fortsätta flytten söderut
för min utbildning var lätt och jag
gick på f ysikerlinjen i Lund. Efter
examen fortsatte jag och doktorerade i fysik 1991. Därefter blev jag
kvar på Fysicum. Efter några år tog
jag tjänstledigt för en tjänst vid École
Polytechnique Fédérale de Lausanne
i drygt två år. Under tiden där blev
jag docent i fysik i Lund 1995. Jag
befordrades till professor i juni 2011.
Jag bor i Lund med min hustru Norine.
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Jens Klingmann | kraftverksteknik

Att tillverka elektricitet
med liten miljöpåverkan

Jag är född i Malmö 1961, men tillbringade det mesta av min barndom i
Tyskland. Min huvudsakliga skolgång
har dock varit i Malmö, där jag även
läste naturvetenskaplig linje på S:t
Petri skola. 1980 började jag som
student på maskinteknik på LTH och
med undantag för några utflykter till
Stockholms universitet och Chalmers
tekniska högskola har jag varit LTH
trogen sen dess. Jag disputerade 1998
på laserbaserade mätningar av strömmande gaser och vätskor, blev docent
2003 och professor i kraftverksteknik
i maj 2011. Jag bor i Malmö med min
fru Marie och våra två barn, Sofia och
Filip.

I Sverige kommer en mindre del av el från förbränning av
fossila bränslen, men i europeiskt eller globalt perspektiv är
fossileldade kraftverk dominerande. Deras utsläpp har alltid
varit ett problem, men vilka utsläpp som ansetts mest skadliga
har varierat över tiden. Kunskaperna om de negativa effekterna
av sot, svavel- och kväveoxider har de senaste decennierna
kompletterats med insikten att koldioxid påverkar det globala
klimatet. Utsläppen av koldioxid skiljer sig från de andra genom
att mängderna är stora och att de inte kan minskas genom
ändringar i förbränningsprocessen. De två strategier som
står till buds är att antingen ersätta de fossila bränslena med
förnyelsebara – som också avger koldioxid, men den kan anses
balanseras av den koldioxid som binds när de framställs – eller
att avskilja koldioxiden i kraftverket för att sedan transportera
den till ett lämpligt lagringsutrymme. Båda strategierna har
stora konsekvenser för utformningen av kraftverket och speciellt
av förbränningsprocessen.
Min forskning är i huvudsak experimentell och har under
lång tid kretsat kring förbränning av antingen förnyelsebara
bränslen eller fossila bränslen i förhållanden som kan uppstå om
man avser att avskilja koldioxiden. Förbränning är en förvånansvärt komplex process som kräver kunskaper i både kemi, fysik
och ingenjörsvetenskap. Den har visat stor motståndskraft mot
teoretiska metoder, och även om snabba datorer har möjliggjort
vissa framsteg är behovet av experimentella data fortsatt stort.
Förhoppningen är att denna forskning, som sker i samarbete
med fysiker och kemister, experimentalister och teoretiker, ska
bidra till miljövänligare elproduktion.

Jinliang Yuan | värmeöverföring

Värmeöverföring i avancerade energisystem
Med hjälp av nanovetenskap och nanoteknik (som kan kallas
atomslöjd) har katalysatorer kunnat utvecklas avsevärt under
senare år, bland annat genom att minska por- och partikelstorleken i s.k. funktionella, porösa material som är centrala för katalysatorernas funktion. Detta har lett till effektivare användning
av ändliga resurser, och därmed mindre utsläpp samt till mer
ekonomisk användning av ädelmetaller i katalysatorer. Att ändra
de funktionella materialens storlek och sammansättning innebär
emellertid stor inverkan på de s.k. transportprocesserna inne i
materialen. Det gäller värmetransport samt transport av reaktanter (substanser inblandade i kemiska processer) och elektroner
till de funktionella materialens aktiva ytor. Förståelse och analys
av värmetransport och av andra transportfenomen blir då väldigt
värdefull i avancerade energisystem inklusive batterier, bränsleceller och avgasbehandling.
Min nuvarande forskning berör förståelse av de fysikaliska
mekanismer som styr katalytiska reaktioner samt hur katalytiska
reaktioner och s.k. multifunktionella porösa materials struktur
påverkar värmeöverföring och andra transportprocesser i bränsle
celler med avseende på materialens storlek, sammansättning
samt tillverkningsprocesser. Utveckling och tillämpning av
modeller som kan simulera transportfenomen och reaktioner
som sker vid olika längdskalor är centralt. Som exempel används
mikroskopiska, partikelbaserade modeller för processer som sker
i katalysatorlagrens porösa strukturer (vid nano- och mikroskala),
och makroskopiska beräkningsmodeller används för de transportfenomen som sker i bränslecellens kanaler och elektroder, vilket
innebär millimeterskala och större. Mikro- samt makroskaliga
modeller kan sedan kombineras för att skapa modeller som kan
förutse både en bränslecells övergripande prestanda, och de
transportfenomen som äger rum vid betydligt mindre längdskalor.

Jag föddes år 1963 och växte upp i de
centrala delarna av Kina. 1980–1985
utbildade jag mig till mariningenjör
vid Dalian Maritime University
(DMU). År 1988 tog jag min första
masterexamen vid Harbin Institute of
Engineering i Kina och jobbade som
lärare vid DMU tills jag flyttade till
Malmö för att ta min andra masterexamen vid World Maritime University åren 1997–1998. Jag inledde min
forskarutbildning vid Lunds tekniska
högskola (LTH) år 1999. Inom värme
överföring avlade jag doktorsexamen
i februari 2003, och jag blev antagen
som docent år 2006. Jag fick en tjänst
som universitetslektor vid LTH år
2008. I juni 2011 blev jag befordrad
till professor i värmeöverföring vid
LTH. Jag är gift med Ying och vi har
en dotter, Weiling.
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Program
1

J. S. Bach: Bourée ur orkestersvit nr 3 BWV 1068

2

Tal av Rector magnificus, professor Per Eriksson

3

Installation
Juridiska fakultetens dekanus, professor Christina Moëll, presenterar Mats Tjernberg
Medicinska fakultetens dekanus, professor Gunilla Westergren-Thorsson, presenterar 
Anders Bergenfelz, Gunvor Gard, Lars E Olsson, Margareta Troein Töllborn, Mauno Vihinen,
Elisabet Wirfält
Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus, docent Ann-Katrin Bäcklund, presenterar
Martin Andersson, Fredrik Björklund, Verner Denvall, Jitka Lindén, Åsa Lindholm-Dahlstrand,
Karl-Johan Lundquist, Mina O’Dowd, Geoffrey Patching, Jan Teorell
Naturvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Olov Sterner, presenterar
Helena Alexanderson, Mats E Eriksson
Rektor vid Lunds Tekniska Högskola, professor Anders Axelsson, presenterar
Magnus Fontes, Anders Gustafsson, Jens Klingmann, Jinliang Yuan
Rektor installerar de nya professorerna

4

J. Dowland: Come again

5

Installationsföreläsning av professor Jan Teorell

6

G. P. Telemann: Sonata i G-dur Largo e misurato & Vivace e staccato

7

Utdelning av universitetets pedagogiska priser för framstående insatser i utbildningen
Utdelning av studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen

8

J. P. Rameau: Clair Flambeau du Monde

9

Tal av Lunds universitets studentkårers ordförande jur.stud. Tora Törnquist

10 Tal till Lunds universitets studenter av professor Margareta Troein Töllborn
11 J. S. Bach: Bourée ur orkestersvit nr 3 BWV 1068
Musiker och sångare från Akademiska kapellet och Palaestra vokalensemble vid Odeum under
ledning av director musices Patrik Andersson. Solister: Annie Lindgren och Stina Jansson.

Efter installationen är samtliga närvarande välkomna att inta förfriskningar i Pelarsalen 
i Universitetshusets källarplan.
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