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För inte så länge sedan var tredje 
våningen i Juridiska fakultetens hus 
på Lilla Gråbrödersgatan fylld av 
kablar och hyllor med kretskort från 
golv till tak. Fönstren var igensatta 
med bunkerbetong och stål för att 
motstå beskjutning från fientliga 
makter. Men nu har den tidigare 
tele stationen gett plats åt en nyli-
gen invigd, ljus och modern studie- 
och kontorsavdelning.

Juridiska fakultetens vackra tegelhus 
byggdes 1914–15 och rymde ursprungli-
gen både post och televäsende för den lil-
la staden Lund. Tre trappor upp fanns 
postmästarens tjänstebostad, komplett 
med både herrum och pigkammare, och 
teleexpeditionen där lundensarna kunde 
skicka telegram och beställa rikssamtal.

På 1960-talEt FlyttaDE PoStEn ut och 
Televerket övertog hela byggnaden. En 
stor mekanisk telestation byggdes upp 
på tredje våningen, där väggarna revs 
och golven förstärktes för att klara den 
tunga apparaturen. Samtidigt murades 
fönstren nästan helt igen, och bara små 
gluggar täckta med luckor i pansarstål 
blev kvar.

– Telestationen tog emot, förstärkte 
och vidaresände rikssamtal från hela lan-
det. Den ansågs därför som ett möjligt 
militärt mål i händelse av krig, förkla-
rar Juridiska fakultetens IT-chef Mag-
nus Svensson.

När de datoriserade växlarna inför-
des fick de krigsviktiga funktionerna 

Skottsäker telestation på Juridicum 
blev ny studie- och kontorsavdelning 

flytta över till ett hemligt bergrum. Den 
föråldrade jätteväxeln i fakultetsbygg-
naden stod ändå kvar i många år efter-
som det sågs som alltför svårt att riva 
ut den. Men med stöd från fastighets-
ägaren, Stiftelsen Akademihemman, 
har arbetet nu ändå gjorts. De igensat-
ta fönstren har öppnats (bara ett enda 
fönster tog 40 mantimmar), de kablar 
som fortfarande används har identifie-
rats och dragits om, och tonvis med oan-
vända kablar, kretskort, stativ och hyl-
lor har skrotats.

DEn 400 kvaDratmEtEr Stora, öpp-
na ytan har nu fått nya innerväggar och 
förvandlats till nio tjänsterum och flera 
grupprum med totalt 75 studieplatser. På 
hedersplatsen i det största rummet tronar 
ett jättestort ekbord med massiva stolar 
och två kristallkronor. Hela möblemang-
et är donerat av Hovrätten i Malmö, som 
flyttat till nya lokaler med en moderna-
re inredning.

De mindre borden är försedda med 
vägghängda datorskärmar, så att grupp-
arbetande studenter kan se gemensamma 
dokument utan att behöva trängas runt 
en liten bärbar dator.

– Vi fick idén från den australiensis-
ke professorn Peter Jamieson, som besökt 
LU och gett tips om hur man skapar mer 
attraktiva studiemiljöer, säger Magnus 
Svensson.

Han berättar att det stora ekbordet 
också var Peter Jamiesons idé – eller i 
varje fall att denne talat om värdet i att 
ha inte bara små gruppbord utan också t

Hovrätten i Malmö har donerat 
kristallkronor och ett stort ekbord 
med massiva stolar till det största 
studierummet på Juridicum.
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ett större bord. Poängen med det är att en 
ensam student kan finna det svårt att slå 
sig ner vid ett litet bord hos två–tre andra 
som han eller hon inte känner. Då är det 
lättare för den ensamma att sätta sig vid 
ett stort bord, dit det kanske sedan kom-
mer andra i samma situation.

JuriDikStuDEntErna har nu fått gott 
om utrymme för att träffas och samar-
beta, vilket inte varit möjligt i bibliote-
ket som bara har tysta studieplatser. Men 
även om tredje våningen förvandlats till 
en arbets- och studiemiljö, så har banden 
till det gamla Televerket inte helt klippts 
av. Televerkets stationsmästare står näm-
ligen kvar i sitt tidigare kontor och håller 
uppsikt över studenterna.

– Fram till 90-talet hade Televerket 
ett museum där den här skyltdockan in-
gick, klädd i en tidstypisk tjänstemanna-
uniform. Men när Televerket blev Telia 
la man ner museet och dockan flyttades 
bort. Vi hittade honom i telestationen i 
Vellinge och fick honom till skänks av 
Telia, berättar Magnus Svensson.

Han är stolt över den nyputsade och 

avdammade stationsmästaren, och även 
över att fakulteten är ”världens enda juri-
diska fakultet med inbyggd telestation”. 
För det finns faktiskt fortfarande tele-
verksamhet i fakultetens byggnad: Teli-
as AXE-växel är inrymd i ett annex på 
baksidan av den gamla sekelskiftesfastig-

heten. Medan juristerna i början av sin 
tid på Lilla Gråbrödersgatan var inhyr-
da hos Telia, så är det nu det omvända 
som gäller: Telia är inhyrt hos Juridiska 
fakulteten.

TexT: INGeLA BJÖRCK

FoTo: KeNNeT RuoNA

t

De mindre borden är försedda med vägghängda datorskärmar, så att studenter kan se gemen-
samma dokument tydligt. I bakgrunden skyltdocka från Televerkets gamla museum.

Den 400 kvadratmeter stora, öppna ytan där det tidigare fanns en telestation har nu fått nya innerväggar och förvandlats till nio tjänsterum och 
flera grupprum med totalt 75 studieplatser.
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Ur innehåLLet

8 lundaforskare spårar Hiv tidigt
Amerikanska läkemedelsverket FDA ser stor potential i en ny me-
tod att spåra HIV-smitta på ett tidigt stadium. Bakom metoden 
står det lilla lundaföretaget CapSenze som har startats av forska-
re från Lunds universitet. 

9 lättare att tyda Dna-spår
DnA-prover från brottsplatser är ofta små och smutsiga, och 
därmed svåra att analysera. Men nu har LU-doktoranden Johan-
nes Hedman varit med och skapat en enzymblandning som gör 
proverna skarpare, vilket ökar chanserna att knyta gärningsman-
nen till brottet.

14 kan man lita på forskare?
Förtroendet för forskarna minskar, visar en ny undersökning. 
LUM har träffat fyra forskare och diskuterat vad som kan ligga 
bakom denna trend.

20 Förebilder på hög nivå
Det är fortfarande för ont om kvinnor på höga tjänster inom LU. 
Häromåret gjordes därför en satsning på kvinnliga gästlärare och 
som uppkallades efter Hedda Andersson, Lunds första kvinnliga 
student. LUM har mött tre av dem.

24 oväntad uppvaktning
Ena dagen föräldraledig, nästa nerringd av journalister. när den 
egyptiska revolutionen bröt ut blev Mellanösternkännaren Anna 
Sundell plötsligt ett hett villebråd för medierna.
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artikElSök. – Informera i god tid 
och ta gärna hjälp av några använ-
dare som får utvärdera söksystemet 
i förväg. På så sätt kan man åtgärda 
barnsjukdomar och undvika mycket 
onödig frustration!

Det rådet ger Marju orho-Melan-
der, professor i genetisk epidemio-
logi, till Biblioteksdirektionen inför 
det verktyg som senast till årsskif-
tet ska ersätta LibHub, kritiserad 
ersättare till sökverktyget elin.

Marju Orho-Melander är en av de fors-
kare som LUM talat med som är myck-
et beroende av ett fungerande centralt 

söksystem för vetenskapliga artiklar.
– Övergången från Elin till LibHub 

var frustrerande, det har haft samma in-
verkan på mitt arbete som om min dator 
skulle ha kraschat, säger hon. Men nu har 
jag lärt mig använda det och kommer åt 
de allra flesta forskningsartiklarna.

DEt var i börJan av året som LibHub in-
troducerades som en övergångslösning, 
och det har redan fått utstå mycket in-
tern kritik. Flera forskare anser att Lib-
Hub har allvarliga brister som försvårar 
deras forskning. Många artiklar och pu-
blikationer saknas och i samband med 
övergången har dokument och referenser 

Jan-Åke Nilsson, pro-
fessor i evolutionär 
ekologi. 
– Jag använder inte 
universitetsbibliotekets 
sökverktyg särskilt 
mycket. Biologibibliote-
ket använder ett annat 

söksystem, ISI Web of Knowledge och det 
fungerar utmärkt. De tillhandahåller de 
resurser vi behöver. Vi parallellpublicerar 
egna artiklar i LUP (Lunds universitets 
publikationer). 

 
Sofia Feltzing, pro-
fessor i astronomi.
– Inom astronomisam-
hället finns egna da-
tabaser, som är mer 
nischade. Därför använ-
der vi knappt univer-
sitetsbibliotekets sök-

verktyg. Vi har inte nåtts av information 

ForSkarkommEntarEr

om att universitetet skulle byta söksystem. 
– Men Lunds universitetsbibliotek pre-

numererar på elektroniska böcker från det 
tyska förlaget Springer. Böckerna finns i 
universitetsbibliotekets sökverktyg och det 
är en stor tillgång för forskare.

– Det är dyra publikationer och som 
forskare är det enormt viktigt att ha till-
gång ett så stort utbud av artiklar. Astro-
nomiska institutionen parallellpublicerar i 
LUP och snart kommer även studenternas 
arbeten att publiceras i LUP student paper.

Christer Löfstedt, 
professor i ekologi. 
– Jag är ingen stor an-
vändare av universitets-
bibliotekets egna sök-
verktyg, utan söker 
artiklar på andra sätt, 
bland annat sökmoto-

rerna Web of Science och Science Citation 
Index. 

– Så jag är inte direkt drabbad, men det 
är ju irriterande att erfara hur det slösas 
med våra biblioteksresurser.

Deniz Kirik, professor 
i neurovetenskap. 
– Universitetsbibliote-
kets söksystem ger mig 
tillgång till databasen 
PubMed, som jag an-
vänder dagligen. Det 
vore fantastiskt om uni-

versitetsbibliotekets sökverktyg erbjöd en 
programvara som gav möjlighet att skapa 
egna lokala digitala bibliotek. Det skulle 
fungera som en databas där vi kan samla 
och dela de vetenskapliga artiklar som vi 
använder och refererar till i vårt forskarlag.

Marie Lindstedt Cronberg, docent, 
forskare och studierektor vid Histo-
riska institutionen 
– Universitetsbibliotekets sökverktyg är ett 

”låt användare utvärdera 
nya söksystemet i förväg” 

Kritiserade LibHub ersätts till årsskiftet

Marju Orho-Melander 
fick stora problem när 
söksystemet Elin ersat-
tes av LibHub. Det var 
ungefär lika illa som 
om hennes da-
tor hade krasch-
at. LibHubs er-
sättare bör 
provas ut 
bättre i 
förväg, 
me-
nar hon. 
foto: 
kennet 
 ruona
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försvunnit. Andra forskare är helt obe-
roende av det centrala sökverktyget och 
använder sig istället av egna nischade da-
tabaser eller andra sökverktyg (se kom-
mentarer nedan). 

larS bJörnSHaugE som är chef för Bib-
lioteksdirektionen säger sig vara mycket 
olycklig över de problem som introduk-
tionen av LibHub har medfört för an-
vändarna. Ambitionen var att se till att 
LU och de andra högskolorna som varit 
med om att finansiera drift och utveck-
ling av Elin, skulle få fortsatt tillgång till 
det under 2011 – under tiden som ett nytt 
söksystem upphandlades.

– Tyvärr gick det inte avtalsmässigt 
att få till en lösning på detta. Den enda 
möjlighet som återstod var att under en 
övergångsperiod använda LibHub som 
en tillfällig lösning, förklarar han. 

Biblioteksdirektionen har nyligen till-
satt en projektgrupp som ska leda upp-
handlingen av ett nytt sökverktyg som 
kan ersätta LibHub. Målet är att det nya 
sökverktyget ska vara infört senast till 
årsskiftet.

mycket viktigt redskap för oss humanister, 
vi använder det både för forskning och un-
dervisning. Vi gör litteraturlistor med hän-
visningar till artiklar som har funnits att till-
gå via sökverktyget. nu vet vi inte om de 
hänvisningarna står kvar eller om de har 
fallit bort. Häromdagen berättade en kol-
lega att hänvisningarna till hans egna ar-
tiklar inte längre fungerar. Det är ett digert 
arbete att gå igenom alla litteraturhänvis-
ningar till universitetsbibliotekets sökverk-
tyg och det är inte en uppgift som vi upp-
lever att vi har möjlighet att ta oss an. Det 
är biblioteket som måste göra något åt si-
tuationen, fast det känns ovant för oss att 
tänka så.  

   
Artur Schmidtchen, 
överläkare, profes-
sor i dermatologi och 
venereologi .
– Jag använder inte 
universitetsbibliotekets 

sökverktyg särskilt mycket, möjligheten 
att använda det via fjärrinloggning är bra. 
Det händer att jag beställer artiklar som 
inte går att hitta på annat vis.  Det brukar 
fungera utmärkt, jag får artikeln i pdf-
format. PubMed är annars den stora sök-
motorn inom medicin. En trend är att allt 
fler vetenskapliga tidskrifter ger fri tillgång 
till sina artiklar (Open Access).   

Inger Hallström, 
professor i pediatrisk 
omvårdnad, institu-
tionen för hälsa, vård 
och samhälle. 
– Det är främst i 
undervisningen som 
vi använder universi-

tetsbibliotekets sökverktyg. Våra forskare 
upplever inte att LibHub är tillförlitligt, i en 
del fall får man bara fram 25 % av enskilda 
forskares artiklar. Google och PubMed 
framstår som mer tillförlitliga sökverktyg.

medicon village 
tar form
ForSkningSanläggning. Ide-
on Medicon Village blir namnet på 
den nya forskningsanläggningen för 
life science i Lund.

Det var den 14 januari som 
Mats Paulssons stiftelse för forsk-
ning, innovation och samhällsbyg-
gande ingick avtal om att förvärva 
AstraZenecas forskningsanlägg-
ning i Lund. Stiftelsen tar över an-
läggningen genom ett helägt fast-
ighetsbolag, Medicon Village AB, 
och VD i det blir Mats Leifland, tidi-
gare vice VD i Mats Paulssons före-
tag Peab.    

Ordförande i den nybildade stif-
telsen är Göran Grosskopf och vice 
ordförande Mats Paulsson. rektor 
Per Eriksson representerar Lunds 
universitet i styrelsen och Pia Kin-
hult region Skåne. Tillsammans har 
de utsett Allan Larsson som styrel-
seledamot.  

Lunds universitet planerar att 
förlägga ett centrum för cancer-
forskning innefattande bland an-
nat CrEATE Health och närliggande 
verksamheter i Ideon Medicon Vil-
lage som kommer att ha tillträde till 
forskningslokalerna senast den 10 
januari 2012.  

Ekonomihögskolan 
får stor donation
Donation. Industrimannen Sten 
K. Johnson finansierar ett nytt en-
treprenörskapscentrum vid Eko-
nomihögskolan genom en stor do-
nation. Donationen uppgår till 
sammanlagt 20 miljoner kronor 
över fyra år.

– Detta innebär en värdefull för-
stärkning både av forskning och ut-
bildning inom området. Donationen 
blir också en fin grundplåt för vårt 
nya Centrum för entreprenörskap 
som vi räknar med att starta i höst, 
säger Allan T. Malm, rektor vid Eko-
nomihögskolan.

–  Nu arbetar vi fokuserat på att 
förbättra systemet samtidigt som 
upphandlingen av ett nytt system 
pågår för fullt, uppger Lars Björns-
hauge.

JoHAN LINDSKouG

     bakgrund 
Sökverktyget Elin introducerades 2001 
vid Lunds universitet. Med det fick stu-
denter och forskare tillgång till mer än 
550 databaser och vetenskapliga tid-
skrifter. 

Sökverktyget hade utvecklats in-
ternt av en programmerare vid univer-
sitetsbiblioteket, och såldes även till 
andra lärosäten. 

när programmeraren under 2009 
avslutade sin anställning saknade uni-
versitetsbiblioteket den nödvändiga 
kompetensen för att driva Elin vidare. 

Biblioteksdirektionen fortsatte där-
efter samarbetet med den tidigare 
medarbetaren, som då anlitades som 
konsult. Han erbjöd då LibHub som en 
övergångslösning. 

t
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innovation. Världens tuffaste gran-
skare av läkemedel och nya ana-
lytiska tekniker, det amerikanska 
läkemedelsverket FDA, har fått upp 
ögonen för det lilla lundaföretaget 
CapSenze som på ett tidigt stadium 
kan spåra HIV-virus i blodet. Martin 
Hedström som forskar inom biotek-
nik är del ägare i företaget.

Han står bakom den nyutvecklade tekni-
ken för att mäta extremt låga koncentra-
tioner av gifter, virus eller andra ämnen 
i vätskor. I höst kommer den amerikan-
ska myndigheten att testa och utvärde-
ra metoden tillsammans med CapSenze.

– I och med att vi passerat den första 
granskningen har vi klarat den tuffaste 
biten. Gillar de testresultaten, lär det bli 
ett slutgiltigt godkännande om två till tre 
år. Ett godkännande från FDA är i prak-
tiken en förutsättning för att få tillgång 
till en internationell marknad, berättar 
Martin Hedström. 

Med dagens metoder går det först efter 
ett par månader att fastställa om någon 

har HIV eller inte. Men med lundatekni-
ken går det att spåra sjukdomen redan två 
veckor efter smittotillfället. Medan da-
gens tekniker främst mäter antikroppar 
kan CapSenze mäta extremt låga halter 
av virusmarkörproteinet p24, som sitter 
på virusets yta och frisläpps i blodbanan. 

Analysutrustningen ska framöver bli 
tillräckligt billig för att kunna köpas in 
av sjukhus i tredje världen.

– Tanken är att vår apparat, som idag 
är en prototyp av en skokartongs stor-
lek, ska kunna användas i Afrika, Asi-
en och i andra fattiga områden där HIV 
och AIDS har stor spridning. Går det att 
hitta sjukdomen tidigt kan man däm-
pa spridningen, förklarar Martin Hed-
ström, som arbetat med teknikutveck-
lingen de senaste tio åren. 

Bolagets andra delägare, som också 
kan beskrivas som dess fader, är Bo Mat-
tiasson, professor i bioteknik vid LTH. 
Under flera år har han byggt biosensorer 
av olika slag och redan för sjutton år se-
dan började han skissa på det som sena-
re skulle utgöra grunden för CapSenze. 

Ny metod kan spåra 
HIV-smitta tidigare

milJöStyrning. Lunds universitet 
har blivit värd för ett projektkontor 
med FN-flagg, earth System Go-
vernance Project. Därifrån ska man 
koordinera samhällsvetenskaplig 
forskning om vad som behövs göras 
politiskt för att komma till rätta 
med miljöproblemen. Kontoret 
kommer att ha fyra heltidsanställda 
i sina lokaler som är belägna i LuC-
SuS korridorer på Geocentrum. 

Martin Hedström i samspråk med Kosin 
Teeparuksapun som testkör en av CapSenzes 
prototyper. Hösten kommer Kosin Teeparuks-
apun att spendera i Washington för att till-
sammans med FDA testa tekniken.

I praktiken är företaget fortfarande ett 
forskningsprojekt. Det är också ett vid-si-
dan-av-projekt som Martin Hedström ar-
betar med på fritiden, när han inte forskar 
med annat och handleder doktorander. 

CapSenze fick 2010 års hedersomnäm-

– För Lunds del innebär det att universi-
tetet får en plats på kartan när det gäller 
forskning om miljöstyrningssystem, säger 
ruben Zondervan, som är föreståndare på 
kontoret. 

Han beräknar att det finns ca 10.000 
forskare världen över som forskar inom 
miljöstyrningssystem eller angränsande 
ämnen. 1500 av dessa är på något sätt 
knutna till projektet och 300 är mycket ak-
tiva. Många är statsvetare men även an-

Ruben Zondervan är föreståndare för nya 
Earth System Governance Project Office.

lu värd för kontor för forskning 
om miljöstyrningssystem
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nande när PriceWaterhouseCoopers, 
Lunds kommun och Lunds universitet 
delade ut innovationspriset. Sedan två 
år ingår även Joakim Larsson i bolaget. 
Det är mycket tack vare hans kompe-
tens på elektroniksidan som CapSenze 
blivit ett kommersiellt bolag.

TexT & FoTo: KRISTINA LINDGäRDe

     capSenzes 
     analysmetod
Möjligheten att hitta virus och andra in-
fektiösa substanser inom klinisk diag-
nostik är bara en av flera möjliga till-
lämpningar av CapSenzes analysmetod. 
Eftersom analysmetoden kan spåra lika 
låga koncentrationer som en upplöst 
sockerbit i Östersjön skulle den även 
kunna användas inom följande områden:
•  Bioterror: att övervaka och spåra 

gifter i exempelvis vattentäkter (vat-
tentorn etc.).

•  Miljöföroreningar: exempelvis går 
det att enkelt och billigt ta reda på 
om brunnsvatten är förorenat med 
kolera.

•  Säkrare läkemedelsproduktion: 
CapSenzes teknik kan minska risken 
för att biobaserade läkemedel orsa-
kar oönskade biverkningar på grund 
av föroreningar som kan förekomma i 
låga halter. 

Mikrobiolo-
gen Johannes 
Hedman har 
skapat en me-
tod för bättre 
DNA-analyser 
på brottsplat-
ser. foto: 
 jenny leyman

PoliSSamarbEtE. Nu använder sig 
polisen av en förbättrad metod för 
DNA-analys som Johannes Hedman, 
doktorand i teknisk mikrobiologi, 
ligger bakom. Tillsammans med 
Statens kriminaltekniska labora-
torium, SKL, har han skapat en ny 
enzymblandning som gör att DNA-
profilen från brottsplatsprover blir 
skarpare. Detta ökar chansen att 
knyta gärningsmannen till brottet 
när det genetiska utgångsmate-
rialet är litet och provet smutsigt – 
vilket det ofta är. 

– Många av de prover som SKL får in 
är så nedsmutsade av jord, matrester och 
snus att de tidigare inte gått att använda. 
Eller så innehåller de alldeles för få celler, 
berättar Johannes Hedman. 

Inom kriminaltekniken världen över 
har man jobbat mycket med att förbätt-
ra tidigare moment, såsom spårsäkring 
och DNA-extraktion. Själva analysen, 
där emot, har varit lite som en svart låda 
eftersom den köps in som en färdig pro-
dukt. Ingen har hittills försökt förbättra 
den för att klara av smutsiga prover. Se-
dan i november förra året använder poli-
sen sig nu av Johannes Hedmans metod. 

nu vill Skl FörStärka samarbetet. Det 
innebär bland annat att Johannes Hed-
man kommer att fortsätta sin forskning 
efter disputationen som anställd hos 
SKL, och att Birgitta Rasmusson, forsk-
ningsledare på SKL, kommer att jobba 
tillsammans med LTH-forskare.

För att öppna för nya, gemensamma, 
projekt bjöd Birgitta Rasmusson och Pe-
ter Rådström, professor i teknisk mikro-
biologi, in SKL och andra forskare från 
LTH och Kemicentrum till en runda-
bordsträff häromveckan. Att det finns 

”fler beröringspunkter än vad vi har råd 
till”, som någon uttryckte det, stod gan-
ska klart. 

Droganalys var ett område som togs 
upp. 

– Det kommer hela tiden nya dro-
ger. Det räcker med att tillverkaren har 
gjort en liten kemisk förändring för att 
den inte ska kunna klassas som narko-
tika. Här vill vi så klart gärna hitta sätt 
som gör att vi ligger steget före, förklarar 
Birgitta Rasmusson. 

Olov Sterner, professor i organisk 
kemi och Anna Stenfeldt Hennings, an-
svarig för droganalysarbetet vid SKL, 
diskuterade saken vidare under dagen.

KRISTINA LINDGäRDe

 
     Dna-analys
DnA-analys används inte bara av polisen 
utan också av sjukvården, livsmedelsindu-
strin, veterinärer och i miljöarbete. Efter-
frågan ökar starkt eftersom DnA-analysen 
är snabbare, känsligare och mer speci-
fik än odlingar av bakterieceller och andra 
mer traditionella analysmetoder. Flera fors-
kare jobbar idag med att göra analysmeto-
derna snabbare och robustare. 

ltH-doktorand 
förbättrar polisens 
Dna-analyser

tropologer, jurister, sociologer, ekono-
mer och en och annan naturvetare finns 
bland forskarna. 

Earth System Governance Project 
Office hänger organisatoriskt ihop 
med International Human Dimensions 
Programme on Global Environmental 
Change, IHDP, som i sin tur är förbun-
det med UnESCO. Fram till nu har kon-
toret legat i Bonn. Placeringen i Lund är 
ett samarbete mellan rektor, LUCSUS 
och Samhällsvetenskapliga fakulteten, 
som tillsammans bidrar med två miljo-
ner kronor om året till verksamheten.

TexT & FoTo: uLRIKA oReDSSoN

t

t
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gEnuSvEtEnSkaP. Den politiska 
satsningen på jämställdhet har 
slagit rot inom akademin, och 
genusvetarna har lyckats skapa ett 
utrymme för forskning om maktför-
hållanden som beror på kön, sexu-
alitet och etnicitet. 

Det fastslår Mia Liinason i en 
avhandling om vad genusvetarna 
har åstadkommit under sina drygt 
trettio år inom akademin. 

Men hon menar också att genusveten-
skapen har fått en slagsida mot forskning 
som har med könet att göra. Denna fo-
kusering på kön har gjorts på bekostnad 
av andra maktförhållanden – vissa makt-
strukturer har marginaliserats och kan-
ske till och med blivit mer osynliga. 

– Ämnet kan alltså i vissa fall ha bidra-
git till diskriminering istället för tvärt-
om, menar hon.

Det var under 1960- och 70-talen som 
regeringen kom fram till att det behöv-

des forskning om man ville komma läng-
re med jämställdheten. Pengar till jäm-
ställdhetsforskning öronmärktes och 
sedan dess har ämnet ofta varit i skott-
gluggen.

– Det är det politiska stödet till ämnet 
som får vissa att se rött, säger Mia Liina-
son, som personligen inte tycker att det är 
konstigare att man viker särskilda pengar 
till genusforskning än att man gör det till 
specifik medicinsk forskning.

Från börJan kallaDES ämnEt jäm-
ställdhetsforskning, men på 90-ta-
let döptes det efter diskussioner om till 
genus vetenskap. 

– ”Feministiska studier” hade egentli-
gen varit ett bättre namn, eftersom termen 
feminism signalerar den vilja till social för-
ändring som finns inom ämnet, säger Mia 
Liinason. Ordet genus blir missvisande ef-
tersom ämnet gör anspråk på att belysa 
även andra ojämlikheter och maktstruk-
turer i samhället, som exempelvis vad det 

Trettio år med genusvetenskap:

Etablerat ämne som 
kunde varit bredare

kulturvEtEnSkaP. Studenter 
och kollegor fick åka express i ett 
föreläsningsrally när kulturve-
tarna provade en ny modell för att 
presentera sin forskning. effektivt, 
informativt och något flåsigt var 
omdömet efter dagen. 

”Forskning pågår” presenterade 
många små smakbitar: från kom-
munikation med utomjordingar till 
medeltida äktenskap och spa-tren-
den.

Hur får dataspelstokiga mammor varda-
gen att gå ihop? Och vad påverkar unga 
kvinnor när de väljer preventivmedel? 

Publiken som bänkat sig uppe i den bio-
salongsliknande salen fick vara med om 
en resa genom 16 forskningsprojekt – un-
der en dag. En gång i kvarten var det dags 
att byta huvudperson och slänga sig in i 
ett nytt ämne. Då hade man hunnit med 
både miniföreläsning och en kort diskus-
sion med publiken. 

Etnologen Karin Gustavsson berät-
tade om sitt projekt på Folklivsarkivet 
och fångade publiken med skånska bil-
der från 1920- och 1930-talet. På ett av fo-
tografierna står tre studenter i vita möss-
sor med måttstockar och kartor, redo att 
cykla ut landsbygden utanför Helsing-
borg för att dokumentera livet i byarna.

Sexton forskningsprojekt på en dag
– Det fanns en oro för att allt det gam-

la höll på att försvinna och därför gjordes 
det expeditioner i nästan i kolonial stil ut 
på landsbygden för att fånga det hotade 
livet i byarna.

Expeditionerna var utsända från 
Nordiska museet till olika landsändar. 
Unga arkitektstuderande, konsthistori-
ker och etnologer med friska ben enga-
gerades för uppdraget. 

Karin Gustavsson tycker att det är 
viktigt att utsätta sig för olika slags frå-
gor – studenter och kollegor har ofta an-
dra, kanske oväntade infallsvinklar. For-
matet med kortföreläsningar tycker hon 
har den fördelen att förberedelsetiden 

Genusvetaren Mia Liinason har studerat 
hur det egna ämnet har vuxit fram vid aka-
demin.
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Etablerat ämne som 
kunde varit bredare

innebär att ha ett annat etniskt ursprung 
än majoritetsbefolkningen. 

Mia Liinason är själv genusvetare, 
den första som disputerat inom ämnet 
i Lund. Hon valde den svåra uppgiften 
analysera sin egen disciplin.

– Det har inte varit helt enkelt. Många 
varnade mig och tyckte att jag hade gett 
mig på ett riskabelt projekt, säger hon. 

DEt Svåra Har varit att det på vissa håll 
finns ett slags kåranda, berättar hon. Fe-
minister har alltid betonat vikten av att 
hålla ihop mot förtryck och orättvisor. 
Därför har kritik mot det egna ämnet vif-
tats bort. För att åstadkomma förändring 
har många menat att man måste fokuse-
ra på gemensamma erfarenheter och mål-
sättningar istället för interna olikheter och 
konflikter, berättar Mia Liinason. Det 
har funnits en rädsla för att självkritik ska 
försvaga den feministiska rörelsen. Där-
för har Mia Liinason ibland haft svårt att 
tolka kritiken på sitt avhandlingsarbete. 

– Vid mina presentationer under dok-
torandtiden kände jag mig ibland osäker 
på om jag fick kritik för att min forsk-
ning inte höll måttet eller om det var för 
att mina resultat provocerade. Men idag 
uppfattar jag den kritiken som ett ut-
tryck för förhandlingar om vilken sorts 
kunskap man vill producera, säger hon.

TexT & FoTo: uLRIKA oReDSSoN

blir kort, ett framförande på tio minu-
ter innebär att man inte behöver känna 
press att plocka fram nya rön och teser. 

– Och förhoppningsvis tröttar man 
inte heller ut åhörarna! 

Efter Karin Gustavsson tog andra över 
stafettpinnen och publiken rutschade vi-
dare och fick fundera över spabehand-
lingar – är det vår tids magi? Och bok-
omslag, poesi på internet med mera…

Johanna Rosenkvist var en av åhörar-
na, och hon passade också på att knyta 
kontakter med nya kollegor.

 – Jag har nyligen återvänt till Lund 
för en postdoc-tjänst, så för mig var den 
här dagen ett jättebra tillfälle att få en 
snabb presentation av vad som händer på 
institutionen, sa hon.

JeNNY LoFTRuP

FunDraiSing. Likt alla vårblom-
mor öppnar sig nu Botaniska 
trädgården mot lundaborna. 
Tack vare stiftelsen Forska Lund 
har det blivit möjligt att ta emot 
bidrag från allmänheten. om en 
tredjedel av trädgårdens drygt 
300.000 besökare hade skänkt 
en hundralapp var skulle det 
innebära en ökad satsning på 
skolbarn, liksom en förnyelse av 
buskar och träd.  

– Då hade vi lätt kunnat bli 
Sveriges vackraste trädgård, 
säger intendent Sofie olofsson.

Än så länge får Botan nöja sig med 
utmärkelsen ”Lunds vackraste plats” 
som Sydsvenskan utsåg trädgården 
till förra sommaren. 

Genom affischer och annonser gör 
nu Botaniska trädgården allmänhe-
ten varse om möjligheten att stötta 
dem ekonomiskt. Detta skulle inne-
böra en ökad satsning på den peda-
gogiska verksamheten, som en stör-
re möjligheter att ta emot skolklasser 
och arrangera temavisningar. 

bakom kamPanJEn ligger en för-
hoppning om att väcka barns och 
ungas intresse för att trygga jordens 
framtid. Föreståndare Marie Widén 
menar att den gruppen vistas allt 
mindre i naturen och samtidigt mins-
kar förståelsen för den i samhället.

– En av de viktigaste uppgifterna 
vi har är att öka intresset för naturen 
hos våra unga, säger Marie Widén.

Sofie Olofsson drömmer också om 
att samla alla Sveriges träd och bus-
kar i en pedagogisk slinga och märka 
dem med namn.

– Vi har ju dem alla i trädgården 
men de är så utspridda, säger hon.

Under april har trädgården haft en 
vårblommeutställning och i maj bju-
der man bland annat in tidiga morg-
nar till fågelskådning, och senare till 
lunchpromenad.

Läs mer om Botaniska trädgårdens 
kampanj och vad som är på gång på 
www.botaniskatradgarden.se

MARIA LINDH

Botan startar 
insamlingskampanj 

Botaniska trädgården vill kunna sat-
sa mer på verksamhet för barn och ung-
dom, och har nu startat en insamlings-
kampanj. foto: marie widén
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PoPulärvEtEnSkaP. Årets Huma-
nist- och teologdagar hade rubriken 
”Övergångar” och forskarna vände 
och vred på temat under den 8–9 
april. Föreläsarna höll sig mellan 
himmel och jord – vad talar t.ex. 
för att det finns liv i rymden? och 
på vilket sätt kan gester underlätta 
övergången till ett nytt språk ?

Svaren på de frågorna och många andra 
fick de nyfikna pensionärer, gymnasie-
elever och intresserade från allmänheten 
som trängdes i korridorerna under Hu-
manist- och teologdagarna. Under freda-
gen bjöds det på 28 olika kortföreläsning-
ar à 20 minuter, det hölls bokmarknad 
i foajén och studentorkestern Bleckhor-
nen spelade.

Under lördagen fick årets Rausing-
pristagare Bo Hagström konkurrera med 

Gaia ska kartlägga stjärnorna
aStronomi. en gång om året träf-
fas Sveriges rymdforskare för ett 
tvådagarsmöte, och i år var det 
Lunds tur att hålla i evenemanget. 
På mötet utbytte forskarna in-
formation och erfarenheter kring 
pågående och planerade satsningar 
inom alla områden med rymdan-
knytning, exempelvis rymdmedicin, 
solaktivitet, fjärranalys.

Bland annat redogjorde lundaforskaren 
Lennart Lindegren för den kommande 
storsatsningen på ett europeiskt rymd-
observatorium, Gaia. Sonden var tidi-
gare planerad att sändas upp 2012, men 
tidpunkten är nu framflyttad till mars 
2013. Gaia ska mäta avståndet till 1 mil-
jard stjärnor i Vintergatan, vår egen ga-
lax, en kartläggning som kommer att ge 
upphov till enorma mängder nya data 
och säkerligen även upptäcka ännu fler 
planeter där ute i rymden. Bakom sats-

ningen står Europeiska rymdorganisa-
tionen. Ursprungsförslaget till Gaia la-
des fram 1994 av just Lennart Lindegren, 

övergångar tema på årets Ht-dagar
den första varma vårdagen men lyck-
ades ändå dra fullt hus. Han tog emot 
Rausingpriset ur rektors hand och tack-
ade med att hålla en föreläsning om So-
lens mat som fick alla att längta efter röda 
havsräkor och små italienska bergsbyar. 
Bo Hagström menade att när man reser 
så kan man göra det genom maten – varje 
plats har sin smak och det gäller att leta 
reda på det som är unikt och tillagat av 
varsamma händer.

Förhoppningsvis kände besökarna 
också att de fick ta del av unik forskning, 
varsamt omgjorda till spännande föreläs-
ningar. Och att resa det kan man också 
göra hemma i Lund – forskarnas presen-
tationer tog publiken ofta långt bort från 
det invanda. För den som missade till-
ställningen finns det en andra chans, vis-
sa av föreläsningarna filmades och kom-
mer sändas i Kunskapskanalen.

i samarbete med en utländsk kollega, Mi-
chael Perryman.

Förre austronaten Christer Fuglesang 
deltog också på mötet och höll en föreläs-
ning om bland annat forskningen kring 
hur man kan hjälpa människor att för-
bereda sig för en lång vistelse i rymden.

Christer Fuglesang är numera chef 
för en enhet inom Europeiska rymdor-
ganisationen, ESA. Enheten sysslar med 
forskning och tillämpning på rymdsta-
tion och bemannade rymdfärder. 

Det är bara drygt ett och ett halvt år 
sedan Christer Fuglesang åkte på sin an-
dra, och sista, rymdfärd. Vid bägge resor-
na åkte han med rymdfärjan Discovery 
som nyligen togs ur bruk efter 39 resor 
under sammanlagt 27 års tjänst.

– Jo, visst kändes det lite nostalgiskt 
när Discovery gjorde sin sista rymdresa 
för några veckor sedan, berättar han för 
LUM.

TexT & FoTo: LeNA BJÖRK BLIxT

Christer Fuglesang var en av föreläsarna.

Bokmarknad i SOL-centrums foajé. 
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SamvErkan. Bättre och ökat samar-
bete över alla gränser: mellan Sve-
rige och Danmark, mellan forskare 
och näringsliv samt mellan universi-
teten i regionen. Det var en ge-
mensam nämnare vid konferensen 
”Forskningssatsningen i Skåne – ett 
lyft för hela europa” som handlade 
om att ta vara på effekterna av eta-
bleringen av MAx IV och eSS. 

 
Konferensen som hölls i början av april i 
Malmö var ett led i den regionala TITA-
satsningen (se faktaruta). 

Lars Kolte, från danska Videnskabs-
ministeriet och chefsförhandlare för 
ESS, betonade vikten av samarbete och 
bredd, inte minst inom och mellan uni-
versiteten. Eftersom MAX IV och ESS 
kräver multidisciplinära team, menade 
han att hela universitetsstrukturen mås-
te göras om.

– Vi måste utbilda forskare som har 
en specialitet, men en bredare förståelse. 
På universiteten är det silos. I Danmark 
är det – och jag har en känsla av att det 
är så i Sverige också – svårt att samarbe-
ta mellan universiteten. Att plugga på två 
universitet samtidigt i Öresundsregionen 
är en mardröm i dag. 

rEgionStyrElSEnS orDFöranDE Pia 
Kinhult var inne på samma spår. Hon 
menade att det var viktigt att ha samma 
målbild, och att det var därför angeläget 
med samverkan mellan olika sektorer.

– Vi måste göra något åt stuprören 
som skiljer akademi, industri och sjuk-
vård åt. Stuprören har byggts efter vari-
från pengarna kommer, men här finns nu 
en möjlighet att bryta upp gamla förvalt-
ningsstrukturer.

Lars Kolte poängterade att MAX IV 
och ESS inte är ”leksaker för forska-
re” utan ett viktigt europeiskt projekt. 
Med en fast förbindelse till Tyskland blir 

Skåne, Danmark och norra Tyskland en 
enda forskningsregion.

– Det är oerhört viktigt för Danmark 
att tänka mer internationellt, sa Lars Kol-
te. Ser vi inte Skåne och Tyskland tror 
jag att vi blir en landsbygd som är intres-
sant av historiska skäl, men inget annat.

Han berättade om den danska delen 
av ESS, ESS Data Management & Soft-
ware Centre, som ska byggas i centrala 
Köpenhamn. Ett sextiotal forskare och 
tekniker från hela världen ska arbeta där. 
Att skapa mötesplatser och öppna upp för 
forskare i världsklass är något man redan 
börjat arbeta med. 

– Det är viktigt att det är på ESS man 
möts, sa Lars Kolte.

axEl StEuwEr, forskare på ESS, betona-
de behovet av att industrin och forskar-
världen måste närma sig varandra för att 
satsningen på forskningsinfrastruktur 

”max iv och ESS
 inga leksaker för forskare”

ska löna sig samhällsekonomiskt. 
Industrin och forskarna talar inte 

samma språk. Industrin saknar kunskap 
och experter som kan utnyttja tekniken, 
och forskarvärlden har svårt att paketera 
verktygen så att industrin kan använda 
dem, menade han. 

KARIN LILJA

 
     tita
Tillväxt Innovation Tillgänglighet Attrak-
tivitet, är ett projekt som syftar till att ta 
vara på möjligheterna som etableringen 
av forskningsanläggningarna MAX IV och 
ESS innebär. Projektet drivs under tre år 
och har en budget på ca 47 miljoner kro-
nor. Bakom står bland annat alla kommu-
ner i Skåne, region Skåne, och Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

Ytterligare information: www.essmax-
4tita.se 

Lars V Kolte, från 
danska Vetenskaps-
ministeriet be-
rättar livfullt hur 
Öresundsregio-
nen ska dra nytta av 
MAX IV och ESS. 
foto: sven persson/
swelo.se 

t
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Förtroendet för forskare har 
minskat de senaste åren. Det 
kan bero på misstankar om att 
forskningen styrs och på rap-
portering om forskningsfusk, 
visar en ny studie från Veten-
skap & Allmänhet, VA.  

Andelen med stort eller myck-
et stort förtroende för forska-

re vid universitet och hög-
skolor sjönk från 75 procent 
2009 till 63 procent 2010 i 
den årliga VA-barometern. 
För att söka orsakerna till 
det minskade förtroendet 
har fördjupade intervjuer 
gjorts med 1.000 svensk-

ar. De flesta med litet förtro-
ende menar att forskningen 

antingen är styrd – av företag, 
politiker eller forskares egna in-

tressen – eller komprometterad av 
fusk och oegentligheter. Många anger 

även att forskningen är för ”flummig”, att 
den ger för lite resultat eller helt enkelt är 
onödig.   

VeM kan Man    
        Lita på?

Förtroendet för forskare minskar

Hur styrda är universitetets 
forskare egentligen? 
ill: maria esaiasson
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VeM kan Man    
        Lita på?

– Samverkan mellan näringsliv 
och akademi lyfts ofta fram som vik-
tig för Sveriges tillväxt och konkur-
renskraft.Samtidigt finns en risk att 
allmänheten tappar förtroende för 
forskning som uppfattas som styrd 
av företag, säger Karin Hermans-
son, utvecklingschef VA, som an-
svarat för studien.  

Av dem med stort förtroende ang-
er hälften som skäl för det att fors-
kare är kunniga och engagerade. Att 
forskningen ger resultat nämns ock-
så ofta, liksom att vetenskaplig me-
todik och hård kontroll borgar för 
förtroende.   

mEDiErna SPElar En viktig roll 

för synen på forskare. 33 procent 
uppger att de sett eller hört nyhe-
ter som gjort dem mer positiva till 
forskare eller forskning. Framför allt 
nämns nya rön från medicinsk forsk-
ning.  Bara 12 procent uppger att de 
påverkats i negativ riktning av nyhe-
ter. De flesta exempel de minns rör 
forskningsfusk eller ”styrd” forsk-
ning.   

– Resultaten visar att öppenhet 
om forskningens villkor, regelverk 
och arbetssätt är helt nödvändig. 
Lärosätena behöver också tydligare 
ta avstånd vid misstankar om fusk 
och oegentligheter, säger Karin Her-
mansson.   

StuDiEn gEnomFörDES av VA med 
stöd från Linköpings universitet, 
Linnéuniversitetet, Lunds universi-
tet, Stockholms universitet, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Umeå univer-
sitet, Uppsala universitet och Öre-
bro universitet. Intervjuerna gjordes 
via webbenkäter av Novus Opinion. 
Urvalet svarande representerar den 
svenska befolkningen med avseende 
på kön, ålder och region.  

För mer information, ta del av 
rapporten ”Slitsamt förvärvat och 
snabbt fördärvat? – en studie av för-
troendet för forskare” på www.v-a.se 

Publiceringsraseri möjlig orsak 
till minskat forskarförtroende
Allmänhetens förtroende för 
forskarna minskar. Wilhelm Agrell, 
professor på Forskningspolitiska 
institutet, talar om jakten på excel-
lens och det pågående ”publice-
ringsraseriet” som en möjlig orsak.

– Forskarna lockas kanske att 
publicera sina resultat för tidigt. I 
värsta fall kan några hemfalla till 
fusk, säger han.

I dag når både vetenskapliga framgångs-
sagor och fuskaffärer ut brett. Allmän-
heten får en mer nyanserad bild och att 
människor i gemen ifrågasätter forskar-
na är kanske både naturligt och berätti-
gat, menar Wilhelm Agrell.

– Förtroende är något föränderligt, 
lättförflyktigat. Vi vet inte om forsk-
ningsfusket ökat, men bara detta att in-
citamenten finns för det är allvarligt nog! 
Och varje avslöjande om fusk spiller över 
på förtroendet för hela systemet.

Wilhelm Agrell tycker att Vetenskap & 
Allmänhets undersökning (se artikel in-
till) sätter fingret på viktiga frågor. Han 
har dock en del invändningar när det gäl-
ler undersökningens metod och begrepp – 
t.ex. är det inte tillräckligt utrett vad som 
menas med ”förtroende”. Det är också 
viktigt att dra rätt slutsatser av resultaten.

– Bland de intervjuade finns de som 
tycker att all forskning är ”flum” – de 
kanske snarast återspeglar en okunnig-
het om vad forskning är. Men de som me-
nar att forskare inte är tillförlitliga, bland 
annat för att de sitter i företagens knä – 
de tar upp ett strukturellt problem kring 
vetenskapens oberoende. Om de har rätt 
ska vi inte angripa symtomet – bristen på 
förtroende – utan själva problemet.

Wilhelm Agrell menar att forska-
re måste våga utmana för att vara sam-
hällsrelevanta.

Eftersom de samtidigt är mer expone-

rade än förr är det rimligt att de också blir 
mer ifrågasatta. Samhällsrelevant forsk-
ning kan inte vara alla till lags. Men han är 
rädd att det finns andra skäl till det mins-
kande förtroendet som är betydligt värre.

– Om det är forskarnas egen statusjakt 
som gör att folk inte litar lika mycket på 
dem längre så är det mycket allvarligt.

Universitetet är en ”förtroendeinsti-
tution”. Förtroendet är lika centralt för 
forskningen, som det är för rättsväsen-
det, säger Wilhelm Agrell.

– Frågan om jäv finns alltid med i bil-
den. För vem görs denna forskning? Är 
forskaren oberoende? Kan jag som utom-
stående lita på resultaten?

Beroendet har stor betydelse för för-
troendet, men det gäller inte nödvän-
digtvis förväntningen att forskningen 
ska vara nyttig. Tillämpad forskning är 

”om det är forskarnas 
egen statusjakt som gör 
att folk inte litar lika 
mycket på dem längre så 
är det mycket allvarligt.”

Wilhelm Agrell är professor i underrättel-
seanalys vid Forskningspolitiska institutet.  
foto: kennet ruona

t
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kanske inte oberoende, men kan ha 
hög trovärdighet.

En bakomliggande orsak till att 
förtroendet minskar för forskarna 
kan dock vara följderna av det extre-
ma konkurrens- och marknadstän-
kande som brett ut sig de senaste tio 
åren, menar Agrell. Kraven på profi-
lering och excellens genomsyrar län-
der, lärosäten, forskningsmiljöer och 
enskilda forskare. För lärosätena gäller 
att komma högt på rankinglistor, för 
forskare att producera ”mätbara stor-
heter”, exempelvis artiklar som ger po-
äng i form av citeringar.

– Marknadsideologin har dragit 
inte som en vind, utan som en storm 
genom forskarsamhället, med hårda 
krav på enhetlighet och anpassning, 
krav som är mycket svåra att stå emot.

”Normalvetenskapens tyranni” 
gynnas av det akademiska bedöm-
ningssystemet, peer review, dvs. att 
forskare bedömer andra forskare, fort-
sätter Agrell.

– Det är forskarna inom de domine-
rande ämnena som representerar ”nor-
men”. De har tolkningsföreträde och 
bestämmer vad som är god vetenskap.

Visst finns en kritisk diskussion 
kring den ”mainstreaming” av forsk-
ningen som pågår och som förstärks 
av peer review-systemet, säger Wil-
helm Agrell. Men ett enskilt land som 
Sverige och ett enskilt universitet som 
Lunds kan inte mycket göra – utveck-
lingen rullar på med global oövervin-
nerlighet. Alla springer med – eller ris-
kerar att hamna i bakvatten.

Att forskarna exponeras mer i me-
dierna är en del av marknadsanpass-
ningen, men den tycker alltså Wil-
helm Agrell är i grunden sund.

– Kanske berodde en del av det för-
troende som fanns förr för universitet 
och professorer på att forskningen fak-
tiskt var väldigt lite känd, säger han.

BRITTA CoLLBeRG

Fotnot. Wilhelm Agrell har skrivit om 
forskningsfusk bl.a. i antologin ”Forsk-
ningens gråzoner – tillrättaläggande, an-
passning och marknadsföring i kunskaps-
produktion” från 2007 som han även var 
redaktör för.

UtManing att 
återstäLLa 
tiLLiten
Begreppen och metoderna i 
dagens forskning blir allt mer 
svårgripbara, och frågornas kom-
plexitet allt större. 

Det tror vetenskapsjournalisten 
Peter Sylwan är två skäl till att 
allmänhetens förtroende för fors-
karna har minskat. Att återställa 
tilliten, eller i varje fall rädda den 
från fortsatt erosion, ser han som 
en stor utmaning.

– Förr var forskningen mer ”sensuell”, 
lättare att greppa med våra sinnen. Alla 
kan ju tänka sig in i hur Newton såg ett 
äpple falla, och alla kan känna tyngd-
kraften som är grunden för Newtons 
mekanik. Men de elektromagnetiska 
vågorna eller den genetiska koden kan 
inte förstås på samma sätt, säger Pe-
ter Sylwan, skribent och föredragshål-
lare inom området forskningskommu-
nikation.

– Det är lättare att ha tillit till forsk-
ning och teknik som jag tror mig för-
stå, ser nyttan med och tror mig ha 
kontroll över, än den som andra tjänar 
pengar på, är bortom min kontroll och 
är obegriplig!

DE vEtEnSkaPliga frågeställningar-
na kan vara mycket små och specifika. 
Men de blir inte lättare för det: forska-
ren borrar sig på djupet med metoder 
och bakgrundskunskaper som är obe-

gripliga för vanliga medborgare. Och 
de många små frågeställningarna ingår 
ofta i stora, komplexa sammanhang.

– Klimatfrågan är ett exempel. Den 
övergripande bilden är att människan 
i snabb takt håller på att förändra kli-
matet, men vad som händer i detalj be-
ror på tusentals frågor som alla hänger 
samman. Lika komplexa är samman-
hangen på t.ex. genteknikens område, 
menar Peter Sylwan.

Han hänvisar till chefen för det eu-
ropeiska forskningsrådet ERC, Helga 
Nowotny, som myntat uttrycket ”post-
normal” vetenskap för vår tids forsk-
ning. Den ”normala” vetenskapen är 
det som sker i skolans kemilaboratori-
um: man gör ett begränsat experiment 
under väl kontrollerade former och får 
ett konkret och testbart resultat. 

i DEn ”PoStnormala” vEtEnSkaPEn 

är det däremot mycket svårt att sätta 
upp kontrollerade experiment. Hur gör 
man experiment med jordens klimat, 
och hur säker kan man vara på följder-
na av ett nytt läkemedel eller en gen-
manipulerad växt? Experimenten är 
antingen omöjliga att göra, eller krä-
ver forskning som kostar många mil-
jarder och tar tiotals år. 

Därför ger många nya upptäck-
ter också med tiden obehagliga över-
raskningar. DDT, hormoslyr och an-
dra besprutningsmedel slog inte bara 

t
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ihjäl skadedjur och ogräs utan gav ock-
så förgiftningar och skador på naturen. 
Kärnkraften skulle vara helt säker, men 
Tjernobyl och Japan visade något an-
nat. Vaccinet mot svininfluensa gav 
narkolepsi i ett antal tragiska fall, och 
så vidare.

till DEtta kommEr det rena forsk-
ningsfusket, som måste bekämpas så 
långt det går. Även forskningens egen 
inbyggda dynamik bidrar till att un-
derminera tilliten. Den innebär ju att 
allt kan omprövas, att teorier är till för 
att modifieras eller t.o.m. förkastas när 
nya rön kommit fram.

– Hur bygger man tillit till en verk-
samhet som är föränderlig och aldrig 
kan påstå sig komma med några abso-
luta sanningar, och där framgång ofta 
mäts i att man lyckas bevisa att den 

gamla kunskapen var fel? undrar Pe-
ter Sylwan. 

Han tycker att forskarsamhället har 
goda skäl att bekymra sig och satsa mer 
på kommunikation med omvärl-
den. Och då menar han inte 
information – att berätta för 
allmänheten om nya forsk-
ningsrön – utan verklig, dub-
belriktad kommunikation.

– Forskarna måste föra en dia-
log på lika villkor med männis-
kor utanför akademin, säger han.

i Sina tExtEr om forskningskom-
munikation betonar han vikten av 
att visa att ny forskning inte hotar, 
utan tvärtom stärker människors 
förhoppningar och ideal, antingen 
de gäller hänsyn till naturen, jämlik-
het, tredje världens utveckling eller 

UtManing att 
återstäLLa 
tiLLiten

”Hur bygger man tillit till en verksamhet som 
är föränderlig och aldrig kan påstå sig komma 
med några absoluta sanningar, och där framgång 
ofta mäts i att man lyckas bevisa att den gamla 
kunskapen var fel?”

något annat. Man måste tala till män-
niskors känsla, inte bara till deras in-
tellekt, och forskarna måste också vara 
tydliga med vad de inte vet.

– Den som klart och begripligt er-
känner bristerna i sin kunskap har stör-
re trovärdighet i det han eller hon verk-
ligen vet än den som har tvärsäkra svar 
på det mesta, menar Peter Sylwan.

INGeLA BJÖRCK

Peter Sylwan är vetenskapsjournalist och undervisar på fristående kurser i journalistik.
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Forskning som isolerar sig i elfen-
benstornet kan ha lättare att vinna 
allmänhetens förtroende än tvär-
vetenskaplig, mer samhällsrelevant 
forskning.

Det är följden av det sätt som 
man bedömer forskning på, kon-
staterar vetenskapshistorikern elin 
Bommenel.

Elin Bommenel studerar tvärvetenska-
pens villkor och analyserar hur forsk-
ning blir legitim, inom och utanför ve-
tenskapssamhället.

För att forskning ska få allmänhetens 
förtroende, måste den visa att den är in-
omvetenskapligt trovärdig, hävdar Elin 
Bommenel. Forskningen granskas i olika 
peer review-kanaler. De gynnar etablera-
de forskningsområden som hunnit skapa 
många granskningskanaler som kan be-
kräfta att de sysslar med viktig forskning 
och uppfyller inomvetenskapliga krav på 
metod och teoretisk förnyelse.

– Sådan forskning åtnjuter också 
ofta stort förtroende i samhället och har 
hög integritet, men uppfattas inte alltid 
som tydligt samhällsrelevant, säger Elin 
Bommenel.

nya tvärvEtEnSkaPliga forsknings-
områden är däremot ofta uppenbart 
samhällsrelevanta. I gengäld har de svå-
rare att accepteras inom akademin efter-
som de befinner sig en bit från huvud-
fåran i sina avgränsade och etablerade 
”moderdiscipliner”. 

Tvärvetenskapen försöker då skaffa 
sig legitimitet genom externa, oveten-
skapliga bedömare. Dessa intygar att 
forskningen är viktig för att den behövs 
i samhället. Politiker och andra externa 
uppdragsgivare tycker som regel att ny 

tvärvetenskap är ”sexig” för att den fo-
kuserar på att lösa viktiga, väldefinie-
rade samhällsproblem. Men inom aka-
demin finns alltså en misstro. Den kan 
spilla över i medierna och påverka all-
mänhetens syn, som kan uppfatta den-
na oetablerade tillämpade forskning som 
osjälvständig och köpt.

– Kritiken behöver inte betyda att 
uppdragsforskningen är osjälvständig. 
Dock är inomvetenskaplig kritik ett sä-
kert tecken på att forskningspengar har 
satsats på nya gränsöverskridande områ-
den som inte haft etablerade kanaler för 
granskning, som kunnat ge dem inom-
vetenskaplig legitimitet. 

Konsekvensen blir alltså att forskning 
som vänder sig inåt och isolerar sig i el-
fenbenstornet slipper att bli misstänklig-

”nyttig” forskning 
ofta Mer Misstänkt

gjord av forskarsamhället och dess mät-
system. Den kan därmed ha lättare att 
vinna offentlighetens förtroende än tvär-
vetenskaplig mer exponerad forskning 
som är tydigt fokuserad på att lösa olika 
samhällsproblem, menar Elin Bommenel.

mED nuvaranDE bedömningssystem 
innebär det alltså en risk att uppdragsgi-
varna får formulera forskningsfrågorna 
och intyga att resultaten är användbara:

– Dels riskerar forskarna att inte ses 
som trovärdiga. Dels riskerar uppdrags-
givarna att forskningsresultaten blir 
mindre användbara för att de ”dissas” av 
forskarsamhället. Tufft läge för tvärve-
tenskapen och dess finansiärer med an-
dra ord.

BRITTA CoLLBeRG

”Politiker och andra externa uppdragsgivare 
tycker som regel att ny tvärvetenskap är 
’sexig’ för att den fokuserarpå att lösa viktiga, 
väldefinierade samhällsproblem. men inom 
akademin finns en misstro.”

Elin Bommenel är 
universitetslektor 
vid Institutionen för 
Service Manage-
ment. foto: 
flora cusi
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– Det är en anmärkningsvärd för-
ändring av förtroendet från all-
mänheten och bör fungera som en 
varningsklocka, säger Göran Bexell, 
professor i etik och universitetets 
förre rektor.

under många år var han ordfö-
rande i disciplinnämnden, och lig-
ger bakom tillkomsten av nämnden 
för oredlighet och organisationen 
av etikprövning, regionalt och 
centralt.  

Att forskningsfusk är en av de bidragan-
de orsakerna till det sjunkande förtroen-
det, är Göran Bexell rätt säker på – och 
har klara besked om vad man kan göra 
åt det. 

– Fusk är förödande och kan verkli-
gen sänka forskningen. Det är viktigt 
med utbildning i forskningsetik redan 
på doktorandnivå och att lärosätet har 
en hög beredskap för att hantera miss-
tänkt ohederlighet i forskningen. Om 
det sköts internt är det nödvändigt med 
externa bedömare så att ingen misstän-
ker att man vill skydda sitt lärosäte. Det 
ska också råda öppenhet och transparens 
kring hanteringen. 

Ett JuriDiSkt ProblEm, menar Göran 
Bexell, är själva sanktionerandet. Det är 
svårt att få en enskild person dömd och 
därmed avstängd för fusk.

Men i forskarsamhället sprids det 
kollegor emellan och fuskande forskare 
svartlistas hos finansiärerna.

En annan orsak till allmänhetens läg-
re förtroende, som är svårare att göra nå-
got åt, tror Göran Bexell, är att forska-
re är mer resonerande kring stora frågor 

som klimat, säkerhet, krig och fred – 
medan allmänheten vill ha klara besked.

– Det är inte alltid så lätt att ge tydliga 
svar och komma med färdiga lösningar. 
Dessutom finns det forskare som har oli-
ka åsikter när det gäller exempelvis hur 
man ska komma till rätta med klimatet. 
Detta kan ge ett osäkert intryck. 

Medierna har också ett stort ansvar 
för hur allmänheten uppfattar forsk-
ningen, och Göran Bexell konstaterar 
att om nio forskare är eniga och en är 
oenig så är det den oenige som medier-
na fångar upp. 

EnSkilDa ForSkarES åsikter kan dock 
vara en känslig fråga och leda tankarna 
till huruvida forskarna är styrda eller fria. 
Att som kärnkraftsforskare hävda att sä-
kerheten är tillfredsställande och samti-
digt vara avlönad av kärnkraftsindustrin 
kan leda till trovärdighetsproblem. 

Göran Bexell tycker inte att det ska 
medföra att samverkan med kärnkrafts-
industrin upphör. Samverkan med nä-
ringslivet är viktig, menar han, och den 
ska finnas från alla fakulteters håll – och 
gärna öka.

– Den förekommer mindre än vad 
man kan tro. Under min tid som rektor 

oeniga 
forskare 
drar ner 
förtroendet

kom inte mer än några procent av den 
externa finansieringen från näringslivet. 
Men dessa relationer ska man sköta or-
dentligt, säger han.

Med det menar Göran Bexell att det 
ska finnas tydliga kontrakt, tydliga reg-
ler om vad som gäller vid exempelvis för-
dröjd publicering, rätt att publicera obe-
hagliga resultat och vid tveksamhet ha 
rätt att diskutera resultat med kollegor 
på sitt lärosäte, och eventuellt hoppa av 
och återvända.

Här FinnS gråzonEr, och i dessa sam-
manhang är det allra viktigaste faktiskt 
den enskilde forskarens integritet. Men 
det underlättar med ett tydligt regelverk.

Allmänhetens förtroende är annars 
bland det viktigaste för ett universitet, 
hävdar Göran Bexell, såväl för forskning-
en som för utbildningen. Men kanske 
behöver det sjunkande förtroendet inte 
bara vara negativt.

– Nu visar ju allmänheten samma kri-
tiska attityd som vi forskare själva har. 
Och en sund skepsis är bra. Vi kan inte 
manipulera, utan måste generellt sett lita 
på allmänhetens goda omdöme! 

MARIA LINDH 

”Det är inte alltid så lätt att ge tydliga svar och 
komma med färdiga lösningar. Dessutom finns 
det forskare som har olika åsikter när det gäller 
exempelvis hur man ska komma till rätta med 
klimatet. Detta kan ge ett osäkert intryck.”

Göran Bexell är professor i etik och universitetets förre 
rektor. foto: kennet ruona



20                          LUM nr 4 | 2011

kVinnLiga 
  förebiLder
     tiLL Låns

Hösten 1880 började Hedda An-
dersson studera medicin i Lund. 
Hon var Lunds första kvinnliga 
student. 1892 blev hon Sveriges 
andra kvinnliga läkare.

Hedda Andersson-professorerna Lory 
Dance och Susan Paulson trivs mycket 
bra i Lund. foto: gunnar menander

För två år sedan gjorde universitetsledningen en satsning för att 
få in fler kvinnor på höga tjänster inom akademin. Detta efter att 
forskningsutvärderingen RQ08 konstaterat att andelen kvinnor på 
höga positioner inom universitetet fortfarande är låg. 
      För att skapa goda förebilder inrättades en gästprofessur 
som lånade namnet från Lunds första kvinnliga student, Hedda 
Andersson, och särskilda pengar avsattes för att medfinansiera 
gästlärare av underrepresenterat kön. 

Fyra gästlärare och en gästprofessor anställdes i första omgång-
en. Läs om hur det har gått för tre av dem i artiklar härintill.

20                          LUM nr 4 | 2011



LUM nr 4 | 2011     21

Lory Dance har unik erfarenhet av 
etniska minoriteter från såväl uSA 
som Sverige. efter flera år som 
regelbunden gästföreläsare på CTR, 
Centrum för teologi och religions-
vetenskap, fick man en möjlighet 
att knyta henne till sig. Kvinnor på 
hög position är en bristvara på CTR 
och Lory Dance var en självklar kan-
didat till en tjänst finansierad med 
Heddapengar.

LUM träffar sociologen Lory Dance i en 
ödslig korridor på SOL-centrum. Hennes 
tidigare rumsgrannar från Centrum för 
Mellanösternstudier har just flyttat däri-
från. Nu vill de att Lory Dance ska komma 
efter. Men först väntar henne ett halvårs 
undervisning på utbildningen i mänskli-
ga rättigheter, som sorterar under CTR. 

lory DancE ForSkar om minorite-
ters och invandrarungdomars skolgång. 
Hon har studerat såväl latinokillar i Bos-
ton som svenska invandrarungdomar i 
Kroksbäck och Angered. Dessutom talar 
hon svenska! Intresset för Sverige föddes 
när hon undervisade i kampsporten taek-
wondo (som hon har varit amerikansk 
mästare i) och blev god vän med en av 
eleverna som var svensk. 

Lory Dance är själv afroamerikan och 
uppvuxen under knappa förhållanden 
med en ensamstående mamma. 

– Det hon inte själv kunde bistå mig 
med tog hon extramammor till hjälp för, 
berättar hon.

Mamman var fast besluten att om 
dottern skulle läsa vidare, men att det 
sedermera blev det välrenommerade Ge-
orgetown och därefter Harvard, kan hon 
tacka sin fransklärare för. Av egen erfa-
renhet vet hon att rätt stöd både hem-
ifrån och från skolan är avgörande för 
att lyckas. 

Men vad är då rätt stöd, vad krävs av 
lärare som arbetar med barn från etniska 
minoriteter och andra utsatta grupper? 

Lory Dances forskning pekar på vissa 
saker som är gemensamma för bra lärare: 
de får gärna ställa krav och ha stora för-
väntningar på eleverna så länge kraven 
är rättvisa och utgår från elevernas för-
utsättningar. Ett annat kännetecken på 
bra lärare är att de får eleverna att kän-
na sig sedda. 

På de amerikanska skolor där Lory 

Dance har studerat utsatta etniska mi-
noriteter säger minst 75 procent av skol-
barnen att de inte känner stöd från lä-
rarna. I Sverige ser siffrorna bättre ut, 
berättar hon. Eleverna tror verkligen att 
lärarna vill deras bästa, men ändå tyck-
er de sig ofta ha dålig kontakt med lärar-
na och att dessa har dålig insikt i elever-
nas situation.

– Jag tror att detta är en viktig förkla-
ring till att skolan ofta misslyckas med 
sin pedagogiska uppgift när det gäller 
ungdomar med invandrarbakgrund, sä-
ger Lory Dance. När jag har påpekat det-
ta ute på svenska skolor så håller lärarna 
med mig. Men de menar att de inte har 
något forum för att diskutera den här ty-
pen av frågor. Det ligger helt enkelt inte 
i läraruppdraget att få ”få bra kontakt” 
med eleverna. 

I en annan av sina undersökningar 
frågade Lory Dance amerikanska skol-
ungdomar om det var viktigt för dem 
att läraren har samma etniska bakgrund 
som de själva. Hon trodde att det skulle 
vara viktigt med förebilder från den egna 
gruppen, men det visade sig att hon hade 
fel. Istället var det egenskapen att se elev-
erna som individer och inte som stereo-
typer som uppskattades mest.  

när HEnnES anStällning som gäst-
lärare i mänskliga rättigheter tar slut ska 
Lory Dance leda ett forskningsprojekt 
om invandrare från Mellanöstern i Sve-
rige. 

– Jag är intresserad av forskning kring 
minoriteter, om minoriteten sedan kom-
mer från Mellanöstern eller från någon 
annanstans spelar mindre roll, säger hon. 
Sociala nätverk, framför allt nätverkande 
mellan olika invandrargrupper och med 
det svenska samhället ska studeras, men 
även nätverk inom den egna minoriteten 
och globala nätverk.

I juli flyttar hon till Centrum för Mel-
lanösternstudiers nya lokaler som ligger 
några kvarter bort. Där stannar hon i 
minst ett år, helst mycket längre, om hen-
nes kollegor får bestämma.

uLRIKA oReDSSoN

Gästprofessor Lory Dance

käMpagLad 
Minoritets
forskare

Sociologen Lory Dance jobbar för teologer-
na nu, men flyttar till Centrum för Mellan-
östernstudier till sommaren.
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Hedda Andersson-professorn i 
humanekologi Susan Paulson fick 
tidigare i år pris av Lunds univer-
sitets studentkårer LuS för sina 
pedagogiska insatser. och det är 
lätt att förstå att Susan Paulson kan 
entusiasmera sina studenter: hen-
nes engagemang i ämnet är starkt 
och smittande.

– Allt mitt arbete handlar på olika sätt 
om människors liv och miljö, och om 
hur tillgången till resurser hänger sam-
man med ras, klass och kön. Är du t.ex. 
plantageägare så har du ett annat förhål-
lande till jordbruksmarken än om du är 
lantarbetare. Dina uppgifter i jordbruket 
och din påverkan på miljön beror också 
på om du är kvinna eller man, säger hon.

när SuSan PaulSon förra vintern kom 
från USA till Lund höll humanekologer-
na på att planera den nya masterkursen 
Culture, Power and Sustainability. En av 
hennes uppgifter blev att se till att ge-
nusaspekten fick sin rätta plats i kursen.

– Kvinnor och män har i de flesta län-
der delvis olika kultur, helt olika tillgång 
till makt, och påverkar samhällets håll-
barhet på olika sätt. Därför är genus-
aspekten avgörande i alla tre samman-
hangen, förklarar hon.

Susan Paulson är mycket förtjust i den 
internationellt blandade gruppen mas-
terstudenter. 

– I USA är studentgrupperna mycket 
mer homogena. Där var det jag som fick 
berätta för studenterna hur det kunde se 
ut på andra håll i världen – men här kan 
våra studenter berätta det för varandra!

Just nu håller hon också på att skriva 
en bok tillsammans med fem av dem – 

Carina Emanuelsson från Sverige, Rafa-
el Vaisman från Brasilien, Maritza Flo-
rian från Colombia, Bruno Portillo från 
Peru and Teresa Bornschlegl från Tysk-
land. De fem studenterna har fått åka 
till Latinamerika och arbeta tillsam-
mans med forskare från Rimisp, en ide-
ell organisation för landsbygdsutveck-
ling. Deras rapporter har publicerats av 
Rimisp och ska nu bearbetas till en bok 
tillsammans med texter skrivna av Su-
san Paulson.

De fem lundastudenterna har alla 
inriktat sig på kvinnors och mäns rol-
ler i landsbygdens utveckling. Teresa 
Bornschlegls studie i södra Chile är ett 
exempel. 

Hon studerade laxindustrin i Chiloé, 
en fattig region där männen flyttar hem-
ifrån en stor del av året för att försörja sig 
och familjen. Detta har gjort kvinnor-
na vana vid att arbeta på åkrarna och ta 
mycket ansvar. 

när multinationElla FörEtag starta-
de laxodlingar och frysfabriker i Chiloé 
var det därför inget stort steg för kvin-
norna att ta anställning inom industrin. 
Många av männen kunde också få jobb 
inom de nya företagen. Alla måste läras 
upp från grunden, eftersom ingen hade 
någon tidigare erfarenhet av fiskindu-
striarbete. Detta kunde ju ha varit en ut-
gångspunkt för jämlikhet, men så blev 
det inte: kvinnor och män hamnade på 
olika ställen i hierarkin. 

– Kvinnorna filear fisken och gör an-
dra uppgifter som av tradition är lågbe-
talda, medan männen har fått uppgifter 
som anses lite svårare och därför ger hö-
gre löner. Här samspelade den lokala kul-
turen och de multinationella företagens 
genusfördomar för att ge kvinnorna ett 
underläge, säger Susan Paulson.

Hon har i drygt 15 år bott och arbetat 
på olika ställen i Latinamerika. Nu före-
står hon Latinamerikainstitutet vid Mi-
ami University, men är tjänstledig där-
ifrån för att vara gästprofessor i Lund i 
minst ett år till.

INGeLA BJÖRCK

Fotnot: Se en filmad intervu med Susan 
Paulson på LUMs hemsida: www.lu.se/lum

Gästprofessor Susan Paulson

prisad aV 
stUdenterna

Humanekologen Susan Paulson förestår till 
vardags Latinamerikainstitutet vid Miami 
University, men är tjänstledig därifrån för att 
vara gästprofessor i Lund i minst ett år till.  
foto: gunnar menander
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Rita Fahy är gästlärare i brandtek-
nik, influgen till LTH från the Na-
tional Fire Protection Association i 
Boston, uSA. Hon kände inte till att 
hennes tjänst delvis finansieras av 
Hedda Andersson-pengar. Men så 
är hon bara här i sex veckor för att 
organisera och genomföra en kurs 
för blivande brandingenjörer.

Hon ler när hon får frågan om hon tror 
att hon, som kvinna i ett mansdominerat 
forskningsområde, har bidragit till ökad 
jämställdhet.

– Jag är så van att ha en massa män 
omkring mig hela tiden så jag märker det 
inte ens längre, säger hon. 

Bland dagens unga ser hon emeller-

tid en förändring. Numera finns det be-
tydligt fler tjejer i lektionssalarna, både i 
Sverige och USA. Hennes gissning är att 
kvinnor har insett att kunskap i matte 
och teknik ökar karriärmöjligheterna. I 
grunden handlar det om en djupgående 
samhällsförändring, tror hon.

– Idag kan flickor vakna upp och vil-
ja bli astronauter eller premiärminist-
rar. När jag var liten skulle man utbilda 
sig till sjuksköterska eller grundskollä-
rare.

SJälv valDE Hon att plugga matte. Efter 
hand har hon blivit expert inom utrym-
ning och beteende. Hon har bland an-
nat studerat hur utrymningen av World 
Trade Center fungerade den 11 septem-

nya ”Heddor”
Nu har ytterligare ett gäng 
”Heddor” kommit till Lund. 
Gästprofessuren gick den här 
gången till Liora Bresler, som 
kommer att ha sin hemvist vid 
Konstnärliga fakulteten. Gäst-
lärarna Diana Krause och Paola 
Piccini har anställts vid Medicin-
ska fakulteten, Rosemary Rayfu-
se vid den Juridiska och Hanne 
Petersen vid Samhällsvetenskap-
liga fakulteten. De presenterar 
sig själva och sin forskning vid 
ett seminarium den 13 maj.

ber 2001. Och den fungerade förvånans-
värt bra. 

– Det beror på att efter att World 
Trade Center bombades 1993 förbättra-
de man utrymningsmöjligheterna en hel 
del. Exempelvis satte man in belysning 
i trapporna. Den insatsen räddade för-
modligen flera hundra människoliv, be-
rättar hon.

ForSkningEn inom utrymning och be-
teende är inte så stor, så alla känner alla. 
En som också forskar inom detta om-
råde är Daniel Nilsson, lektor i brand-
teknik vid LTH. Det var också han som 
bjöd in Rita Fahy och såg till att hennes 
tjänst finansierades med Hedda Anders-
son-medel. 

Anledningen till att Daniel Nilsson 
ville få hit Rity Fahy var helt enkelt att 
hon är en framstående forskare som kan 
inspirera studenter. Kvinnliga förebilder 
är viktiga, menar Daniel Nilsson. 

– Idag har vi svårt att rekrytera kvinn-
liga doktorander. Detta ser vi som ett 
stort problem och något vi måste jobba 
aktivt med, säger han. 

TexT & FoTo: 

KRISTINA LINDGäRDe

Gästlärare rita Fahy

snabbUtryckning 
på brandteknik
UtbiLdningen

Rita Fahy har tagit ledigt från the National Fire Protection Association i Boston för att under-
visa på brandingenjörsutbildningen i Lund. 
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Plötsligt händer något i världen 
som gör att specialkunskaper inom 
ett visst område blir hett eftertrak-
tade. När revolterna i arabvärlden 
tog fart vid årsskiftet åkte Lunds 
Mellanösternforskare i skytteltrafik 
mellan TV-sofforna. Hur är det att 
tvärt hamna i rampljuset?

LuM träffade statsvetaren Anna 
Sundell som kastades från en lugn 
tillvaro som föräldraledig till hett 
villebråd för landets journalister. 

Anna Sundells mobil ringer ihärdigt när 
LUM träffar henne i det lilla arbetsrum-
met på Statsvetenskapliga institutionen.  
En snabb blick på displayen och hon lå-
ter bli att svara.
– Ett 08-nummer, då är det säkert en 
journalist. Jag ringer upp efter vår inter-
vju, säger hon och konstaterar att innan 

medierna började jaga henne för kom-
mentarer om Egypten brukade hon ald-
rig kolla displayen.

Under den mest hektiska perioden 
gav hon mellan 10 och 15 intervjuer om 
dagen. Fram till sent på kvällen kunde 
journalisterna ringa för att få den senas-
te kommentaren i nätupplagan. 

– Det var lite omtumlande. Jag hade 
precis kommit tillbaka från min föräld-
raledighet och plötsligt var min kunskap 
otroligt eftertraktad, säger hon. 

ävEn om kontaktErna med media tog 
nästan all hennes tid under några veckor 
så tycker hon att det var värt det.

– Det var kul och lärorikt att få erfa-
renhet av att vara i media, säger hon och 
berättar att mediekontakterna fick en del 
positiva bieffekter: hon tvingades hålla sig 
uppdaterad och förkovra sig på ett annat 
sätt inom ämnet. Dessutom tycker kom 
det hennes undervisning till gagn, hon blev 
mer aktuell och bättre på att dra paralleller.

Egyptier firar en ”I love Egypt”-fest i Hurghada den 14 februari efter att nyligen haft två veckors tumult med uppror mot regeringen.
foto: paul vinten/shutterstock

pLötsLigt 
i hetLUften!

Mellanösternkännaren Anna Sundell blev ett 
hett villebråd för media när oroligheterna 
bröt ut i Egypten. foto: ulrika oredsson
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Anna Sundells avhandling handlar 
egentligen inte om Egypten utan om vat-
tenpolitik i Mellanöstern (se artikel intill). 
Däremot skrev hon en magisteruppsats 
om Egyptens oppositionsrörelse redan 
2004. För oppositionen i Egypten kom 
inte från ingenstans. Den fanns där, det 
nya var att den nu vågade gå man ur huse. 

inFör valEt 2004 hade president Muba-
rak lovat att släppa in fler kandidater i po-
litiken, men det visade sig snart att han 
inte hade några planer att släppa på mak-
ten. Uppsatsen och en längre vistelse i 
landet gjorde att Anna Sundell kände väl 
till motståndsrörelsen Kefaya som bilda-
des i den vevan. Ändå tyckte hon att det 
var svårt att svara på många av de frågor 
som journalisterna ställde. 

– De ville veta vad jag trodde skulle 
hända härnäst och det visste ju jag lika 
lite som någon annan, säger hon. När 
Mubarak höll sitt tal i början av så trod-
de jag och många med mig att han nog 
skulle sitta kvar till september. Men så 
red hans hejdukar in på Tahrirtorget på 
kameler och utländska journalister blev 
attackerade. Det blev vändpunkten då de 
internationella protesterna växte sig star-
kare vilket också medverkade till Muba-
raks fall.

anna SunDEll Har intE läSt särskilt 
många av de intervjuer som gjorts med 
henne. Det har däremot hennes kollegor 
på Statsvetenskapliga institutionen som 
ivrigt stöttat och uppmuntrat hennes 
medverkan i media. Att statsvetarna tyck-
er synlighet är bra syns inte minst på de-
ras hemsida där alla medarbetares media-
framträdanden lyfts fram på synlig plats. 

Men när krisen flyttade över till Liby-
en tyckte Anna Sundell att det räckte för 
hennes del; det landet kan hon inte till-
räckligt bra. Trots påpekanden från jour-
nalister att hon, utan att vara expert, sä-
kert kan mer om landet än folk i gemen 
så föredrog hon att bolla över Libyenfrå-
gorna till en kollega på sociologen, Ab-
dulhadi Khalaf.

uLRIKA oReDSSoN

Vid sidan om bristen på demo-
krati är bristen på vatten ett av 
de största problemen i Mellan-
östern. Hur delar man sinande 
vattenreserver med sina gran-
nar, som man i vissa fall dess-
utom ligger i konflikt med? 
Anna Sundell har studerat 
användningen av Jordanfloden 
som förser Palestina, Israel och 
Jordanien med vatten. 

Få ställen på jorden har så akut 
vattenbrist som länderna i Mellan-
östern. I snart femtio år har man 
överutnyttjat de knappa vattentill-
gångarna och idag är Jordanfloden 
på väg att försvinna. Anna Sundell 
studerar hur man förhandlar och 
resonerar på lokal, nationell och 
mellanstatlig nivå när man plane-
rar för framtidens vattenförsörj-
ning. 

– Trots att vattenbristen är akut 
i hela regionen så finns väldigt få 
samarbetsavtal, säger hon.

Frånvaron av avtal tillsammans 
med korruption leder ofta till att 
vattnet slösas bort; i Israel odlas 
vattenkrävande grödor som snitt-
blommor. I Saudiarabien tar man 
vatten från en fossil grundvatten-
källa, det vill säga en källa som inte 
förnyas, för att odla vete i öknen. 
Samma källa använder jordanierna 
till att förse städerna med dricks-
vatten.

– Ibland förvånas man över 
kortsiktigheten i planeringen, säger 
Anna Sundell och berättar att man 

i den jordanska kuststaden Aqaba 
planerar för ett enormt Aqualand. 
För att inte skrämma bort utländ-
ska investerare sopas vattenbristen 
under mattan. Snart ska Anna Sun-
dell åka till Jordanien för att höra 
hur den tynande jordanska miljö-
rörelsen uppfattar planerna. 

mEn allt är intE nattSvart. Det 
finns också storslagna projekt som, 
om de kan ros i hamn, skulle kunna 
hjälpa upp vattenbristen rejält: Se-
dan flera år tillbaka pågår ett jätte-
projekt som går ut på att föra vatten 
från Röda havet till Döda havet. 
Vinsten med detta är att man räd-
dar Döda havet som är på väg att 
försvinna, samtidigt som man kan 
utvinna energi eftersom fallhöjden 
mellan de både haven är stor. Ener-
gin ska utnyttjas till avsaltning av 
havsvattnet, vilket är en mycket en-
ergikrävande process.

Anna Sundell är med i ett pro-
jekt med namnet ”Cooperation and 
conflict over the Jordan river” som 
ingår i den strategiska satsning-
en på mellanösternforskning vid 
Lunds universitet. Förutom hon 
själv och hennes handledare Karin 
Aggestam ingår forskare från tek-
nisk vattenresurslära på LTH.

– Det blir så tydligt i den här re-
gionen att det inte räcker med tek-
nisk kompetens för att lösa pro-
blemen. Man måste också kunna 
förstå det politiska spelet och ha 
kulturell kännedom, säger Anna 
Sundell. 

uLRIKA oReDSSoN

Konflikter och samarbeten 
kring sinande vatten
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År 1350 svepte digerdödens första 
förödande våg in över Sverige. 
Hälften av invånarna dog. Gårdar 
övergavs och odlingen upphörde. 
Hur reagerar ett landskap på en 
sådan förändring? 

I ett nytt tvärvetenskapligt 
projekt ska arkeologisk och na-
turvetenskaplig forskning studera 
samspelet mellan samhällsutveck-
ling och miljöförändringar. 

Nu startar ett treårigt digerdödsprojekt 
i samarbete mellan Riksantikvarieämbe-
tet och Lunds universitet. En av de del-
tagande forskarna är kvartärgeologen 
Anna Broström från Institutionen för 
geo- och ekosystemvetenskaper. Anna 
Broström ska ta reda på hur landskapet 
och vegetationen förändrades i spåren av 
digerdöden, under den period som kall-
las för den senmedeltida krisen. Med en 
precision på 10–20 år kan hon spåra hän-
delser under historiens tidevarv.

– Att titta på de ekologiska konse-
kvenserna av digerdöden med den här 
tidsupplösningen är helt nytt, säger hon.

Anna Broström kommer tillsammans 
med Daniel Fredh, doktorand i projek-
tet, att analysera gammalt pollen från ett 
antal områden i södra Sverige och jämfö-
ra vegetationsförändringarna före och ef-
ter digerdöden. Till sin hjälp har de borr-
kärnor hämtade från sjöbottnarnas och 
torvmossarnas ovärderliga arkiv. Genom 
att ta borrkärnor från dessa sedimentla-
ger i naturen kan de få tillgång till pollen 
från gångna tider. Tack vare en ny metod 
kan pollenanalyserna teckna en bild av 
hur stora vegetationsförändringarna var, 
såväl lokalt som regionalt.

vaD HänDEr runt gårDarna efter år 
1350? När så många människor dör un-
der digerdöden står plötsligt många hus 
övergivna. Odlingen på åkrarna upphör, 
och betesmarkerna lämnas att växa igen. 
Efter cirka 20 år kommer markerna san-

nolikt att ha vuxit igen med björk för att 
sedan förändras till mogen skog. Och i 
utvecklingsfasen från gräsmark till skog 
trivs många arter som annars inte har så 
mycket utrymme i landskapet, vilket gör 
att den biologiska mångfalden kan gyn-
nas av krisperioder i samhällsutveckling-
en, något som också är av intresse att stu-
dera inom digerdödsprojektet.

Ytterligare ett naturvetenskapligt per-
spektiv på den senmedeltida krisen står 
Hans Linderson för, forskningsingen-
jör och föreståndare för det dendrokro-
nologiska laboratoriet, ett nationellt la-
boratorium för åldersbestämning av trä. 
Laboratoriet finns vid Institutionen för 
geo- och ekosystemvetenskaper.

HanS linDErSon Ska StuDEra träpro-
ver från gamla byggnader och arkeologis-
ka utgrävningar. Med hjälp av årsringar-
na i träproverna kan han datera vilket år 
en viss byggnad är från och därmed även 
undersöka hur stor nedgång det var i byg-
gandet efter 1350. Årsringarna kan även 
bidra till information om igenväxning-
en runt ödelagda gårdar efter digerdö-
dens framfart, dels genom att årsringar-
na avslöjar vilket år ett träd började växa, 
dels genom att tätare årsringar tyder på 
en mörkare och mer tätvuxen skog, vil-
ket sannolikt blev effekten av landska-
pets igenväxning.

– Detta är ett miljöhistoriskt projekt, 
säger projektledaren Per Lagerås från 
Riksantikvarieämbetet.

digerdödens 
Landskap

naturvetare och arkeologer studerar

Kvartärgeologen Anna Broström ska ta reda 
på hur landskapet och vegetationen föränd-
rades i spåren av digerdöden. 
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Per Lagerås konstaterar att den senme-
deltida krisen är dåligt utforskad inom 
arkeologin, både i Sverige och internatio-
nellt. Det är framför allt historiker som 
hittills har intresserat sig för den senme-
deltida krisen. Med naturvetenskapligt 
källmaterial, det vill säga pollen och års-
ringar, kan en mer färgrik tavla målas.

Digerdöden var starten på den senme-
deltida krisen, men därefter fick befolk-
ningsminskningen i sig ekologiska effek-
ter som antas ha bidragit till att fördjupa 
och förlänga krisen, menar Per Lager-
ås. Exempelvis är det ett större arbete att 
återskapa en åkermark i ett igenväxt om-
råde med ny skog jämfört med en mark 
som har hållits öppen av betesdjur.

– Vi vill studera hur samhällsföränd-
ring och miljöförändring påverkar var-
andra, säger Per Lagerås.

TexT & FoTo: LeNA BJÖRK BLIxT

Fotnot. Digerdödsprojektet har titeln ”Sam-
hällskrisens arkeologi och ekologi: social och agrar 
förändring i digerdödens spår”.

     Digerdöden
Digerdöden var en pestsjukdom som 
under 1300-talet spreds över Europa 
samt delar av Asien och norra Afrika. 
Sjukdomens härjningar utgjorde starten 
på det som kallas den senmedeltida kri-
sen, det vill säga cirka 100 år präglade 
av avfolkning, ödeläggelse, sjunkande 
produktion. Till Sverige kom digerdö-
den 1350. Enligt de senaste beräkning-
arna halverades befolkningen på grund 
av sjukdomen. I Sverige fanns före di-
gerdödens framfart cirka en miljon 
människor (om man utgår från nuva-
rande landsgräns).

t

Hans Lin-
derson och 
Anna Bro-
ström ska 
studera 
samspe-
let mellan 
samhälls-
utveckling 
och mil-
jöföränd-
ringar i di-
gerdödens 
spår. 

Hans Linderson ska studera 
träprover från gamla byggna-
der och arkeologiska utgräv-

ningar. Med hjälp av årsringar-
na i träproverna kan han datera 
vilket år en viss byggnad är från 

och därmed även undersöka 
hur stor nedgång det var i byg-

gandet efter 1350. 
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leva med Huntingtons
Vi som skulle bli gamla tillsammans 
(noK) handlar om 33-åriga Maria, som 
gentestar sig och får reda på att hon bär 
på den obotliga och svåra Huntingtons 
sjukdom. Petra Lilja Andersson från Avdel-
ningen för omvårdnad har följt Maria och 
hennes familj i ett års tid, från beslutet om 
att göra ett gentest till ett halvår efter be-
skedet. LU-medicinaren Åsa Petersén bi-
drar med ett faktaavsnitt om sjukdomen.

intervjuandets konst
Professorn i företagsekonomi Mats Alves-
son är skeptisk till kokboksrecept för hur 
man ska genomföra och tolka intervjuer. 
någon enkel patentlösning finns inte, me-
nar han. I boken Intervjuer. Genomför-
ande, tolkning och reflexivitet (Liber) 
diskuterar han i stället traditionella inter-
vjumetoder och ger förslag på hur man 
kan tänka kring intervjuernas praktik och 
resultat för att få ut mesta möjliga mått av 
kunskap, idéer och nya forskningsfrågor.

tretusen år av historia
I Medelhavsvärlden (Studentlittera-
tur) sammanfattar historikern Eva Queck-
feldt antikens historia från sumererna till 
romarrikets fall. Från Medelhavsområdet 
kommer både kejsartanken, idéerna om 
demokrati kontra diktatur och tankarna 
om medborgares rättigheter och skyldig-
heter. Här skrevs historia, filosofi, drama 
och litteratur, och härifrån kommer också 
hela det judisk-kristna kulturarvet.

makten över skolan
Var kommunaliseringen av lärarkåren i slu-
tet av 80-talet början på skolans förfall 
och lärarkårens avprofessionalisering? Eller 
var den ett resultat av ett skickligt utfört 
fackligt arbete och ett led i anpassningen 
av den offentliga sektorn till nya ekono-
miska villkor? Historikern Johanna ringarp 
undersöker dessa frågor i Professionens 
problematik (Makadam). Boken är hen-
nes doktorsavhandling, skriven inom ra-
marna för forskarskolan i historia i Lund.

boken

milJöarbEtE. om fem år använder 
Lunds universitet huvudsakligen 
förnybara resurser. universitetets 
bilar körs då på miljövänlig biogas 
och man använder enbart grön el. 
Lärosätet kommer att bli omtalat 
för sitt ansvarstagande och innova-
tiva hållbarhetsarbete. 

Det hoppas Claes Nilén, ny miljö-
chef på universitetet.   

– Hållbar utveckling är ett dynamiskt 
begrepp som innebär att etiska, sociala 
och ekonomiska hänsyn vägs samman 
med miljömässiga förutsättningar, säger 
Claes Nilén. 

Två av miljöchefens första arbetsupp-
gifter blir att skapa en gemensam mål-
bild och en tydlig strategi för universi-
tetets miljöarbete. Han hoppas att alla 
som arbetar och studerar på universite-
tet ska vilja involvera sig i arbetet med att 
skapa ett hållbart universitet, inte minst 
forskarna.

– Här finns unika och banbrytande 
kunskaper som stärker vår argumenta-
tion, och som bör växa in i universitetets 
hållbarhetsstrategi. 

claES nilén är mEDvEtEn om att arbe-
tet med att utveckla miljöarbetet kommer 
att kräva ett stort ansvarstagande och en-
gagemang. Han hoppas hållbarhetsper-
spektivet ska komma att genomsyra hela 
organisationen och dess uppdrag.  

Parallellt med arbetet med målbild 
och visioner kommer han även att arbe-
ta med mer konkreta frågor som snabbt 
kan leda till direkta miljövinster.

– Upphandling är en viktig aspekt i 
hållbarhetsarbetet. Universitetet är en 
stor kund och kan även bli en viktig sam-
talspartner. Det finns goda möjligheter 
att göra omfattande miljö- och hälso-
mässiga, men även ekonomiska vinster 
när vi handlar upp varor och tjänster, be-
rättar Claes Nilén. 

ny miljöchef vill se 
hållbart universitet

Han ser även andra områden där det 
går att minska universitetets miljöpåver-
kan.

– Vi kommer att titta på hur effektivt 
vi använder energi idag och hur det går 
att klimatanpassa fastigheter och stäl-
la om till förnybar el- och värmeenergi. 
Målsättningen är hundra procent, säger 
Claes Nilén. 

närmaSt kommEr Claes Nilén från Re-
gion Skåne, där han som miljöcontroller 
har haft ett övergripande ansvar för re-
gionens ISO 14 001-certifierade miljöled-
ningssystem. Tidigare har han även va-
rit verksam inom bland annat stiftelsen 
TEM vid universitetet. Den 2 maj tillträ-
der han tjänsten som miljöchef och av-
delningschef för arbetsmiljö, miljö, sä-
kerhet.

– Det ska bli oerhört spännande att 
få delta i arbetet med att utveckla uni-
versitetets miljöarbete, säger Claes Nilén.

JoHAN LINDSKouG 

Claes Nilén är ny miljöchef på Lunds univer-
sitet. foto: mikael pertmann, region skåne
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nya professorer 
söker nätverk
utbilDningSvEtEnSkaP. Vad 
finns det för utbildningsveten-
skapliga forskare vid Lunds 
universitet? 

Det undrar de nytillträdda 
professorerna i detta ämne 
 Anders Persson och Roger 
 Johansson.

Anders Persson är sociolog och har 
forskat bl.a. om skolledare, makt-
frågor i skolan och social interaktion 
på och utanför Internet. Historikern 
roger Johansson har skrivit bl.a. om 
arbetarrörelsen i Malmö, och intres-
serar sig också för didaktik inom 
ämnet historia.

DE båDa ForSkarna har nu var-
sin professur i utbildningsvetenskap, 
och ska bygga upp en forsknings-
miljö i anknytning till den kom-
mande ämneslärarutbildningen vid 
Campus Helsingborg. Därför vill de 
skapa ett nätverk för alla som är in-
tresserade av utbildningsvetenskap 
i vid bemärkelse, dvs. forskning om 
bildning, utbildning, undervisning, 
fostran och lärande.

– Vi ordnar en konferens på det-
ta tema i september och hoppas få 
många deltagare från universitetet, 
säger Anders Persson. Han har nyli-
gen skickat ut ett brev till LUs deka-
ner och förvaltningschefer för att få 
deras hjälp med att nå de dispute-
rade forskare och doktorander som 
inriktat sig på utbildning.

utbilDningSvEtEnSkaP är inte 
något traditionellt styrkeområde vid 
LU, men just därför tycker Anders 
Persson det är viktigt att de fors-
kare som finns på området får kon-
takt med varandra. Den nya ämnes-
lärarutbildningen, som startar i höst 
i samarbete med Högskolan Kristi-
anstad, bör också öka intresset för 
ämnet.

INGeLA BJÖRCK

ForSkning. Idag har Lunds univer-
sitet ingen gemensam ingång på 
Internet där man kan få en överblick 
över universitetets forskning eller 
hitta de projekt som finns inom ett 
visst område. Frågan om en Lu-
gemensam forskningsdatabas har 
nu utretts i en rapport som kom-
mer fram till att detta vore en klok 
satsning.

Separata forskningsdatabaser finns idag 
på två fakulteter, M och H. LTH och N-
fakulteten är intresserade av frågan, men 
har beslutat vänta på besked från centralt 
håll. I övrigt är den forskningsinforma-
tion som finns hos institutioner och av-
delningar av mycket olika kvalitet och 
utseende.

Forskningen är också ofta svår att hit-
ta, något som påpekades bl.a. i den sto-
ra utvärderingen RQ08. Sökfunktionen 

på universitetets webbplats räcker inte 
långt. Enligt Karolina Widell på Avdel-
ningen för internationella relationer är 
resultaten från sökningar på hemsidan 
ofta ”förvånande”, och så bristfälliga att 
det lönar sig bättre att söka på Google.

Karolina Widell har i samråd med 
Lisa Thelin från Forskningsservice skri-
vit rapporten på uppdrag av Sektionen 
för forskning, innovation och externa 
relationer, och mot bakgrund av brister 
som länge påtalats av LUs forsknings-
kommunikatörer. Den bygger på inter-
vjuer med en bred grupp av kommuni-
katörer, IT- och databasansvariga och 
personer från biblioteksdirektionen.

Av de svenska universiteten har några, 
som KTH och Linnéuniversitetet, fung-
erande forskningsdatabaser. Andra, som 
Stockholm, Uppsala och Göteborg, sak-
nar i likhet med LU system där media, 
forskningsfinansiärer, allmänhet och 

ny rapport:

många fördelar 
med lu-gemensam 
forskningsdatabas

DatabaS. 2007 lades Arbetslivsinsti-
tutet ner efter beslut i riksdagen hösten 
2006. Därmed skulle den internationellt 
unika och öppna litteraturdatabasen 
ArBLInE tyna bort och försvinna. Data-
basens värde ligger i att den samlar lit-
teratur om arbetsliv, arbetsrätt och ar-
betsmiljö på ett och samma ställe och 
gör den lättillgänglig för forskningen. 
Lunds universitet engagerade sig tidigt 
i arbetet att rädda kvar ArBLInE för 
forskare och praktiker. Efter en längre 
tids arbete av Arbetsmiljöhögskolan vid 
Lunds universitet, tillsammans med oli-

Lunds universitet räddar 
Arbetslivsinstitutets litteraturdatabas

ka berörda aktörer, är nu ArBLInE åter 
öppen för alla.

– För Lunds universitet har det varit 
en självklarhet att hjälpa till att bevara 
denna guldgruva med forskningslitte-
ratur. Det är glädjande att den nu åter 
står till forskningens förfogande, sä-
ger rektor Per Eriksson som tillsammans 
med förre rektorn Göran Bexell stött Ar-
betsmiljöhögskolans arbete med att be-
vara ArBLInE.

ArBLInE finns nu som en egen del-
databas i Libris vid Sveriges nationalbib-
liotek och därmed tillgänglig och sökbar.
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Odeumstudenter kan hitta den forskning man 
är intresserad av.

I högskolevärlden utomlands är bil-
den också blandad. Det finns dock stäl-
len – Cambridge, Stanford, Durham och 
ETH i Zürich till exempel – som har in-
tressanta lösningar. Det finns också fri-
stående databaser som Researcher ID 
och Biomedexperts som redan används 
av LU-forskare, men som inte passar lika 
bra för alla forskningsområden.

Ett gemensamt söksystem har enligt 
rapporten flera fördelar. Förutom att det 
blir lättare att hitta rätt så kan ett sådant 
system ge LU ett bättre och mer enhet-
ligt ansikte utåt. Det skulle också ge en 
möjlighet att snabbt besvara frågor som 
”Hur många fler tvärvetenskapliga pro-
jekt har vi nu jämfört med för tio år se-
dan? Vilka forskningssamarbeten har vi 
i Sydasien?” – en typ av frågor som idag 
kräver arbetsamma kartläggningar.

Ett klokt uPPbyggt SyStEm skulle så 
långt möjligt utgå från automatiska upp-
dateringar via t.ex. den kommande kon-
traktsdatabasen. Det måste också kunna 
anpassas till de olika områdena. Systemet 
skulle inte ersätta enskilda hemsidor för 
dem som vill ha sådana, men utgöra en 
minimilösning för de enheter som inte 
har möjlighet att underhålla egna sidor. 

Rapportens slutsats är att en central 
forskningsdatabas skulle ha ett stort 
värde för LU. Men rapporten ger också 
viktiga förbehåll. För att en gemensam 
lösning ska kunna genomföras måste 
beslutet vara väl förankrat på både led-
nings- och fakultetsnivå. Det måste ock-
så få tillräckliga resurser både i uppbygg-
naden och i det löpande arbetet.

Det kostar dock pengar även att arbeta 
med nuvarande decentraliserade lösning-
ar eller utveckla nya egna system. LTH 
och N-fakulteten har haft tankar på det 
senare, och rapporten visar hur viktigt det 
är att universitetsledningen nu beslutar sig 
för en viljeinriktning. Vill man ha ett cen-
tralt system bör uppdraget definieras, vill 
man inte det måste alla områden få veta 
att det är fritt fram för egna lösningar. 

Rapporten har nyligen presenterats 
för dekanrådet.

INGeLA BJÖRCK
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på gång
29 aPril Lunchkonsert på odeum: So-
lofiol. Maria Andersson spelar J.H. romans 
Assagio nr 4, c-moll, och Martina Lassbo spe-
lar J.S. Bachs Sonat nr 1, g-moll. Fri entré. Kl 
12.15–13.00 Palaestra et Odeum, Kapellsa-
len, Lund.

29 aPril Seminariet för tidigmoder-
na studier: Västindien. ”Mellem afrikaner 
og kreol. Etnisk identitet og social navigation 
i Dansk Vestindien 1730–1770”, Louise Se-
bro, nationalmuseet, Köpenhamn. Info: 046-
2220961, David.Duner@kultur.lu.se Kl 15.15 – 
17.00 sal 202, Kulturanatomen, Biskops gatan 
7, Lund.

2 maJ  Karriärservice drop-in CV-
granskning. Varje måndag och onsdag kl 
12.00–14.00 är du välkommen på CV-drop in 
på Gamla kirurgen, Sandgatan 3. Glöm inte 
att ta med ditt CV! Du kan också skapa ditt 
CV i databasen www.cv.lu.se Kl 12.00–14.00 
Sandgatan 3, Gamla kirurgen, Lund.

2 maJ Galakväll: Sir George Martin 
Music Award. Hyllningskonsert till Chris-
toffer Lundquist, förste pristagare av Sir Ge-
orge Martin Music Award. Artister: Jalle Lo-
rensson & Michael Saxell, Miriam Aida, Edda 
Magnason och Cecilia nordlund. Husband un-
der ledning av Joakhim Hallin. Biljetter: Kultur-

centralen, 040-103020. Kl 19.00 Palladium, 
Södergatan 15, Malmö.

3 maJ Seminarium: Test och urvalsme-
toder – vad är nyttan? Vilka tester och ur-
valsmetoder används ofta av företag som ett 
komplement till intervjuer? Vilka teorier döl-
jer sig bakom? Deltagarna får även prova på 
ett mindre test. Seminariet leds av karriärväg-
ledare Christer Ekdahl. Kl 08.15-10.00 i Eden 
21, Lund.

3 maJ Article 18: What it meant and 
what it came to mean. Seminarium i mänsk-
liga rättigheter med Linde Lindkvist, dokto-
rand i mänskliga rättigheter. Kl 14.00–16.00 i 
L-604, Lingvisthuset, Språk- och litteraturcen-
trum, Helgonabacken 12, Lund.

3 maJ Arkeologi för alla. Kristina Jenn-
bert föreläser under rubriken: ”Förhistoriskt 
fiske i Öresund”. Kl 15.30 i stora salen, Ar-
chaeologicum, Lund.

3 maJ Islamic Images of Muhammad. 
Simon Stjernholm föreläser på CTr om ”Isla-
mic Images of Muhammad”. Kl 18.15 i sal 118, 
Centrum för teologi och religionsvetenskap, 
Allhelgona kyrkogata 8, Lund.

3 maJ Filosoficirkeln. Fil dr Victoria Fa-
reld föreläser över ämnet: ”om Hegels re-
levans för den politiska analysen av vår 
tid”. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.

4 maJ  Karriärservice drop-in CV-
granskning. Varje måndag och onsdag är du 

välkommen till våra lokaler i Gamla kirurgen. 
Glöm inte ta med ditt CV! Eller skapa ditt CV 
i databasen www.cv.lu.se Kl 12.00–14.00 i 
Gamla kirurgen, Sandgatan 3, Lund.

4 maJ VentureLabs starta eget-serie: 
Social media. English seminar with Heidi For-
bes Öste, 2BalanceU. Kl 16.15 Ekonomihög-
skolan, EC3:211, Lund.

4 maJ onsdagsafton på Skissernas 
museum. Mats Arvidsson: ”Efterkrigstidens 
konstmusik”. Kl 19.00 på Skissernas museum, 
Finngatan 2, Lund.

4 maJ Teknik- och naturvetarcirkeln. 
”Vad innebär alkemi? – mysticism och 
verklighet”, Lars Jönsson, organisk kemi. Kl 
19.30 Edens hörsal, Statsvetenskapliga institu-
tionen, Lund.

5 maJ Lunchmusik i Caroli – Musik-
högskolans pianister. Lärare: Hans Pålsson, 
kl 12.15, Caroli kyrka, Malmö.

5 maJ Symposium. ”In honour of 
Anna Christensen” (1936–2001). Kl 9.30 på 
Juridiska fakulteten, Pufendorfsalen, Lilla Grå-
brödersgatan 3 C, Lund. Info: www.jur.lu.se/
normasymp

5 maJ Symposium. ”Interstellar Com-
munication: Semiotic, Linguistic and Cog-
nitive approaches”. Kl 13.15, Pufendorfinsti-
tutet, Lund. Info: www.pi.lu.se

7 maJ Lunds universitets musikbien-
nal. Särskilt program presenteras under vå-
ren. Ur programmet: Lördag 7 maj, Symfoni 
med Akademiska kapellet: Sibelius violinkon-
sert och nielsens Symfoni nr 2. Söndag 8 maj, 
”Min tid ska komma”. Gustav Mahler i mu-
sikvetenskaplig och historisk belysning . Hen-
rik rosengren talar om ”Mahlerreceptionen 
– en värld av uppfattningar” och Musikhög-
skolans sångklass sjunger Gustav Mahler och 
Allan Pettersson. ny musik från Musikhögsko-
lans kompositionsklass. Kl 10.00 Palaestra et 
Odeum, Lund.

8 maJ Vernissage BARA VARA JAG. 
Barnen ställer ut från vårens ramverkstad i gal-
lerigången. Utställningen pågår t o m 29 maj. 
Kl 13.00 på Skissernas museum, Lund.

9 maJ Karriärservice drop-in CV-
granskning. Varje måndag och onsdag mel-
lan 12.00–14.00 är du välkommen på CV-drop 
in på Gamla kirurgen. Glöm inte att ta med 
ditt CV! Du kan också att skapa ditt CV i da-
tabasen www.cv.lu.se Kl 12.00 Sandgatan 3, 
Gamla kirurgen, Lund.

9 maJ Diplomkonsert: Joana Valenti-
naviciute, violin. Piano: Jan Karlsson Korp. 
I samarbete med Palladium/Musik i Syd. Kl 
19.30 Palladium, Södergatan 15.

10 maJ Filosoficirkeln. Författaren, fil 
dr Per Landin föreläser över ämnet: ”Varför 
den opolitiske Thomas Manns betraktel-
ser fortfarande är relevanta”. Kl 19.30 i Pa-
laestra, Lund.

LTH husstyrelse
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dispUtationer
29 apriL 
Carolina Jonsson Malm i historia: ”Att 
plantera ett barn. Internationella adoptioner 
och assisterad befruktning i svensk reproduk-
tionspolitik”. Kl 13.15 i sal D222, Lärarutbild-
ningen, nordenskiöldsgatan 10, Malmö. 

ulf Aronsson i förbränningsmotorer: 
”Processes in optical diesel engines – emis-

11 maJ  Karriärservice drop-in CV-
granskning. Varje måndag och onsdag mel-
lan 12.00–14.00 är du välkommen på CV-drop 
in på Sandgatan 3. Glöm inte ta med ditt CV! 
Du kan också att skapa ditt CV i databasen 
www.cv.lu.se Kl 12 i Gamla kirurgen, Sandga-
tan 3, Lund.

11 maJ Seminarium: CV och ansök-
ningsbrev – hur skriver man? Hur skriver 
man ett CV och ett ansökningsbrev som gör 
att man blir uttagen till intervju? Vilka meto-
der är bra för att använda för att få fram sina 
styrkor? I detta seminarium som leds av kar-
riärvägledare Christer Ekdahl får du konkreta 
exempel på säljande CV och ansökningsbrev. 
Välkommen! Kl 14.00 Eden 21, Lund.

11 maJ VentureLabs starta eget-se-
rie: Presentera ditt projekt. Känner du dig 
osäker när du skall lägga fram dina affärsidé-
er för myndigheter eller investerare? Kom då 
och lyssna på rickard Mosells föredrag om hur 
man presenterar sitt projekt. Kl 15.15 på Eko-
nomihögskolan, EC3:211, Lund.

11 maJ onsdagsafton på Skissernas 
museum. ”en kväll om kvinnliga poeter i 
modernismen”. Poeten och författaren Åsa 
Maria Kraft med gäster presenterar kvinnli-
ga poeter i modernism. Kl 19.00 på Skissernas 
museum, Finngatan 2, Lund.

11 maJ Teknik- och naturvetarcirkeln. 
”ond kemi – om kemi i krig och krimina-
litet”, Ulf Ellervik, organisk kemi. Kl 19.30 i 
Edens hörsal, Statsvetenskapliga institutio-
nen, Lund.

12 maJ Seminarium: Anställningsin-
tervjun – vad ska jag tänka på? Vad bör 
du tänka på inför och under anställningsinter-
vjun? I detta seminarium som leds av karriär-
vägledare Christer Ekdahl får du konkreta tips 
på vad du bör tänka på inför och under en an-
ställningsintervju.

12 maJ Lunchmusik i Caroli – Musik-
högskolans gitarrister. Lärare: Göran Söll-
scher & Gunnar Spjuth. Kl 12.15 i Caroli kyrka, 
Malmö.

13 maJ Seminarium. ”Det stora ele-
fantupploppet och andra berättelser från 
Sveriges bråkiga 1800-tal”. Seminariet är 
en del av radikala nätverkets vårprogram. Kl 
14.00 i Blå rummet, Historiska institutionen, 
Magle Stora Kyrkogata 12 A, Lund.

13 maJ Symposium ”exoplanets: Past, 
Present, and Future”. Kl 9.00–16.00 föreläs-
ningssalen, Pufendorfinstitutet, Lund. Anmä-
lan skickas till David.Duner@kultur.lu.se

13 maJ Musikhögskolans jazzstuden-
ter möter enrico Rava. Under vecka 19 kom-
mer den italienske trumpetaren, kompositören 
och orkesterledaren Enrico raca till jazzutbild-
ningarna på Musikhögskolan i Malmö. Arrang-
emanget sker i samarbete med Jazz i Malmö. 
Entré 100 kr. Kl 19.00 Victoriateatern, S För-

stadsgatan 18, Malmö.
15 maJ ”Min tid ska komma”, Gustav 

Mahler i musikvetenskaplig och historisk 
belysning. Professor Greger Andersson talar 
om Gustav Mahlers symfonier. Kl 15.00–16.30 
i Palaestra et Odeum, Kapellsalen, Lund.

16 maJ  Karriärservice drop-in CV-
granskning. Varje måndag och onsdag kl 
12.00–14.00 är du välkommen på CV-drop in 
på Gamla kirurgen. Glöm inte att ta med ditt 
CV! Du kan också att skapa ditt CV i databa-
sen www.cv.lu.se Kl 12.00 Sandgatan 3, Gam-
la kirurgen, Lund.

17 maJ Seminarium: Löneförhandling 
– så lyckas du! Löneförhandling handlar inte 
bara om lönen. Vad finns det mer att förhand-
la om? Hur tänker arbetsgivaren? Vad ska du 
tänka på? Kl 08.15 i Eden 21, Lund

17 maJ Kungliga Fysiografiska Säll-
skapet anordnar symposium. ”Forskning-
ens styrning”. Deltagande sker genom an-
mälan till Kungliga Fysiografiska Sällskapet, 
Storgatan 6, Lund. Kl 9.00 i Piratsalen, Grand 
Hotel, Lund.

17 maJ Seminarium. ”en mänsklig rätt 
till vatten eller bara vattenrättigheter?”, 
Olof Beckman, lektor i mänskliga rättigheter. 
Kl 14.00 L604, Lingvisthuset, Språk- och litte-
raturcentrum, Helgonabacken 12, Lund.

17 maJ Filosoficirkeln. Professor Alf 
Hornborg: ”Myten om maskinen: Teknik-
utvecklingens globala förutsättningar”. Kl 
19.30 i Palaestra, Lund.

8 maJ Lunchkonsert på Pufendorfin-
stitutet. Brahms stråkkvartett no.3 B-dur, Op. 
67 framförs av Cartetten. Ta med lunchmacka, 
musiken bjuder vi på. Kl 12.00–13.00 Pufen-
dorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund.

18 maJ  Karriärservice drop-in CV-
granskning. Varje måndag och onsdag kl 
12.00–14.00 är du välkommen på CV-drop 
in. Glöm inte att ta med ditt CV! Du kan ock-
så skapa ditt CV i databasen www.cv.lu.se Kl 
12.00 Gamla kirurgen, Sandgatan 3, Lund.

18 maJ VentureLabs starta eget-kurs: 
Varumärkesbyggande. Föreläsare: Thekla 
M Schneede, Schneede AB. Kl 15.15 Ekonomi-
högskolan, EC2:101, Lund.

19 maJ Lunchmusik i Caroli – Musik-
högskolans valthornister. Lärare: Henrik 
Halén Kjelldén & Jan Karlsson Korp, piano. Kl 
12.15

20 maJ Lunchkonsert på odeum: Mu-
sikhögskolans hornklass. Kl 12.15 Kapellsa-
len, Palaestra et Odeum, Lund.

22 maJ ”Min tid ska komma”. Gus-
tav Mahler i musikvetenskaplig och histo-
risk belysning. Anders Hammarlund talar om 
Gustav Mahler och Guido Adler. Kl 15.00 i Pa-
laestra et Odeum, Kapellsalen, Lund.

23 maJ  Karriärservice drop-in CV-
granskning. Varje måndag och onsdag kl 

12.00 –14.00 är du välkommen på CV-drop 
in . Glöm inte att ta med dig ditt CV! Du kan 
också att skapa ditt CV i databasen www.
cv.lu.se Kl 12.00 Sandgatan 3, Gamla kirur-
gen, Lund.

23 maJ Fonsyds debattseminarium 
2011. Tvärvetenskaplig forskarutbildning: 
ett framgångsrikt koncept? I panelen: Mats 
Benner, Anders Björklund, Kajsa Ellegård, Su-
sanne Iwarsson samt Henrik Thorén. Kl 15.00 
Pufendorfinstitutet, stora konferensrummet, 
Biskopsgatan 3, Lund. Info:  www.lu.se/fonsyd

24 maJ Karriärseminarium: Test- och 
urvalsmetoder – vad är nyttan? Vilka tes-
ter och urvalsmetoder används ofta av företag 
som ett komplement till intervjuer? Vilka teo-
rier döljer sig bakom? Deltagarna får även pro-
va på ett mindre test. Seminariet leds av karri-
ärvägledare Christer Ekdahl. Kl 8.15 Eden 21, 
Lund.

24 maJ Filosoficirkeln. Författaren och 
journalisten rolf Gustavsson föreläser över 
ämnet: ”Kommer den ekonomiska och po-
litiska integrationen i europa att ge upp-
hov till en gemensam offentlighet?” Kl 
19.30 i Palaestra, Lund.

25 maJ  Karriärservice drop-in CV-
granskning. Varje måndag och onsdag kl 
12.00 –14.00 är du välkommen på CV-drop in. 
Glöm inte att ta med ditt CV! Du kan också 
att skapa ditt CV i databasen www.cv.lu.se Kl 
12.00 Sandgatan 3, Gamla kirurgen, Lund.

26 maJ Lunchmusik i Caroli – Musik-
högskolans organister. Lärare: Hans Hell-
sten & Anders Johnsson. Kl 12.15 Caroli kyr-
ka, Malmö.

27 maJ Lunchmusik på odeum: Stråk-
kvartett från Musikhögskolan. Kl 12.15 – 
13.00 i Palaestra et Odeum, Kapellsalen, Lund.

28 maJ ”Min tid ska komma”. Gustav 
Mahler i musikvetenskaplig och historisk 
belysning. Mats Arvidsson talar om verba-
la och visuella aspekter i Gustav Mahlers tred-
je symfoni. Kl 15.00 i Palaestra et Odeum, Ka-
pellsalen, Lund

29 maJ Kammarmusik på odeum. Kon-
sert med studenter från kursen Kammarmu-
sikalisk interpretation. Kl 15.00 i Palaestra et 
Odeum, Kapellsalen, Lund.
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sions formation and heat release”. Kl 10.15 i 
hörsal M:B, M-huset, Ole römers väg 1, Lund. 

David Gustavsson i vattenförsörjnings- 
och avloppsteknik: ”nitritation and denitri-
tation in sludge liquor treatment”. Kl 13.00 i 
hörsal B, Kemicentrum, Lund. 

Christoffer Flensburg i teoretisk fy-
sik: ”A dipole model for high energy QCD”. Kl 
10.15 på Fysiska institutionen, hörsal F, Sölve-
gatan 14 A, Lund. 

Martin Hartvig i ekologi, med inrikt-
ning teoretisk ekologi: ”Food web ecology 
– individual life-histories and ecological pro-
cesses shape complex communities”. Kl 10.00 
i Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund. 

Sophia Harlid i laboratoriemedicin med 
inriktning medicinsk mikrobiologi: ”Mole-
cular epidemiology of breast cancer”. Kl 9.00 
i föreläsningssalen, Patologiska inst, ing 78, 
Skånes universitetssjukhus i Malmö.

30 apriL 
Daniel Möller i litteraturvetenskap: ”Fä-
nad i helgade grifter. Svensk djurgravspoe-
si 1670–1760”. Kl 10.15 i hörsalen, Språk- och 
litteraturcentrum, Helgonabacken, 12, Lund. 

Sidinh Luc i biomedicin med inriktning 
stamcellsbiologi: ”Lineage commitment to a 
T”. Kl 9.00 Segerfalksalen, BMC, Lund.

6 Maj 
Hans Brunnström i klinisk medicin med in-
riktning neuropatologi – neurovetenskap: 
”neuropathological findings and staging in 
dementia”. Kl 13.00 föreläsningssalen, Klinisk 
patologi, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
Hannah Nenonen i klinisk medicin med 
inriktning experimentell reproduktion: 
”Functional characterisation of the CAG po-
lymorphism in the androgen receptor- in vitro 
and in vivo”. 

Helena Cucak i biomedicin med inrikt-
ning immunologi: ”The role of dendritic cells 
and type I interferon in the generation and 
function of T follicular helper cells”. 

elin Jaensson-Gyllenbäck i biomedicin 
med inriktning immunologi: ”Phenotype 
and function of intensitinal CD103+dendritic 
cells”. 

Lena Asker-Árnason i klinisk medicin 
med inriktning logopedi: ”narration and 
reading comprehension in Swedish children 
and adolescents with hearing impairment”. 

olof enqvist i matematik: ”robust algo-
rithms for multiple view geometry outliers and 
optimality”. 

Dag Sandahl i tyska med språkveten-

Tegnérs

Backagården

skaplig inriktning: ”Die Wiedergabe der 
wirklichkeit – textmuster, kohärenzmarki-
erung und redewiedergabe in deutschen und 
schwedischen tageszeitungen”. 

Jakob Borup Thomsen i fysik: ”Opti-
cal coherence tomography for dermatologi-
cal applications”. 

Maria Andrea Nardi i kulturgeografi: 
”rural development and territorial dynamics 
in the province of misiones, Argentina”. 

Sofia Bunke i psykologi: ”Social sup-
port for physical activity among adoles-
cents”. 

Betty Mbatia i bioteknik: ”Valorisation 
of fish waste biomass through recovery of 
nutritional lipids and biogas”. 

Susanna Johansson i rättssociologi: 
”rätt, makt och institutionell förändring. En 
kritisk analys av myndigheters samverkan i 
barnahus”. 

Chris Dominic i förpackningslogistik: 
”Packaging logistics performance”. naveed 
Butt i matematisk statistik: ”robust detection 
and spectral analysis of signal with applica-
tions in spectroscopy”. 

Hans Aulin i förbränningsmotorer:” 
Turbo charged low temperature combustion 
– experiments, modeling and control”. 

emma Salomonsson i biomedicin med 
inriktning molekylär medicin: ”reading a 
glycode – mechanism and funtion of galec-
tin-glycan interactions”. 

Qiuming Liao i klinisk medicin med in-
riktning thoraxkirurgi: ”LUCAS, Lund Uni-
versity Cardiopulmonary Assist System”. 

olle Lind i biologi: ”Bird vision – spatial 
acuity and colour discrimination in bright and 
dim light”. 

erik oscarsson i trafik och väg: ”Me-
chanistic-empirical modeling of permanent 
deformation in asphalt concrete layers”. 

Pajazit Avdovic i mekanisk teknologi 
och verktygsmaskiner: ”Machinability vari-
ation in Alloy 718 – with focus on machining 
of turbine components”. 

Florian T. Muijres i ekologi, inriktning 
teoretisk ekologi: ”Feathers by day, mem-
branes by night – aerodynamic performance 
in bird and bat flight”. 

Susanna Stenevi Lundgren i ortopedi 
med inriktning sjukgymnastik: ”Muscle 
function and physical activity in pre-pubertal 
school children”. 

Maria Wigren i biomedicin med in-
riktning experimentell kardiovaskulär 
forskning: ”Protective immunity in athero-
sclerosis”. 

Viveka Lyberg Åhlander i klinisk med-
icin med inriktning logopedi: ”Voice use 
in teaching environments Speakers´ com-
fort”.



LUM nr 4 | 2011     35

hänt!

tjänster
utbildningsbidrag för geobiosfärsveten-
skap. ref nr nPA 2011/187, ans 30 april. Info 
046-2223976.

utbildningsbidrag i biokemi. ref nr nPA 
2011/189, ans 30 april. Info 046-2224470.

utbildningsbidrag i organisk kemi. 
ref nr nPA 2011/202, ans 2 maj. Info 046-
2228123.

ExcEllEnS. Char-
lotte Ling, forska-
re på Lunds universi-
tets Diabetescenter, 
får årets novo nord-
isk Fondens Excellens-
projekt, fem miljoner 
danska kronor förde-
lade över fem år. Hen-

nes projekt är att utforska om epigenetis-
ka mekanismer ligger bakom utvecklingen 
av typ 2-diabetes. 

StratEgiSka ForSkningSPEngar. 
region Skåne satsar 75 miljoner kronor på 
strategisk forskning och en del av dessa 
går till följande sex forskare som får varde-
ra 1,25 miljoner årligen under fem år: Nik-
las Loman, cancer riktad mot onkologi. 
Louise Bennet, diabetes riktad mot pri-
märvård. Sandra Lindstedt-Ingemans-
son, hjärtkirurgi. Christina Brogårdh, 
hälso- och vårdvetenskap. Anders Björk-
man, neurovetenskap, vid Skånes univer-
sitetssjukhus. Johan Bengzon, stamceller 
och regenerativ medicin.

oFFicErSkorSEt. 
Mikael Backman, en 
av grundarna av In-
ternationella Miljöin-
stitutet har av Polens 
president Bronislaw 
Komorowski tilldelats 
Officerskorset, ”Offi-
cers Cross of the Order 

of Merit”. Detta är en av de högsta utmär-
kelser som kan tilldelas en icke polsk med-
borgare. Mikael Backman erhåller utmär-
kelsen för sina framstående insatser för ett 
ökat samarbete mellan Polen och Sverige. 

bäSta avHanDling. 2010 års pris från 
Anna-Greta Crafoords stiftelse för bäs-

ta avhandling vid Medicinska fakulteten 
har gått till Pontus Nordenfelt för en av-
handling om hur mördarbakterier lurar 
våra celler.

HEDErSlEDamot. 
Professor em. i ob-
stetrik och gynekologi 
Nils-otto Sjöberg har 
utsetts till hedersleda-
mot i medicinstuden-
ternas sammanslutning 
Medicinska Förening-
en. Utmärkelsen grun-

dar sig bl.a. på hans arbete för att skapa 
mötesplatsen Locus Medicus Malmoensis, 
som nyligen invigts i det gamla kapellet på 
sjukhusområdet i Malmö.

barnmEDicinPriS. Stora Barnmedicin-
priset tilldelas Robin Kahn för hans forsk-
ning, som kan leda till bättre läkemedel 
mot en inflammatorisk sjukdom som drab-
bar blodkärlen. Det är en sjukdom som 
idag leder till stort lidande och för tidig 
död hos både barn och vuxna. Bakom pri-
set står stiftelsen ronald McDonald Barn-
fond.

vinnova-biDrag. Lundaforskaren 
Charlotta Turner har utvecklat ett växt-
extrakt som får älgar att lämna unga tall-
plantor i fred. Hon är en av två lundafors-
kare som nu fått en halv miljon kronor i 
bidrag från VInnOVA och Stiftelsen för 
Strategisk Forskning (SSF) för att deras 
forskning ska kunna föras ut på markna-
den.

HEDErSDoktor. 
Professor Boel Flod-
gren, handelsrätt, har 
utsetts till hedersdok-
tor vid Universitetet 
i Oslo, som i år fyller 
200 år. Boel Flodgren 
var rektor för Lunds 
universitet 1992–2002.

ett hundratal alumner kom till 
statsvetarnas återträff i riksda-
gen. 
    – Det kom dubbelt så många 
när vi ordnade alumnträffen 
i Stockholm som när vi gjorde 
det  i Lund. Det visar att vi hade 
tänkt rätt, säger statsvetarnas 
alumnkoordinator Tobias Carls-
son. 

Förutom att man bjöd på ett pro-
gram med namnkunniga statsve-
tare som Jenny Madestam, Ursula 
Berge och Mats Bergstrand tog in-
stitutionsledningen tillfället i akt att 
låta de före detta studenterna åter-
koppla till och recensera sin utbild-
ning. 

– Under utbildningen är det 
många som klagar över att de mås-
te läsa för mycket teori och metod. I 
efterhand verkade de flesta se nyt-
tan i och vara nöjda med just detta, 
säger Tobias Carlsson. 

Ingvar Mattsson, alumn, och 
kanslichef på finansutskottet var 
dock noga med att poängtera att 
teori- och metodstudierna inte fick 
ske på bekostnad av noggranna 
studier av regeringsformen.

Populär 
alumnträff 
i riksdagen

universitetslektor i experimentell 
kärnfysik med inriktning mot fotonindu-
cerade kärnreaktioner och neutroninstru-
mentering. ref nr 182, ans 5 maj. Info 046-
2227627.

utbildningsbidrag i geobiosfärsveten-
skap. ref nr nPA 2011/143, ans 20 maj. Info 
046-2227878.

Doktorand i geobiosfärsvetenskap. 
ref nr nPA 2011/199, ans 23 maj. Info 046-
2220449.

Boel Flodgren.

Charlotte Ling.

Mikael Backman.

Nils-Otto Sjöberg.

Alumnsamling i riksdagshuset.



haLLå GrEGOrY EVE 
& JOnAS SOnnEnSCHEIn...

Posttidning B
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

...som tog sin mastersexamen i höstas på Interna-
tionella miljöinstitutet IIIee och nu just startat en 
Sustainability World Tour.

vad är en 
”världsturné 
i hållbarhet”?
– Det är en resa där vi ska besöka en lång rad länder och 
ordna workshops om hållbar utveckling på skolor, företag 
och offentliga myndigheter. Vi börjar i Mellanöstern, reser 
runt i Europa i sommar och tar sedan transsibiriska järn-
vägen till Kina i höst. Från Indien har vi tänkt åka med en 
fraktbåt till Afrika för att nå FNs klimatkonferens COP 17 
i Sydafrika i december.

Hur kom ni på den här idén?
– Den föddes i Internationella Miljöinstitutets bastu. Bastun 
är reserverad för personal och studenter ovanför masters-ni-
vån, eftersom den är så liten. Så dagen efter det vi avlagt vår 
mastersexamen träffades vi där, och började diskutera hur vi 
skulle kunna sprida de kunskaper vi skaffat oss.

Hur finansierar ni resan?
– Vi kommer att få arvoden från de företag vi besöker längs 
vägen. Allt är inte klart ännu, men vi har diskussioner igång 
med bl.a. Trelleborg och Ikea. Vi får också ersättning av 
LU för att göra videointervjuer med alumner för universi-
tetets internationella webbsidor, och från Young Masters-
programmet YMP som vi ska dokumentera. YMP är en 
distansutbildning i hållbar utveckling för ungdomar som 
IIIEE startat. Privata givare har också gett bidrag.

Ni tänker stanna mellan en och ett par veckor i varje land, 
och hålla minst ett par workshops. Men hur mycket hinner 
man lära ut om hållbar utveckling på en hel eller halv dag?
–  Det är ju inte meningen att vi ska lära ut hur de ska göra, 
för det beror på de lokala förhållandena. Vad vi kan göra är att 
visa på goda exempel och möjliga lösningar. Vi har med oss 
ett antal presentationer som vi kan kombinera på olika sätt för 
att få fram det som är mest relevant för den grupp vi besöker.

Kommer ni att träffa några personer med Lu-anknytning 
under resan?
– Ja, vi har fått kontakt med alumner som studerat inte bara 
på IIIEE utan också på Vattenresurslära, LUMES och andra 
enheter som arbetar med hållbar utveckling. Det har varit 
mycket värdefullt för oss. Och de som lämnat Lund för flera 
år sedan är i sin tur glada över att kunna få en påspädning 
av nya kunskaper på området. Vi ska också besöka de sko-
lor som ingår i Young Masters-programmet.

om man vill följa er längs vägen, hur gör man då?
– Vi kommer löpande att lägga ut material på Facebook, 
Twitter och YouTube. Man kan också följa vår blogg via 
www.green2bee.com, en ideell organisation som vi startat 
med anknytning till resan.

TexT & FoTo: INGeLA BJÖRCK


