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Välkommen till professorsinstallationen

Vår professorsinstallation är ett årligt och säkert vårtecken. Naturens skira 
grönska lovar gott och vi känner alla en tillförsikt om framtiden. att det är 
över hundra år sedan den första professorsinstallationen gör den också till en 
beständig  och säker tradition.

Vi lever i en tid av extremt snabb förändring. Universiteten utsätts för allt 
större krav och förväntningar. De sätt som vi kan erbjuda förnyelse blir av-
görande för vår framgång. Här har ni som nya professorer en viktig roll att 
spela. Ni står för kreativitet och nytänkande. Ni står som garanter för att kun-
skap och erfarenheter förs över till yngre kollegor, förädlas och omsätts till nya 
perspektiv. 

som nya professorer är ni förebilder. Det ger er ansvar men också 
möjligheter  att vara med och utveckla ett starkare universitet med fokus på 
forskning och utbildning. en viktig uppgift är att förbättra samarbetet såväl 
inom universitetet som med samhället utanför. en annan att utveckla ny kun-
skap och nya talanger. 

Ni har också ett stort ansvar när det gäller att vårda det som gör oss unika – 
den akademiska traditionen och värdegrunden. Universitetet ska ha ett kritiskt 
och reflekterande förhållningssätt. Vi ska bedriva forskning och utbildning utan 
bindningar till vare sig politiska eller ekonomiska intressen. Vi ska lyfta de stora 
och viktiga framtidsfrågorna och vara en inspiratör i debatten. 

allt detta måste vi slå vakt om.

Hjärtligt välkomna till Göteborgs universitets professorsinstallation 2011.

Pam Fredman
rektor

Förord
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akademisk procession
Jeremiah Clarke ur Suite of Ayres for the Theatre
(c.1673–1707) – Round-O: The Prince of Denmark’s March

Hälsningsanförande
rektor, professor Pam fredman

Billy May ................................................................................The Green Hornet

saHlGreNsKa aKaDemiN
Installandi
andersson rune  johannsson Guðmundur
Bergö martin, abs  Karlsson jón
Bernhardt Peter  lindahl Per
Hartelius lena, abs  marschall Hanns-Ulrich
Holgersson jan, abs  rydmark martin
isaksson mats  tengvall Pentti

Välkomnade*
Gerhardsson lars simrén magnus
millqvist eva sällsten Gerd
olausson Håkan Wennberg ann-marie
rudin anna, abs

installationstal: professor jón Karlsson 

”Je veux vivre” ur operan Roméo et Juliette ................Charles Gounod
Bön till natten….............Ture Rangström
      
HUmaNistisKa faKUlteteN
Installandi
Hjørungdal tove magnusson thomas
Karlsson Håkan  möller Håkan

Välkomnade*
samuelsson lennart

installationstal: professor Håkan Karlsson 

Program

* Göteborgs universitet välkomnar även adjungerade professorer som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd utanför 
lärosätet, samt gästprofessorer som är verksamma vid universitetet endast under en begränsad period.
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KoNstNärliGa faKUlteteN
Installandi
landgren Per-olov
silkeberg marie, abs
snæbjörnsdóttir Bryndís, abs

Välkomnade
Borgdorff Henk
Zacharias Christian, abs

installationstal: professor Henk Borgdorff 

”Maria” ur West Side story… ..............................Leonard Bernstein          

HaNDelsHöGsKolaN
Installandi
Bergström ola olsson ola
eriksson Zetterquist Ulla rickne annika
fellman susanna

Välkomnade 
ambec stefan, abs Park sang-Chul
Bagchi-sen sharmistha, abs Pennings frans, abs
Browne michael, abs skog rolf
Cullinane Kevin, abs stigson Björn
Herzel stefano, abs Urbain jean-Pierre, abs
Kocher martin, abs Whittington Dale, abs

installationstal: professor Ulla eriksson Zetterquist

* Göteborgs universitet välkomnar även adjungerade professorer som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd utanför 
lärosätet, samt gästprofessorer som är verksamma vid universitetet endast under en begränsad period.
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samHällsVeteNsKaPliGa faKUlteteN
Installandi
Hedin Ulla-Carin johansson Bengt
Höjer staffan Wängnerud lena

Välkomnade
Hanson Nils, abs

installationstal: professor staffan Höjer

”Meine Lippen sie küssen so heiß” ur operetten Giuditta ................... Franz Lehar
”O mio babbino caro” ur operan Gianni Schicchi ................................... Giacomo Puccini

UtBilDNiNGsVeteNsKaPliGa faKUlteteN
Installandi 
Beach Dennis, abs johansson thomas, abs 
Booth shirley reichenberg monica

Välkomnade
Clarke David, abs
Popkewitz tom, abs

installationstal: professor monica reichenberg  

Program
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NatUrVeteNsKaPliGa faKUlteteN
Installandi
andré Carl liu Kui
andreásson Håkan Pilon marc, abs
Gottfries johan spetea Wiklund Cornelia
Gunnarsson Bengt tamás markus

Välkomnade
Power Deborah m, abs

Installationstal: professor Kui Liu 

studentuppvaktning
Göteborgs universitets studentkårers vice ordförande
linn raninen

Körsång av Uníkorus
Gaudeamus Igitur ..............................(Trans. R. Masciantonio)
Våren är kommen ...............................text: Carl Fredric Dahlgren, musik: Eric Jacob Arrhén von Kapfelmann
Våren kom en valborgsnatt ..........Thomas Morley
Now is the month of Maying .......W. Peterson-Berger

Akademisk procession
Trumpet Voluntary ...................John Stanley 
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sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fa-
kulteten vid Göteborgs universitet. akademin främjar 
människors hälsa genom utbildning och forskning, i 
nära samarbete med näringslivet, Chalmers och Västra 
Götalandsregionen. samverkan sker också globalt: 
tillsammans med internationella forskare drivs kun-
skapen framåt till nytta för hela mänskligheten. Både 
inom forskning och utbildning strävar fakulteten efter 
helhetssyn, samverkan och excellens.  

sahlgrenska akademins forskning håller en hög in-
ternationell klass. Den sträcker sig från grundläggande 
studier av molekylers struktur och cellers funktion via 
experimentella studier av sjukdomsprinciper till folk-
hälsovetenskap och epidemiologi. Den nära relationen 
till sahlgrenska Universitetssjukhuset ger goda förut-
sättningar för framstående klinisk forskning inom en 
rad medicinska områden. 

sahlgrenska akademin
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PETER BERNHARDT

Födelseår: 1966
Avhandlingstitel: Pharmacokinetics 
and dosimetry of radiolabelled octreo-
tide for tumour therapy

Peter bernhardt är född i Göteborg och 
har avlagt sjukhusfysikerexamen vid 
Göteborgs universitet. han dispute-
rade 2000 på en avhandling rörande 
behandlingar med radionuklidmärkta 
somatostatinanaloger. han blev docent 
2005 och har därefter arbetat som 
forskare och förste sjukhusfysiker vid 
sahlgrenska universitetssjukhuset. 
han är från 1 juni 2010 förordnad till 
professor i radiofysik vid institutionen 
för kliniska vetenskaper.
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LENA HARTELIUS

Födelseår: 1957
Avhandlingstitel: Perceptual and acoustic 
analysis of dysarthria associated with 
multiple sclerosis

lena hartelius är född i Göteborg och 
avlande logopedexamen vid Göteborgs 
universitet 1983. hon disputerade 1997 och 
var 2000 post doctor vid department of 
speech Pathology and Audiology, the uni-
versity of Queensland, brisbane, Australien. 
hon blev docent i logopedi vid Göteborgs 
universitet 2003. hennes forskning rör tal- 
och kommunikationssvårigheter till följd av 
olika typer av neurologiska sjukdomar och 
skador, som till exempel multipel skleros, 
Parkinsons sjukdom och stroke. hon är från 
april 2010 förordnad till professor i logopedi 
vid sektionen för klinisk neurovetenskap och 
rehabilitering. Anställningen är förenad med 
en befattning som logoped inom neuro-
sjukvården vid sahlgrenska universitets-
sjukhuset. 
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saHlGreNsK a aK aDemiN

RUNE ANDERSSoN

Födelseår: 1951
Avhandlingstitel: Giant cell arteritis: im-
munopathology, long-term corticosteroid 
treatment and mortality

rune Andersson är född på dyrön, tog 
läkarexamen vid Göteborgs universitet och 
har specialistexamen i infektionssjukdomar, 
internmedicin och allmänmedicin. han 
disputerade 1988 vid Göteborgs universitet, 
blev docent 1992 och adjungerad profes-
sor i infektionssjukdomar 2002. han är 
sedan 2005 gästprofessor i urumqi, kina. 
han är från 1 september 2010 förordnad till 
professor i global hälsa vid institutionen för 
biomedicin, från 1 januari 2011 förenad med 
en befattning som överläkare i vårdhygien 
vid sahlgrenska universitetssjukhuset.

MARTIN BERGÖ 

Födelseår: 1970
Avhandlingstitel: Regulation of lipopro-
tein lipase in adipose tissue. A search for 
the molecular mechanism

Martin bergö är född i värnamo och upp-
vuxen i karlstad, lerum och Göteborg där 
han gick på samskolan och hvitfeldtska 
Gymnasiet. 1991–1998 studerade han bio-
logi, kemi och medicin vid umeå universitet 
och disputerade 1998. Mellan 1998–2004 
forskade han vid university of California 
san Francisco, usA. han blev docent 2005 
och är sedan 1 mars 2010 förordnad som 
professor i molekylär medicin vid Göteborgs 
universitet.

LARS GERHARDSSoN

Födelseår: 1952
Avhandlingstitel: Trace elements in tissues 
of deceased smelter workers relationship to 
mortality

lars Gerhardsson är född i stockholm och 
avlade läkarexamen vid karolinska institutet 
1977, specialistexamen i allmän intern-
medicin 1984 och i yrkesmedicin 1985. 
han disputerade 1986 och blev docent i 
medicin 1988. efter en period som gäst-
forskare 1991–1992 vid division of allergy- 
immunology, northwestern uni versity 
Medical school i Chicago arbetade han 
1997–2002 som överläkare vid yrkes- och 
miljömedicin, universitetssjukhuset i lund. 
därefter var han överläkare vid arbets- och 
miljömedicin, sahlgrenska universitets-
sjukhuset. Från den 1 augusti 2010 är han 
förordnad till adjungerad professor i arbets- 
och miljömedicin vid institutionen för 
medicin med särskild inriktning mot kemiska 
och fysikaliska hälsorisker. Anställningen är 
förenad med en befattning som universitets-
sjukhusöverläkare vid Arbets- och Miljö-
medicin, sahlgrenska universitetssjukhuset.
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GUDMUNDUR JoHANNSSoN

Födelseår: 1960
Avhandlingstitel: Growth hormone 
 replacement in growth hormone deficient 
adults

Guðmundur Johannsson är född i reykja-
vik och avlade läkarexamen vid islands 
universitet 1986. han blev specialist i 
intern medicin 1993 och i endokrinologi 
1994. han disputerade 1997 vid Göteborgs 
universitet och blev docent i endokrinologi 
1998. han var gästprofessor vid university 
of new south Wales, sydney, 2001–2003. 
han blev universitetslektor 2003 och är 
från 1 februari 2010 förordnad till pro-
fessor  i endokrinologi vid institutionen för 
medicin. Anställningen är förenad med 
befattning som överläkare vid sahlgrenska 
universitets sjukhuset.

MATS ISAKSSoN

Födelseår: 1961
Avhandlingstitel: Methods of measuring 
radioactivity in the environment

Mats isaksson är född i bromölla och dispu-
terade 1997 i kärnfysik vid lunds universitet. 
han är legitimerad sjukhusfysiker och blev 
docent i radiofysik 2000. till stor del arbetar 
han med frågor som rör beredskap för hän-
delser som kan innebära att människor och 
miljö exponeras för bestrålning. Forskningen 
är främst inriktad mot mätning av radioak-
tiva ämnen i människa och miljö. han är från 
18 oktober 2010 förordnad till professor i 
radiofysik vid avdelningen för radiofysik, 
institutionen för kliniska vetenskaper.

saHlGreNsK a aK aDemiN

JAN HoLGERSSoN

Födelseår: 1961
Avhandlingstitel: Blood group ABH 
and related glycosphingolipid antigens. 
Structural  elucidation, tissue distribution 
and aspects of their role as target antigens 
in allo- and xenotransplantation

Jan holgersson är född i Göteborg och 
avlade läkarexamen vid Göteborgs univer-
sitet 1986. han disputerade vid institutio-
nen för medicinsk biokemi 1991. efter en 
treårig postdoktorstjänst vid Massachusetts 
General hospital/harvard Medical school 
i boston, usA, gjorde han forskar-At på 
karolinska universitetssjukhuset i huddinge 
och karolinska institutet. han blev docent 
i molekylär immunologi vid karolinska 
institutet 1998 och specialist i klinisk im-
munologi 2009. hans arbete syftar till att 
förbättra diagnostik och behandling vid 
organ- och celltransplantation genom att på 
cellulär och molekylär nivå studera avstöt-
ningsprocessen. han är från 1 augusti 2010 
förordnad till professor i transplantations-
immunologi vid institutionen för biomedicin. 
Anställningen är förenad med en befattning 
som överläkare vid sahlgrenska universitets-
sjukhuset.
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JÓN KARLSSoN

Födelseår: 1953
Avhandlingstitel: Chronic lateral 
instability  of the ankle joint: a clinical, 
radiological and experimental study 

Jón karlsson är född på island och dispute-
rade vid Göteborgs universitet 1989. han 
blev avdelningschef vid avdelningen för 
ortopedi 2001 och sitter bland annat med i 
styrelsen för isAkos (international society 
of Arthroscopy, knee surgery and orthope-
dic sports Medicine) samt är ordförande för 
förbundets vetenskapliga kommitté. han har 
tidigare varit ordförande i yFA (yrkesfören-
ingar för Fysisk aktivitet) samt i siMF (svensk 
idrottsmedicinsk Förening). han är också 
redaktör för Knee Surgery Sports Trauma-
to  logy Arthroscopy. han har skrivit en rad 
vetenskapliga artiklar samt är medförfattare 
till flera böcker, bland andra Motions- och 
idrottsskador och deras rehabilitering. 
han är från 1 december 2010 förordnad till 
professor i ortopedi med särskild inriktning 
mot idrottstraumatologi vid institutionen 
för kliniska vetenskaper. Professuren är 
förenad med befattning som överläkare vid 
sahlgrenska universitetssjukhuset.

HANNS-ULRICH MARSCHALL

Födelseår: 1954
Avhandlingstitel: Conjugation of Bile 
Acids with N-Acetylglucosamine

hanns-ulrich Marschall är född i ibbenbü-
ren, tyskland, och har studerat vid univer-
siteten i düsseldorf och Aachen. han blev 
docent i invärtesmedicin vid rWth Aachen 
1993 och biträdande professor 1998. efter 
specialistutbildning vid universitetssjukhu-
sen i tübingen och Aachen blev han över-
läkare och specialist i invärtesmedicin 1992 
vid universitetssjukhuset i Aachen samt 
specialist i gastroenterologi 1995. han var 
överläkare vid karolinska universitetssjukhu-
set 1996–2010, postdoktor vid institutionen 
för medicinsk biokemi och biofysik, karo-
linska institutet, 1986–1988, disputerade 
1994 och blev docent 1998 samt adjung-
erad professor i medicinsk gastroenterologi 
och hepatologi 2007. han är från maj 2010 
förordnad till professor i klinisk hepatologi 
vid institutionen för medicin.

PER LINDAHL

Födelseår: 1967
Avhandlingstitel: Platelet-derived growth 
factor functions in vivo

Per lindahl är född i uppsala och har läst 
medicin vid uppsala universitet. han dispute-
rade 1998 vid Göteborgs universitet. efter en 
kort postdoktorstjänst vid the Cardiovascular 
research Center, Massachusetts General 
hospital, boston, usA, startade han en egen 
forskargrupp vid Göteborgs universitet. utö-
ver forskningen bedriver han undervisning 
i molekylärbiologi och utvecklingsbiologi 
för blivande läkare och apotekare. han blev 
docentkompetent 2007 och är sedan maj 
2010 förordnad till professor i kardiovasku-
lär utvecklingsbiologi vid institutionen för 
biomedicin.
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saHlGreNsK a aK aDemiN

HåKAN oLAUSSoN

Födelseår: 1965
Avhandlingstitel: Human tactile 
directional sensibility

håkan olausson är född i trollhättan 
och har avlagt läkarexamen vid Göte-
borgs universitet samt specialistexamen 
i klinisk neurofysiologi. han disputerade 
1995 vid Göteborgs universitet och var 
1998–2000 forskarassistent vid McGill 
university, Montreal, kanada. han 
blev docent i fysiologi vid Göteborgs 
universitet 2004. han är från 2010 för-
ordnad till adjungerad professor i klinisk 
neurofysiologi vid institutionen för neu-
rovetenskap och fysiologi. befattningen 
är förenad med en anställning som 
överläkare vid sahlgrenska universitets-
sjukhuset.
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EVA MILLQVIST

Födelseår: 1949
Avhandlingstitel: Effects of air tempe-
rature and strong scents in patients with 
asthma and asthma-like symptoms

eva Millqvist är född i stockholm och avlade 
läkarexamen vid karolinska institutet 1974. 
hon blev specialist i internmedicin och al-
lergologi på sahlgrenska sjukhuset 1983 och 
disputerade 1996 vid Göteborgs universitet 
inom ämnesområdet allergologi. hon blev 
docent i allergologi 2001 och överläkare 
vid sahlgrenska universitetssjukhuset 2009. 
hon är från 1 augusti 2010 förordnad till 
adjungerad professor i klinisk allergologi vid 
institutionen för medicin.

MARTIN RYDMARK

Födelseår: 1950
Avhandlingstitel: An ultrastructural morp-
hometric analysis of the node of Ranvier in 
peripheral myelinated nerve fibres of the 
adult cat

Martin rydmark är född i sundsvall och har 
avlagt läkarexamen vid karolinska institutet. 
han disputerade 1982 vid karolinska institu-
tet och blev docent i anatomi vid Göteborgs 
universitet 1985. han är från 15 november 
2010 förordnad till professor i medicinsk 
informatik och datorstödd utbildning vid 
institutionen för biomedicin. 

ANNA RUDIN

Födelseår: 1961
Avhandlingstitel: Colonization factors 
of enterotoxigenic Esherichia coli: cross- 
reactive and protective epitopes

Anna rudin är född i lund och avlade 
läkarexamen 1985 vid Göteborgs universi-
tet. hon disputerade 1996 vid Göteborgs 
universitet och arbetade som postdoktor 
ett år vid tvW telethon institute for Child 
heath research, Perth, Australien. hon blev 
docent i immunologi 2001 och specialist i 
reumatologi 2009. hon är från 1 februari 
2010 förordnad till adjungerad professor i 
reumatologi och inflammationsforskning vid 
institutionen för medicin.
 

saHlGreNsK a aK aDemiN
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ANN-MARIE WENNBERG

Födelseår: 1956
Avhandlingstitel: Basal cell carcinoma–
new aspects of  diagnosis and treatment

Ann-Marie Wennberg är född i Göteborg 
och avlade läkarexamen vid Göteborgs 
universitet 1984 samt specialistexamen 
i dermato-venereologi. hon disputerade 
1999 vid medicinska fakulteten och blev 
docent 2005. hon leder en forskargrupp 
rörande prevention, diagnos och behandling 
av hudcancer och är sedan 2009 områdes-
chef vid område 2 sahlgrenska universi-
tetssjukhuset. hon är från  1 april 2010 
adjungerad professor  vid institutionen för 
kliniska vetenskaper. 

MAGNUS SIMRÉN

Födelseår: 1966
Avhandlingstitel: Irritable Bowel 
 Syndrome–Pathophysiological and Clinical 
Aspects

Magnus simrén är född i Falköping, har av-
lagt läkarexamen vid Göteborgs universitet 
och är specialistläkare i internmedicin samt 
medicinsk gastroenterologi och hepatologi. 
han disputerade 2001 vid Göteborgs univer-
sitet, var 2002 gästforskare vid katholieke 
universiteit, leuven, belgien och blev 2004 
docent i medicin, särskilt gastroenterologi, 
vid Göteborgs universitet. sedan januari 
2011 innehar han, enligt vetenskapsrå-
dets beslut, en anställning som forskare i 
molekylär  gastroenterologi. han är från  
1 december 2009 förordnad till adjungerad 
professor i medicinsk gastroenterologi vid 
institutionen för medicin. Anställningen är 
förenad med en befattning som överläkare 
vid sahlgrenska universitetssjukhuset. 

PENTTI TENGVALL

Födelseår: 1951
Avhandlingstitel: Titanium -hydrogen 
peroxide Interaction with Reference to 
Biomaterial  Applications

Pentti tengvall är född i kemijärvi i Finland 
och har avlagt ämneslärarexamen i fysik och 
matematik vid linköpings universitet. han 
disputerade 1989 vid linköpings universitet, 
blev anställd som forskarassistent i bioma-
terial 1990, blev docent 1993 och lektor 
1994. han var professor i tillämpad fysik och 
biomaterial 2000–2008 i linköping samt 
2008–2010 gästlärare vid Göteborgs univer-
sitet. han är från 1 augusti 2010 förordnad 
till professor i biomaterial vid institutionen 
för kliniska vetenskaper. 

saHlGreNsK a aK aDemiN
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saHlGreNsK a aK aDemiN

GERD SÄLLSTEN

Födelseår: 1952
Avhandlingstitel: Occupational exposure 
to inorganic mercury–exposure assessment 
and elimination kinetics

Gerd sällsten är född i Partille och avlade 
civilingenjörsexamen 1975 vid Chalmers och 
yrkeshygienikerexamen 1983 vid Arbetslivs-
institutet i stockholm. hon blev medicine 
doktor 1994 vid Göteborgs universitet. hon 
blev docent i yrkeshygien 1999 och är från 
1 februari 2010 förordnad till adjungerad 
professor i yrkes- och miljöhygien vid institu-
tionen för medicin. 
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jag vill börja med att tacka för den heder jag förärats 
genom att få hålla installationstalet på sahlgrenska 
akademins vägnar. jag känner mig stolt, men knappast 
värd denna heder. jag representerar sahlgrenska akade-
min, som ansvarar för utbildning och forskning avse-
ende vård och hälsa. jag har haft förmånen att arbeta 
här sedan 1981, i hela 30 år. jag var då nyutexaminerad 
läkare från island och hade flyttat till Göteborg för att 
göra min specialistutbildning i ortopedi. jag hade tänkt 
återvända till island snarast möjligt, men ödet ville an-
norlunda. 

jag har under dessa år upplevt oerhört stora föränd-
ringar i mitt arbete som läkare och kan enkelt konsta-
tera att om jag idag skulle göra som jag lärde mig på 
1980-talet, skulle jag nog bli anmäld till socialstyrelsen 
dagligen. så stora är förändringarna och framstegen. 
Vi har lärt oss helt nya saker, tekniska framsteg och nya 
synvinklar. idag görs exempelvis en majoritet av alla 
operationer med titthålsteknik. Det innebär att vi kan 
operera genom små hål i huden, istället för att öppna 
huden och dela muskler och senor för att komma åt de 
sjuka organen. förr behövde många patienter ligga på 
sjukhus i dagar och veckor bara för att återhämta sig 

efter operation. idag kan liknande operationer utföras 
som dagkirurgi och patienterna kan återvända hem 
redan samma eftermiddag. i korta ordalag helt otroliga 
framsteg, mer än någon skulle kunna tro. 

att få jobba med sjuka och skadade människor är 
inte bara ett arbete, det är ett kall, en livsuppgift. jag var 
nio år gammal när jag bestämde mig för att bli läkare. 
att jag blev opererande läkare var mer av en tillfällighet. 
Detta kanske låter pretentiöst, men det är tvärtom. man 
måste tycka om människor, de patienter som man får 
förtroendet att behandla. man måste känna en inre driv-
kraft att hjälpa, att läka sår och bota sjukdomar. Vissa 
kan man läka, men i andra fall kan man endast lindra. 
och man måste lära sig förstå skillnaden. och var står 
vi idag? Vi har stor teknisk kunskap, vi har alla slags 
mediciner, men har vi alltid insikt i hur våra patienter 
mår? Bryr vi oss? Vi hör nästan dagligen hur patienter far 
illa i administrativa, byråkratiska system, patienter som 
endast blir siffror i statistiken. Detta måste vi ändra på. 

men vård är inte enbart att operera och uppnå tek-
niska framsteg, utan dessutom att förebygga sjukdomar. 
Detta är nytt och spännande och något vi måste ta till 
oss nu och i framtiden. att förstå sjukdomar i vårt kom-

instAllAtionstAl Av Jón kArlsson, ProFessor i ortoPedi 
Med särskild inriktninG Mot idrottstrAuMAtoloGi, vid AvdelninGen För ortoPedi.

Patienten måste alltid vara i centrum
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plicerade samhälle, där till exempel de flesta penicilliner 
inte längre biter på bakterierna, är en stor utmaning. 
Varför biter inte penicillinerna? jo, det beror på att vi 
fördärvar vår omgivning och överanvänder våra medici-
ner. allt detta är framtidens spännande utmaningar som 
vi måste ta.

Vardagen är bäst. jag brukar säga till min dotter 
som går i tvåan på gymnasiet att man måste lära sig ha 
tråkigt. om man lär sig att uppskatta vardagen, värde-
sätter man glädjeämnena desto mer. forskning handlar 
mycket om tekniska framsteg, till exempel nya avance-
rade och spektakulära titthålsoperationer och liknande. 
men det viktigaste, vanliga patienter i den vanliga varda-
gen, finns rakt framför ögonen på oss hela tiden.

jag vill dela med mig av ett exempel som gäller ett 
projekt som jag, tillsammans med mina doktorander, 
jobbade med för ett par år sedan, och som vi nu fortsät-
ter. Patienterna hade höftfrakturer, en mycket vanlig 
skada som drabbar runt 1 500 personer per år i Göteborg. 
samtidigt är det en mycket ”oglamorös” sjukdom. Vi 
skapade en så kallad ”klinisk vårdväg” för dessa patien-
ter, vilket innebär att vi tittade på varje småsak i hela 
vårdkedjan, från att patienten skadar sig tills han eller 

hon efter avslutad behandling och rehabilitering är 
tillbaka i hemmet. Det handlade om att rulla på varje 
sten i syfte att göra många små förbättringar, alltså inget 
revolutionerande utan klinisk vardagsforskning. men 
resultatet innebar 50 procent kortare vårdtid, runt 40 
procent lägre kostnader och patienter som mådde bättre 
när de skrevs ut!  Vad jag vill säga är att man hela tiden 
måste se patienten i centrum och knyta an forskningen 
till den vanliga vardagen. Vi har också lärt oss att ta med 
hälsoekonomi i våra studier.

jag är glad och stolt att få representera sahlgrenska 
akademin vid professorsinstallationen idag. jag hoppas 
kunna använda mina krafter till att hjälpa patienter, 
och till att fortsätta forska inom vård och hälsa. jag är 
glad och stolt att kunna använda mina krafter och min 
erfarenhet att hjälpa patienter, men mest glad är jag över 
att ha förmånen att arbeta ihop med unga, vetgiriga 
människor, som vill öka sin kunskap, som vill lösa gåtor 
om nya och svåra sjukdomar. Det skapar nya glädjeäm-
nen varje dag. Kan man begära mer? 
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Humanistiska fakulteten
Humanistiska fakulteten omfattar ett vitt fält av äm-
nen. Här finns klassiskt humanistiska ämnen som latin 
och grekiska, traditionella ämnen som språk, litteratur, 
musikvetenskap, historia och arkeologi och ämnen med 
samtidsprofil som genusvetenskap, kulturstudier och 
språkteknologi.

fakulteten är organiserad i sex institutioner och 
erbjuder förutom fristående kurser också ett flertal pro-
gramutbildningar, både på grundnivå och på avancerad 
nivå. Hösten 2010 startade de två utbildningsprogram-
men Kultur och Kulturarvsstudier på kandidatnivå 
samt språkteknologiprogrammet master in language 
technology på avancerad nivå.

Den språkteknologiska forskningen är ett av Göte-

borgs universitets styrkeområden, liksom forskningen 
om kulturarv som har en lång tradition inom fakulteten. 

Vid Humanistiska fakulteten ligger den nationella 
text- och referensdatabasen språkbanken, som an-
vänds flitigt av både forskare, studenter och allmänhet. 
fakulteten är genom institutionen för svenska språket 
engagerad i flera lexikografiska projekt, såsom svensk 
ordbok, utgiven av svenska akademien, och svenska 
akademiens ordlista. 

Under 2010 publicerade forskarna vid Humanistiska 
fakulteten ett 80-tal vetenskapliga böcker. flera forskare 
belönades också med prestigefyllda priser för sin veten-
skapliga verksamhet.



25

ToVE HJØRUNGDAL

Födelseår: 1956
Avhandlingstitel: Det skjulte kjønn. 
Patriarkal tradisjon og feministisk visjon i 
arkeologien belyst med fokus på en jern-
alderkontekst

tove hjørungdal är född i hjørungavåg, 
norge. efter studier vid universitetet i 
bergen disputerade hon 1991 vid lunds 
universitet. 1992–1996 var hon forskar-
assistent vid umeå universitet. hon blev 
lektor vid Göteborgs universitet 1996 och 
docent 2002. hon har varit gästlärare i dur-
ham, storbritannien samt tromsø och har 
gjort fältarbeten i skandinavien och italien. 
hennes inriktningar är vetenskapshistoria, 
feministisk vetenskapsanalys, stenålders-
arkeologins historia och förhistoriskt grav-
skick. hon är från 18 januari 2010 förordnad 
till professor i arkeologi vid institutionen för 
historiska studier. 
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HåKAN MÖLLER

Födelseår: 1959
Avhandlingstitlar: Den wallinska 
psalmen samt Den wallinska dikten. Från 
informators åren till Dödens ängel

håkan Möller är född i västerås och dispu-
terade i teologi vid uppsala universitet 1997 
samt tre år senare också i litteraturveten-
skap vid samma lärosäte. 1996–1997 var 
han gästforskare vid university of Cam-
bridge. han blev docent i litteraturvetenskap 
vid uppsala universitet 2003 och i nordisk 
litteratur vid helsingfors universitet 2004. 
hans senaste verk är Pär Lagerkvist. Från 
författarsaga till Nobelpris (2009). han är 
från 1 januari 2011 förordnad till professor 
i litteraturvetenskap vid institutionen för 
litteratur, idéhistoria och religion.

THoMAS MAGNUSSoN

Födelseår: 1946
Avhandlingstitel: Det militära proletaria-
tet. Studier kring den värvade armén, 
arbetsmarknadens kommersialisering och 
urbaniseringen i frihetstidens västsvenska 
samhälle

thomas Magnusson har studerat vid 
Göteborgs universitet där han disputerade i 
historia 1987. utöver avhandlingen har han 
skrivit ytterligare några källbaserade mono-
grafier om västsvensk historia, samt ett 
par handböcker för grundkurserna i ämnet 
historia. hans forskning handlar bland annat 
om de omvälvande och bestående samhälls-
förändringar som ägde rum på 1700- och 
1800-talen men också om utvecklingen 
på 1920–1940-talen. tillsammans med en 
kollega arbetar han för närvarande med ett 
projekt om exilkommunisters och svenska 
kommunisters gemensamma antifascistiska 
motståndsarbete i sverige åren 1933–1947. 
han har också under cirka 13 år varit 
ledamot av radioprogrammet Alltinget. han 
är från 30 juni 2010 förordnad till profes-
sor i historia vid institutionen för historiska 
studier.

HUmaNistisK a faKUlteteN

HåKAN KARLSSoN

Födelseår: 1962
Avhandlingstitel: Re-Thinking Archaeology

håkan karlsson är född i Göteborg, dispute-
rade 1998 och blev 2005 docent i arkeologi 
vid Göteborgs universitet. han har varit 
postdoktor vid Cambridge university och 
arbetade som lektor vid lunds universitet 
innan han 2003 anställdes som lärare vid 
Göteborgs universitet. han är från 18 januari 
2010 förordnad till professor i arkeologi vid 
institutionen för historiska studier.
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LENNART SAMUELSSoN 

Födelseår: 1948
Avhandlingstitel: Soviet Defence Industry 
Planning: Tukhachevskii and Military- 
Industrial Mobilization, 1926–1937

lennart samuelsson disputerade 1996 i 
ekonomisk historia vid handelshögskolan 
i stockholm. hans forskning i nyöppnade 
ryska arkiv har redovisats i bland annat 
monografierna Röd koloss på larvfötter: 
Rysslands ekonomi i skuggan av 1900-tals-
krigen, Plans for Stalin’s War-Machine 
(båda 1999), Tankograd: The Formation of 
a Soviet Company-Town (2011, på svenska 
2007), Stalin, NKVD and the Repressions, 
1936–1938 (2011, på ryska 2008) samt i käll-
volymen Les Campagnes Soviétiques vues 
par l’OGPU-NKVD, 1930–1934 (2004). han 
har varit gästforskare på Försvarshögskolan, 
är sedan 2008 knuten till östekonomiska 
institutet, stockholm. han är under läsåret 
2010–2011 Waernsk gästprofessor vid insti-
tutionen för historiska studier.
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alla har troligtvis en föreställning om vad ämnet 
arkeologi är, och vad en arkeolog sysslar med. en 
föreställning skapad inte minst av indiana jones-filmer 
och reportage i Vetenskapens värld, där spadar, pistoler, 
penslar och piskor används för att lösa olika förhis-
toriska gåtor. Visst, kanske är arkeologen en form av 
detektiv, men gåtlösandet gestaltar sig i flertalet fall 
något annorlunda än vad de stereotypa bilderna av 
ämnet vill göra gällande. Det är sällan som pistolerna 
behöver plockas fram och nästan lika sällsynt är det 
med penslarna. är det något som utmärker ämnet är 
det snarast dess enorma bredd och dess mångveten-
skaplighet där man kan närma sig förhistorien och dess 
människor med hjälp av renodlat naturvetenskapliga 
metoder likväl som med filosofiska och vetenskapsteo-
retiska resonemang.

ämnets utmärks också av förhållandet att: ”Den 
som kontrollerar samtiden kontrollerar dåtiden, den 
som kontrollerar dåtiden kontrollerar framtiden.” 
innehållet i detta citat, hämtat från George orwells bok 
1984, borde alla akademiker vilka bearbetar, tolkar och 
försöker förstå det förflutna och kulturarvet, ständigt, 
eller åtminstone då och då, reflektera över. inte minst 
gäller detta inom kulturarvssektorn där arkeologin in-
går som en självklar del. ett verksamhetsfält där arbetet 
med flintyxors eggvinklar, fibulors välvningsgrad och 
det knappologiska uppsorterandet av det förflutnas ma-
terialitet i olika kategorier många gånger står i centrum. 
Den delvis juridiskt tvingande roll som förhistoriens 

vaktmästare vilken vidhänger de antikvariska verksam-
heterna vid museer, länsstyrelser, ämbetsverk och hos 
olika uppdragsarkeologiska aktörer innebär helt enkelt 
att tiden och resurserna ofta inte räcker till för reflek-
tioner. exempelvis runt det förhållande att all tolkning, 
förståelse och kunskap om det förflutna är produkter, 
som är mer eller mindre påverkade av samtida ideal, 
värderingar och politiska åsikter. Här har de akademiskt 
verksamma arkeologerna (eller manschett-, alternativt 
skrivbordsarkeologerna som vi ibland kallas av våra 
antikvariska kollegor) därför, i kraft av den forsknings-
tid som finns i våra tjänster, ett ansvar vad gäller att föra 
in de reflektiva dimensionerna både i utbildning, forsk-
ning och i samhället i stort. 

Utan överdrift kan konstateras att alla människor 
i sann Pippi långstrumpsanda är sakletare och att vi 
därför förhåller oss till det förflutnas materiella kultur 
och att vi med dåtiden och dess materialitet som klang-
botten, genom olika minneskonstruktioner, skapar en 
meningsfull relation till vår samtid och till vår egen 
existens. Det kan handla om materialitet såsom exem-
pelvis foton från den senaste semestern, barnens första 
tänder eller varför inte doktorsringen. På det personliga 
planet är denna relation till det förflutna och det min-
neskonstruerande som sker med hjälp av den materiella 
kulturen förhållandevis oproblematisk, men den blir 
betydligt mer komplicerat när det handlar om att kon-
struera ett gemensamt och kollektivt minne på regional 
eller nationell nivå. i dessa senare fall handlar det om 

instAllAtionstAl Av håkAn kArlsson, ProFessor i ArkeoloGi
institutionen För historiskA studier

Dåtid i samtid och framtid
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vilket material som väljs ut, vad som sorteras bort och 
inte minst om vem som gör urvalet och varför. Det för-
flutna och det materiella kulturarvet är således en för-
hållandevis böjlig massa som kan formas för att passa 
olika minneskonstruktioner, retoriska resonemang och 
politiska ambitioner. Det förflutna har därför också i 
ett historiskt ljus ständigt använts för att skapa verkliga 
eller föreställda identiteter på personliga, lokala, regio-
nala och inte minst nationella nivåer. De få gånger det 
funnits ordentligt med samhälleliga resurser tillgäng-
liga för beforskandet av det förflutna sammanfaller 
därför dessvärre alltför ofta med historiska perioder 
då samhället varit av odemokratisk och exkluderande 
karaktär. Där det har handlat om att konstruera en ge-
mensam identitet, ofta med anspråk på makt och/eller 
territorium, gentemot en inbillad inre eller yttre fiende. 
i europa står de två högkonjunkturerna för arkeologin 
således föga överraskande att finna i det sena 1800-talets 
nationalism och i 1940-talets Nazityskland. 

Detta innebär inte att jag här talar för minskade 
resurser till arkeologin och till beforskandet av kultur-
arvet och dess samtidspolitiska dimensioner. snarare 
vill jag framhålla att vi bör tillämpa ett inte så litet mått 
självkritik och en stor skopa vaksamhet rörande vem, 
och i vilka syften det förflutna används i samtiden, 
samtidigt som forskningen på dessa temata bör inten-
sifieras. inte minst då användande av det förflutna för 
dunkla syften inte bara är en historisk företeelse utan en 
i allra högsta grad samtidsaktuell aktivitet. i dagsläget 

försöker exempelvis politiska grupperingar med främ-
lingsfientliga, exkluderande och rasistiska ideal återigen 
använda det förflutna och kulturarvet för brungrumliga 
och människoföraktande syften på olika håll i europa, 
inte minst i sverige där dessa resonemang dessvärre fått 
utrymme även i riksdagen. i denna situation har inte 
bara de historiskt orienterade disciplinerna en viktig 
samhällsuppgift utan denna uppgift kan även på ett 
generellt plan sägas beröra humaniora i stort. 

De humanistiska disciplinerna vilka bland annat be-
arbetar och beforskar idéer, tankströmningar, förhisto-
rien och historien, religioner, kulturer, sociala samman-
hang, litteratur och språk kan här bland annat bidra till 
förståelsen och stärkandet av, samt till framhållandet 
av styrkan hos, ett inkluderande, demokratiskt och 
mångkulturellt samhälle. Plötsligt kan humaniora 
således visa sig vara, inte bara ett kuriöst inslag i den 
universitets gemensamma familjen utan även, en verk-
samhet som har ett stort värde som försvarare av det 
goda samhället. ett värde som dessutom vida överstiger 
de resurser som satsas på forskning rörande humanis-
tiska temata. Vi kan sträva efter att kontrollera samtiden 
hur mycket vi vill men problematiserar vi inte det för-
flutna och dess användning i samtiden på ett reflektivt 
sätt riskerar vi att gå en ganska obehaglig framtid till 
mötes. Utseendet på denna framtid bestämmer vi dock 
själva här och nu.
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Konstnärliga fakulteten
Göteborgs universitet härbärgerar den största och 
bredaste konstnärliga fakulteten i Norden med åtta 
institutioner och elva forskarutbildningsämnen. Här 
utbildas studenter på alla nivåer inom design, konst-
hantverk, fri konst, musik, teater, opera, musikal, film, 
fotografi och litterär gestaltning. Genom teaterföre-
ställningar, konserter, festivaler, examensutställningar, 
litterära uppläsningar, filmvisningar samt konstnärliga 
och vetenskapliga symposier och seminarier är fakulte-
tens verksamheter synliga såväl på ett regionalt som på 
ett nationellt och internationellt plan.

i den fakultetsgemensamma forskarskolan som 

2010 erhållit examensrätt även till den nya konstnärliga 
doktorsexamen skapas förutsättningar för gränsöver-
skridande och kritiska diskussioner. forskarskolan rym-
mer för närvarande 48 doktorander och kommer under 
läsåret 2010/2011 att presentera ett tiotal avhandlingar. 
Under 2010 har ett utökat samarbete med den konst-
närliga fakulteten vid lunds universitet och samtliga 
andra svenska konstnärliga högskolor etablerats genom 
bildandet av den nationella konstnärliga forskarskolan, 
finansierad av Vetenskapsrådet. fakulteten ingår och är 
drivande i ett flertal internationella nätverk inom den 
starkt framväxande konstnärliga forskningen.
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PER-oLoV LANDGREN

Födelseår: 1944

Per-olov landgren är född i stockholm och 
avlade 1967 examen i metall- och industriell 
formgivning vid högre konstindustriella 
skolan, konstfack. 1968 anställdes han 
som industridesigner vid Ab Gustavsberg, 
division Plast, för att 1976 bli designchef 
där. 1988 startade han företaget landgren 
design. under 10 år arbetade han med olika 
uppdrag innan han 1998 anställdes som 
universitetsadjunkt och senare lektor vid 
hdk. han är från 17 maj 2010 förordnad till 
konstnärlig professor i industridesign vid 
hdk. 
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BRYNDÍS HILDUR SNÆBJÖRNSDÓTTIR

Födelseår: 1955
Avhandlingstitel: Spaces of Encounter:  Art 
and Revision in Human Animal Relations 

bryndís snæbjörnsdóttir är född i reykja-
vik och disputerade 2009 vid Göteborgs 
universitet. hennes arbeten är forskningsba-
serade och rör frågor om relationen mellan 
människa och djur inom historia, kultur och 
miljö. tillsammans med konstnären Mark 
Wilson har hon haft flera internationella 
utställningar. hon har även skrivit konfe-
rensartiklar samt föreläst om sin konst och 
relationen till djur. hon har också medverkat 
som gästföreläsare vid konstutbildningar 
över hela världen samt varit verksam vid 
bland annat Glasgow school of Art. hon är 
från 2010 förordnad till professor i fri konst 
vid konsthögskolan valand.

HENK BoRGDoRFF

henk borgdorff är professor i konstnärlig 
forskning vid hogeschool der kunsten den 
haag, nederländerna. han är även redaktör 
för the Journal for Artistic research, en 
av grundarna av the society for Artistic 
research samt projektledare för the Artistic 
research Catalogue, ett internationellt 
projekt med syfte att skapa en ditigal 
utställningsbank för konstnärlig forskning. 
han är ordförande för nätverket shAre:s 
utvärderingsgrupp samt medlem av den råd-
givande panelen för konstnärliga fakultetens 
forskarskola. han är dessutom medlem av 
hbo-raad (the netherlands Association of 
universities of Applied sciences), har varit 
sekreterare vid nederlands Genootschap 
voor esthetica samt grundare av tidskriften 
Dutch Journal of Music Theory. han har 
undervisat i musik vid olika konservatorier 
samt studerat sociologi och filosofi vid 
universiteit leiden. han är från 1 september 
2010 förordnad till gästprofessor i estetik 
med inriktning mot konstnärlig praktik vid 
högskolan för scen och musik. 

MARIE SILKEBERG

Födelseår: 1961

Marie silkeberg är född i danmark. hon 
har tidigare arbetat på nordens Folkhög-
skola biskops-Arnö och började arbeta som 
handledare och lärare på litterär gestaltning 
2002. hon är verksam som poet, essäist och 
översättare av främst lyrik och dramatik, 
däribland Marguerite duras, susan howe 
och inger Christensen. hon har även arbetat 
med text/ljudkompositioner, och film. Öde-
läggelse, 2009 har visats på poesifilmfesti-
valer i berlin, Chennai, Cordoba. Material, 
2010 är hennes senaste diktsamling. Från 1 
mars 2010 är hon förordnad till professor i 
litterär gestaltning vid litterär gestaltning.  

  

KoNst NärliGa faKUlteteN
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CHRISTIAN ZACHARIAS

Födelseår: 1950

Christian Zacharias är född i Jamshedpur 
i indien. han studerade piano vid karlsru-
her Musikhochschule och fortsatte sedan 
studierna i Paris. han har vunnit första pris i 
raveltävlingen samt andrapris i Genevètäv-
lingen och i van Cliburntävlingen i usA.
1992 gjorde han sin dirigentdebut och 
har sedan dess haft parallella karriärer 
som pianist och dirigent. sedan säsongen 
2000/2001 är han konstnärlig ledare och 
chefsdirigent för orchestre de Chambre de 
lausanne. 2002 utsågs han till förste gäst-
dirigent för Göteborgs symfoniker. han är 
en återkommande gästdirigent hos många 
av europas ledande orkestrar samt sedan 
2008 en av flera konstnärliga ledare för st. 
Paul Chamber orchestra i usA. han har även 
spelat in kompletta utgåvor av schuberts 
pianosonater och Mozarts pianokonserter. 
sedan 1985 presenterar och diskuterar 
han regelbundet musik i radio, framför allt 
i radio France. han har medverkat i tre 
filmer: om scarlatti, schumann samt filmen 
Zwischen Bühne und Künstlerzimmer. vid 
Midem Classical Awards 2007 utsågs han till 
årets artist. han är förordnad till adjungerad 
professor i orkesterspel vid högskolan för 
scen och musik.
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the faculty of fine, applied and Performing arts at the 
University of Gothenburg occupies a special place in the 
university as a whole. it is a real honour to be asked to 
speak here about our distinctive place in the university 
community, and especially about the distinctive nature 
of the research we do in our faculty – research in the 
creative and performing arts.

this creative arts faculty is relatively new to the 
university. Not so long ago, arts education in sweden, 
as in the rest of europe, had an independent status in 
the education system. the creative arts faculty here in 
Gothenburg was founded just ten years ago. many swe-
dish degree programmes in the arts, such as those in 
stockholm’s arts academies, are still organised into in-
dependent institutions. the fact that arts education has 
now been ‘promoted’ to the university level is part of a 
wider development. Programmes of training that were 
formerly called ‘vocational’ or ‘professional’ are now 
acquiring university status. this ‘academic drift’ (as it is 
sometimes pejoratively called) is a worldwide phenome-
non. We have seen it earlier in technical schools, such 
as the ‘industrial school’ here in Gothenburg, which is 
now the Chalmers University of technology.

one could say that the Gothenburg creative arts 
faculty has assumed a place at the margins of the uni-
versity. art departments like the academy of music and 
Drama or the Valand school of fine art now have one 

foot in academia, but they are also still firmly rooted 
in the ‘real’ world outside – in the art world, the world 
of the concert halls, the theatres, the museums and 
galleries. the creative arts departments maintain ties 
with all sorts of cultural venues, both locally and further 
afield. the contacts are not just with the cultural esta-
blishment; they are also with innovative, experimental 
workplaces like atalante here in Gothenburg.

academia’s relationship with the outside world, with 
society, is an issue of growing importance in the rest of 
the university community as well. it would now be a 
commonplace to say that society, alongside education 
and research, is one of the pillars on which the edifice 
of higher education is founded. in the research domain, 
this development manifests itself in the increasing 
involvement of outside stakeholders in setting research 
priorities and in funding the research. it is also seen in 
the phenomenon known as mode 2 knowledge produc-
tion – research that is more context-driven, problem-
focused and transdisciplinary. i would say that the rest 
of the university might be able to learn something from 
our faculty, because right from the start we have emp-
hasised the relevance that research has for the art world.

What kind of research are we talking about, then? in 
the lively international debate about the fundamental 
principles of research in the arts, our research is often 
described as ‘practice-based research in the creative and 

henk borGdorFF visitinG ProFessor oF AesthetiCs 
At the FACulty oF Fine, APPlied And PerForMinG Arts university oF GothenburG

art and academia
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performing arts’. in the Nordic countries, and increa-
singly across the european continent, it is now often 
called ‘artistic research’ (konstnärlig forskning). it is 
research performed by artists which furthers the artistic 
development of the disciplines.

Now artistic research – operating on the border-
lines of art and academia – unites the artistic and the 
academic in an enterprise that impacts on both of those 
domains. art thereby transcends its former limits, 
aiming through the research to contribute to thinking 
and understanding. academia, for its part, opens up its 
boundaries to the types of thinking and understanding 
that are interwoven with artistic practices. and this is 
what is central to research in the arts: the focus is on 
knowledge, understanding and insights that are embo-
died in artworks and are enacted in art practices. this 
knowledge – which is often tacit, unspoken knowledge 
– is articulated first and foremost through the making 
of art – not through theoretical reflection on art, but in 
and through art practice itself. this does not mean that 
no discursive justification, contextualisation or docu-
mentation is needed. it is definitely needed. But the dis-
tinctiveness of artistic research derives from the central 
place that artistic practice occupies within the research, 
not only as the subject and context of research, but also 
as the research method and the research outcome.

this focus on the practice of creating and perfor-
ming as the locus of new knowledge and understanding 
is part of what has been called ‘the practice turn in 
contemporary theory’. the new focus in the philosophy 
of science seeks to emancipate the ‘context of discovery’ 
and the ‘context of application’ from the ‘context of jus-
tification’. after the practice turn, practices and things 
take the place of theories and mental states. embodied, 
situated and enacted forms of cognition become more 
important to our understanding of research than world-
mind representations and detached forms of rationality 
and objectivity. the practice turn is manifest in many 
fields, including the cognitive sciences and science and 

technology studies. sometimes called the ‘performative 
turn’, it is also apparent in humanities research – for 
instance in the field of cultural studies. 

artistic research is the domain par excellence where 
the epistemological and methodological consequences 
of the practice turn become manifest. research in the 
arts is the ideal place to test the scope and fruitfulness 
of this contemporary research agenda. and here, too, 
the rest of academia might learn from us. the creative 
arts faculty may well export some of its insights and 
working methods to other parts of the university. at 
the very least, there are opportunities for collaboration 
between similar types of research programmes. the 
cooperation between our faculty and the Heritage stu-
dies programme is one example of this in Gothenburg.

yet at the same time, research is still a relatively new 
phenomenon in the field of the arts. the recent research 
evaluation project reD10 has shown that there is still 
much work to be done, both to strengthen the artistic 
research culture and infrastructure and to improve the 
focus and the substance of research. i hope to contribu-
te to those efforts during my work in Gothenburg. my 
own research will focus on the theoretical rationale of 
research in the arts, and in particular on the exceptional 
status that works of art have as ‘epistemic things’ – to 
borrow a term from the microbiologist and historian of 
science Hans-jörg rheinberger.

i would like to take this opportunity to thank anna 
lindal and johan öberg for inviting me to teach in 
Gothenburg. i hope i can live up to their expectations. 
my wife Barbara and my son Hans have to get along 
without me in amsterdam for one week every month. 
that is not always easy. so i am happy that they can 
be here today, to give them an idea where i have been 
hanging out.

thank you for your attention.
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Handelshögskolan

med sina huvudämnen, ekonomi och juridik, och sex 
institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. 
forskningen präglas av samverkan över geografiska, 
institutionella och disciplinära gränser. 

sedan starten 1923 har skolans forskning i hög grad 
varit inriktad mot tillämpbarhet, relevans och problem-
lösning. Det hör ihop med Handelshögskolans tradition 
av nära samverkan med näringsliv och samhälle. ett 
fyrtiotal företag är idag aktiva partner till Handelshög-
skolan och yrkesverksamma alumner gästar ofta skolan 
som föreläsare. 

samarbetet med och finansiering från näringslivet 

har också gjort det möjligt för Handelshögskolan att 
starta ett internationellt gästprofessorsprogram. ett 
drygt 20-tal välrenommerade professorer är verksamma 
på Handelshögskolan under cirka en månad varje ter-
min. De inspirerar och förstärker inom både forskning, 
utbildning och näringslivssamverkan, vilket har en stor 
positiv inverkan på skolans internationalisering.

Handelshögskolan attraherar varje år drygt 7 000 
ambitiösa, engagerade och nyfikna studenter. Utbild-
ningsprogrammen inom juridik och ekonomi är bland 
de svåraste i sverige att komma in på och masterpro-
grammen lockar studenter från hela världen.
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oLA BERGSTRÖM

Födelseår: 1968
Avhandlingstitel: Att passa in – rekryte-
ringsarbete i ett kunskapsintensivt företag

ola bergström är född i Falköping och 
avlade civilekonomexamen 1991 vid 
handelshögskolan, Göteborgs universitet. 
han disputerade 1998 och blev docent i 
företagsekonomi 2006. under delar av 2007 
och 2009 var han gästprofessor vid institute 
d’Administration des enterprises, université 
Paris 1, Pantheon-sorbonne, Paris. han 
är sedan 13 december 2010 förordnad till 
professor i företagsekonomi vid företags-
ekonomiska institutionen.
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ULLA ERIKSSoN-ZETTERQUIST

Födelseår: 1967
Avhandlingstitel: Det mangranna 
 säll skapet – om konstruktion av kön i 
företag

ulla eriksson-Zetterquist är född i sundsvall, 
avlade civilekonomexamen 1991 och dispu-
terade 2000 vid handelshögskolan vid Göte-
borgs universitet. hon innehade Malmstens 
postdoktorstjänst 2002–2006 och blev 2007 
docent vid Gothenburg research institute, 
Gri. hennes forskningsområden är organi-
sering, speciellt med utgångspunkt i genus, 
intersektionalitet och teknik. 2005 var hon 
gästforskare vid sociologiska institutionen, 
universitetet i trento, italien, och 2010 var 
hon gästforskare vid scancor, stanford 
university, usA. hon är från december 2010 
förordnad till professor i företagsekonomi 
vid Gri. 
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STEFAN AMBEC

Födelseår: 1970
Avhandlingstitel: Essays in Economics 
of Contracts and Institutions

stefan Ambec är född i béziers, Frankrike 
och tog magisterexamen i ekonometri 1992 
vid université de toulouse. han disputerade 
1999 vid university of Montreal, kanada. 
han är forskare vid Ècole d’économie de 
toulouse samt ledamot av lernA, ett 
forskningscentrum kring miljöekonomi och 
naturtillgångar där han också leder magis-
terutbildningen i inom detta område. hans 
forskning handlar om den ekonomiska bety-
delsen av miljömässiga regleringar, särskilt 
när det gäller rättvisa och företagsstrategier. 
han är från 2010 förordnad till gästprofes-
sor i nationalekonomi vid institutionen för 
nationalekonomi med statistik. 

MICHAEL BRoWNE

Michael browne forskar om godstransport 
och logistik vid the university of Westmin-
ster. hans senaste projekt handlar bland 
annat om vilka vinster förbättrad logistik i 
städer kan ge, energianvändning samt om 
framtida trender inom logistik. han har 
gjort flera studier, bland annat för londons 
kollektivtrafik, europeiska kommissionen, 
brittiska trafikdepartementet, de brittiska 
forskningsråden samt för kommersiella 
organisationer. han är också ledamot av 
flera externa kommittéer och styrelser 
samt chef för the Central london Freight 
Quality Partnership. han är medredaktör för 
tidskriften Transport Reviews samt sitter i 
redaktionen för The Journal of Internatio-
nal Logistics; Research and Applications, 
Supply Chain Forum, International Journal 
of Shipping and Transport Logistics samt 
Recherche Transports Sécurité. han är från 
2011 förordnad till gästprofessor i logistik 
och transport vid handelshögskolans gäst-
professorsprogram. 

SHARMISTHA BAGCHI-SEN

sharmistha bagchi-sen är sedan 2001 
 professor samt sedan 2010 också prefekt  vid 
geografiska institutionen, state university 
of new york at buffalo, usA. 2009–2010 
var hon en av föreståndarna för institute 
for research and education on Women 
and Gender. hennes forskningsområden 
är  urban och regional analys, internationell  
handel, högteknologi och regional innova-
tion, bioteknik och den farmaceutiska 
sektorn, informationsteknologins sociala 
betydelse samt arbetsmarknaden och den 
åldrande arbetskraften. hon sitter med i 
flera tidskriftsredaktioner samt har varit 
redaktör för The Professional Geographer. 
hon är från 2010 förordnad till gästprofessor  
i industriell ekonomi, ledarskap och geografi 
inom handels högskolans gästprofessors-
program.
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STEFANo HERZEL

Födelseår: 1965
Avhandlingstitel: Two Problems   
in option pricing

stefano herzel är född i rom och tog 1989 
examen vid matematiska fakulteten vid 
sapienza – università di roma. därefter stu-
derade han vid Cornell university och dispu-
terade 1997. han blev sedan fakultetsleda-
mot vid the university of Perugia liksom vid 
università degli studi di roma tor vergata. 
han forskningsområden är kvantitativ finans 
samt hållbara investeringar. han är från 
2010 gästprofessor i matematisk finans vid 
handelshögskolans gästpro fessorsprogram.

SUSANNA FELLMAN

Födelseår: 1963
Avhandlingstitel: Uppkomsten av en 
direktörsprofession – Industriledarnas 
utbildning och karriär i Finland 1900–1975

susanna Fellman är född i Grankulla, 
Finland, och avlade politices magistersexa-
men vid helsingfors universitet 1989. hon 
disputerade 2001 i ekonomisk historia och 
socialhistoria och blev docent följande år. 
större delen av sin karriär har hon arbetat 
som forskare och som tjänsteförordnad 
professor i ekonomisk historia vid hel-
singfors universitet. hon är från 1 januari 
förordnad till professor i ekonomisk historia 
vid ekonomisk-historiska institutionen. 
Professuren är finansierad av torsten och 
ragnar söderbergs stiftelser.

KEVIN CULLINANE

Professor kevin Cullinane är chef för the 
transport research institute vid edinburgh 
napier university samt professor i inter-
nationell logistik. han har tidigare varit 
chef för Marine transport & Management 
vid newcastle university samt professor 
och chef för the department of shipping 
& transport logistics vid the hong kong 
Polytechnic university. han är medlem i the 
Chartered institute of logistics & transport, 
och har varit rådgivare inom området logis-
tik vid världsbanken samt rådgivare inom 
området transport för regeringarna i irland, 
hong kong, egypten Chile, korea samt stor-
britannien. han har skrivit sju böcker och 
över 160 tidskriftsartiklar. han är från 2010 
förordnad till gästprofessor i logistik och 
transportekonomi vid företagsekonomiska 
institutionen, handelshögskolans gästpro-
fessorsprogram.
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oLA oLSSoN

Födelseår: 1971
Avhandlingstitel: Perspectives on 
Knowledge and Growth

ola olsson är född i uddevalla och tog 
en politices magisterexamen 1996 vid 
Göteborgs universitet. han disputerade i 
nationalekonomi 2000 och utsågs till docent 
2005. hans forskning behandlar framför allt 
långsiktig ekonomisk utveckling samt natur-
resursernas betydelse för konflikter och 
samhällsutveckling i Afrika. hösten 2010 
var han inbjuden som gästforskare vid Wea-
therhead Center for international Affairs, 
harvard university. han är från 8 februari 
2010 förordnad till professor i nationaleko-
nomi vid institutionen för nationalekonomi 
med statistik. 
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FRANS PENNINGS

Födelseår: 1957
Avhandlingstitel: Benefits of Doubt 

Frans Pennings är född i rosmalen, neder-
länderna, och studerade litteratur, lingvistik 
samt juridik vid universiteit utrecht. 1990 
disputerade han på en avhandling om 
arbetslöshet. sedan dess har han varit 
docent och professor i jämförande social-
försäkringsrätt vid tilburg university. 2008 
blev han professor vid universiteit utrecht. 
han har skrivit over trettio böcker på skilda 
teman inom områdena arbetsrätt och 
socialförsäkringsrätt. han har även skrivit 
ett hundratal artiklar och bokkapitel. han är 
medredaktör för tidskriften tijdschrift recht 
en arbeid samt european Journal of social 
security. han är också prefekt vid institu-
tionen för internationell och europeisk rätt 
vid universiteit utrecht samt ledamot av 
the europa institute. han är förordnad till 
gästprofessor i internationell arbets- och 
socialförsäkringsrätt vid handelshögskolans 
gästprofessorsprogram.

SANG-CHUL PARK

Födelseår: 1959
Avhandlingstitel: The Technopolis Plan in 
Japanese Industrial Policy

sang-Chul Park är född i seoul, korea, och 
disputerade vid Justus-liebig-universität 
i Giessen, tyskland 1993 innan han 1997 
även disputerade vid handelshögskolan, 
Göteborgs universitet. 2001–2003 var han 
docent vid handelshögskolan, 2003–2006 
docent vid okayama university, Japan. 
2003–2009 var han också docent vid 
Justus-liebig-universität samt 2008–2009 
gästprofessor vid seoul national university. 
hans forskning rör regional utveckling, inno-
vationssystem, innovativa kluster samt på 
senare tid även strategier för energi, miljö 
och hållbar utveckling samt internationell 
handel. han har också flera uppdrag som 
politisk rådgivare. han är från 1 januari 2010 
förordnad till gästprofessor i internationellt 
företagande inom handelshögskolans gäst-
professorsprogram.

HaNDelsHöGsKolaN

MARTIN KoCHER

Födelseår: 1973

Martin kocher disputerade vid universi-
tät innsbruck där han också var anställd 
2002–2005. han har därefter varit anställd 
vid universiteit van Amsterdam, 2005-2007, 
ludwig-Maximilians-universität, München 
2007–2010 samt university of east Anglia, 
2010. han är sedan 2011 ordförande för 
verhaltensökonomik und experimentelle 
Wirtschaftsforschung vid ludwig-Max-
imilians-universität i München. han har 
publicerat artiklar i ett stort antal ekono-
miska tidskrifter, samt är medredaktör för 
Journal of economic Psychology, medlem 
i the national Centre for econometric 
research, Australien samt vice ordförande 
för det samhällsvetenskapliga laboratoriet 
Melessa i München. han är även rådgivare 
för det tyska finansdepartementet samt 
för liechtensteins regering. hans forskning 
handlar bland annat om hur olika institutio-
ner påverkar både enskildas och gruppers 
ekonomiska drivkrafter och beteende. 
han är från oktober 2010 förordnad till 
gästprofessor i beteende och experimentell 
ekonomi vid institutionen för nationaleko-
nomi med statistik.
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ANNIKA RICKNE

Födelseår: 1966
Avhandlingstitel: New Technology-Based 
Firms and Industrial Dynamics

Annika Rickne är född i Örebro och har ta-
git civilingenjörsexamen vid Chalmers där 
hon 2000 också disputerade. 2005 blev 
hon docent vid Lunds universitet. Hennes 
forskning centreras kring hur vetenskaplig 
och teknologisk kunskap kan omforma 
branscher och leda till utveckling av nya 
produkter och sektorer. Hon är sedan no-
vember 2010 professor i entreprenörskap 
och innovation vid institutet för innova-
tion och entreprenörskap.
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BJÖRN STIGSoN

Födelseår: 1946

björn stigson är född i kalmar och tog 
examen vid handelshögskolan 1969 och 
vid harvard business school 1981. han har 
varit aktiv i globala företag i mer än 25 år, 
bland andra esAb, Fläkt och Abb. sedan 
1995 är han vd för World business Council 
for sustainable development i Genève, en 
sammanslutning av cirka 200 globala före-
tag, engagerade i hållbar utveckling. han är 
också engagerad i flera internationella styrel-
ser och kommittéer, samt som rådgivare åt 
regeringarna i kina och tyskland samt den 
amerikanska kongressen. han är från  
4 maj 2010 förordnad till Assar Gabrielssons 
gästprofessur i tillämpad företagsledning vid 
handelshögskolan.
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JEAN-PIERRE URBAIN

Födelseår: 1963
Avhandlingstitel: Exogeneity in Error 
Correction Models

Jean-Pierre urbain är född i verviers, bel-
gien, och disputerade 1992 vid université 
de liège. hans avhandling prisbelönades av 
sociétée royale belge d’economie Politique. 
samma år blev han postdoktor vid Maast-
richt university där han nu är professor i 
ekonometri. han var prefekt för institutio-
nen för kvantitativ ekonomi 2007–2010. 
hans forskning rör tidsserieekonometri, 
särskilt icke-stationära tidsserier och pa-
neldata. han har publicerat artiklar i bland 
annat Journal of econometrics, econometric 
theory, Journal of Applied econometrics 
samt Journal of time series Analysis. han är 
från hösten 2010 förordnad till gästprofes-
sor i ekonometri vid handelshögskolans 
gästprofessorsprogram. 

DALE WHITTINGToN

Födelseår: 1950

dale Whittington är professor i miljöve-
tenskap och miljöteknik samt i stads- och 
regionplanering vid university of north 
Carolina at Chapel hill. sedan 2007 är han 
också professor vid Manchester business 
school. han forskar om vattenresursfrågor 
i utvecklingsländer, bland annat i nildeltat 
samt inom den grupp vid världsbanken som 
arbetar strategiskt med Gangesbassängen. 
han har också arbetat som resursperson 
för tre globala miljöekonomiska nätverk: 
economy and environment Program for 
southeast Asia (eePseA), latin American 
and Caribbean environmental economics 
Program (lACeeP) samt Center for envi-
ronmental economics and Policy in Africa 
(CeePA). han är även ledamot av teknikut-
skottet vid the Global Water Partnership 
samt medförfattare till boken Expert Advice 
for Policy Choice (1997).  han är från hösten 
2010 förordnad till professor i miljöekonomi 
vid handelshögskolans gästprofessorspro-
gram.

RoLF SKoG

Födelseår: 1954

rolf skog arbetar sedan mer än trettio år 
inom regeringskansliet och har bland annat 
varit sekreterare i Aktiebolagskommittén. 
han är svensk representant i förhandlingar 
om aktiebolags- och börsrätt i eu och oeCd 
samt även direktör i Aktiemarknadsnämn-
den. han var adjungerad professor vid 
handelshögskolan i århus 2000–2010 och 
gästprofessor vid Columbia law school, new 
york, 2006. han är från 1 september 2010 
förordnad till adjungerad professor i bolags- 
och börsrätt vid juridiska institutionen. 
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Det är nu snart tjugo år sedan jag kom till Handelshög-
skolan som doktorand med det för den tiden trendiga 
intresset för feminism och postmodernism. ett av mina 
antaganden var att anledningen till att kvinnor och 
män inte gjorde karriär på samma sätt, var att de sociali-
serades i organisationer på olika sätt – att de lärde sig att 
vara olika. Genom att följa fem unga kvinnor och fem 
unga män anställda i ett program för snabb chefskar-
riär, föll snart detta antagande. Det fanns inte några 
uppenbara skillnader dem emellan. snarare utvecklade 
kvinnor och män under de första två åren i yrkeslivet 
väldigt liknande syn på hur man ville ha sitt arbete, sin 
karriär och sin familj. mitt material visade däremot på 
en annan aspekt som förklarar karriärskillnader: Under 
de första två åren lärde man sig också den kultur som 
präglade arbetsplatsen. i denna kulturella förståelse 
ingick antagandet att kvinnor föredrog att ta det lugnt 
med karriären eftersom de hade ansvar för familjen, 
och att män med familj nog var intresserade av karriär. 
istället för att fråga personen vad han eller hon ville, 
eller att fundera på vad man själv ville, lärde de sig ett 
kulturellt mönster som de applicerade på omvärlden. 
Konsekvensen av denna kultur var att kvinnor och män 
fick olika karriärmöjligheter.

Det för-givet-tagna, som vi lär oss genom kulturen, 

är idag än mer utforskat inom ramen för det som kallas 
för institutionell teori. en effekt av det som vi lär oss 
som för-givet-taget är att det är svårt att tänka annorlun-
da. om vi lyckas tänka annorlunda, kan det ändå vara 
svårt att handla annorlunda då det bryter mot de kul-
turella mönster vi delar med vår omgivning. Det kräver 
medvetet och fokuserat arbete, och inte minst, bered-
skap för motgångar. Under de snart tjugo år som jag 
ägnat mig åt forskning har jag trots allt fått se tecken 
på sådant medvetet arbete i våra svenska organisationer. 
ett exempel är utvecklingen av andelen kvinnor bland 
börsnoterade företags styrelseledamöter. 1992 var 2–3 
procent av företagens styrelseledamöter kvinnor. 2010 
var siffran 16 procent, en nedgång från de föregående 
årens 18 procent. i snitt har andelen kvinnliga styrelse-
ledamöter ökat med 0,8 procentenheter per år sedan jag 
började arbeta vid Handelshögskolan. om utvecklingen 
fortsätter i samma takt betyder det att jag kommer att få 
se en jämn könsfördelning på företagens styrelseposter 
om 28 år, det vill säga när jag fyller 71.

om det blir jämnt år 2039 kommer det fortfarande 
att finnas frågetecken kvar. en fråga som ofta kom-
mer upp är till exempel vilken effekt jämställdhet ger i 
organiseringen? Blir det bättre, sämre eller annorlunda?  
eftersom vi ännu inte har kunnat studera jämställda 

instAllAtionstAl Av ullA eriksson-ZetterQuist, 
ProFessor i FöretAGsekonoMi vid GothenburG reseArCh institute

om 28 år kanske företagens 
styrelser är jämställda
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organisationer är det svårt att besvara. Dessutom ger 
fördelningen kvinnor och män på styrelsenivå inte 
nödvändigtvis genomslag för jämställdhet på andra 
nivåer i organisationen. i ett just avslutat forskningspro-
jekt har jag haft förmånen att följa utvecklingen av vad 
som skedde i femton stora svenska organisationer som 
2003–2005 deltog i en satsning att få in fler kvinnor på 
ledande poster, kallad Women to the top. resultaten vi-
sar att även om man från högsta ledningsnivå arbetade 
aktivt för att prioritera jämställdhet var det svårt att få 
gehör på lägre nivåer. i rapporter om hållbarhet och på 
formella dagordningar togs aspekter av jämställdhet 
ständigt upp, men det verkade bli mycket svårare när 
jämställdheten skulle omsättas i praktisk handling. När 
det var dags för rekryteringsförfaranden eller bedöm-
ningar av medarbetare, sågs gärna mäns insatser som 
viktigare än kvinnors. När det var dags att ta fram nya 
arbetsprofiler eller förändra organisationen på sätt där 
jämställdhet enligt ledningens uppdrag skulle ingå, 
kom just den frågan att prioriteras bort under arbetets 
gång för annat som ansågs viktigare. till vardags blev 
frågor om jämställdhet något man filtrerade bort på 
olika sätt, så att det inte fick genomslag. Det är skillnad 
på det strategiska talet och det praktiska handlandet.

Härförleden föreläste jag för studenter på Handels-

högskolan om genus och organisering. en ung man i 
publiken kommenterade att detta var en väldigt ”het 
fråga”. för tjugo år sedan hade jag förväntat mig en 
sådan kommentar, men döm om min förvåning när jäm-
ställdhet hävdas vara en het fråga 2011! effekten av den 
ökade andelen kvinnliga styrelseledamöter verkar således 
ännu inte ha nått de yngre generationerna. om mina be-
räkningar stämmer och jag får uppleva jämn könsfördel-
ning på styrelseposter, måste jag nog vänta ännu längre 
på att se dess effekter. Kanske kan jag, om jag får vara 
med vid 91 års ålder, få forska om det tillsammans med 
mina 60-åriga doktorander. Någon pension lär det ju inte 
bli, och definitivt inte i det här yrket.

mitt vardagliga värv har jag förmånen att tillbringa 
vid Gothenburg research institute, en mångvetenskap-
lig forskningsinstitution vid Handelshögskolan här i 
Göteborg. en del av Gri:s strategi är att vara en plant-
skola för disputerade personer som behöver skaffa sig 
forskningsmeriter för att ta sig vidare inom akademin. 
som nummer åtta av de nio personer som förordnats 
till professor, är det nu min uppgift att forska vidare om 
organisering och att hjälpa andra skaffa sig meriter som 
gör att de kan stå här en dag.

HaNDelsHöGsKolaN
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samhällsvetenskapliga fakulteten
Vid samhällsvetenskapliga fakulteten samsas profes-
sionsutbildningar med nationellt och internationellt 
framstående forskning kring demokrati och politik, 
arbetsliv och sociala relationer, risk och trygghet, indivi-
dens anpassning och utveckling samt global förändring. 
Grundutbildningen är den största inom Göteborgs 
universitet med drygt 5 200 helårsstudenter. fakulteten 
ger flera av landets mest sökta utbildningsprogram, 
bland annat för psykologer, journalister, socionomer 
och europakunskap. möjlighet att fördjupa sina studier 
ges bland annat inom de sexton olika masterprogram 
som erbjuds på avancerad nivå, varav sex på engelska. 
fristående kurser finns dessutom inom 27 olika ämnes/
huvudområden, bland annat globala studier, medie- och 

kommunikation, sociologi, socialantropologi och stats-
vetenskap. forskarutbildning finns i 11 olika ämnen.

Viktiga forskningsområden är demokrati och 
politik, arbetsliv och sociala relationer, risk och trygg-
het, individens anpassning och utveckling samt global 
förändring. Det ligger i samhällsvetenskapens natur att 
forskningen är av stor betydelse för samhället i övrigt 
och att den nyttiggörs och tillämpas inom offentlig, 
privat och ideell sektor. samverkan med det omgivande 
samhället är en integrerad del av forskningen och fors-
karna deltar flitigt i samhällsdebatten.

samhällsvetenskaplig forskning är nödvändig för 
att lösa och hantera samtidens stora problem som miljö, 
hälsa, krig och fattigdom.
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STAFFAN HÖJER  
Födelseår: 1953 
Avhandlingstitel: Kunskapsbildning, 
 akademisering och professionalisering i 
socialt arbete

staffan höjer är född i umeå och avlade 
1977 socionomexamen vid socialhögskolan 
i Göteborg. han disputerade 2000 i socialt 
arbete vid Göteborgs universitet och har 
sedan dess fortsatt med forskning kring 
kunskaps-, organisations- och professions-
frågor. 2004 blev han docent. han har varit 
gästforskare och gästlärare vid universiteten  
i havanna på kuba, york i england och 
Arlington i usA. han är engagerad i flera in-
ternationella uppdrag och handleder bland 
annat doktorander vid Makerere university 
i uganda. han är från 13 december 2010 
professor i socialt arbete vid institutionen 
för socialt arbete.
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ULLA-CARIN HEDIN

Födelseår: 1945
Avhandlingstitel: Socialt stöd på arbets-
platsen vid sjukdom

ulla-Carin hedin tog socionomexamen vid 
socialhögskolan i Göteborg 1970. efter 
några år som socialsekreterare vid Göte-
borgs socialförvaltning blev hon adjunkt 
vid socialhögskolan. hon disputerade 1994 
vid Göteborgs universitet, anställdes som 
lektor 1999 och blev docent i socialt arbete 
2001. hennes senare forskning handlar om 
exitprocesser ur sociala problem samt om 
whistleblowing inom offentliga organisatio-
ner. hon är från oktober 2010 förordnad till 
professor vid institutionen för socialt arbete. 

NILS HANSoN

Födelseår: 1952

nils hanson är född i växjö och frilansade 
1968–1973 på växjöbladet och kronober-
garen. han tog examen 1975 vid Journalist-
högskolan i Göteborg och anställdes samma 
år på Gt. 1986 blev han arbetsmarknadsre-
porter och 1989 nöjeschef på Göteborgs-
Posten. han ingick 1991 i den nybildade 
grävgruppen på GP och utsågs 1998 till 
redaktionschef för tv4 Göteborg och senare 
även för tv4 väst. 2003 blev han projekt-
ledare för Uppdrag granskning, svt. han 
arbetade som reporter 2010 och är nu åter 
projektledare. han har vunnit Guldspaden 
(1991, 2010), västra Publicistklubbens stora 
pris (1998) samt Gyllene dynamon (1999). 
han har skrivit boken Grävande journalistik 
och är från 1 september 2010 gästprofessor 
vid institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation.

BENGT JoHANSSoN

Födelseår: 1964
Avhandlingstitel: Nyheter mitt ibland oss

bengt Johansson är född i ulrice hamn och 
blev 1993 fil. kand. i medie- och kommuni-
kationsvetenskap vid Göteborgs universitet. 
han disputerade 1998 och blev 2006 docent 
i journalistik och masskommunikation. han 
är från 17 maj 2010 förordnad till professor 
i journalistik och masskommunikation vid 
institu tionen för journalistik, medier och 
kommunikation (JMG), där han också är 
prefekt.



51

LENA WÄNGNERUD  
Födelseår: 1964 
Avhandlingstitel: Politikens andra sida. 
Om kvinnorepresentation i Sveriges riksdag

lena Wängnerud är född i borås och dispu-
terade 1998 vid Göteborgs universitet. hon 
blev docent i statsvetenskap vid Göteborgs 
universitet 2003 och vid helsingfors univer-
sitet 2008. hon var gästforskare 2009–2010 
vid Charles and louise travers department 
of Political science, university of California, 
berkeley, usA. hon är från 17 maj 2010 
förordnad till professor i statsvetenskap vid 
statsvetenskapliga institutionen. 
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Det har skett en enorm akademisering av professions-
utbildningar under de senaste trettio åren. jag började 
läsa till min socionomexamen 1973 på socialhögskolan 
här i Göteborg. Vi skulle bli socialarbetare och jobba på 
socialkontor, som skol- eller sjukhuskuratorer, med sam-
hällsarbete i storständernas förorter eller kanske med 
fältarbete med den ”stökiga ungdomen”. till socialhög-
skolan kom lärare från olika ämnen. jurister, sociologer, 
psykologer, ekonomer och statsvetare till exempel. 
Någon egen forskning hade vi inte. Det var inte förrän 
utbildningen integrerades i universitetssystemet 1977 
som den första professorn och den första forskarutbild-
ningen i socialt arbete inrättades, just här i Göteborg. 
snart följde andra universitet efter. Professorerna fick 
importeras från andra samhällsvetenskapliga ämnen. 
idag finns forskarutbildning i socialt arbete vid elva 
universitet och när professorer befordras eller anställs 
numera kommer de ofta från socialt arbete. Den här 
historien har vi gemensamt med många andra profes-
sionsutbildningar, inte bara de inom det samhällsveten-
skapliga fältet.

Har då den professionella praktiken blivit bättre 
när vi nu fått forskning i dessa ämnen? Det händer att 
vi får larmrapporter om misskött professionell praktik. 
ibland är tolkningarna att den forskningsbaserade kun-
skapen inte trängt ut i alla professionella lager eller att 
de kommunala organisationerna inte premierar forsk-
ning, att för mycket av arbetet bygger på politik istället 

för på vetenskap. en vanlig synpunkt är att regelstyr-
ning och byråkrati fortfarande spelar en alltför stor roll 
och att satsningen på samhällsvetenskaplig forskning är 
alldeles för svag, trots det jag nyss sa om professionsut-
bildningarnas akademisering. 

samtidigt berör det samhällsvetenskapliga forsk-
ningsområdet världens överlevnadsfrågor: Det behövs 
samhällsvetenskaplig forskning för att hantera och 
förstå samtidens stora problem som miljö, hälsa, krig 
och fattigdom. Här kan många exempel ges. med-
borgarnas attityder till olika energilösningar har en 
avgörande betydelse för hur och vilka satsningar som 
görs, miljöfrågan är alltså inte bara teknisk. frågor om 
samhällelig sammanhållning är viktiga för hur vi väljer 
att satsa resurser, om vi väljer att tolka problem som 
gemensamma eller inte.  

ibland blir allt så mycket tydligare när man kommer 
en bit hemifrån. 

jag handleder doktorander i socialt arbete vid make-
rere University i Uganda tillsammans med en profes-
sor från landet. Det är en del av ett av sida finansierat 
kapacitetsutvecklingsprojekt som syftar till att höja 
forsknings- och utbildningskompetensen vid landets 
universitet men också att i förlängningen utveckla 
samarbetet mellan de inblandade ländernas forskare. 
Den första doktoranden som disputerade i socialt arbete 
i Uganda hade som ämne att undersöka hur olika 
samhälleliga insatser kunde underlätta för landets in-

instAllAtionstAl Av stAFFAn höJer, ProFessor i soCiAlt Arbete
vid institutionen För soCiAlt Arbete

Det globala universitetet lär vi oss 
om vår egen roll i världen
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vånare att få rent vatten. mindre än hälften av Ugandas 
befolkning kan sätta rent/säkert vatten på bordet varje 
dag. en av hans datainsamlingsmetoder var att göra fält-
besök i byar på landsbygden för att undersöka hur de 
borrhål, pumpar och andra anläggningar för att få rent 
vatten till byn fungerade. jag var med honom i några 
av byarna. Han brukade samla personerna som ingick i 
vattenkommittén. Kommitténs uppgift var att se till att 
borrhålet fungerade, att samla in pengar från bybefolk-
ningen så att det skulle finnas lite i kassan när pumpen 
ibland behövde servas eller lagas. När vi samlades vid 
pumpen fanns cirka 40 personer där, inte bara kommit-
témedlemmarna, många från byn hade slutit upp. Det 
visade sig att de inte kunnat ta vatten från borrhålet på 
över två år. Pumpen var trasig. reservdelarna bedöm-
des kosta cirka 400 kronor. i byn som skulle använda 
pumpen bodde över 500 personer. ”men varför har 
ni inte samlat in pengar och lagat pumpen?” frågade 
doktoranden. Kommittémedlemmarna tittade ner i 
backen. Personerna från byn började ropa: ”they will 
eat it” (det vill säga de kommer att ta pengarna för egen 
räkning). ja men prästen, läraren, försökte doktoranden 
... ”Vi kan inte lita på någon längre”, sade några ur byn. 
Korruptionens pris är outhärdligt högt.

Det är glädjande att Göteborgs universitet satsar på 
internationalisering och inte bara menar utbyte med 
universitet och högskolor i andra traditionellt starka 
forsknings- och utvecklingsmiljöer i Västeuropa och 

Nordamerika. Under 2010 har gjorts en första satsning 
på det så kallade Globala universitetet, där samarbetet 
också ska stärkas med universitetet i utvecklingsländer. 

en annan av mina doktorander i Uganda undersö-
ker vad det kommer sig att fiskebyarna vid Victoriasjön 
i södra Uganda har så mycket högre HiV-prevalens än 
andra byar i landet. Hur kan man förstå det utifrån 
kunskap om hur människorna där lever sina liv? och 
kan staten ändra sitt sätt att informera och försöka 
förebygga HiV? min doktorand bosatte sig i byn under 
en tid. jag var med honom några dagar och fick se hur 
fiskarna kom in med sin last av fisk, bland annat med 
de stora Nilabborrarna. jag fick också se hur de unga 
is-killarna bar ut is till de små smala fiskebåtarna som 
används. fisken bars direkt in i kylbussarna som ägs av 
stora internationella bolag. fiskarna hade alla avtal om 
att leverera fisken dit. efter en dag i fält, skulle vi besöka 
ett av de små matställen där vi kunde äta. jag tyckte 
att dagens rätt var given, fisk förstås, helst Nilabborre. 
men ingenstans i byn kunde vi äta fisk. allt exporteras. 
Det enda som byborna emellanåt kan komma över är så 
kallade ”rejects”, det vill säga fisk som av olika anled-
ningar ratas för att den är skadad eller rutten. 

När jag i veckan därefter åter var hemma i sverige 
och gick och handlade på Willys i Partille såg jag att det 
i frysdisken fanns Nilabborre från Victoriasjön. 

Genom det globala universitetet lär vi oss också mer 
om vår egen roll i den globaliserade världen.
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Utbildningsvetenskapliga fakulteten
inom utbildningsvetenskaplig forskning studeras frågor 
om barns, ungdomars och vuxnas lärande i skilda 
sammanhang. forskningsfältets frågor berör främst 
utbildningssektorn men kan också gälla pedagogisk 
verksamhet inom andra samhällsområden. Utbildnings-
vetenskapliga fakulteten är värd för ett av Göteborgs 
universitets prioriterade styrkeområden: lärande.

Utbildningsvetenskapliga fakultetens forskarutbild-
ningsämnen är arbetsvetenskap, kostvetenskap, idrotts-
vetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, ämnesdidak-
tik och hushållsvetenskap.

en stor del av lärarutbildningen vid Göteborgs 
universitet är förlagd till fakulteten men här finns även 
ett stort utbud av fristående kurser och program inom 
arbetsvetenskap, idrottsvetenskap, kostvetenskap, peda-
gogik och didaktik.

fakulteten har cirka 4 000 studenter. Det mesta av 
verksamheten sker vid Pedagogen i centrala Göteborg. 
från och med våren 2011 sker delar av fakultetens forsk-
ning och utbildning knuten till området kost, idrott 
och hälsa vid den nya idrottshögskolan vid skånegatan.
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THoMAS JoHANSSoN 
Födelseår: 1959
Avhandlingstitel: Do the right 
thing.  Lifestyle and identity in 
contemporary youth culture

thomas Johansson är född i väners-
borg och tog psykologexamen vid 
lunds universitet 1988. han dispute-
rade 1992 vid lunds universitet på en 
avhandling i sociolog. han har varit 
verksam vid en rad lärosäten, senast 
som gästprofessor vid roskilde uni-
versitet och vid högskolan väst. hans 
forskningsområde rör ungdoms- och 
familjeforskning, med speciellt fokus 
på genus, faderskap och identitet. 
han är från 1 april 2010 förordnad till 
professor i pedagogik med inriktning 
på barn- och ungdomsvetenskap vid 
institutionen för pedagogik, kom-
munikation och lärande. 
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DENNIS BEACH

Födelseår: 1956
Avhandlingstitel: Making Sense of the 
 Problems of Change: An Ethnographic 
Study of a Teacher Education Reform

dennis beach disputerade 1995 vid Göte-
borgs universitet, blev docent 2000 och var 
anställd här till 2005 för att sedan verka vid 
högskolan i borås. han forskar inom hu-
vudsakligen tre områden: konsekvenserna 
för utbildningssystemet av den offentliga 
sektorns av- och omreglering i de nordiska 
länderna, den nya utbildningsdiskursen 
kring kreativitetslärande samt ungdom och 
social exklusion. han är ledamot av etikpröv-
ning av forskning som avser människor, 
västra Götaland, ordförande i högskolan i 
borås lärarutbildningsnämnd, ledamot av 
lärarförbundets vetenskapliga råd samt 
underredaktör för tidskriften education and 
ethnography.  2001 fick han Ahlströmska 
priset och 2004 högskolan i borås peda-
gogiska pris. han är från 2010 förordnad 
till professor i pedagogik med inriktningen 
utbildningssociologi vid institutionen för 
pedagogik och specialpedagogik. 

SHIRLEY BooTH

Födelseår: 1945
Avhandlingstitel: Learning to program: A 
phenomenographic perspective

shirley booth är född i leicester, england, 
växte upp i birmingham, och studerade 
matematik vid university of london. efter 
ett arbetsliv som kulminerade med några år 
som lärare i matematik, blev hon doktorand 
i pedagogik vid Göteborgs universitet. hon 
disputerade 1992, blev docent 1997 samt 
2002 professor i högskolepedagogik vid 
lunds universitet. 2007 blev hon professor 
vid university of the Witwatersrand i sydaf-
rika där hon forskat om lärarutbildning och 
andra aspekter av universitetets undervis-
ningsverksamhet vilka potentiellt kan bidra 
till landets utveckling. hennes verksamhet 
har för övrigt mest handlat om lärande och 
undervisning i högskolan, i de matematiska, 
naturvetenskapliga och tekniska discipli-
nerna. hon är från maj 2010 förordnad till 
professor i ämnesdidaktik vid institutionen 
för didaktik och pedagogisk profession.

DAVID CLARKE

Födelseår: 1952
Avhandlingstitel: Mathematical Beha-
viour and the Transition from Primary  to 
 Secondary School

david Clarke är född i Melbourne, Austra-
lien, och disputerade 1990 vid Monash 
university på en avhandling om matema-
tikutbildning. han är ordförande för the 
international Centre for Classroom research 
vid university of Melbourne. inom ett tvär-
kulturellt videobaserat forskningsprogram 
har han i drygt 15 år studerat klassrumsun-
dervisning i all dess komplexitet. Projektet 
har lett till flera böcker och artiklar. han har 
också en omfattande publikation inom om-
rådet professionell lärarutbildning. han är 
förordnad till gästprofessor vid institutionen 
för didaktik och pedagogisk profession.

UtBilDNiNGsVeteNsK aPliGa faKUlteteN
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MoNICA REICHENBERG 
Födelseår: 1950
Avhandlingstitel: Röst och kausalitet 
i  lärobokstexter. En studie av elevers 
 förståelse av olika textversioner

Monica reichenberg är född i Göteborg, har 
avlagt filosofie kandidatexamen och arbetat 
som lärare i svenska, svenska som andra-
språk och samhällsorienterande ämnen. 
hon disputerade 2000 i ämnesdidaktik vid 
Göteborgs universitet och blev docent 2006. 
hon är från juni 2010 förordnad till profes-
sor i allmän didaktik vid institutionen för 
pedagogik och specialpedagogik samt från 
1 januari 2011 professor i literacy vid umeå 
universitet.
 

THoMAS S. PoPKEWITZ 
Födelseår: 1940
Avhandlingstitel: Proposals for Teaching  
Political Science in Elementary School 
on the Basis of Analysis of Approaches 
to Problem-Solving by Selected Political 
Scientists

thomas s. Popkewitz är född i new york, 
och har varit chef för the department of 
Curriculum and instruction, university of 
Wisconsin-Madison. hans forskning handlar 
bland annat om utbildningsreformer i eu-
ropa, Asien, latinamerika, södra Afrika och 
usA. han har skrivit eller varit redaktör för 
ett trettiotal böcker och cirka 200 tidskrifts-
artiklar och bokkapitel. två böcker, Para-
digms and ideology in educational research 
samt A Political sociology of educational re-
form har prisbelönats. hans senaste böcker 
är Cosmopolitanism and the Age of school 
reform (2008); Globalization and educatio-
nal studies samt schooling and the Making 
of Citizens in the long nineteenth Century.  
han är hedersdoktor vid umeå universitet, 
university of lisbon, katholieke universiteit 
leuven samt helsingfors universitet och har 
dessutom erhållit flera priser. han är från 
2011 förordnad till gästprofessor vid institu-
tionen för pedagogik och specialpedagogik. 
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”Vi bygger landet” sjöng de bildade arbetarna. orden 
byggde landet. 

Genom orden blev människorna sedda. 
Det viktigaste redskapet i en demokrati är ordet. 

för att en demokrati skall kunna leva upp till sitt ideal- 
måste alla kunna uttrycka sin mening. för att kunna 
göra det måste man erövra språket. Det i sin tur kräver 
läsning. Den insikten fanns i arbetarrörelsens vagga. Pi-
onjärerna byggde folkbibliotek och gick i studiecirklar.  
man hade mycket att kämpa mot. misstron till de som 
läste var stark inom de egna leden.

ivar lo johansson skriver ”…bara den som inte dög 
till ett ordentligt arbete, fick läsa vidare. Det talades om 
att rika läste böcker därför att de inte behövde arbeta 
och de kunde ligga på sina soffor dagarna i ända och 
sluka romaner. ” tiderna och synen på läsning har san-
nerligen förändrats. 

idag satsas det inte så mycket på bibliotek däremot 
sker mycket stora investeringar i det som skall transpor-
tera orden, datorer, modem och mobiltelefoner. 

ändå försämras elevernas läsförståelse stadigt.  i den 
senaste Pisa-undersökningen, Pisa 2009, som mäter 
läsförståelse, kunskaper i matematik och naturveten-
skap hamnade sverige på femtonde plats. resultaten är 
oroväckande då svenska elevers läsförståelse försämrats 
avsevärt sedan 2000 då den senaste mer omfattande 
undersökningen i läsförståelse ägde rum. Den gången 

kom sverige på nionde plats. försämringen gäller såväl 
låg- som högpresterande elever. men det är de svagaste 
eleverna som tappat mest under denna tioårsperiod. 

Var femte elev når idag inte upp till en grundläg-
gande nivå i läsning, en nivå som är nödvändig för att 
kunna tillgodogöra sig annan kunskap. Hur har det 
kunnat bli så här?

Det är något som vi inom utbildningsvetenskaplig 
fakultet försöker ta reda på. Vår fakultet består av fem 
institutioner med något olika inriktningar. människors 
lärande i skilda sociala sammanhang och miljöer är en 
av de centrala frågorna i vår forskning. 

 inom fakulteten genomförs storskaliga undersök-
ningar av skolelevers prestationer bland annat med 
hjälp av unika databaser som vi har tillgång till.  i 
andra studier genomförs observationer i klassrum där 
enskilda pedagoger eller elever är i fokus. i vår nya cen-
trumbildning, Centrum för yrkeskunnande, studerar vi 
bland annat vuxnas läsning. 

Vad gäller min egen forskning så kan den delas upp 
i fyra steg. Det första handlar om texters svårighets-
grad, det andra hur man kan bearbeta texter, det tredje 
hur man via samtalet kan skapa mening och det fjärde 
handlar om elever med kognitiv funktionsnedsättning. 

men låt oss ta det från början. När jag gick i åttonde 
klass på lundby sam på Hisingen hade vi en dag en 
läxa i historia som handlade om finska vinterkriget. jag 

instAllAtionstAl Av MoniCA reiChenberG, ProFessor i AllMän didAktik
vid institutionen För PedAGoGik oCh sPeCiAlPedAGoGik

i en demokrati måste alla kunna 
säga sin mening
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bad min far, som var rörläggare vid Göteborgs vatten 
och avloppsverk, förhöra mig. Han reagerade då på 
texten och påpekade att det saknades viktiga fakta i den 
och så berättade han vad författarna utelämnat. Detta 
satte igång tankar i mitt huvud. i skolan hade vi aldrig 
fått lära oss att vi skulle ifrågasätta författarens aukto-
ritet. i mitt föräldrahem samtalade vi också mycket om 
aktuella händelser i omvärlden och orättvisor. Detta 
väckte min nyfikenhet att vilja veta mer. men innan 
dess skulle jag hinna jobba som lärare ett antal år. 

Det var på Hammarkullsskolan som det hände. Där 
mötte jag många elever som inte förstod vad de läste. 
inte heller kunde de få hjälp hemma med texterna för 
flertalet av dem hade föräldrar som inte hade svenska 
som förstaspråk. Då föddes en idé i mitt huvud.  Varför 
inte undersöka språket i elevernas läroböcker och se 
vad det är som gör att de inte förstår. sagt och gjort. jag 
sökte till forskarutbildningen och började min forsk-
ningsresa mot läsförståelsen. När jag konstaterat att tex-
terna hade en låg grad av läsbarhet blev nästa steg hur 
texterna kunde få en högre grad av läsbarhet.  Det ledde 
till att jag började bearbeta texter i so-ämnen med olika 
lingvistiska variabler.   i den vevan kom så de första 
larmrapporterna om att svenska elevernas läsförmåga 
inte var vad den hade varit. Då föddes idén om att gå 
ut i klassrummen och se vad för undervisning eleverna 
fick i läsförståelse. lärarna sa att de saknade verktyg för 

att kunna undervisa i läsförståelse. Det blev startskottet 
för ett antal interventionsstudier där jag träffade lärare 
och elever i små grupper och videofilmade när de sam-
talade kring texter i so-ämnen.

 jag inledde med att säga att i en demokrati måste 
alla kunna uttrycka sin mening.  Det finns skolelever 
som knappt fått någon lästräning med motiveringen att 
det tjänar ändå inget till för de kan ändå inte lära sig. 
som forskare reagerade vi naturligtvis på sådana påstå-
enden och tänkte det här måste vi undersöka och det 
blev startskottet till studier med elever i särskolan som 
jag gjort tillsammans med professor ingvar lundberg. 
Hur gick det? jo vi fann att eleverna i särskolan hade 
överraskande utvecklingspotentialer i fråga om att för-
stå skrift. Det var fantastiskt roligt att kunna konstatera 
att man med framgång kan arbeta med systematiska 
textsamtal, särskilt bland många skolelever som inte fått 
så mycket läsning i skolan. 

När selma lagerlöf mottog Nobelpriset i litteratur 
1909 framhöll hon i sitt tal att hon stod i skuld till så 
många. jag skulle vilja avsluta med att säga att det gör 
även jag. jag hade aldrig blivit professor om jag inte fått 
uppmuntran hemifrån, goda handledare och excellenta 
forskarkollegor. Därför vill jag tacka mina framlidna 
föräldrar,  Björn andersson, allan svensson, Gunnar 
tingbjörn och ingvar lundberg. 
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Naturvetenskapliga fakulteten är den del av Göteborgs 
universitet som arbetar med utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, matematik och kulturvård. 
fakulteten har cirka 800 anställda och drygt 6 700 
studenter.

Göteborgs universitet är bland de ledande inom 
europeisk havsforskning och havsmiljön hör till 
universitets prioriterade styrkeområden. forskningen 
handlar bland annat om giftfria båtbottenfärger, 
miljöförändringar i havet och biologisk mångfald. 

Unikt för landet är ämnet kulturvård, där man från 

en naturvetenskaplig utgångspunkt studerar ämnen 
med tvärvetenskapliga kopplingar till humaniora, 
samhällsvetenskap, konst och arkitektur. 

fakultetens forskningsfaciliteter är av högsta 
internationella standard. På svenskt Nmr-centrum 
studeras livets minsta beståndsdelar med hjälp av hög-
teknologiska spektrometrar; till sven lovén centrum 
för marina vetenskaper på tjärnö och i Kristineberg 
kommer svenska och internationella forskare för att 
utnyttja högkvalitativa laboratorier  och välutrustade 
forskningsfartyg. 

Naturvetenskapliga fakulteten
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HåKAN ANDRÉASSoN

Födelseår: 1966
Avhandlingstitel: On Lorentz invari-
ance, regularity and global existence 
for kinetic equations

håkan Andréasson är född i Jön-
köping och disputerade i tillämpad 
matematik vid Chalmers tekniska 
högskola 1997.  därefter tillbringade 
han ett år vid Princeton university, 
usA, samt en termin vid Albert-
einstein-institut i Potsdam, tyskland. 
hans forskningsområde är matema-
tiska aspekter av allmän relativitets-
teori och rör frågor om svarta hål och 
kosmologi. i synnerhet forskar han 
om de globala egenskaperna hos lös-
ningar till einstein-vlasov systemet. 
han är från oktober 2011 förordnad 
till professor i matematik vid institu-
tionen för matematiska vetenskaper.
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BENGT GUNNARSSoN

Födelseår: 1954
Avhandlingstitel: Spiders in a seasonal 
environment

bengt Gunnarsson är född i Mölndal och 
disputerade 1987 vid Göteborgs universitet. 
han har varit forskarassistent vid naturve-
tenskapliga forskningsrådet och universi-
tetslektor vid högskolan i karlstad. sedan 
1996 undervisar han i miljövetenskap vid 
Göteborgs universitet. hans forskning är 
inriktad mot ekologi i urbana miljöer. han 
är från 15 juni 2010 förordnad till professor 
i tillämpad miljövetenskap vid institutionen 
för växt- och miljövetenskaper.

CARL ANDRÉ

Födelseår: 1958
Avhandlingstitel: Settlement of bivalve 
larvae: the role of larval behaviour preda-
tion and hydrodynamics

Carl André är född i lund och avlade 1985 
högskoleexamen i biologi vid stockholms 
universitet. sina doktorandstudier gjorde 
han vid tjärnö marinbiologiska laborato-
rium. han disputerade i zoologi, särskilt 
akvatisk ekologi, vid stockholms univer-
sitet 1992. efter postdoktorsvistelse vid 
dalhousie university i kanada återvände han 
till stockholm och blev docent 1996. han 
blev lektor i marin ekologi, särskilt marin 
populationsekologi och populationsgenetik, 
vid Göteborgs universitet 2002. han är se-
dan 15 juni 2010  förordnad som professor 
i marin ekologi vid institutionen för marin 
ekologi.

JoHAN GoTTFRIES

Födelseår: 1958
Avhandlingstitel: Gangliosides and 
glycos yltransferases in human fetal brain 
and medulloblastoma

Johan Gottfries är född i lund, blev kemist 
i umeå 1986 och disputerade 1990 inom 
ämnet glykolipider som cancerbiomarkörer 
i Cns vid institutionen för neurokemi vid 
Göteborgs universitet. han har arbetat 
inom industrin i nära 20 år på AstraZeneca 
och bland annat forskat fram nya läkeme-
del inom områdena magsår, inflammation 
och metabolism. Parallellt har han fortsatt 
sin akademiska karriär och är sedan 2002 
adjungerad professor i umeå. han är sedan 
oktober 2010 professor i kemi vid institutio-
nen för kemi.
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KUI LIU

Födelseår: 1968
Avhandlingstitel: Regulation of Matrix 
Degrading Proteases during formation and 
regression of the Corpus Luteum

kui liu är född i Jinan, kina. han disputerade  
1999 vid umeå universitet. efter en post-
doktorsvistelse 2003 vid harvard Medical  
school i boston, usA, återvände han till 
umeå universitet som forskar assistent. 
2008 fick han en forskartjänst finansierad 
av vetenskapsrådet och samma år erhöll 
han erik k. Fernströms pris för sin forskning 
om molekylär reproduktion. han är från 
1 februari 2011 förordnad till professor  i 
 molekylärbiologi vid institutionen för cell- 
och molekylärbiologi.
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MARC PILoN

Födelseår: 1966
Avhandlingstitel: The latent membrane 
protein 1 of Epstein-Barr virus: transient 
expression and phenotypic effects 
in human B cells

Marc Pilon är född i Montréal, kanada och 
har studerat cell-, molekylär- och utveck-
lingsbiologi vid McGill university. efter två 
sommarprojekt vid the Plant biotechnology 
institute i saskatoon flyttade han till umeå 
där han disputerade 1994 på en avhandling 
om epstein-barr-viruset. tre års postdoktors-
tjänst vid the university of California i 
berkeley  gjorde honom till utvecklingsbiolog 
och 1998 började han arbeta på modell-
organismen Caenorhabditis elegans vid 
university of toronto. han rekryterades till 
Chalmers 2001 och blev docent i genetik vid 
Göteborgs universitet 2006. han är från 31 
maj 2010 förordnad till professor i genetik 
vid institutionen för cell- och molekylär-
biologi.
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MARKUS TAMÁS

Födelseår: 1970
Avhandlingstitel: The Saccharomyces 
cerevisiae glycerol channel protein Fps1p: 
analysis of its function and regulation 
during osmotic stress

Markus tamás är född 1970 i Färlöv. han 
studerade biokemi och molekylärbiologi 
vid universiteten i lund och liège i belgien, 
och var ett år research scholar vid Public 
health research insititute i new york. han 
disputerade 1999 vid katholieke universiteit 
leuven, belgien, och fick en forskarassis-
tenttjänst från vetenskapsrådet 2003. han 
är från 1 maj 2010 förordnad till professor i 
eukaryot mikrobiologi vid institutionen för 
cell- och molekylärbiologi.

DEBoRAH M PoWER

Födelseår: 1961
Avhandlingstitel: Post Secretory 
 Processing of Gastrin in Pigs

deborah M Power är född i Glasgow och 
har studerat vid university of london och 
university of liverpool. hon är numera 
professor i bioteknologi vid universidade do 
Algarve, Portugal. hennes forskning rör om-
rådet jämförande molekylär endokrinologi, 
främst thyroidea-reglerad metamorfos hos 
benfiskar, utveckling av G-protein-kopplade 
receptorer, samt skelettet och mekanismer 
för kalciumhomeostas. Forskningsresulta-
ten har praktisk tillämpning i akvakultur, 
endokrina störningar och bioteknologi. hon 
är från maj 2010 förordnad till gästprofessor 
i zoofysiologi vid zoologiska institutionen

CoRNELIA SPETEA WIKLUND

Födelseår: 1968
Avhandlingstitel: On the mechanism of 
photosystem II reaction centre D1 protein 
degradation induced by excess visible- and 
ultraviolet-B in isolated systems from green 
plants

Cornelia spetea Wiklund är född i bukarest 
och disputerade i biologi 1996 vid Jozséf 
 Attila universitet i szeged, ungern. 1997–
1999 var hon postdoktor vid stockholms 
universitet. 2000–2001 var hon forskare och 
2002–2007 forskarassistent för att 2007 bli 
docent i molekylärcellbiologi vid linköpings 
universitet. 2008–2010 var hon rådsforskare 
inom ämnesområdet biologiska supramole-
kylära systems uppbyggnad och professor i 
molekylärcellbiologi vid linköpings universi-
tet. hennes forskning har lett till nya teorier 
om fotosyntesens reglering. hon är från  
1 februari 2011 förordnad till professor i 
växtcellfysiologi vid institutionen för växt- 
och miljövetenskaper. Anställningen är 
förenad med en rådsforskartjänst till 2014.
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it is a great pleasure to be asked to speak here, and to 
send my greetings to all of you. 

i came from shandong province, China, which is in 
the north-eastern part of China. my home town, jinan, 
is a town with about 2 million inhabitants. i grew up 
there and finished my basic education there as far as 
undergraduate studies. in 1990, i started my masters 
education in Beijing, and in 1993, i joined Professor 
tor Ny’s research group as a PhD student at Umeå 
University. that was the time that i started my research 
in molecular mechanisms controlling female fertility. 

i left Umeå in 1999 and went to Boston for my 
postdoc at Harvard medical school, and then i worked 
in the pharmaceutical industry, at serono inc., for 2 
years. then i was recruited by my former department at 
Umeå University in 2003 as a forskarassistent. that was 
the time i established my research group. 

in february 2011, i was appointed Professor in 

molecular Biology at the Department of Cell and 
molecular Biology, Göteborgs universitet. 

my research focuses on molecular mechanisms 
controlling female fertility and infertility, in the hope 
that we can use our knowledge to help infertile women, 
hopefully in the near future. 

as you may know, each woman has a treasure 
within her; that is the store of small, immature eggs in 
the ovaries (in swedish, äggstock). these eggs, of which 
there are about 300,000 at puberty, are the money in 
the bank that a women will need during her 35 years 
of reproductive life, from 15–50 years old, not only to 
provide mature eggs, but also for the production of 
various hormones that women need. Unfortunately, 
there can be various illnesses in the ovary, such as 
premature ovarian failure, that the eggs do not survive 
well, or problems that the eggs cannot grow and mature 
well so that they can be fertilized by a sperm. We really 

instAllAtionstAl Av kui liu, ProFessor i Molekulär bioloGi 
vid institutionen För Cell- oCh MolekylärbioloGi

We want to learn more about 
women’s great treasure
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want to know what molecules or factors control the 
development of the egg cells, or female germ cells, 
in the hope that we can learn what can be done for 
women with such problems. to learn the functional 
roles of different signaling molecules, we depend 
heavily on genetically modified mouse models.

thanks to the swedish system, i have been able 
to set up my own research group and to grow in this 
society. With the generous support of various national, 
local, and private foundations such as Vetenskapsrådet, 
Cancerfonden, söderbergs stiftelser, Novo Nordisk 
foundation, Vinnova, and especially Umeå universitet, 
and now the faculty of science at Göteborgs universitet, 
my research group has been able to, and will continue 
to dig more deeply into the mechanisms underlying the 
health and disease of egg cells and ovaries. 

it is my group’s wish that our knowledge will not 
only fill in the gaps in textbooks, but also be applied in 

clinics. in the latter sense, i am so happy to meet such 
enthusiastic medical doctors at sahlgrenska Hospital 
and collaborators around the campus, and to start new 
and exciting collaborations. 

last but not least, i would like to take this 
opportunity to thank the people who worked hard to 
recruit me and my wife, who is a medical doctor, to 
Göteborg—thomas Nyström, Per sunnerhagen, David 
turner, and olle larkö, and many other people at the 
Department of Cell and molecular Biology and on 
campus who are helping us find our way in our new 
surroundings. i hope i won’t let you down.

thank you for your attention.
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Nya professorer!
Du började din bana som en bland många. Du läste 
svårbegriplig kurslitteratur, gick på föreläsningar och 
seminarier, skrev tentor och uppsatser som prövades 
och betygsattes av dina lärare. Du tog din kandidat 
och magister och plötsligt var ni inte längre så många. 
Du blev doktorand, utforskade nya delar av ditt veten-
skapsområde, ställdes som föreläsare i klassrummen 
och rättade nog en och annan tenta. Vid disputationen 
prövades du, och tog så din doktorsexamen. sedan dess 
har du fördjupat både din egen och omvärldens kän-
nedom om ditt forskningsområde. Du har planerat 
forskningsprojekt och genomfört dem, skrivit artiklar 
och monografier. Du har undervisat, planerat kurser 
och skrivit kurslitteratur. Du har handlett och bedömt 
studenter på alla nivåer. slutligen har dina kollegor 
bedömt om ditt verk är gott nog, och se; du har befun-
nits värdig!

Du prisas idag för din vetenskapliga och pedago-
giska kompetens. Du är professor!

Vem är en professor? en forskare, givetvis, men kan-
ske också en mamma eller pappa, vän och kollega och, 
för mig som student; en lärare. för mig personligen har 
lärande alltid varit nära förknippat med skogen, där jag 

som barn ofta vistades i gröna pelarsalar där det alltid 
fanns något nytt att lära sig. Den vackraste definition 
av en skog som jag hört löd ungefär så här: Gå in bland 
träden och titta upp mot himlen. om du då känner att 
träden står som i en ring och tittar ner mot dig, då vet 
du att du är i en skog. träden måste stå tillräckligt tätt 
för att det ska vara en riktig skog, och det är också först 
när träden står riktigt tätt som de yngre plantorna växer 
sig raka och höga.

jag tänker att det är likadant med universitetet och 
professorer. Det är där professorerna finns som universi-
teten är, och bara där studenterna omges av och känner 
professorernas stöd som de fortsätter att växa till att bli 
framtidens forskare och lärare. Glöm inte bort att det 
är du som är det stödet. fortsätt att undervisa första-
terminstudenter och handleda studenter som skriver 
kandidatarbeten. Visa oss vägen till nästa glänta!

Göteborgs universitet är som en riktig blandskog, 
med många olika sorters träd och otaliga skott, och jag 
tror att det är det som gör det här universitetet så spän-
nande. Det går aldrig att veta vilken sorts träd som finns 
bortom nästa krök. ta vara på det även i fortsättningen, 
bejaka varandras olikheter, se likheterna och upptäck 
nya samarbeten.

linn rAninen, viCe ordFörAnde

För GöteborGs universitets studentkårer

Studentuppvaktning

rektor, nya professorer, ärade gäster!
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stUDeNtUPPVaKt NiNG

Hjalmar frisk, universitets rektor 1951–1966, sade om 
Göteborgs universitet att ”Det enda vi kan erbjuda är ett 
fönster som alltid står öppet mot världen. Det fönstret 
släpper in ett luftdrag som tycks vara hälsosamt för 
frihetens och upproriskhetens bakterier.” jag tänker att 
han hade en god poäng. Det finns gott om bakterier i 
skogen, och jag tror att både utbildning och forskning 
mår bra av luftdrag. samverka med omvärlden och med 
varandra och integrera forskningen i undervisningen.

Nya professorer!
Å Göteborgs universitets 30 000 studenters vägnar 
vill jag gratulera dig!
imorgon tar vi en skogspromenad tillsammans, 
där du kan lära oss allt du kan.
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Summary

The Vice-Chancellor’s welcome
the Vice-Chancellor inaugurates the professors at the 
sahlgrenska academy

speech by jón Karlsson, Professor of orthopaedics 
and sports traumatology, on the importance of focu-
sing on the patient’s experience. ‘my doctoral students 
and i created a so-called clinical pathway for patients 
with hip fractures. We looked at every little detail, from 
when the injury occurred to the person’s return home 
following the treatment and rehab, in order to make 
small improvements in every single little step of the pro-
cess. it certainly wasn’t a matter of revolutionary new 
research, but we still managed to reduce the average 
patient care time by 50 percent and costs by 40 percent, 
and the patients felt much better when they left us!  
What it really comes down to is to always focus on the 
patients and to link the research to their everyday life.’

The Vice-Chancellor inaugurates the profes-
sors at the Faculty of Arts

speech by Håkan Karlsson, Professor of archaeo-
logy, on the importance of discussing the past: ‘We can 
try to control the present all we want, but if we don’t 
reflect over the past and how the past is used in the pre-
sent, we risk creating a very unappealing future to say 
the least. We are determining our future here and now.’

The Vice-Chancellor inaugurates the profes-
sors at the Faculty of Fine, Applied, and Per-
forming Arts

speech by Henk Borgdorff, Visiting Professor of 
aesthetics, on cooperation between artists and scien-
tists: ‘artistic research is the domain par excellence 
where the epistemological and methodological conse-
quences of the practice become manifest. research in 

the arts is the ideal place to test the scope and fruitful-
ness of this contemporary research agenda. and here, 
too, the rest of academia might learn from us. the 
creative arts faculty may well export some of its insights 
and working methods to other parts of the university. 
at the very least, there are opportunities for collabora-
tion between similar types of research programmes.”

The Vice-Chancellor inaugurates the professors 
at the School of Business, Economics, and Law

speech by Ulla eriksson-Zetterquist, Professor of 
Business administration, on gender equality: ‘i have 
studied the developments in 15 large swedish organisa-
tions that participated in an initiative called Women to 
the top from 2003 to 2005. the purpose of the Women 
to the top initiative was to get women to hold more 
leading positions. the results show that even if an 
organisation’s top management worked actively to prio-
ritise gender equality, it was very difficult to engage the 
lower levels of the organisation. Various sustainability 
reports and formal agendas usually included the issue 
of gender equality, but when it came to putting the 
concept to practical use, things got a lot harder. men’s 
contributions were often seen as more important than 
women’s in connection with staff recruitments and 
performance assessments.’

The Vice-Chancellor inaugurates the profes-
sors at the Faculty of Social Sciences

speech by staffan Höjer, Professor of social Work, 
on the importance of a global University: ‘one of my 
doctoral students in Uganda is investigating why the 
fishing villages by lake Victoria have a much higher 
HiV prevalence than other villages in the country. i 
joined him for a few days and got to see the fishermen 
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land their catches, which included the large Nile Perch. 
one day we went out to eat at a small restaurant. Natu-
rally i expected the menu to be full of fish and seafood, 
including Nile Perch. However, it turned out that the 
restaurant didn’t serve fish at all, and neither did any-
body else in the village. all fish is exported. the only 
fish that the villagers sometimes could get their hands 
on was what they called “rejects”.’

The Vice-Chancellor inaugurates the profes-
sors at the Faculty of Education

speech by monica reichenberg, Professor of Didac-
tics, on the importance of education in a democracy: 
‘the latest Pisa evaluation, which measures reading 
comprehension and knowledge in the areas of mat-
hematics and the natural sciences, put sweden in 15th 
place. the results are alarming since they show that 
the reading comprehension skills of swedish students 
have become a lot worse since the last major evaluation 
of reading comprehension in 2000. sweden ended up 
in 9th place that time. although this negative develop-
ment is seen among both high- and low-performing 
students, the low-performing ones seem to have lost the 
most over the 10-year period. How did this happen?’ 

The Vice-Chancellor inaugurates the profes-
sors at the Faculty of Sciences

speech by Kui liu, Professor of molecular Biology, 
on femal fertility and infertility: ‘as you may know, 
each woman has a treasure within her; that is the store 
of small, immature eggs in the ovaries. these eggs, of 
which there are about 300,000 at puberty, are the money 
in the bank that a women will need during her 35 years 
of reproductive life, from 15–50 years old, not only to 
provide mature eggs, but also for the production of va-

rious hormones that women need. Unfortunately, there 
can be various illnesses in the ovary, such as premature 
ovarian failure, that the eggs do not survive well. ’

Congratulations from the students
speech by linn raninen, Vice-President of the 

student Unions, on the importance of support for the 
ability to grow: ‘i have always looked at learning in the 
same way as i look at a forest. as a child i spent a lot 
of time in the forest surrounded by majestic trees. the 
most beautiful description of a forest i ever heard goes 
something like this: Stand by the trees and look towards 
the sky. If it feels like the trees are standing in a circle loo-
king down at you, you know you are in a forest. i feel that 
the same can be said about universities and professors. 
the university is where the professors are, and the stu-
dents can only grow to become tomorrow’s researchers 
and teachers if they are feel that they are surrounded by 
and have the support of the professors.

When i need to write a paper, you are the person 
i want to see. your guidance keeps me on track, you 
point me in the right direction and you make me 
believe not only that i will eventually finish the paper – 
you also make me believe that i have something to say.’
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Mat & musik

BUffémeNy
·        Romansallad med krämig dressing och krutonger
·        Tomat och mozzarella i balsamico vinägrette och ruccola
·        Oliv och parmesanpaj
·        Lufttorkad skinka med melon
·        Örtbakad kyckling med yoghurtsås
·        Het pastasallad med skaldjur, basilika och vitlök 
·        Bouché med färskost och stenbitsrom
·        Ostbricka med två olika sorter ost, kex och frukt
·        Husets bröd och smör

DryCK
 · Pergolino Bianco IGT 2009, Italien, Veneto

·  Pergolino Rosso IGT 2009, Italien, Veneto  
· Mineralvatten eller lättöl 

mUsiK
· Martin Isaksson, trumpet
· Bjørn Bjerknæs-Jacobsen, trumpet
· Elisabeth Jansson, horn
· Adam Samuelsson, trombon
· Kristian Karlstedt, tuba
· Frida Engström, sopran
·  Lars-Göran Dahl, piano
· Tongångarne
· Uníkorus
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HöGsKolaN för sCeN oCH mUsiK

Studenter från Högskolan för scen och musik medverkar i de aka-
demiska högtiderna vid Göteborgs universitet sedan många år.

Högskolan finns i huset Artisten i centrala Göteborg och är 
den största av institutionerna inom den Konstnärliga fakulteten.

Högskolan har en för Sverige unik bredd: här utbildas 
komponister, musikalartister, musiker med inriktning på 
improvisation, kyrkomusik, klassisk musik och världsmusik, lä-
rare i musik och teater, operasångare och skådespelare. Dryga 
600 studenter finns på grund- och avancerad nivå; dessutom 
ett tjugotal doktorander. Närmare 150 lärare och forskare är 
anställda. 

Förutom utbildning, utvecklingsarbete och forskning 
har Högskolan för scen och musik livliga kontakter med det 
omgivande samhället. Högskolans offentliga säsongsprogram 
omfattar årligen närmare 200 evenemang. Skolan anordnar 
och deltar i festivaler, symposier och konferenser i samarbete 
med andra delar av universitetet samt med kulturinstitutioner i 
och utanför Göteborg.

Studenternas redovisningar och examinationer utgör 
grundstommen i högskolans offentliga föreställningar och 
konserter. Genrerna och ensembletyperna är många och 
växlande; delar av och hela dramatiska och musikdramatiska 
verk från de sceniska utbildningarna, kammarmusik, jazz- 
och världsmusikensembler, körer och symfoniorkester, för att 
inte tala om de gränsöverskridande projekt som är möjliga 
tack vare högskolans bredd. Utanför det tryckta säsongspro-
grammet arrangerar många studenter egna lunchkonserter. 
Alla evenemang publiceras på högskolans och universitetets 
hemsidor.
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