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En applikation som gör det enklare 
för flyktingar att bli del av sam-
hället och få användning för sina 
färdigheter i det nya landet korades 
till en av vinnarna vid Open Hack 
som initierades av LTH-studenter. 

Open Hack – Coding for Humanity hölls i 
Malmö under en decemberhelg och sam-
lade dels representanter från biståndsor-
ganisationer, dels ett hundratal ”hackare”. 
Genom frivilligarbete under dygnets sena 
timmar – och med hjälp av öppen källkod 
– tog deltagarna fram lösningar som kan 
underlätta vid bland annat katastrofer och 
humanitära kriser runtom i världen.

madeLeine serenhOv studerar fjärde och 
näst sista året vid civilingenjörsprogrammet 
i informations- och kommunikationsteknik. 
Hon var en av de omkring hundra perso-
ner som under ett par dygn valde att stan-
na inne i ett kontorslandskap och ”koda för 
mänskligheten”. Och det var hennes grupp 
som tog fram lösningen som ska underlätta 
för nyanlända. De vann i kategorin Best Ex-
perience Public Service.

 – Eftersom hälften av medlemmarna i 
gruppen själva har en bakgrund i andra län-
der har de god förståelse för hur ensamt 
det kan kännas att komma till ett nytt land. 
De kunde direkt sätta fingret på vad som 
behövs. Genom appen som vi började ta 
fram kan deltagare bjuda in till aktiviteter 
och visa hur vi lever i Sverige, säger Made-
leine Serenhov. 

Studenter 
programmerade 
för en bättre värld

  3

t

Madeleine Serenhov (som sträcker sig på den 
stora bilden) menar att det inte bara är ”de 
värsta programmerarna” som kan bidra under 
ett humanitärt projekt som Open Hack. 
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t Den som använder applikationen kan 
skapa ett ”event” och låta nyanlända anmä-
la intresse att delta. Eventen bygger på att 
exempelvis flyktingar bjuds hem till famil-
jer och deltar i deras vardagliga aktiviteter.

– Det finns många som vill bidra idag 
men inte vet hur, och genom den här ap-
pen kan de hamna bara några knapptryck 
ifrån att ge en hjälpande hand. 

Arbetet med appen har inte ännu slut-
förts, men enligt Madeleine Serenhov finns 
det funderingar på att samla ihop delar av 
gruppen igen. 

en av initiativtagarna till Open Hack 
var Johan Linåker, doktorand i dataveten-
skap. Han var projektledare och menar att 
de arbetsintensiva dygnen i Malmö utgjor-
de ett av de första humanitära hackatho-
nen i Sverige. 

Open Hack visade, enligt honom, att det 
finns stort engagemang bland företag, stu-
denter och tekniskt intresserade personer, 
men också bland hjälporganisationerna, 
som själva kom med idéer och utmaningar 
under hackathonet.

På plats i Malmö fanns bland annat re-
presentanter för Sida, Läkare utan gränser, 
Action Aid, röda Korset och Ushahidi, ett 
projekt som utvecklats i Kenya och arbetar 
med öppen källkod och katastrofhantering.

– Jag hoppas att än fler företag, orga-
nisationer och enskilda hör av sig och att 
det blir fler event som Open Hack. nu har vi 
chansen att visa hur teknikintresserade och 
hjälporganisationer kan dra nytta av varan-
dra och bidra till en bättre värld, säger Jo-
han Linåker, som till vardags forskar på öp-
pen källkod.

under Open hacK fick de deltagande fö-
retagen och individerna besök av en DJ, och 
de humanitära hackarna fick även tillfälle att 
delta i ett yogapass.

– Det var uppskattat eftersom vi hade en 
hel dag och natt framför oss med program-
merande och diskuterande, säger Madelei-
ne Serenhov.

Första gången som Madeleine Serenhov 
hörde talas om Open Hack trodde hon inte 
att hon hade tillräcklig programmerings-

kunskap för att delta, och hon anmälde sig 
därför som volontär under hackathonet. 

– när eventet väl startade kände jag att 
jag inte kunde låta bli att vara med, så jag 
trappade successivt ner på volontärupp-
gifterna och övergick till att bli deltagare. 
nästa år ska jag engagera mig tidigare och 
ännu mer.

Madeleine Serenhov hoppas att det blir 
ett nytt Open Hack under 2016 och att fler 
LTH-studenter ska dyka upp – och då ”inte 
bara de värsta programmerarna”. 

– Det behövs mycket mer kunskap än så 

för att ett projekt ska gå ihop. Alla med en 
drivkraft och vilja att påverka kan bidra på 
ett eller annat sätt. 

text: tiina meri
FOtO: gunnar menander

Öppen KäLLKOd

Öppen källkod, eller open source, är 
mjukvara som får användas, läsas, 
ändras och spridas fritt. Motsatsen är 
sluten kod som i regel skrivs, ägs och 
hemlighålls av ett enda företag.

 

 LTH-studenter tog initiativet till en arbetsintensiv helg i humanitetens tecken.
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Bråttom med alternativ utvärderingsmodell
Om högskolor och universitet inte vill ha Vetenskapsrådets nya utvärderings-

system för forskningskvalitet, FOKUS, måste de själva presentera bättre alternativ 
innan förberedelserna inför forskningsproppen 2016 har tagit allt för fasta former.
På LU ska en grupp ta fram underlag för hur man ska gå vidare.

Kalender gav intäkter till forskning
Det finns många sätt att skaffa forskningsmedel, men ett av de ovanligare 

står Carolina Le Prince, som driver en underklädesbutik, för. Genom en modevisning 
och en lättklädd kalender har hon samlat ihop över 230.000 kronor till bröstcancer-
forskning i professor Stina Oredssons regi.  

Dokumenterar hotade språk
Inom hundra år kommer ungefär hälften av jordens 6000 språk att vara 

utdöda. Språkvetare vid LU vill bevara språken och har skapat en särskild resurs för 
digital språkdokumentation där man kan lyssna till språk som inte längre talas.

Genetiskt arv går att påverka
Epigenetiken är på frammarsch och handlar om hur de gener vi har kan 

”slås på” och ”slås av” – något som kan avgöra skillnaden mellan sjukdom och hälsa. 
LUM har träffat tre forskare på området.

Skådespelare tränar läkare
Hur övar man på att nå fram till en människa i akut kris? På läkarutbild-

ningen i Malmö får studenterna träna på professionella skådespelare som gestaltar 
deprimerade patienter. De får också läsa skönlitteratur för att bättre förstå psykisk 
sjukdom. 
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aktuellt.

piLOtutbiLdning. trafikflyghögsko-
lan, tFhs, bör även fortsättningsvis 
tillhöra Lunds universitet. men den 
bör inte fortsätta att vara delad 
mellan Lth och usv, universitetets 
särskilda verksamheter, utan ha en 
tillhörighet. Och så måste man ta 
nya tag med forskningen.

Det menar Hans Modig, tidigare akademi-
sekreterare vid LU, som nyligen lämnat ifrån 
sig utredningen ”Framtida förutsättningar 
för Trafikflyghögskolans verksamhet vid 
Lunds universitet” till rektor. 

tFhs har aLLtsedan starten 1984 varit 
under debatt på ett eller annat sätt. Under 
de första 15 åren var det främst en fråga för 
försvarsdepartementet men 1998 inordna-
des TFHS i högskolesystemet och blev ett 

särskilt uppdrag för Lunds universitet.
År 2009 beslöt riksdagen att inrätta Yr-

keshögskolan. Enligt propositionen skulle 
offentligt finansierad pilotutbildning ske 
som upphandling inom ramen för Yrkes-
högskolan och inte längre som en högsko-
leutbildning.

I propositionen betonades vikten av fort-
satt samverkan med universitetet för forsk-

Behåll pilotutbildning 
under LU:s vingar

Förslag i ny utredning:

ning och utveckling. Ett sådant uppdrag 
skulle ges till den nya myndigheten, Myn-
digheten för Yrkeshögskolan, MYH. 

– Men i regleringsbrevet för MYH finns 
inget sådant uppdrag inskrivet, påpekar 
Hans Modig. 

Och med forskningen har det varit lite si 
och så sedan den tidigare (och enda) pro-
fessorn Sidney Dekker lämnade sin post 
2010. Den professuren fanns ursprungligen 
i Ljungbyhed, från 2005, men flyttades över 
till LTH när TFHS blev en institution där. Efter 
2010 utlystes dock inte tjänsten och forsk-
ningen rann ut i sanden.

– Det var inte alls bra, säger Hans Modig 
och tror att en förklaring kan vara att pro-
fessuren föll mellan två stolar. Det vill säga 
LTH, som ansvarar för ledning och utveck-
ling och universitetets särskilda verksamhe-
ter, som ansvarar för ekonomin.

hans mOdig ser en klar potential för att 
få igång flygrelaterad forskningsverksam-
het vid TFHS i samarbete med andra delar 
inom LU som exempelvis kognitionsforsk-
ningen vid Humlab, Designcentrum vid LTH 
och det intresse för human factors som finns 
i Helsingborg. Även inom området drönare 
finns verksamhet vid LU som kan passa ihop 
med TFHS. 

Trafikflygarutbildningen är en liten men 
dyr utbildning vid Lunds universitet. Man tar 
in 20 studenter om året och utbildningen 
är två-årig. Den har mycket gott renommé 
och anses vara en av de 15 bästa flygut-
bildningarna i Europa. Det har också visat 
sig att man har LTH:s mest nöjda studenter 
på Ljungbyhed, och Hans Modig menar att 
Trafikflyghögskolan bidrar till hela universi-
tetets goda rykte. TFHS har därtill ett flertal 
uppdragsutbildningar främst åt Flygvapnet. 

Just nu bereder ÖB frågan om den fram-
tida militära pilotutbildningen. Ett förslag är 
att samordna den militära och civila grund-
läggande trafikflygarutbildningen. I juni för-
väntas beslutet komma.

– Detta kan få stor betydelse för TFHS, 
säger Hans Modig.

maria Lindh

Trafikflyghögskolan bör förbli inom LU, föreslås i ny utredning. foto: kennet ruona

Förre akademi-
sekreteraren 
Hans Modig har 
utrett Trafik-
flyghögskolan.
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FOrsKningsutvärdering. det är 
bråttom nu. Om högskolor och 
universitet inte vill ha vetenskaps-
rådets nya utvärderingssystem 
för forskningskvalitet, FOKus, så 
måste de själva presentera bättre 
alternativ innan förberedelserna 
inför forskningsproppen 2016 har 
tagit allt för fasta former.

– Det brinner i knutarna. Man kan inte rakt 
av säga nej till FOKUS. Det är upp till be-
vis för lärosätena, de måste visa att de har 
ett tydligt och bra alternativ till FOKUS före 
sommaren, säger Mats Benner professor 
i forskningspolitik vid LU, som även sitter 
med i regeringens forskningsberedning. 
Han förespråkar att lärosätena själva ska ta 
ansvar för sin kvalitetsutvärdering och utar-
beta egna modeller.

Vid årsskiftet presenterade Vr – på upp-
drag av regeringen – sitt förslag till modell 
för resursfördelning till universitet och hög-
skolor. Av de direkta anslagen till forskning-
en är 20 procent konkurrensutsatta och det 
är de pengarna som ska fördelas. Model-
len heter FOKUS, Forskningsutvärdering 
i Sverige, och bygger på kollegial bedöm-
ning, utförd av internationella paneler, som 
granskar forskningens kvalitet och relevans 
i samhället och därefter fördelar runt 17–18 

miljarder. FOKUS har skickats ut på remiss 
till alla lärosäten under 2015 och ingen av 
de större lärosätena är förtjusta i modellen. 
Den bedöms bli tids- och personalkrävande 
för lärosätena, utan att kunna ge nyanse-
rad feedback till forskningen om kvaliteten.

– Lärosätena behöver var och en för sig 
visa hur de vill jobba med forskningskvali-
tetsutvärdering på ett tydligt och nyanse-
rat sätt. naturligtvis får det inte handla om 
att vara ”hygglig mot alla” för då kommer 
regeringen att föredra ett nationellt system 
som FOKUS, säger Mats Benner.

På LU har rektor tillsatt en grupp som 
ska ta fram underlag för hur LU går vidare 
– eventuellt med ett förslag till egen kvali-
tetsutvärderingsmodell. 

LärOsätena värnar autOnOmin och vill 
kunna skapa ett så rättvist system som möj-
ligt för resursfördelningen. Men för reger-
ingen är ett nationellt utvärderingssystem 
ett av få medel som ger insyn i hur universi-
teten arbetar, som man inte släpper lättvin-
digt. Det är också viktigt för regeringen att 
man kan jämföra forskningen vid olika läro-
säten. Så om lärosätena förespråkar egna 
modeller måste de ändå visa att jämförelser 
går att göra dem emellan.

FOKUS är menat att ersätta det system 
med kvalitetsindikatorer som tidigare har an-

Bråttom med alternativ 
till kritiserad modell 
för forskningsutvärdering 

FOKus

FOKUS utgår från fem områden: 
samhällsvetenskap, teknik, naturve-
tenskap, medicin, och humaniora. 
Tvärvetenskap beaktas särskilt. 20 
procent av de direkta forskningsansla-
gen ska fördelas med hjälp av FOKUS. 
Bedömning av kvaliteten ska bygga 
på sakkunninggranskning som görs 
av internationella paneler istället för 
att som tidigare bygga på statistik av 
publiceringar, citeringar och externa 
medel. Tre områden ska bedömas och 
de viktas olika: den vetenskapliga 
kvaliteten 70 procent, kvalitetsutveck-
lande faktorer som t.ex. jämställdhet 
och mobilitet 15 procent och genom-
slag/relevans i samhället 15 procent. 

vänts. Det systemet har pausats eftersom det 
inte fungerade, så för närvarande används 
inget fördelningssystem. Men något system 
kommer att införas och användas från och 
med 2018 års resursfördelning. Det är också 
klart att kollegial bedömning ska ingå, vil-
ket inte var fallet i den gamla modellen som 
byggde på statistik från vetenskapliga publi-
ceringar, citeringar och externa medel. 

– Det är en i grunden positiv idé med 
kollegial bedömning istället för svårtolkade 
kvalitetsindikatorer. Men risken finns för att 
FOKUS blir ett mardrömscenario: ett otymp-
ligt system som tar en massa tid och resur-
ser i anspråk, samtidigt som det klumpar 
ihop vitt skilda ämnen och därför inte kan ge 
fingraderad återkoppling. Och då är frågan 
om detta verkligen kommer höja kvaliteten 
på forskningen, säger Mats Benner. 

Jenny LOFtrup

Hur ska 
forsknings-
kvaliteten 
utvärderas?
foto: kennet 
ruona
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aktuellt.

integratiOnsprOJeKt. EFL och Eko-
nomihögskolan i Lund startar ett inte-
grationsprojekt för nyanlända akademi-
ker. Ett tjugotal personer erbjuds tjugo 
veckors praktik på ett företag i regionen 
samt kvällskurser i svensk ekonomi.

Projektet riktar sig till personer 
med uppehållstillstånd, inskrivna på 
Arbetsförmedlingen. Syftet är att 
främja integrationen samt att förstärka 
svenska företags tillväxt genom att ta 
vara på kompetens och arbetskraft.

Projektet har initierats av Ekonomi-
högskolans rektor Fredrik Andersson 
och genomförs av EFL, med stöd av 
bland andra LU Innovation System. 

ekonomihögskolan startar projekt för nyanlända

mentOrsKap. drygt sextio universi-
tetsanställda anmälde sig i höstas 
för att bli mentorer åt flyktingar 
och flertalet mötte upp på det in-
formationsmöte som hölls före jul. 

Mentorskapet riktar sig till nyanlända med 
akademisk bakgrund som går utbildningen 
”Korta vägen”. Den ges gemensamt av Folk-
universitetet och Lunds universitet på upp-
drag av Arbetsförmedlingen.

– Syftet är att de som går de 26 utbild-
ningsveckorna ska vara redo att söka jobb 
och komma in i samhället, förklarade Jonas 
Feldt, samordnare från Folkuniversitetet.

En viktig del av utbildningen är att lära 
sig ”yrkessvenska”. För även om man kla-
rar sig bra med engelska, krävs svenska om 
man ska få jobb.

Förutom svenskundervisning och sam-
hällsinformation ingår det yrkes coachning, 
branschkunskap och praktik på arbetsplatser. 

Det rör sig om ett ”mentorskap light”. 
Enda kravet är att mentorn ska träffa sin 
adept ett par gånger i månaden, fungera 
som bollplank och vägvisare in i det svens-
ka samhället.

– Vi har beräknat att det tar cirka fem 
timmar per månad att vara mentor åt en 
flykting. Det är inte bindande. Om man av 
något skäl inte kan fortsätta, så kan man 
sluta när man önskar, understryker Jonas 
Feldt.

FemtiO FLyKtingar är hela tiden inne i ut-
bildningen, och nya antas allteftersom de 
första blir klara. Flyktingar och mentorer 
matchas samman efterhand.

– Alla som går Korta vägen har minst 
tre års akademisk utbildning. Vi försökter 

LU-anställda blir flyktingmentorer

matcha personer med liknande bakgrund 
och inriktning.

Även om det inte blir en perfekt yrkes- 
och ämnesmatchning är det värdefullt för 
en nyanländ att få en mentor, menar Jonas 
Feldt. 

– Mentorn kan i bästa fall erbjuda ett 
sammanhang, och det är grundläggande 
för att känna sig inkluderad i samhället.

Korta vägen-utbildningen kan förläng-
as med arbetsplatsförlagd utbildning eller 
praktik. Graden av engagemang kan variera 
– det kan handla om att utföra arbetsupp-
gifter eller att bara ”skugga” någon på en 
arbetsplats.

– Många sociala regler är ju kulturrelate-
rade, och praktik kan vara en god hjälp att 
förstå de koder som finns på svenska arbets-
platser. Som bara detta att fika. Fikarasterna 
är ju egentligen möten där man löser en rad 
frågor informellt.

mentOrsKap Kan bLi det som öppnar 
dörren till arbetsmarknaden, fortsätter Jo-
nas Feldt. 

– Det är ju så att det ofta behövs en ”OK-
stämpel” på den som ska komma i fråga för 
ett jobb och bli kallad till intervju, säger Jo-
nas Feldt, och berättar om en flykting som 
varit flera år i Sverige, som har dubbla aka-
demiska examina och sökt massor med jobb 
men aldrig kallats till intervju. 

Vårens pilotomgång finansieras med bi-
drag från Sparbanksstiftelsen Öresund. 
Därefter står företagen för kostna-
derna för sina praktikanter själva. Pro-
jektet planerar att genomföras varje 
termin fram till årsskiftet 2017/2018.

Företagen ordnar en mentor och 
arbetsuppgifter men betalar inte ut lön 
utan Arbetsförmedlingen står för det 
stödet till deltagarna.

EFL är en stiftelse kopplad till 
Ekonomihögskolan. Man erbjuder nä-
ringslivet utbildningar inom affärsut-
veckling och ledarskap. Omkring åttio 
företag och organisationer är medlem-
mar i stiftelsens nätverk.

Ett sextiotal LU-anställda kom till informationsmötet om flytingmentorskap.
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pOpuLärvetensKap. när  dagens 
nyheter skulle välja ut de bästa 
poddarna under 2015 blev hu-
manistiska och teologiska fakul-
tetens egen podd ”ht-samtal” 
vald i kategorin allmänbildning. 

totalt valde dn ut 32 poddar 
uppdelat i sju kategorier. 

 
– HT-samtal föddes ur frustration, berät-
tar Martin Degrell, som är fakultetsse-
kreterare på HT och även kulturskribent. 

– Jag var trött på bristen på huma-
nister och teologer i vetenskapliga sam-
manhang i media. Men det kändes inte 
så konstruktivt att bara gnälla över det, 
så istället beslöt jag mig för att HT skul-
le få sin egen informationskanal genom 
den här podcasten, fortsätter han

ht-samtaL startade i höstas och är en 
serie tvärvetenskapliga rundabordssam-
tal mellan forskare från en rad olika dis-
cipliner vid HT-fakulteterna. Podcasten 
har ambitionen att på ett lärorikt och un-

HT-podden utsedd 
till en av de bästa 

varför vill du bli mentor 
åt en flykting?
Karin Lundgren-
Kownacki, doktorand 
i arbetsmiljöteknik:
– Jag reagerar på det 
som händer i samhäl-
let och vill hjälpa till. 
Eftersom min man är 
från Polen så vet jag hur svårt det kan 
vara och att bara namnet bidrar till den 
omedvetna diskriminering som möter 
många på arbetsmarknaden. 

Jesper magnusson, 
doktorand i arkitek-
tur:
– Mentorsprogrammet 
är ett vettigt initiativ 
och man vill gärna göra 
något. Det känns som 
att det handlar om en ganska liten 
insats som ändå kan bli värdefull och 
göra en skillnad. 

ulrika Wennersten, 
lektor i handelsrätt:
– Det är viktigt att 
engagera sig i den 
situation vi har. Jag är 
aktiv också i Höganäs 
där jag bor och där vi 
har ett boende för asylsökande. Genom 
fotbollsföreningen försöker vi göra 
något framför allt för de ensamkom-
mande barnen. Det känns naturligt, jag 
har själv tre barn i åldern 11–16 år.
 

derhållande sätt diskutera allt från em-
pati och drömmar till prylar och misstag.

 – HT-samtal vill på ett aktivt sätt visa 
vad HT:s forskare sysslar med samtidigt 
som den ger forskarna medieerfaren-
het, säger Martin Degrell.

han KOnstaterar att HT-samtal är 
i gott sällskap på Dn:s lista med pod-
dar. Poddarna är från USA, Storbritan-
nien och Sverige och i samma kategori 
som HT-samtal är i återfinns bland annat 
amerikanska podcasten Lore som vann 
iTunes Best of 2015-utmärkelse.

 Avsnitten spelas in i Humanistlabo-
ratoriets LArM-studio på LUX, med Pe-
ter roslund som inspelningstekniker. En 
första säsong om tio avsnitt har precis 
avslutats, och fler är på gång. HT-samtal 
finns på såväl iTunes som Soundcloud.

giseLa Lindberg

Till HT-podden www.ht.lu.se/forskning/
ht-samtal-podcasts-med-ht-forskare/ 
Till DN:s artikel: www.dn.se/kultur-noje/
har-ar-de-basta-poddarna-2015/
 

– Bara ett utländskklingande namn kan 
vara ett stort hinder.

Vändpunkten för den här välmeriterade 
mannen kom när han fick sin mentor, en VD 
för ett företag.

– Han frågade mentorn om han fick ha 
honom som referens när han sökte jobb. Ef-
tersom de lärt känna varandra var det enkelt 
för mentorn att ställa upp, och därmed gå 
i god för sin adept. Efter det sökte den här 
mannen tre jobb. Han kallades på intervju 
till två och fick det ena.

text & FOtO: britta cOLLberg

Martin Degrell med gästerna Max Liljefors och Birgitta Berglund.
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aktuellt.

summering. ”Ju högre upp man 
kommer i den akademiska chef-
shierarkin, desto mer spelar man 
en roll. det är viktigt att visa sig i 
vardagen och visa uppskattning av 
medarbetarna. Och ju högre upp, 
desto fler tal. man ska vara mycket 
väl förberedd när det gäller offici-
ella tal, och spontan när det gäller 
informella.”

 dessa råd och fler därtill kan 
man läsa i håkan Westlings nya 
bok ”brokiga blad” i vilken han 
ägnar sista kapitlet åt funderingar 
kring det akademiska ledarskapet.

Håkan Westling var rektor för Lunds uni-
versitet under nio år, mellan 1983 och 
1992. när LUM nu besöker honom hem-
ma på St Annegatan så är det 23 år och 
fyra rektorer (Boel Flodgren, Göran Bexell, 
Per Eriksson, Torbjörn von Schantz) senare. 

– Det var nog lättare att vara rektor 
förr, tror Håkan Westling. Då var det inte 
så många vicerektorer att hålla reda på. 
Och det är ändå man själv som får sitta vid 
rodret när det gäller. 

i KapitLet Om LedarsKapet sKriver 

han om de beslut man ibland tvingas ta – 
svåra och i konflikt med andra, och att det 
blåser på toppen, ofta kallt. 

– Det är då som det är värdefullt att 
veta att man en gång var enhälligt vald av 
sina kolleger. Man vet att de litar på att 
man gjort så gott man kunnat efter bästa 
förstånd. 

citat ur ”brokiga blad”

Om niLs aLWaLL

”Nils Alwall är kanske den märk-
ligaste av de personer som utgått 
från Medicinska fakulteten – han 
grundade en egen klinisk specialitet 
och medverkade till bildande av 
ett världsomspännande företag.” 
(Gambro – reds anmärkning)

Om magnus bLix

”Det var Magnus Blix som allra först 
visade att sensationer av värme, 
kyla, beröring och smärta utlöses 
från skilda punkter på hudens yta.” 
(Den första fysiologen i Lund, pro-
fessor från 1885 – reds anmärkning).

Om david ingvar

”En oöverträffad reklam för Lund 
och det akademiska samhället 
gjorde David Ingvar som en av 
forskarna i den första TV-serien 
med namnet ”Fråga Lund”. Några av 
hans kollegor betraktade detta som 
tecken på ytlighet, möjligen låg en 
viss avundsjuka bakom. ”

Om phiLip sandbLOm

”Det är inte överord att säga att 
Philips (Sandblom rektor för LU 1957 
– 1968, reds anmärkning) största tur 
i livet var symbiosen med Grace.” 

Om KiLian stObeaus

”Var Killian Stobaeus en bra chef? 
Det vet vi inte mycket om. Men vi 
vet att han var ett föredöme för den 
unge Carl Linnaeus, liksom säker-
ligen för många andra lärare och 
studenter.”

Förre rektorn om vetenskapsmän, 
ledarskap och Hemingway

Håkan Westling är en produktiv för-
fattare och kommer nu med sam-

lingsvolymen ”Brokiga blad”. 
foto: gunnar menander
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håKan WestLing

Föddes 1928 i Göteborg.
Började medicinstudierna i 

Lund 1947 och blev färdig läkare 
1955.

Disputerade 1957 om marsvins 
känslighet för histamin och deras 
beroende av den enzymatiska 
nedbrytningen. 

Blev rektor 1983 och var det 
fram till sin pensionering 1992.

Var med och bildade Lunds 
Universitetshistoriska Sällskap och 
var dess första ordförande.

Författare till ett flertal biogra-
fier och böcker om LU:s historia 
med mera. 

uppdragsutbiLdning. indonesien ska 
bygga hundra nya forskarparker de 
närmaste två åren. Landet, med sina 
254 miljoner invånare, vill få fart 
på innovation och tillväxt. inspira-
tion och verktyg hämtar man från 
sverige och Lunds universitet med 
närliggande innovationsföretag.

Det är universitetets avdelning för uppdrags-
utbildning, LUCE, som koordinerar utbild-
ningsprogrammet för indonesierna tillsam-
mans med samarbetspartnern Sven-Thore 
Holm, vd för Lundavision. Före jul hölls den 
första kursen – två veckor med studiebesök 
på bl.a. Ideon och Medicon Village i Lund 
samt på Minc och Media Evolution City i 
Malmö. Besöken kombinerades med föreläs-
ningar och möten med representanter från 
universitetet, näringslivet och region Skåne.

Den nationella indonesiska regeringen 
har beslutat att hundra forskningsparker 
ska etableras runt om i landet som ett sätt 
att stimulera de regionala regeringarna till 
utbildningssatsningar. 

– Indonesien behöver få fart på sam-
verkan enligt triple helix-modellen och det 
finns mycket kunskap och inspiration att 
hämta i Sverige, säger doktor Yenni Bachti-
ar från direktoratet för Assessment of Tech-
nology Diffusion Policy. 

Lunds universitet har tidigare haft be-
sök av indonesiska beslutsfattare. En dele-

gation med representanter från Lund med 
bl.a. Sven-Thore Holm och LU:s förre rektor 
Per Eriksson har också besökt Indonesien 
för att intressera landet för vad Sverige och 
Lund kan erbjuda, berättar projektledare 
Jessica Hansson på LUCE. 

I den indonesiska gruppen på drygt tjugo 
personer som kom till Lund hade många kon-
kreta uppdrag att starta forskningsparker.

– De är intresserade av hur man startar 
och driver en forskningspark och hur de oli-
ka delarna i innovationssystemet hänger 
ihop. Indonesien har även visat stort intresse 
för att skicka mastersstudenter samt initiera 
forskningssamarbete inom en rad områden 
med LU, säger Jessica Hansson.

en deLegatiOnsresa till Indonesien med 
representation från Lunds universitet och 
näringslivet planeras i mars och under året 
väntas ytterligare två grupper till Lund. En 
kortare kurs riktad mot beslutsfattare pla-
neras och till hösten ännu en kring innova-
tionssystem och styrning av forskningspar-
ker. På LUCE hoppas man få ge ytterligare 
kurser till indonesiska grupper och att lan-
det ska köpa in hela det tvååriga program-
met inriktat mot ett nationellt innovations-
system som uppdragsutbildningen erbjuder. 

text: britta cOLLberg
FOtO: gunnar menander 

Indonesier lär om 
forskarparker i Lund

Håkan Westling avslutar det kapitlet 
med att ansluta sig till forne medicinar-
kollegan Albert Schweitzers tes om hur 
en bra chef ska vara. Ett gott exempel för 
andra, helt enkelt.

– Jag försökte vara ett gott föredöme, 
säger han.

annars innehåLLer ”Brokiga blad” 
främst essäer om betydelsefulla män för 
vetenskapen och Lund. Exempelvis om 
Axel Ebbe, Magnus Blix, Philip Sandblom, 
Ivan Bratt, nils Alwall med flera. Och så 
lite överraskande ett inledande kapitel 
om Ernest Hemingway, författaren med 
så många krämpor orsakade inte bara av 
osunt leverne utan även av olyckor och 
andra sjukdomar att han var intressant 
även ur ett medicinskt perspektiv. Dessut-
om uppskattar Håkan Westling Heming-
ways inställning till döden, som han me-
nar är ganska ”laid back”.

– Själv tänker jag att medellivslängden 
ligger på 82 år – och jag är 87 så jag har 
redan fått fem bonusår.

Och än sinar inte projektidéerna till nya 
skrifter. Håkan Westling vill gärna skriva 
om medicinarutbildningen som nu läggs 
om.

– Jag började läsa medicin 1947 och 
det kan vara intressant att jämföra, sä-
ger han.

maria Lindh

Glada kursdeltagare 
i Lund. 
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C arolina Le Prince visar oss kalen-
dern i sin butik där väggarna är 
täckta av spetsbehåar och tro-
sor i svart, vitt och pastell. Under 

kristallkronan står en energisk kvinna. Hå-
ret har vuxit ut och cancerbehandlingen är 
avslutad. Att hon skulle bli sjuk i bröstcan-
cer var ödets grymma ironi, eftersom hon 
precis engagerat sig för att samla in pengar 
till just bröstcancer – ovetandes om att hon 
själv var sjuk i samma sjukdom.

– Jag och några andra butiker skulle till-
sammans ordna en modevisning och i år 
före slog jag att vi skulle skänka bort pengar-
na till bröstcancerforskning. En väninna som 
arbetade på universitetets donationsavdel-
ning kopplade ihop mig med Lunds univer-
sitet och forskaren Stina Oredsson.

stina OredssOn och Carolina Le Prince 
blev en lyckad matchning. Trots att de har 
valt helt olika yrkesbanor har de mycket ge-
mensamt – stora doser av järnvilja, självför-
troende och engagemang. Stina Oredsson 
är cellbiolog och leder en forskargrupp som 
forskar på cancerceller. Tillsammans försö-
ker kemister, biologer och medicinare ta 
fram giftiga substanser som kan döda de 
allra elakaste cancercellerna i en tumör, de 
få, men aggressiva cancerstamcellerna. De 
cellerna kan överleva tuffa behandlingar, 
för att sedan ligga dolda i kroppen i många 

Professor Stina Oredsson och innehavaren till butiken Kvinnligt under, 
Carolina Le Prince, har en lättklädd kalender ihop. Ett ovanligt sätt att 
dra in pengar till forskningen som resulterat i över 230.000 kronor.

Kalenderflickor
i cancerforskningens tjänst

år innan cancern kommer tillbaka igen. 
– Eftersom det alltid finns fler idéer och 

fler forskare än vad det finns pengar, så är 
alla sätt att samla in pengar på viktiga. Det 

är ett konstigt system vi har – först anstäl-
ler vi  duktiga forskare universitetet och sen 
är det ändå inte säkert att det finns pengar 
så att de får forska, säger Stina Oredsson.

”Modeller i alla åldrar visade underkläder, 
kappor och skor. Mest jubel fick en 70-årig dam. 
Och sen kom jag och pratade om cancerceller 
och lät folk titta på celler i mitt mikroskop.”

Professor 
Stina Oreds-
son (till höger) 
tar emot in-
täkterna för 
kalendern och 
modevisning-
en som initie-
rats av Caro-
lina Le Prince 
(mitten).
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Stina Oredsson har varit mycket en-
gagerad i projektet som har gett många 
ringar på vattnet. Modevisningen beskri-
ver hon som en riktig show, med catwal-
ken uppbyggd i en bilverkstad.

– Sanslöst, definitivt det mest unika 
som hänt på en däckfirma! Modeller i 
alla åldrar visade underkläder, kappor 
och skor. Mest jubel fick en 70-årig dam. 
Och sen kom jag och pratade om can-
cerceller och lät folk titta på celler i mitt 
mikroskop.

biLJettintäKter Och en auKtiOn på 
modevisningen gav 35.000 kronor. Men 
Carolina Le Prince tyckte inte att det dög. 
Det var för lite. Hon var mitt uppe i sin 
egen tuffa behandling när idén med att 
göra en kalender dök upp. Hennes butik 
har många facebookföljare så hon sökte 
efter kalenderflickor den vägen. 14 mo-
diga kvinnor som drabbats av bröstcancer 
svarade att de ville ställa upp och försöka 
dra in pengar till forskningen. Då fick Ca-
rolina sätta igång och leta efter människor 
som vill jobba gratis för en god sak – fo-
tograf, sminkös, frisör, tryckeri. Samtidigt 
var hennes minne och tankeförmåga inte 
vad den brukade vara på grund av cellgift-
behandlingen.

– Att jag ändå orkade hänger nog ihop 
med att jag tränade intensivt under hela 
min behandling, eftersom jag var med i 
en studie om träning och cancersjukdom. 
Jag är jättestolt över kalendern. Fotogra-
fen Åsa Siller har verkligen fångat olika 
känslor hos alla, säger Carolina Le Prince.

både carOLina Le prince och Stina 
Oredsson tycker att det bästa med detta 
projekt är de möten med människor som 
de har fått vara med om, som de beskriver 
som fantastiska.

– Jag har aldrig kommit riktigt nära 
cancerpatienter förut, trots att jag fors-
kar på cancer.  nu har jag mött så många 
modiga öppna kvinnor. Jag hoppas att jag 
har kunnat avdramatisera cancer något, 
så att det blir lite mindre skrämmande, 
avslutar Stina Oredsson.

text: Jenny LOFtrup
FOtO: gunnar menander

 

Innehavaren till Kvinnligt 
under, Carolina Le Prin-
ce, använde Facebook för 
att hitta modeller till ka-
lendern som sedan såldes 
till förmån för bröstcancer-
forskning. 

LUM nr 1 | 2016     
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Ungefär hälften av jordens 6000 språk 
kommer att dö ut inom hundra år. I Lund 
skapas nu ett fönster mot en svunnen tid 
– här kan man lyssna till språk som inte 
längre talas tack vare en särskild resurs för 
digital språkdokumentation. 

E tt språk försvinner var fjortonde 
dag. Lingvisten niclas Burenhult 
och hans forskarteam har genom 
ett infrastrukturprojekt finansie-

rat av riksbankens Jubileumsfond skapat 
en digital språkdokumentationsresurs för 
att bevara utrotningshotade språk i Sydöst-
asien.

– Det är ingen ny sak att språk dör ut – 
det har alltid skett – men det som skiljer idag 
är takten, berättar niclas Burenhult, docent 
i allmän språkvetenskap och en av forsk-
ningsledarna i språkresursprojektet

en av FÖrKLaringarna som anges ligga 
bakom den snabba språkdöden är de allt-
mer intensiva kontakter människor har idag 
med omvärlden, det vill säga globalisering-
en. Cirka hälften av jordens befolkning har 
idag något av de tio största språken i världen 
som sitt första språk.

Under tre år har forskarna byggt upp det 
som kommer att vara nordeuropas störs-
ta språkdokumentationsresurs – med fokus 
på den austroasiatiska språkfamiljen i Syd-
östasien. De båda forskningsledarna i pro-
jektet, niclas Burenhult och nicole Kruspe, 
har tillbringat flera år av fältstudier i om-
rådet och projektet är nu inne på sluttam-
pen. Det handlar ytterst om att bevara ett 
immateriellt kulturarv åt framtida genera-
tioner – borttynande språk, musik, ritualer, 
och inhemsk erfarenhet och kunskap som 
huvudsakligen bärs av skriftlösa samhällen.

– Vi har digitaliserat och organiserat den 
dokumentation som gjorts under åratal av 
fältinsamling av olika forskare – data från 
språk som snart kommer att dö ut eller som 
redan försvunnit, säger niclas Burenhult. 
Man kan likna språkresursen vid en fram-
tidens tidsmaskin. Vi vet inte idag vilka frå-
gor man kommer att ställa i framtiden, men 
när frågorna väl dyker upp kommer man att 
kunna använda resursen som ett fönster 
mot en svunnen tid.

språKresursens inriKtning på den aus-
troasiatiska språkfamiljen har sin historia i 
att Lund sedan 70-talet haft en rik forsk-
ning i Sydöstasien. Det hela startade med 
folkloristen och forskaren Kristina Lindell. 
Hon jobbade med minoriteter i Sydöstasien 

Språk-
samlarna

Niclas Burenhult är 
en av forsknings-
ledarna i språk-
resursprojektet.
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och träffade då bland annat en språkinfor-
mant, Damrong Tayanin (Kam raw), som se-
nare blev verksam här i Lund inom lingvis-
tik. Han talade kammu, ett minoritetsspråk 
i Laos. Han samarbetade med en rad andra 
forskare – musikologer, botaniker, religions-
historiker och lingvister – som åkte till Laos 
och gjorde fältstudier, vilket genererade en 
enorm mängd data som nu alltså digitalise-
rats i projektet.

Läget för tre år sedan var att man stod 
med unika nya och gamla data, i många 
olika typer av format. Data som var svår-
tillgängliga för framtidens forskare, dels av 
tekniska skäl, dels för att de var utspridda 
hos de enskilda forskarna. 

– Mycket av det vi har digitaliserat är 
fält inspelningar som finns på rullband från 
70-talet. rullband är relativt lättillgängliga 
fortfarande idag medan det under 90-ta-
let i den digitala barndomen fanns många 
tillfälliga format som idag kan vara svåra att 
komma åt, berättar Jens Larsson, en av de 
ansvariga för Humanistlaboratoriets korpus-
server, det vill säga den hård- och mjukvara 
som används i projektet. Att Humanistlabo-
ratoriet har denna korpus-server har varit av-
görande för att kunna genomföra projektet.

den digitaLa språKresursen innehål-
ler just nu 42 av språkfamiljens totalt 164 
språk, varav de flesta är utrotningshotade 
minoritetsspråk. 

Typen och omfattningen av dokumenta-
tionen varierar, men språkresursen är multi-
medial och kan integrera gamla och nya 
data. Den innehåller allt från ordlistor, ljud-
inspelningar av daglig konversation till vi-
deoinspelningar. I språkresursen finns 1250 
timmar ljudinspelningar och 250 timmar vi-
deoinspelningar.

– En av de viktigaste poängerna med den 
här resursen är att den är tvärvetenskap-
lig. Samarbetena med till exempel botani-
ker kan leda till att man i en enkel ordlista 
vid ordet för en viss växt också kan länka 
till bilden av ett pressat exemplar av väx-
ten tillsammans med en botanikers klassifi-
cering av den, liksom transkriberade inspel-
ningar av hur växten skördas eller på andra 
sätt utnyttjas. Likaså kan inspelade religiösa 
sånger studeras ur en musikologs synvinkel 

språKresursen rWaai

Forskargruppen består av Niclas 
Burenhult, Sandra Cronhamn, Hå-
kan Lundström, Nicole Kruspe, Jens 
Larsson, Jan-Olof Svantesson och 
Marcus Uneson.

Förkortninggen RWAAI står för 
Repository and Workspace for Aus-
troasiatic Intangible Heritage.

Läs mer på projektets hemsida: 
www.lu.se/rwaai

samtidigt som texten kan transkriberas av 
en lingvist och analyseras av en religionshis-
toriker, berättar niclas Burenhult.

FOrsKargruppen arbetar för att språk-
resursen ska bli en tillgång för forskare, stu-
denter och språksamhällena själva i fram-
tiden. Den är också avsedd att vara en 
mötesplats för forskare runtom i världen 
som forskar på de här språken, men ock-
så en rik källa för studentuppsatser och 
avhandlingsprojekt. Eftersom det mesta i 
språkresursen är fritt tillgängligt via Open 
Access kan man ladda ner det man är in-
tresserad av och ladda upp igen när man 
har arbetat med den. 

Projektet har inspirerats av och har sam-
arbeten med två andra språkresurser i Eu-

ropa. De har båda en bredare inriktning på 
utrotningshotade språk från hela världen. 

text: giseLa Lindberg
FOtO: gunnar menander

”Vi har digitaliserat och organiserat den dokumentation 
som gjorts under åratal av fältinsamling av olika 
forskare – data från språk som snart kommer att dö ut.” 

Språkdokumentationen av den austroasiatiska språkfamiljen startade med Kristina Lindells 
(överst t.v.) och Damrong Tayanins (nederst) arbete med minoritetsspråket kammu från Laos. 
Mycket av dokumentationen har gjorts på rullbandspelare, som Jens Larsson demonstrerar.
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Att arv och miljö påverkar oss är ett välkänt faktum. Men nu 
börjar mellanledet också bli allt mera känt. Det kallas epigenetik, 
och handlar om hur de gener vi har kan ”slås på” och ”slås av” 
– något som kan avgöra skillnaden mellan sjukdom och hälsa. 

LUM har träffat tre forskare på området.

Vad styr våra 
”genbrytare”?

ill: m
eg

a
v

ic93/sh
u

tter
sto

c
k
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Livsstilen kan påverka våra gener
– Förut tänkte man att du har dina 
gener och dem får du dras med, 
antingen de är gynnsamma eller 
ogynnsamma. men nu visar det sig 
att du själv kan påverka hur ditt ge-
netiska arv yttrar sig, säger diabe-
tesforskaren charlotte Ling.

Eftersom alla kroppens celler har likadan 
arvsmassa är det epigenetiken – när olika 
gener är aktiva eller passiva – som ger cel-
lerna deras olika karaktär. Det är den som 
åstadkommer de skillnader som gör att t.ex. 
syncellerna kan ta emot ljus och muskelcel-
lerna kan dra ihop sig. 

Denna ”av- och påslagning” av gener-
na kan påverkas av både mat, motion, läke-
medel, kemikalier och andra miljöfaktorer. 
Epigenetik har därför blivit ett viktigt nytt 
område för bland andra cancer- och blod-
forskare (se vidstående artikel). Men den 
forskare vid Lunds universitet som allra mest 
förknippas med begreppet är nog Charlotte 
Ling i Malmö.

hOn Leder en FOrsKargrupp inom epige-
netik och diabetes, som gjort flera uppmärk-
sammade studier av hur livsstilen påverkar 
våra geners funktion. Störst genomslag fick 
nyheten om att ett halvårs träning påverkat 
7.000 gener hos en grupp lätt överviktiga 
medelålders män.

– Det skrevs om fynden i alla möjliga tid-
ningar, från Vogue till new York Times och 
The Economist. Pressmeddelandet var ett 
tag en av världens mest nedladdade texter i 
sitt slag, berättar Charlotte Ling.

Människan har omkring 25.000 gener, 
så att 7.000 av dem blivit av- eller påslagna 
på nya sätt innebär en epigenetisk omda-
ning i stor skala. Men epigenetiska händel-
ser i mindre skala inträffar hela tiden i olika 
delar av kroppen. Malmöforskarna har för 
sin del koncentrerat sig på muskler, buk-
spottkörtel, fett och lever, som är särskilt 
berörda av diabetes.

– Vi har kunnat visa att om du har typ 

2-diabetes, så har du också epigenetiska 
förändringar av cellerna i dessa organ, sä-
ger Charlotte Ling.

nästa fråga är vad som är hönan och vad 
som är ägget, dvs. om de epigenetiska för-
ändringarna är en orsak till sjukdomen eller 
en följd av den. Svaret verkar vara att de är 
en orsak. Forskarna har nämligen funnit att 
även friska personer som är äldre och över-
viktiga har sådana förändringar, som alltså 
kan utgöra ett tecken på en begynnande 
sjukdom.

charLOtte Lings intresse för området 
väcktes av dels en barndomsväninna, dels 
en spansk forskargrupp.

– Jag hade semester i Bohuslän men kun-
de inte låta bli att prata jobb med min vä-
ninna, som arbetat i Cambridge. när jag 
berättade för henne om ett fynd av en dia-
betesgen, så tog hon upp begreppet epige-
netik, berättar Charlotte Ling.

– De spanska forskarna vände sig till oss 
för att få hjälp med en tvillingstudie. Studien 
visade att enäggstvillingar epigenetiskt sett 
blir mer och mer olika ju längre de lever. De 
har ju exakt samma arvsanlag, men lever säl-
lan i exakt samma miljö som vuxna. Deras 
omgivning och livsstil påverkar därför deras 
gener på olika sätt.

Charlotte Lings grupp har nu en mängd 
data om epigenetiska förändringar vid dia-
betes. nästa steg blir att reda ut vad alla dessa 
förändringar betyder. Somliga kanske är vik-
tiga, andra inte. Somliga kanske bidrar till 
sjukdomen, andra utgör ett försvar mot den. 
Somliga kanske kan påverkas, andra inte. Här 
finns uppgifter nog för flera års arbete.

epigenetiK

”Epi” är ett grekiskt ord som betyder 
”över”. Epigenetik är alltså en process 
som befinner sig ”över generna”, och 
styr hur de används. 

Det finns flera olika epigenetiska 
mekanismer. En av dem kallas metyle-
ring, där vissa delar av DNA-spiralen 
förses med en grupp extra moleky-
ler. En annan mekanism påverkar 
histonerna, de ”trådrullar” på vilka 
de långa tunna DNA-spiralerna ligger 
upprullade. 

Epigenetiken har liknats vid ett 
system av gröna ljus eller stoppskyltar, 
som styr om gener ska vara aktiva eller 
inte. En annan liknelse är ett piano, 
som alltid har samma uppsättning 
tangenter, men kan ändå användas för 
att spela både blues och Bach.

Diabetesfors-
karen Charlot-
te Ling forskar 
om hur livs-
stilen påver-
kar våra geners 
funktion.

t
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epigenetiska förändringar, som be-
stämmer vilka gener som är aktiva 
och vilka som inte är det, tros idag 
vara inblandade i en mängd till-
stånd. det gäller allt från beroende-
problem och depression till cancer 
och blodsjukdomar.

– Forskarvärlden har länge varit fokuserad 
bara på DnA. Men arvsmassan i sig är ju som 
en stängd användarmanual, som bara blir in-
tressant när den öppnas och tas i bruk. Det är 
då det blir viktigt att rätt sidor öppnas i rätt 
följd, säger cancerforskaren Kristina Drott.

Även blodforskaren David Bryder ser epi-
genetiken, detta att ”öppna de rätta sidor-
na”, som avgörande. Han forskar bland an-
nat om blodstamceller, som hos äldre blir 
sämre på att bilda nya blodceller av rätt slag.

– Vi har kunnat se att orsaken inte är mu-
tationer i stamcellernas DnA, utan föränd-
ringar i vilka gener som är aktiva. Det är alltså 
epigenetiska förändringar – och till skillnad 
från mutationer i DnA kan de påverkas och 
kanske upphävas, säger David Bryder.

hans grupp har FaKtisKt lyckats göra 
just detta. Forskarna har kunnat ”backa” 
en åldrad cell, så att de förändringar den 
samlat på sig rensats bort och cellen blivit 
ung och fräsch. 

någon upptäckt av ungdomens källa är 
det dock inte fråga om.

– Att föryngra en åldrad cell var mycket 
komplicerat och kan bara göras med ensta-
ka celler. Men det visade i alla fall att det är 
möjligt att ta bort epigenetiska förändringar 
som kommit med åren, säger han.

Kristina Drotts cancerforskning ligger 
närmare en klinisk tillämpning. Hon under-
söker om epilepsimedlet valproat kan an-
vändas även vid behandling av lymfom, can-
cer i lymfsystemet. Poängen är att valproat 
påverkar histonerna, de ”trådrullar” på vil-
ka den långa DnA-tråden ligger upprullad 
inuti cellkärnan.

– Medlet får tråden att ”ligga lösare” på 
rullarna. På så sätt kan det medel man bru-
kar använda mot lymfom bli mer effektivt. 
Valproat skulle alltså vara en förbehandling, 
som patienten får ett par dagar före huvud-
behandlingen, förklarar Kristina Drott.

tiLL sKiLLnad Från ett nytt läkemedel 
med samma funktion, som kostar 70.000 
kronor per användning och måste ges fle-
ra gånger, är valproat ett billigt läkemedel. 
Eftersom det länge använts mot epilepsi är 
det också välkänt, så man riskerar inte att 

få några oväntade biverkningar.
Att epigenetiken blivit så i ropet idag be-

ror inte minst på den tekniska utvecklingen, 
menar Kristina Drott. 

– För några årtionden sedan var det svårt 
och dyrt att analysera bara en liten del av 
människans arvsmassa. Idag kan man analy-
sera hela genomet relativt enkelt, och även 
se vilka gener som är aktiva och vilka som 
inte är det, säger hon. 

hOn trOr att epigenetiken kommer att ha 
mycket stor betydelse för behandlingen av 
cancer.

– Det gäller inte minst den cancer som 
inte svarat på standardbehandlingen utan 
kommer tillbaka. Återfallen hänger ofta 
samman med epigenetiska faktorer. Kan vi 
lära oss att handskas med dem, så kan vi få 
helt nya behandlingsmöjligheter.

ingeLa bJÖrcK

Malmöforskarna vill också se om några 
av de epigenetiska förändringarna kan mä-
tas även i blodet och inte bara i muskler, fett 
och andra organ. De skulle i så fall kunna 
användas som biomarkörer som varnar för 
en eventuell framtida diabetes. Att ta pro-
ver från t.ex. bukspottkörteln kan ju aldrig 

bli rutin, men ett blodprov som visar en per-
sons diabetesrisk skulle kunna ingå i vanliga 
hälsokontroller.

Charlotte Ling tycker att vetskapen om 
att man faktiskt kan påverka sina gener ger 
ett större eget ansvar. 

– Du kan inte bara skylla på dina gener, 

för du kan faktiskt förändra hur de fungerar. 
I bästa fall kan detta göra det lättare att få 
gehör för vikten av att äta rätt och röra på 
sig, säger hon.

text: ingeLa bJÖrcK
FOtO: gunnar menander

Epigenetisk rubbning kan tas bort 

Blodforskaren 
David Bryder 
(foto: gunnar 
menander och 
cancerfors-
karen Kristi-
na Drott (foto: 
ingela björck).

t
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listan.

De nyligen prisade vaktmästarna Lars-Göran 
Stjärnfeldt och Claes Lawett servar i Univer-
sitetshuset, Palaestra, Byrålogen, Biskops-
huset, Gamla Arkeologen och Gamla Kirur-
gen. De stortrivs på jobbet och listar varför.

Fem fördelar med 
att vara vaktmästare

ingen dag är den andra LiK. Det händer 
mycket i husen och vi förbereder för de olika 
evenemangen som ständigt skiftar.  

OmväxLande arbetsuppgiFter. Vi gör det 
mesta från att byta glödlampor, möblera om för 
olika sittningar, hjälpa enskilda medarbetare 

med praktiska saker i arbetsrummen, dra upp fem olika 
stora klockor, hissa flaggor (inte så kul när det är snö och 
kallt och halt på taket). Delta och vara behjälplig vid pro-
fessorsinstallationer och doktorspromotionen (då åker 
tjänstekostymerna på), liksom att övervaka andra evene-
mang som sker i universitetsaulan och Pelarsalen.

stimuLerande miLJÖ. Vi får vara med om fina 
konserter med kända och duktiga artister som 
exempelvis Helen Sjöholm och besök av spän-

nande personer som Jesse Jackson och Kofi Annan. 

man Får vara Kreativ. Vi har skapat en 
”postlåda” dit vi successivt styrt om all gemen-
sam e-post, felanmälningar och annat som kan 

resultera dubbelarbete om man har dokumenten utsprid-
da. Och vi har ordnat med ett självbetjäningssystem för 
lånecyklarna som fungerar bra. 

  

man Får uppsKattning (Och pris!). Folk blir 
glada och tackar en för att man fixar saker, vi får 
mycket uppskattning. Extra kul nu med det ad-

ministrativa priset som vi känner oss riktigt stolta över! 
Många har grattat och sagt att vi verkligen förtjänar det. 
Kul!

FOtnOt. Claes Lawett och Lars-Göran Stjärnfeldt fick 
Lunds universitets administrativa pris 2016 tillsammans 
med ekonomichef Sara Novakov på Ekonomihögskolans 
kansli. Priset överlämnades vid universitetets årshögtid 
den 29 januari. 

1

2

3

4

5

Vaktmästarna Lars-Göran 
Stjärnfeldt och Claes Lawett. 
foto: gunnar menander
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Kimberley Nicholas är forskaren som kom från Kalifornien till Lund med ett 
brinnande engagemang för klimatfrågor och stort intresse för mat och vin.

– Det naturen ger oss är det som gör livet värt att leva, tycker hon.
Hon var på plats i Paris under klimatmötet som gav hopp för framtiden, 

och sina tankar och forskning delar hon framgångsrikt på sociala medier.

E fter fem år i Lund har Kimberly 
nicholas börjat rota sig här. Ur-
sprungligen kommer hon från en 
familj av kalkonuppfödare och 

vinodlare i Kalifornien, och mat har alltid 
varit en viktig del i hennes liv. Kimberly nic-
holas forskning vid LUCSUS, Lund Universi-
ty Centre for Sustainability Studies, handlar 

om mat, ekosystem och markanvändning. 
Hon försöker förstå hur jordbruket kan bli 
mer uthålligt i ett förändrat klimat. Klimat-
mötet i Paris ingav inte bara hopp utan även 
eftertanke – kring forskningens inriktning 
och hur våra val i vardagen påverkas.

– Det som inspirerar mig är naturen, 
människor och deras uppfinningsrikedom. 

Jag arbetar för en frisk planet, något vi de-
finitivt kan göra mycket bättre!

Tillsammans med sju andra forskare från 
Lunds universitet var hon med i Paris och är 
mycket glad över det. 

– Jag hade tur att vara på plats i detta 
historiska ögonblick. Det var verkligen fan-
tastiskt att se hela världen samlad, 195 län-

Jobbar för en frisk planet

Kimberley Nicholas forskar om mat, 
ekosystem och markanvändning. 



LUM nr 1 | 2016     21

der. Världens mångfald blir så tydlig. Detta 
var en av de stunder som för samman hela 
världen. Det var inspirerande att följa pro-
cessen mot ett slutligt avtal och känna att 
en förändring är möjlig.

KimberLy nichOLas har Funderat myck-
et på hur man kan åstadkomma en föränd-
ring och vad som motiverar ett engage-
mang för miljön.

– Först måste vi ta ett personligt ansvar 
i våra egna liv genom val av livsstil. En rap-
port som nyligen kom visade att femtio pro-
cent av utsläppen kommer från tio procent 
av människorna, så vår livsstil gör verkligen 
skillnad. Jag försöker ta hänsyn till detta i 
alla mina val, och reser uteslutande med tåg 
inom Europa och försöker begränsa mitt fly-
gande till några gånger per år. Det känns 
bra att låta mina handlingar vara i linje med 
mina forskningsresultat och mina värde-
ringar.

Sedan tycker Kimberly nicholas att det är 
viktigt att vara en del av en grupp som ar-
betar för en bättre värld. Själv är hon aktiv i 
exempelvis Fossil Free-kampanjen som upp-
manar Lunds universitet att sluta investera i 
fonder med anknytning till företag som ut-
vinner kol, olja och fossilgas.

– Det är bråttom nu. Vetenskapen pekar 
på att en snabb omställning till ett samhälle 
med nollutsläpp av koldioxid är nödvändigt 
om vi ska kunna nå de nya klimatmålen och 
begränsa klimatförändringarna. 

men hur når man de människor som har 
helt andra prioriteringar än klimatet och 
andra miljöfrågor? Är det alls möjligt när 
många är så upptagna med sina egna liv 
och personliga problem?

– Jag tror att det är en bättre strategi 
att möta människor där de är. Alla är na-
turligtvis inte lika passionerade som jag i 
klimatfrågan. Om folk inte gillar de före-
slagna lösningarna måste vi försöka hitta 
lösningar som ligger i linje med deras livs-
stil eller politiken hos de ledande partierna. 
Jag tror också att etiska argument är kraft-
fulla och borde användas mycket mer. Ve-
tenskap behövs som stöd för regelverk och 
policyer, men när det kommer till kritan är 
det inte vetenskapen som motiverar männ-

•  Upprätta ett Twitter-konto. Det tar 
bara 5 minuter! Ladda upp en bild 
och skriv en kort profiltext som lyfter 
fram ditt intresseområde. Använd en 
kort titel för ditt konto för att inte 
ta upp för mycket utrymme i dina 
inlägg, så kallade tweets. En tweet 
får vara max 140 tecken.

•  Leta efter intressanta människor att 
följa inom ditt område. Bland exem-
pelvis de tio största namnen inom 
ditt forskningsområde kan du vara 
rätt säker på att hitta några som är 
aktiva på Twitter. Titta också på vilka 
de i sin tur följer.

•  Använd Twitter vid konferenser. Det 
gör det möjligt att ”vara” på många 
sessioner samtidigt och möta nya 
människor på ditt område. Tweet-
Deck är ett verktyg som du kan an-
vända för att göra en panel med flera 
Twitter-kolumner på din dator eller 
surfplatta där du följer konferensens 
hashtags. Hashtags är en slags etikett 
som hjälper andra som söker efter lik-
nande tweets eller kommenterar vid 
ett evenemang. Ett exempel: sök på 
Twitter efter #CFCC15 på Twitter för 
att se tweets från den vetenskapliga 
konferensen Our Common Future 
under Climate Change juli 2015.

•  Om du vill organisera dina tweets el-
ler andra inlägg i sociala medier, kan 
du till exempel använda Storify. Ett 
exempel: Här hittar du till Storify från 
mitt deltagande I klimatkonferensen 
i Paris: https://storify.com/KA_Nicho-

Kimberly Nicholas (till höger) med Chris-
tiana Figueres, Executive Secretary of the 
United Nations climate convention, strax 
efter att överenskommelsen i Paris nåd-
des den 12 december 2015.

las/paris-climate-summit-2015-cop21/
preview

•  Använd bilder eller film i dina tweets 
då och då för att göra ditt Twitter-
konto mer attraktivt att följa.

•  Ett bra sätt att komma igång på 
Twitter är att läsa andras inlägg – du 
behöver inte skriva egna inlägg för-
rän du känner dig redo för det. Nästa 
steg kan vara att retweeta intres-
santa tweets från andra för att sprida 
nyheter och möjligheter inom dina 
nätverk. Var generös med tips om an-
dras arbete – en bra tumregel är att 
mindre än tio procent av dina inlägg 
ska marknadsföra ditt eget arbete.

snabbkurs i twitter för forskare 
av Kimberly nicholas

iskor att agera – utan våra värderingar.
Sociala medier har blivit ett viktigt sätt 

att kommunicera för Kimberly. Hon är myck-
et aktiv på både Twitter och på sin egen 
blogg.  

– Senaste året har jag bestämt mig för 
att varje gång jag har publicerat en ny ve-
tenskaplig artikel, publicerar jag också en 
populärvetenskaplig artikel om de viktigaste 

resultaten, antingen på min blogg eller på 
andra hemsidor. Min forskning vinner ock-
så på att jag verkligen tänker igenom vad vi 
har uppnått och varför det är relevant för 
en bredare publik. På lång sikt är en bred 
forskningskommunikation också bättre för 
din akademiska karriär, säger hon. 

text: nina nOrdh
FOtO: gunnar menander
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Patienten Rolf skakar av gråt 
och ångest. Trots att läkar-
studenten Linh Åselius vet att 
Rolf är simulerad och spelas 
av skådespelaren Sten Erici, så 
fungerar magin. Hon och kurs-
kamraterna Sandra Wong och 
Philip Mattsson tycker övningen 
är ovärderlig. 

Dockor används sedan länge när blivande läkare ska träna hjärtlungrädd-
ning. Men hur övar man på att nå fram till en människa i akut kris? 

På läkarutbildningen i Malmö får studenterna träna på professionella 
skådespelare som gestaltar deprimerade patienter. De får också läsa skön-
litteratur för att bättre förstå psykisk sjukdom. 

Krisövning
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F yrtionioårige rolf skakar av gråt 
och ångest. nyss försökte han ta 
sitt liv, men räddades av en gran-
ne i sista stund. nu sitter han på 

vårdcentralen där läkarstudenterna Sandra 
Wong, Philip Mattsson och Linh Åselius i tur 
och ordning försöker få honom att sansa sig. 

rolf är knappt kontaktbar, men som tur 
är så är han ingen äkta patient utan en si-
mulerad karaktär. Han spelas av Sten Erici, 
skådespelare och pedagogisk utvecklare på 
Medicinska fakulteten. 

en FÖrdeL med rOLF är att han går att av-
bryta lika lätt som man trycker på pausknap-
pen på en YouTube-film. rolf-karaktären 
”fryser” medan de lätt desperata studen-
terna konfererar. ”Jag vet faktiskt inte hur 
jag ska komma vidare, han lyssnar ju inte 
på mig” säger en av dem, medan de andra 
kommer med förslag: ”Ge honom lite vat-
ten” eller ”Lägg en filt om axlarna på ho-
nom”. 

Trots att de blivande läkarna vet att rolf 
är en skådespelare så känns det som om de 
möter en riktig patient. Magin fungerar och 
efteråt är de utmattade.

– Jag är alldeles svettig. Det kändes så 
verkligt. Jättebra skådis, kommenterar Linh 
Åselius. Hon är tacksam för övningen och 

känner sig bättre rustad att hantera verk-
liga krissituationer, vilket kan bli redan till 
sommaren då läkarstudenterna söker sina 
första vikariat.

Det är bra att ni får känna på det här nu, 
som vikarie har man ju inga kursare till hjälp, 
menar också Zara Wurm-Bruun, psykiatriker 
och lärare som sitter med under övningen.

– Det viktigaste när man möter patienter 
i akut kris är att pra-
ta mänskligt och en-
kelt och inte vara för 
snabb med att kom-
ma med lösningar. 
Det handlar om att 
vinna tid, säger Zara 
Wurm-Bruun. 

– Som läkare är du patientens enda 
hopp! Du måste behålla lugnet, förklara 
att patienten riskerar göra något som han 
egentligen inte vill och att han behöver vård.

Det är ett par år sedan man började med 
simulerade patienter på psykiatrikursen vid 
läkarutbildningen i Malmö. Initiativtagare 
var kursansvarige psykiatrikern Mats Lind-
ström:

– I många delkurser på läkarutbildning-
en kan man ju använda dockor och model-
ler för att studenterna ska få träna sina fär-
digheter. Det fungerar inte när det handlar 

om akuta kristillstånd och psykisk sjukdom, 
men också där behöver ju de blivande läkar-
na testa sina ”verktyg”, berättar han.

mats LindstrÖm hade länge funderat på 
hur man kunde få mer av praktiska mo-
ment också i psykiatrikursen när han hitta-
de lösningen med simulerade patienter ge-
nom skådespelaren Sten Erici, som arbetar 

på Medicinska fakulte-
tens pedagogiska en-
het MedCul. Sten Erici, 
som också är logoped, 
berättar att man då re-
dan testat metoden på 
logopedutbildningen. 

– En fördel med si-
mulerade patienter är att förutsättningarna 
för övningen blir densamma för alla studen-
ter. Internationellt – där den här typen av 
simulering är vanligare än i Sverige – kallar 
man det också standardiserade patienter, 
säger Sten Erici.

Att arbeta med skådespelare är inte gra-
tis. Det kräver extra planering och hittills är 
det bara läkarstudenter i Malmö som får 
chansen. Men tanken är att satsningen ska 
byggas ut successivt till alla tre utbildnings-
orterna, dvs. även Lund och Helsingborg. 

Förnyelsen av psykiatrikursen innefattar 

”Jag är alldeles svettig. 
Det kändes så verkligt. 
Jättebra skådis!”

t

Läkarstudenterna diskuterar skönlitteratur om psykisk sjukdom.
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också inslag av skönlitteratur. Samtidigt som 
den simulerade patientövningen pågår, så 
sitter några av de blivande läkarna i ett lit-
teraturseminarium ett par trappor upp. Se-
minarieledare är läkaren Cecilia Benoni och 
litteraturvetaren Katarina Bernhardsson. 

– Jag har mött många livsöden i mitt ar-
bete som läkare. Varje människa är en be-
rättelse, och jag tror att det finns ett starkt 
samband mellan att berätta, skriva, läsa och 
att läka, säger Cecilia Benoni. Hon vill sprida 
den här kunskapen och håller bland annat 
skrivarkurser för läkare inom region Skåne.

den här dagen diskuterades utdrag ur 
Sara Stridsbergs romaner ”Drömfakulteten” 
och ”Beckomberga”, som båda behandlar 
psykisk sjukdom, men med olika perspektiv.

Läkarstudenterna är ovana vid kurslit-
teratur av det här slaget, men stimulerade. 
Texterna väcker diskussioner om etik och 
om mentalvård förr och nu. 

Studenterna är glada för att de fått testa 
att möta en människa i kris, se hur de själ-
va reagerat och hur de ändå lyckats behålla 
lugnet. Också de skönlitterära texterna får 
tummen upp.

– Vi har ju annars så mycket naturve-
tenskapligt och faktabaserat stoff att ta in, 
summerar en av studenterna. Det här har 
varit annorlunda. Mer sånt! 

text: britta cOLLberg
FOtO: gunnar menander

”Vi har ju annars så mycket naturvetenskapligt 
och faktabaserat stoff att ta in. Det här har 
varit annorlunda. Mer sånt!”

Skådespelare, litteraturvetare och läkare jobbar tillsammans i psykiatrikursen på läkarutbild-
ningen i Malmö. Fr. v. skådespelarna Marika Kajo och Sten Erici, litteraturvetaren Katarina 
Bernhardsson, läkaren Cecilia Benoni och kursansvarige Mats Lindström. 

Studenten Katarina Düppe gillar upplägget med simulerade patienter. 
– Det var spännande att se hur man lyckades behålla lugnet när man 
konfronteras med en patient i kris. 

– Det var värdefullt att vi fick träna på skådespelare, och inte bara 
på kurskamrater som vi gjort i andra rollspel under utbildningen, 
menade studenten Anna Fröborg.

t
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– En annan viktig sak som kan motverka 
rasism är att man säger ifrån om man hör ra-
sistiska uttalanden. De utskällda så kallade 
pk-normerna minskar rasismen, menar hon.

Målet är att studiegruppen ska förmedla 
sina kunskaper så att de kan komma till nyt-
ta men ännu är det inte bestämt hur detta 
ska ske. 

– Det vore intressant att göra något till-
sammans med historiker, biologer, genus-
vetare, sociologer och statsvetare. En tvär-
vetenskaplig konferens eller en studiegrupp 
vid Pufendorfinstitutet skulle kunna vara 
nästa steg, säger Una Tellhed och hoppas 
att hon genom LUM ska komma i kontakt 
med intresserade vid andra institutioner.

text: uLriKa OredssOn
FOtO: gunnar menander

una teLLhed

JObbar med: Forskar om köns-
segregering på arbetsmarknaden 
och undervisar i psykologi
intressen: Sportdykning, musik, 
yoga, romanläsning
Får energi av: ”Jag är väl nån typ av 
idealist. Har insupit frågor om rättvisa 
och jämlikhet med modersmjölken.”
FamiLJ: Man och bonusdotter

Valresultatet förra året oroade 
Una Tellhed. Vad fick så många 
människor att rösta på ett främ-
lingsfientligt parti? För att ta reda 
på hur främlingsrädsla kan motar-
betas startade hon en studiegrupp 
tillsammans med kollegor på 
Psykologen. 

Psykolog söker rötterna till rasism
Una Tellhed forskar till vardags om könsseg-
regeringen på arbetsmarknaden. Men ef-
ter Sverigedemokraternas jordskredsseger i 
förra valet kände hon ett starkt behov av att 
veta mer om vad hon som forskare i psyko-
logi kan göra för att motarbeta den växande 
främlingsfientligheten. 

– Vi har alla mer eller mindre fördomar 
som baseras på rasistiska stereotyper, säger 
Una Tellhed. 

FOrsKningen visar att vi har en med-
född tendens att favorisera den egna grup-
pen och detta faktum är viktigt för oss att 
känna till. 

– Förnekar vi det kan det vara oerhört 
frustrerande för minoriteter som känner 
denna rasism varje dag, säger hon. 

Frågan är istället vad man kan göra åt 
den. För att diskutera detta bjöd Una Tellhed 
in sina kollegor till en studiegrupp. 

De flesta svarade positivt på uppropet, 
men när nu ett drygt år har gått så är det 
bara en kärntrupp kvar. En gång i månaden 
fortsätter de att ses över en lunchmacka för 
att gå igenom forskning om rasism. Vid var-
je möte tas en ny artikel eller kapitel i bok 
upp till diskussion. Ibland håller de föreläs-
ningar för varandra eller bjuder in någon ut-
omstående.

Endast en av deltagarna har rasism som 

sitt egentliga forskningsområde men allt-
eftersom månaderna har gått så har även 
de andra blivit alltmer experter. I höstas re-
sulterade detta i att Una Tellhed höll en kurs 
om rasism på psykologprogrammet. Vid ett 
annat tillfälle anordnade hon ett öppet se-
minarium.

– nu har vi läst en massa om ämnet och 
börjar få koll på vad som hjälper och vad 
som inte hjälper i arbetet mot rasism, säger 
Una Tellhed.

Exempelvis, berättar hon, visar forsk-
ningen att en så kallad mångfaldspolicy kan 
få rakt motsatt effekt. I USA har man visat 
att privilegierade vita kan känna ett mot-
stånd när de uppmanas att inte vara för-
domsfulla. Och statliga regleringar kan ska-
pa en känsla av att minoritetsgrupper får för 
mycket hjälp.

– Det är allvarligt eftersom det är fram-
för allt genom mångfaldspolicyer som vi i 
Sverige försöker motverka fördomar, säger 
Una Tellhed.

vad sOm däremOt verkar fungera är öv-
ningar i att känna empati och att lära sig att 
ta den andres perspektiv. Forskningen visar 
också att samlevnad mellan människor med 
olika etnisk bakgrund fungerar bra om de 
har en jämn status och jobbar mot ett ge-
mensamt mål.

Una Tellhed har startat en studiegrupp där hon studerar fenomenet rasism med sina kollegor. 

 folk.
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radiOsystem. den kommande mo-
biltekniken är en het fråga. Kanske 
inte så konstigt med tanke på hur 
många miljarder mobiltelefoner det 
finns runt om i världen. 

det märks också i Lup, Lund 
university publications, där Fredrik 
tufvesson, professor i radiosystem 
vid Lth, är den mest nedladdade 
författaren 2015.

Han och hans kollegor arbetar med nästa 
generations mobilteknik, ett alternativ till 
det som skulle kunna bli den kommande 
5G-tekniken.

– Utvecklingen går åt två olika håll just 
nu, dels mot att kunna kommunicera jätte-
snabbt bland mycket folk, vilket kräver en 
väldigt hög kapacitet, dels mot en låg has-
tighet men som å andra sidan är extremt en-
ergisnål vilket gör att batterierna kan vara i 
åratal utan att behöva laddas, berättar Fred-
rik Tufvesson.

innan man vet vad som verkligen blir 5G 
väntar en lång standardiseringstid där kra-
ven ska fastställas, systemen föreslås och 
utvärderas och alla de stora aktörerna ska 
enas. Hittills har det tagit tio år mellan sys-
temen och först runt 2020 kan man vänta 
sig en ny 5G-teknik. I nuläget finns det inte 
teknik så att man kan välja både jättesnabba 
system och väldigt långa batteritider. Sam-
tidigt ser behoven olika ut, och därför anser 
Fredrik Tufvesson att man måste kunna välja 
mellan båda. 

Själv forskar han, tillsammans med kol-
legor, bland annat på en teknik som kallas 
Massiv MIMO (multiple-input multiple-out-
put), vilket i korthet går ut på att man förser 
varje basstation med hundratals antenner, 
i stället för att som i dag bara ha ett fåtal. 

Forskningsrön om ny mobilteknik 
mest nedladdat från LU förra året

Fredrik Tufvesson forskar bland annat på en ny teknik som kallas Massiv MIMO (multiple-in-
put multiple-output), som går ut på att man förser varje basstation med hundratals antenner i 
stället för att som i dag bara ha ett fåtal.
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 MIMO-tekniken bidrar till att minska träng-
seln bland radiovågorna. Det behövs efter-
som all digitalisering gör att den mobila da-
tatrafiken ökar kraftigt.

idén är att gÖra teLeFOnerna enklare 
och låta basstationerna göra en större del 
av jobbet. Förutom en massa mindre anten-
ner behövs avancerade algoritmer som styr 
signalerna från basstationens antenner till 
de platser där mobiltelefonerna för stun-
den befinner sig. En stor del av forskning-
en handlar också om att förstå mer om hur 
radiovågor beter sig och på så sätt kunna 
utnyttja frekvensutrymmet mycket bättre 
med många fler dataströmmar än i dag, 
utan att de stör varandra.

– Vi har resultat som visar att tekniken 
fungerar så att en tiofaldig ökning av kapa-
citeten kan uppnås, säger Fredrik Tufvesson 
men påpekar också att han som forskare tar 
fram grundtekniker och visar att den är tek-
niskt möjlig, men sedan är det upp till olika 
aktörer att bygga de stora systemen runt 
om i världen.

Att Fredrik Tufvesson hamnade inom 
forskningen är delvis en slump. Efter att han 
disputerat inom radiosystem fick han jobb 
på ett av de under IT-boomens glada dagar 
uppblossande företagen på Ideon. Efter två 
år gick företaget i konkurs och i det läget var 
det inte helt enkelt att få ett nytt jobb. Då 
rekryterade LTH en ny professor i radiosys-
tem och med detta skapades ett nytt ”om-
råde inom området”.

– Jag fick möjlighet att vara med att 
bygga upp den verksamheten, säger Fred-
rik Tufvesson som hela tiden intresserat sig 
för hur man bygger bättre radiosystem ge-
nom ökad förståelse om hur radiosignaler-
na fungerar.

radiOvågOr beter sig OLiKa beroende 
på våglängd. Går man exempelvis upp i våg-
längd beter de sig mer och mer som ljus och 
har svårare att nå runt hörn. Samtidigt bör-
jar det normala frekvensbandet bli fullt, så 
det gäller att hitta nya sätt att bygga system 
med samma täckning, men som ändå inte 
krockar med andra system. 

– Det är en mer än hundraårig teknik, 
det är samma radiovågor och det är samma 

luft, men nu handlar det framför allt om att 
särskilja vågorna från varandra.

För att göra detta måste man veta hur ra-
diokanalerna beter sig och utifrån det byg-
ger man matematiska modeller som man 
sedan kan utveckla algoritmer för hur kom-
munikationen ska ske.

FredriK tuFvessOn har flera olika in-
riktningar på sin forskning, med radiotek-
nik som gemensam nämnare. Positionering 
inom radiobaserad teknik handlar om att 
man på en så detaljerad nivå som möjligt 
kan följa enskilda föremål eller personer när 
de förflyttar sig. Exempelvis har flygplans-
tillverkaren Boeing numrerade verktyg som 
man kan hålla reda på var de befinner sig 
med hjälp av radioteknik och det finns sjuk-
hus där man kan ha exakt koll på var alla 
sjukhussängar finns.

– Tittar man framåt siktar vi på centime-
ternivå och det måste fungera inomhus. 
Det är dit det måste, dagens utomhus-GPS 
fungerar på kanske ett par meter när, säger 
Fredrik Tufvesson.

ett tredJe Område som Fredrik Tufves-
son forskar inom är fordonskommunikation, 
hur bilar kan prata med varandra. Tanken 
är att fordonen håller reda på varandra, att 
de kan upptäcka varandra även utan fri sikt 
eller runt hörn. Det kan minska olycksris-
ken genom att fordonet griper in och av-
värjer faror.

Det handlar inte bara om självstyrande 
fordon, utan även om samarbetande for-
don. Det kan förbättra flödena, öka tillgäng-
ligheten och minska miljöpåverkan. Inom 
den tunga transportsektorn skulle man ex-
empelvis kunna köra fordonståg, där fem-
sex lastbilar kör tätt ihop.

– Det går redan att bygga så effektiva 
motorer att där inte finns så mycket att häm-
ta. Men för varje meter man trycker ihop 
dem kan man spara bränsle. Det kan hand-
la om 15-20 procent mindre bränsleåtgång, 
vilket skulle ha en stor påverkan. 

text: JOnas anderssOn
FOtO: gunnar menander

Läs mer om MIMO här: www.lu.se/article/5g-
teknik-fick-varldspremiar-lund

tvååringars 
språkutveckling enorm
psyKOLOgi. Under barnets andra 
levnadsår utvecklas språket enormt. 
I en ny avhandling visar psykologen 
Kristina Borgström hur hjärnans för-
måga att snabbt lära nya ord förbätt-
ras avsevärt på bara fyra månader. 
Hennes forskning visar dessutom på 
stora individuella skillnader i barnens 
språkutveckling.

ny spermieanalys 
ökar chanser vid 
assisterad befruktning
reprOduKtiOnsmedicin. En enkel 
analys av kromosombrott på mannens 
spermier kan underlätta behand-
lingsvalet för ofrivilligt barnlösa par, 
och på så vis öka chansen att lyckas 
med assisterad befruktning. Det är 
innebörden av nya forskningsrön från 
professor Aleksander Giwercman och 
doktorand Krzysztof Oleszczuk, vilka 
även är läkare vid Skånes universitets-
sjukhus.

egna rösten styr 
hur vi mår
psyKOLOgi. Forskare inom psykologi 
har tagit fram ett datorprogram som 
kan förändra människors känslomäs-
siga uttryck så att de låter gladare, 
ledsnare, eller räddare medan de talar. 
Med detta verktyg har man kunnat 
visa att vi lyssnar till vår egen röst för 
att få reda på hur vi mår.

rekordökning 
av sökande 
till masterutbildningar
utbiLdning. Lunds universitet fort-
sätter att vara Sveriges mest populära 
lärosäte för studenter som söker inter-
nationella masterutbildningar.

Cirka 21.500 personer har sökt mas-
terprogram vid Lunds universitet med 
start hösten 2016, vilket är ungefär 45 
procent fler än i fjol. 

Läs mer om dessa och andra nyheter på 
www.lu.se/nyheter-och-press
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histOria/etnOLOgi. mFF är en dröm-
fabrik där fansen hela tiden är med 
och skapar nya lokala legender – ett 
fenomen värt att studera via histo-
riska forskarskolan. 

det menar etnologen Katarzyna 
herd, som trots ett mycket blyg-
samt intresse för själva sporten 
forskar på fotbollsklubbar.

Många har beskrivit fotboll som världens 
största religion, men den liknelsen gillar inte 
etnologen Katarzyna Herd.

– I en religion så dyrkar man, det gör man 
inte i fotbollsklubbar. resan mot målet – till 
exempel Champions League för MFF – är 
viktigare än målet. Supportrarna är viktiga 
– de deltar hela tiden aktivt med att skapa 
magi och drömmar. Man använder spelare 
så mycket man kan, både på planen och på 
läktaren, men sedan väver man nya dröm-
mar runt nya hjältar.

För Katarzyna Herd var fotboll lika in-
tressant som att se målarfärg torka fram till 
2012. Hon brann istället för de sköna kon-
sterna och pluggade kulturanalys. Men när 

hon behövde hitta en praktikplats på nå-
gon av kulturinstitutionerna i regionen så 
tog det stopp.

– Jag var till slut desperat, när jag kom att 
tänka på att MFF kanske skulle fungera. Och 
hos MFF tog de emot mig. Jag fick möjlig-
het att i min masteruppsats försöka ta reda 
på vad fotbollsklubben MFF egentligen är, 
säger Katarzyna Herd.

nu har hon varit på otaliga fotbollsmat-
cher, intervjuat supportrar, spelare och f.d. 
huliganer. Hon har till och med blivit bort-
föst av polis när det blev stökigt på borta-
läktaren en gång. Avhandlingen ska handla 
om klubbarna MFF, HIF, AIK och Djurgår-
den, och hur de producerar historia och be-
rättelser runt respektive lag. 

Men är fotbollsklubbar historia? Forskar-
skolan i historia breddades 2014, avhand-
lingen måste ha ett historiskt perspektiv men 
behöver inte hålla sig inom ämnet historia. 
På det sättet platsar etnologen Katarzyna 
Herds avhandling om fotbollsklubbar in.

– Jag är väldigt glad för hybridkänslan i 
Forskarskolan i historia och har fått många 
goda idéer på våra internat. Varje ämne är 

fast i sina metoder och sitt tänkande, men 
här får olika sätt att forska brytas mot var-
andra.

Fotbollsklubbar beskrivs ofta i ekonomis-
ka termer, det handlar om si och så många 
miljoner. Men Katarzyna Herd tycker det är 
mer intressant att se helheten som byggs 
upp gemensamt – med hjältars uppgång och 
fall. Markus Halsti är hennes favoritexempel 
på en hjältesaga, skapad av aktiva runt fot-
bollsplanen. Trots att han länge var skadad 
och sen ofta bänkad så blev han en av de 
mest beundrade spelarna av fansen. Det 
var inte framgången som var viktigast, utan 
hans sätt att vara: lika delar sisu, fötterna på 
jorden och obrottslig lojalitet med MFF.

– Fansen älskade honom för att han ald-
rig någonsin klagade. Han gav aldrig upp, 
tackade alltid klacken och skrev alltid au-
tografer till barnen – även om de nyss varit 
med om ett nederlag som sved.

Katarzyna Herd tittar fortfarande mer 
nyfiket på publiken än på spelet på fotbolls-
planen, men numera trivs hon på läktarna 
och går även på matcher privat.

– Jag skrattar alltid mycket när jag är på 
match. Det är fint att så många vill kom-
ma dit och dela upplevelsen och uttrycka 
sina känslor. Helst står jag med bortasup-
portrarna, det är en väldigt speciell stäm-
ning hos dem.

text: Jenny LOFtrup
FOtO: dOnna cOmtesse

*Etnologi – från grekiskans ethnos, folk, och 
logia, vetenskap, med andra ord vetenskap 
om folk – är studiet av människor som kultur-
varelser i grupp.

FOrsKarsKOLan i histOria

Forskarskolan i historia grundades 
år 2000 och är ett nationellt nätverk 
som finansierar doktorander och 
samordnar forskarutbildningar i 
historia och ämnen med historiska 
perspektiv. Lunds universitet är värd 
och även doktorander från Göte-
borgs universitet, Linnéuniversitetet, 
Malmö högskola och Södertörns 
högskola deltar. 

Forskar på fotbollslags
historieskrivning

Etnologen Katarzyna Herd forskar om fotbollsklubbar och känner sig numera hemma på läktaren.
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FÖrpacKningsLOgistiK. snart behö-
ver vi inte köa för att hämta ut våra 
paket. istället ska vi kunna hämta 
våra beställda varor i paketautoma-
ter vid den plats och tid som passar 
oss bäst. åtta automater ska nu pla-
ceras runt om i helsingborg för att 
undersöka om kunderna upplever 
att tillgängligheten ökar och om det 
uppstår miljömässiga vinster genom 
färre transporter.

Klas Hjort är forskare i förpackningslogistik vid 
Designvetenskaper, LTH. Med en finansiering 
på 4,9 miljoner från Vinnova ska hans fors-
kargrupp studera hur paketautomaterna an-
vänds. Medel har tilldelats projekt som man 
hoppas kan bidra till att Sverige når de na-
tionella transport- och miljöpolitiska målen.

utgångspunKten för projektet är att ge 
kunderna möjlighet att själva välja var och 
när de vill hämta ut sina varor och att det 
i sin tur leder till färre transporter och en 
minskad miljöpåverkan. Och frågan är aktu-
ell. E-handeln har ökat sin omsättning från 
5 miljarder kronor i början av 2000-talet till 
50 miljarder i år men leveransmetoderna har 
inte hållit jämna steg med näthandelns ut-
veckling. Idag får man vanligtvis hämta sina 
paket hos ett postombud. Ofta är det sam-
lokaliserat med den lokala mataffären, kö-
erna brukar vara långa och många gånger 
väljer kunderna att hämta sina varor vid ett 
annat tillfälle. Det ger upphov till frustration 
hos kunderna men också till extra transpor-
ter som belastar miljön i onödan. 

− Det finns inget som säger att tillväxt-
takten inom e-handeln kommer minska och 
därför känns det nödvändigt att hitta andra 
lösningar än de vi har idag, säger Klas Hjort.

Paketautomaten har olika stora fack som 
svarar mot paketförsändelsens storlek. när 
ett paket ska hämtas får kunden en kod som 

Förbättrad miljö och tillgänglighet
med paketautomater

behövs för att öppna luckan där varan finns. 
Om kunden vill returnera varan kan det ock-
så göras genom automaten. 

teKniKen sKa Finnas där människor ändå 
befinner sig under dagen så att pakethämt-
ningen inte tar extra tid eller leder till en ex-
tra transport.

− Den första paketautomaten placeras 
på Campus Helsingborg. Studenterna och 
andra som rör sig på området blir vår första 
studiegrupp. Vi tror att studenterna tycker 
det är praktiskt om de kan hämta beställ-
da varor på samma ställe som de tillbringar 
större delen av sin dag.

Helsingborg blir först i landet med ett 

utvecklat system av den nya paketauto-
matstekniken och flera stora företag från 
regionen vill vara med i projektet. Postnord, 
H&M, Mindpark och E-Commerce Park är 
några av dem. I Helsingborg finns en tyd-
lig närhet mellan akademin och näringslivet 
som gör det lätt att samarbeta, säger han.

− Det ska bli väldigt intressant att se hur 
tekniken med paketautomater kan förbättra 
både tillgänglighet och miljö. Som privat-
person och konsument ser jag fram emot 
en större frihet när jag väljer leveransplats 
för det jag beställt, och det känns ju extra 
bra om det också innebär något positivt för 
miljön, säger Klas Hjort.

JessiKa seLLergren

Genom paketautomaten kan man både hämta och returnera paket. Klas Hjort (uppe till hö-
ger) ska studera hur automaterna används. 
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KOgnitiv semiOtiK. semiotiken – ve-
tenskapen om betydelser – ansågs 
länge flummig av många i sverige. 
detta håller på att ändras. Lunda-
forskare har genom experiment 
med bebisar och apor slagit en bro 
mellan humaniora och evolutionsbi-
ologi. resultatet är nya evidensba-
serade rön om människans utveck-
ling och ett nytt universitetsämne 
som satt Lund på kartan.

Humanister kan! Den slutsatsen drog Gö-
ran Blomqvist, VD för riksbankens Jubi-
leumsfond, vid symposiet som strax före 
jul avslutade forskningsprojektet i kogni-
tiv semiotik. Tack vare ett generöst bidrag 
från jubileumsfonden 2009 fick semiotiker, 
kognitionsvetare och lingvister möjlighet att 
bygga upp en bred forskningsmiljö tillsam-
mans med forskare från flera andra disci-
pliner – bl.a. psykologi, arkitektur och idé-
historia.

Sex år senare är kognitiv semiotik både 
ett forskningsämne och en valbar kurs i 
masterutbildningen i språkvetenskap. Kur-
sen lockar inte minst internationella studen-
ter.

det nya ämnet är en syntes av klassisk 
semiotik och framför allt kognitionsveten-
skap. I forskningen använder man sig – ut-
över de humanistiska metoderna reflektion 
och analys – alltså av experiment. I ett ba-
bylabb i Humanistlaboratoriet har man stu-
derat hur små barn utvecklar sin förståel-
se av olika teckens betydelse. Och man har 
jämfört barnens resultat med apors i andra 
experiment.

– Människosläktets utveckling handlar 
mycket om att ta till sig betydelser, inte bara 
av språk utan också av sådant som gester, 
bilder, arkitektur, sammanhang. Barnet går 

snabbt om aporna, mycket beroende på sin 
sociala förmåga att ta hjälp att tyda teck-
en och lagra dem i sitt minne. Vi semioti-
ker täcker in dessa delar av vår arts utveck-
ling, delar som andra vetenskaper inte har 
ord för att tala om, säger professor Göran 
Sonesson.

FOrsKarna har KOnKret kunnat mäta 
hur möjligheten att ta till sig olika teckens, 
gesters och bilders betydelse växer fram. 
Det riktigt lilla barnet försöker äta bananen 
på bilden. Det lite större barnet förstår att 
bilden är en bild och känner igen andra av-
bildningar av samma sak. Däremot kan bar-
net ha svårt att koppla bananen på bilden 
till en banan i verkligheten.

Semiotikerna kan beskriva skillnaden 
mellan dessa sätt att avläsa omvärlden: små 

barn och apor saknar det man kallar tecken-
medvetande. De har också kunnat belägga 
att tolkningen av gester är en språngbräda 
in i det talade språket.

– En idé som dykt upp är att vår kunskap 
kanske kan vara en ingång till att förstå dys-
lexi, menar Anna Cabak redei, docent i kog-
nitiv semiotik. Teckenmedvetande kan vara 
relaterat till allmän kognitiv förmåga, till ex-
empel är dyslektiker inte alltid hjälpta av bil-
der för att förstå en text. Här finns en möjlig 
avknoppning av vårt projekt. 

semiOtiKerna har testat hållbarheten i 
flera klassiska experiment. De har exempel-
vis med ögonrörelsestudier testat kontex-
tens eller sammanhangets betydelse för hur 
betraktaren tolkar en skådespelares uttryck 
– ett klassiskt filmexperiment som genom-

Det våras för semiotiken!
Breddning av ämnet har berett väg för ny forskning och utbildning

Kognitiva semiotikerna Göran Sonesson och Anna Cabak Redei.
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fördes av den ryske filmskaparen Lev Kules-
jov för hundra år sedan.

– Hans slutsatser håller. Beroende på vil-
ka bilder som kommer före och efter – så 
tolkar betraktaren in känslor i en skådespe-
lares neutrala ansiktsuttryck.

En annan gammal teori – att en enda bild 
inte kan berätta en hel historia – har semio-
tikerna däremot punkterat. En apa förstår 
exempelvis vilken handling som följer på en 
stillbild som visar en enda sekvens av en in-
lärd gest.

vad sKa man ha denna kunskap till? Kog-
nitiv semiotik handlar i hög grad om grund-
forskning, men genom kopplingen klassisk 
humaniora och evolutionsbiologi får den 
betydelse för vår syn på människoartens ut-
veckling, menar Göran Sonesson och Anna 
Cabak rédei.

Semiotikernas experiment har visat på 
minnets roll för människans fortsatta ut-
veckling i historisk tid, dvs. även sedan vi 
utvecklade skriftspråket. Utöver slutrappor-
ten utkommer forskarna snart med en tvär-
vetenskaplig bok om just detta.

Det finns många uppslag till fortsatta 
forskningsprojekt – några pågår. Och det 
intellektuella sammanhanget överskrider 
både disciplin- och nationsgränser, exem-
pelvis i den internationella organisationen 
för kognitiv semiotik som lundaforskarna 
var med och startade. Från den första kon-
ferensen som hölls i Lund för två år sedan 
utkommer det snart en antologi.

text & FOtO: britta cOLLberg

 

semiOtiK

Ursprungsbetydelsen av semiotik är 
teckenlära. Men man säger numera 
hellre ”vetenskapen om betydelser-
na”. Lingvistik fokuserar på språk, 
kognitionsvetenskap på tänkande, 
perception och förståelse. Semioti-
ken tar ett bredare grepp och för-
söker fånga in alla lager av mening, 
upplevelse och erfarenhet som finns 
inbäddade i betydelsen av t.ex. en 
min eller gest. 

matematisK statistiK /miLJÖ-
vetensKap. en knäskada har lett 
till att behnaz pirzamanbein, 
doktorand i matematisk statistik 
och miljövetenskap, inte längre 
tror sig kunna representera sve-
rige i badminton under somma-
rens Os i rio de Janeiro.

men ett besked från den 
globala organisationen ame-
rican statistical society, asa, 
uppväger en del av besvikelsen: 
behnaz pirzamanbein är vin-
nare av organisationens pris för 
klimatrelaterad forskning inom 
bayesiansk statistik och får dess-
utom ett hedersomnämnande i 
kategorin statistik och miljö.

I augusti tar hon emot priset i Chicago, 
vid en konferens som varje år samlar om-
kring 7.000 statistiker från hela världen.

Pirzamanbeins forskning – som sker 
i samarbete med miljövetare, geologer 
och paleoekologister* – har varit inrik-
tad på klimatsystemet och att kartlägga 
eller göra en rekonstruktion av vegeta-

tion och marktäckning genom de senas-
te 6.000 åren. nästa steg är, berättar 
hon, att kartlägga den historiska mänsk-
liga markanvändningen för att mäta vil-
ken påverkan människan haft på vegeta-
tionen och därigenom klimatet.

– Att forska inom matematisk statis-
tik är väldigt roligt. Det finns alltid möj-
lighet att koppla modeller till mänskliga 
erfarenheter och till företeelser som har 
direkt påverkan på våra liv.

Behnaz Pirzamanbein beskriver sig 
som en tävlingsmänniska som tror att 
många saker är möjliga för den som be-
stämmer sig. Därför har hon alltid jobbat 
hårt för att lyckas.

– Jag hade en trög start som dokto-
rand. De data som vi arbetar med är ut-
manande och det var svårt och stressigt 
att tackla uppgiften. Som tur är har jag 
en handledare, Johan Lindström, som är 
ett bra bollplank för idéer.

text & FOtO: tiina meri

* Paleoekologi betyder enligt NE veten-
skapen om ekologiska förhållanden un-
der livets historia, en gren av paleonto-
logi.

Miljöstatistiker prisad 
– men missar nog OS

Behnaz Pirzamanbein både forskar och spelar badminton på hög nivå. 
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HÅKAn JÖnSOn, TOVE HArnETT
socialt arbete med äldre
(natur & Kultur)

Hur ser vi på våra äldre? Som gamla, sjuka, betungande för bar-
nen? Eller tvärtom som friska och problemfria med ett liv av re-
sor och glatt umgänge med barnbarn? Tove Harnett och Håkan 
Jönson problematiserar bilden av äldre i sin bok och trycker på att 
80-åringar är lika olika som till exempel 30- eller 40-åringar. För-
fattarna går igenom historiska, sociala och ekonomiska vinklingar 
på äldre. Boken ger även en lägesbeskrivning av äldreomsorgen 
idag och det sociala arbete som genomförs av äldre som tar hand 
om närstående.

nInA nOrDH, rEDAKTÖr 
15 hållbara lösningar för framtiden
I denna antologi vill 19 forskare vid Lunds universitet väcka intresse 
och diskussion om vägen mot en hållbar framtid. Det handlar om 
så mycket mer än grön teknik – ett helhetstänkande i arbetet med 
hälsa, miljö och mänskliga rättigheter. Boken läses med fördel av de 
som vill ha mer kunskap om dagens forskning runt miljö och klimat.

PAUL TEnnGArT
Livsvittnet majken Johansson 
(Ellerströms förlag) 

Majken Johansson var gravt alkoholiserad 
och lesbisk i en tid då homosexualitet an-
sågs vara en sjukdom. 

Men hon var också Frälsningsarméns 
portalfigur och framträdde ofta i tv och tid-
ningar, alltid beredd att brista ut i ett ju-
blande ”Halleluja!”. Dessutom var Majken 
Johansson en av Sveriges mest hyllade och 
lästa poeter.

Litteraturvetaren Paul Tenngarts bok  
handlar om de skriftliga spår Johansson 
lämnade efter sig – i form av skönlittera-
tur, tidningsartiklar och, inte minst, en stor 
mängd privata anteckningar. Boken beskri-

Varför ska man läsa 
om Turkiets historia?
– Därför att det är ett viktigt land 
som den allmänna kunskapen är 
låg om trots den nyckelroll det 
alltid spelat i europeisk politik. 
Vi har blivit så historielösa att 
många – även politiker – betraktar 
Turkiet som något främmande. Nu 
behandlas Turkiet som en skydds-
vall mot Mellanöstern, trots att det 
är ett europeiskt land som genom 
historien har varit en stormakt i 
Europa. Boken är därför ett försök 
till folkbildning.
 
vem ska läsa den?
 – Alla som är generellt intresserade 
av politik, eller turistar i Turkiet och 
vill ha en bakgrund till ett att våra 
största turistland, särskilt alla de 

pensionärer som väljer 
att åka på populära och 
billiga resor utanför 
de vanliga semesteror-
terna. Jag hoppas även 
andra generationens 
svensk-turkar ska hitta 
boken. Det är många 
med dubbel bakgrund 
som inte kan sitt hem-
lands historia.

InGMAr KArLSSOn
turkiets historia
(Historiska Media)

Om författaren och människan 
Majken Johansson

ver inte bara ett centralt författarskap i den 
svenska 1900-talslitteraturen, utan ger ock-
så en bild av ett enskilt liv i folkhemmets Sve-
rige präglat av både social misär och per-
sonlig styrka, medial uppmärksamhet och 
konstnärliga framgångar.

Ingmar Karlsson, f.d. diplomat, knuten 
till Centrum för Mellanösternstudier

boken.
REDAKTÖR: JENNy LOFTRUP

fo
to

: k
a

ro
li

n
a
 r

o
se

n
q

v
is

t



LUM nr 1 | 2016     33

I december fanns i stort sett hela Europeiska unionens 
forskningspolitik representerad i Palaestra. Alla chefer 
i nationella forskningsråd, liksom ansvariga chefer och 
handläggare på forskningspolitiska organ i EU plus ett 

antal forskningsministrar deltog i konferensen Lund revisited.  
De församlade representerade många forskningsmiljarder. Vil-
ket dock bara utgör en bråkdel av vad en liknande församling 
inom jordbrukspolitiken skulle ha representerat. 

varFÖr i Lund och varför revisited? 
Ordförandeskapet i EU alternerar mel-
lan länderna. Ordförandelandet för-
väntas inte bara förvalta processen 
utan också profilera några angelägna 
frågor. Om man lyckas med att anta ett 
dokument av avgörande betydelse kan 
platsen där det hände skrivas in i EU:s 
historia, likt Maastricht (avtalet), Lissa-
bon (fördraget) eller Schengen (samar-
betet). Under Sveriges ordförandeskap 
2009 antogs en deklaration som på ett avgörande sätt påver-
kade EU:s forskningspolitik: The Lund Declaration. 

den verKLiga pOLitiKen sker naturligtvis inte på konferen-
sen utan före och efter, under åratal av förankrings- och im-
plementeringsarbete. regeringen och Vetenskapsrådet med 
dåvarande generaldirektören Pär Omling ville göra europeisk 
forskningspolitik till en profilerad fråga 2009. Deklarationens 
huvudbudskap, att forskningen skulle ta ansvar för att lösa 
vår tids utmaningar, var ett avgörande brott mot den ”rigida” 
tematiska forskningsfinansieringen. Under den fortsatta poli-
tiska processen – från Kommissionen, till EU-parlamentet och 
tillbaka igen – kom deklarationen att styra utformningen av 
det nya ramprogrammet, Horizon 2020, som organiserades i 

Om forskningspolitiken i EU samordnas kan det bli ett kraftfullt vapen 
för innovationskraft, BNP-ökning och lösning av samhällsproblem, 
enligt The Lund Declaration 2015. Ann-Katrin Bäcklund, dekanus för 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, skriver om deklarationen och om 
konferensen Lund Revisited där den antogs. 

Grand Societal Challenges. Deklarationen markerade också ett 
ovillkorligt behov av grundforskning, vilket manifesteras i ErC-
bidragen. 

i december sKuLLe deKLaratiOnen följas upp och resulta-
tet, The Lund Declaration 2015, blev en intensifiering av den 
förra. Det svåröversatta begreppet alignment som tidigare 
hade en bakgrundsplacering blev nu centralt. Det kan med 

fri översättning tolkas som 
att rätta in sig i ledet, eller att 
vi tillsammans och i takt lö-
ser problem. Om forsknings-
politiken i EU samordnar sina 
strategier, instrument, resur-
ser och aktörer kan det bli ett 
kraftfullt vapen för innova-
tionskraft, BnP-ökning och 
lösning av samhällsproblem. 
Deklarationens fyra huvud-
punkter gör mycket tydligt att 

forskning ska vara instrumentet för innovationspolitik, utri-
kespolitik och för demokratisk sammanhållning i Europa och 
i världen.

FOrsKning är pOLitiK även om den enskilde forskaren sällan 
har det som ledstjärna i sitt arbete. Som geograf är det själv-
klart att min disciplin alltid utgjort ett verktyg för politik och 
ekonomi. The Lund Declaration 2015 inrymmer oss alla. Poli-
tik är kamp om utrymme och samtidigt samexistens, den sker 
i många små steg, i många korridorer. Jag är sällan nöjd med 
den dominerande maktbalansen i korridorerna, men dynami-
ken är fascinerande.       

ann-Katrin bäcKLund
DEKAnUS FÖr SAMHÄLLSVETEnSKAPLIGA FAKULTETEn 

Forskning är politik 

”Forskning är politik även om 
den enskilde forskaren sällan har 
det som ledstjärna i sitt arbete. 
Som geograf är det självklart att 
min disciplin alltid utgjort ett 
verktyg för politik och ekonomi.”

gästtyckaren.
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på jobbet.

träning. stress eller en liten förkyl-
ning får många av oss att sluta 
träna – på obestämd tid. andra bör-
jar aldrig. hur kan man överbrygga 
glappet mellan goda intentioner 
och hur många träningstillfällen det 
faktiskt blir på ett år? 

nytt år och nya föresatser. nu ska det min-
sann bli andra bullar och vad skulle kunna 
hindra oss från att möta året i vältränad 
form, och kanske springa det där loppet? 
Men plötsligt har Gerdahallskortet legat 
orört i månader i plånboken. Sofia Bunke, 
lektor i idrotts- och motionspsykologi, me-
nar att det gäller att ta reda på vad som får 
just dig att sluta träna – och hur du snabbast 
får tillbaka motivationen. 

– Det är helt normalt att träna mindre 
under perioder, men om man blir väldigt 
besviken på sig själv och nedslagen av det, 
så blir det svårare att komma igen. Det gäl-
ler att vara snäll mot sig själv och planera 
för hur man ska komma igång igen, säger 
Sofia Bunke.

det är dOKumenterat att de flesta trä-
nar mindre när det är stressigt på jobbet och 
tvärtom. Men bland dem som tränar konti-
nuerligt ett par gånger i veckan så fungerar 
det annorlunda. De lyckas istället hantera 
stressen genom träning. 

– Det är svårt att svara på om man ska 
prioritera att gå iväg från jobbet och trä-
na om man redan är stressad. Det kan leda 
till mer stress, eller tvärtom. Om man ald-
rig hinner träna trots att man vill, så behö-
ver man fundera över sina prioriteringar i 
livet i stort.

 Om man tillhör den skaran som plane-
rar sin vecka på söndagskvällen så rekom-
menderar Sofia Bunke att man ritar in sina 

träningspass i kalendern också, det brukar 
underlätta vägen till gymmet. 

men de som hatade skolgympan och 
fortfarande inte vill träna alls – vad 
kan motivera dem att börja röra på 
sig?

– För motivationens skull är det avgöran-
de att få bestämma själv – vad, när och hur 
man vill röra på sig. Därför behövs det en 

bredd av aktiviteter att välja på, alla kan inte 
se sig själva på Gerdahallen. 

alla vet att träning gör medarbetarna 
friskare. ska chefen försöka få alla att 
motionera?

– nej. Det kan bli rakt motsatt effekt ef-
tersom känslan av att själv får bestämma 
är så avgörande när det gäller motivation. 
Men det är bra med förebilder på arbets-
platsen, ifall chefen och andra kollegor an-
vänder sin friskvårdstimme så spelar det roll. 
Att ge uppmuntrande kommentarer till de 
som går och tränar är också viktigt.

vi drivs av både yttre och inre motivation 
när vi väljer att träna. Yttre motivation kan 
handla om att gå ner i vikt, bli starkare el-
ler slippa ryggproblem. Den yttre motiva-
tion får oss ofta att sätta igång, men behö-
ver kombineras med inre motivation för att 
fungera i längden.

– Den inre motivationen fungerar bäst 
långsiktigt. Den uppnår man när man njuter 
i stunden av aktiviteten, när man vill motio-
nera för att man gillar det man gör och vill 
göra det igen. Därför gäller det att hitta nå-
got man trivs med.

på Lu Får vi träna en timme i veckan på 
arbetstid. Förutom friskvårdstimmen så har 
vi friskvårdspeng – 1870 kronor per år. Ändå 
är det många som inte utnyttjar förmåner-
na. Kanske är det också otydligt vad man får 
använda sin friskvårdstimme till.

– Promenad ute i dagsljuset, med eller 
utan kollega, är något som man absolut kan 
använda sin friskvårdstimme till, säger Elisa-
bet Ekenstam, som arbetar med psykosocial 
arbetsmiljö på LU.

text: Jenny LOFtrup
FOtO: gunnar menander

Inre motivation långsiktig nyckel 
till träning som verkligen blir av

Idrottspsykologen Sofia Bunke klämmer in 
lite motion i vardagen genom att ta trappor-
na istället för hissen.
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Konstnärliga fakulteten

nina stemme är en av vår tids främsta sång-
erskor. Hennes internationella karriär har 
inneburit uppmärksammade framträdan-
den på de mest prestigefyllda internationella 
operascenerna. Hon fick Lunds studentsång-
förenings solistpris 2015. Dessutom hade 
hon en av huvudrollerna i Hans Gefors ny-
skrivna opera ”notorious” som hösten 2015 
uruppfördes på Göteborgsoperan. 

Naturvetenskapliga    
fakulteten

gerd grubb är en framstående matemati-
ker och professor vid Köpenhamns univer-
sitet som har betytt mycket för grundforsk-
ningen kring differentialekvationer och 
deras tillämpningar. Hon var bland annat 
en av initiativtagarna till de så kallade Öre-
sundsseminarier i matematik.

niLs FOrshed blir hedersdoktor för sitt 
arbete med att tydliggöra och föra ut forsk-
ning inom biologi och geologi. Han är natur-
illustratör med en bakgrund som jägmästare, 
och har haft ett nära samarbete med fors-
kare vid Lunds universitet sedan 1980-talet.

LTH

Keith trigWeLL är professor vid University 
of Sydney och ägnar sig åt högskolepeda-
gogisk forskning. Keith Trigwells forskning 
och ledande roll inom högskolepedagogisk 
utveckling har haft stor inverkan på LTH:s 
pedagogiska utvecklingsarbete.

heiKe rieL leder en mycket framgångs-
rik forskningsmiljö vid IBM:s forskningsla-
boratorium i Zürich, Schweiz. Heike riel har 
samarbetat med LTH-forskare i det EU-fi-
nansierade forskningsprojektet nanowire-
Based One-Dimensional Electronics (nODE) 
som startade 2005.

taKehiKO KitamOri, professor vid in-
stitutionen för tillämpad kemi, Universi-
ty of Tokyo, är en ledande forskare inom 
lab-on-a-chip-teknologi och mikrofluidik 
och är den som på senare år kanske star-
kast utvecklat forskningen mot förståelse 
för fluidik och kemi i sann nanoskala. Ta-
kehiko Kitamori har drivit gemensamma 
forskningsprojekt och skapat samarbetsav-
talet med studentutbyte mellan University 
of Tokyo och LTH.

Teologiska fakulteten

mariLynne rObinsOn tillhör de mer erkän-
da författarna inom dagens engelskspråki-
ga litteratur. Hon får utmärkelsen som ett 
uttryck för fakultetens djupa uppskattning 
både av hennes kritiska röst i samtiden och av 
hennes enastående litterära konstnärskap.

JOeL rObbins, professor i socialantropo-
logi vid universitetet i Cambridge, är ban-
brytande om karismatisk kristendom. Att 
han får utmärkelsen är ett tecken på fakul-
tetens uppskattning av samarbetet mellan 
honom och den teologiska och religionsve-
tenskapliga forskningen i Lund. 

Humanistiska fakulteten

michaeL dObsOn är professor i Shake-
spearestudier och föreståndare för The 
Shakespeare Institute i Stratford-upon-Av-
on sedan 2011. För engelskämnet i Lund har 
Michael Dobson under en följd av år varit en 
stor tillgång på flera sätt.

Jens veLLev är universitetslektor i 
medel tids- och renässansarkeologi vid Aar-
hus Universitet. Han är en av Europas le-
dande forskare och förmedlare inom fältet 
medeltidsarkeologi/historisk arkeologi, och 
hela hans verk har präglats av ett unikt en-
treprenörskap av stor betydelse för forskare 
i Lund och på andra platser. 

Juridiska fakulteten

Kirsten sandberg är professor i offentlig 
rätt vid universitetet i Oslo. Hon är en le-
dande gestalt inom barnrätten i norge och 
har bidragit till att denna del av rättsveten-
skapen utvecklats också i övriga nordiska 
länder. Kirsten Sandberg har även bedrivit 
omfattande forskning i kvinnorätt och so-
cialrätt. Hennes vetenskapliga arbete har 
spelat en stor roll för Juridiska fakultetens 
forskare som bedriver forskning inom barn-
rätten. 

catherine barnard är Professor of EU 
Law and Employment Law vid Cambridge 
University samt Fellow och Senior Tutor vid 
Trinity College. Barnard är en av Europas allra 
främsta experter inom det EU-rättsliga och 
arbetsrättsliga området, och har samverkat 
nära med forskare på Juridiska fakulteten i 
Lund, bland annat inom det s.k normapro-
grammet och the EU Law Group.

Samhällsvetenskapliga   
fakulteten

JeFF hearn är sociolog med genusperspek-
tiv. Han är känd för sina studier om män och 
maskulinitet. Hans forskning om mäns våld 
mot kvinnor och barn har bidragit till nyan-
serade insikter om patriarkat, maktrelationer 
och ojämlikhet. Hans långa produktiva aka-
demiska karriär började i Storbritannien men 
han har i många år haft anställning i Sverige.

Geografen michaeL haLLs arbete spän-
ner över alla typer av mänsklig mobilitet, från 
turism till migration där han samtidigt lyck-
as förena två så skilda perspektiv som mark-
nadsföring och ekologiskt hållbarhet. Han 
är verksam vid University of Canterbury på 
nya Zealand och har under många år gett ett 
ovärderligt stöd till Institutionen för Service 
Management i Helsingborg.

Årets hedersdoktorer utsedda
Nu har de flesta fakulteter utsett årets hedersdoktorer. Dessa installeras vid 
doktorspromotionen som äger rum den 27 maj i Lunds domkyrka.

t



36                          LUM nr 1 | 2016

5 Februari Konferens bayes@Lund 
2016.  Info: www.lucs.lu.se/bayes-at-
lund-2016/ Kl 12.15–16.30 LUX, Helgonavä-
gen 3, Lund. Kontakt: ullrika.sahlin@cec.lu.se

6–7 Februari gör ditt egen musikin-
strument i vattenhallen! Upplev spännan-
de och interaktiva experiment och shower. Kl 
12–17 båda dagarna. Vattenhallen, John Er-
icssons väg 1, Lund.

9 Februari Lunds filosoficirkel. Per 
Brinkemo, ”Klaner och åsiktsbildning – 
kollektiv i ett individbaserat samhälle”. 
Kl 19.30 Palaestra, Lund.

11 Februari seminarium. design 
workshop for post-conflict sustainabili-
ty labs. Info: www.iiiee.lu.se/ Kontakt tareq.
emtairah@iiiee.lu.se 

16 Februari Lunds filosoficirkel. 
Mia-Marie Hammarlin: ”skandaler, rykten 
och skvaller – nyheter i allmänintressets 
namn”. Kl 19.30 Palaestra, Lund.

17 Februari seminarium. the legisla-
tive bodies and the law-making process 
in uzbekistan: a socio-legal analysis. Kl 
13.30–16.30 Allhelgona Kyrkogata 14 M, 
223 62 Lund, hus M, vån 3, Lund.

18 Februari Föreläsning. Ulf Ellervik, 
professor i organisk kemi: ”den svåra kon-
sten att leva. berättelser om evolution, 
elände och evigt liv”. Kl 14.00 Pingstkyr-
kans lokaler, Stora Södergatan 25, Lund.

20–21 Februari hjärnshow i vatten-
hallen. Öppet för allmänheten lördag och 
söndag kl 12–17. Lördagen den 20 februari 
kl 13.00 kan du se en hjärnshow som testar 
knep för att träna hjärnan och talar om vad 
som händer när man lär sig något nytt, läser 
sina läxor och hur hundar och delfiner tränas. 
Vattenhallen, John Ericssons väg 1, Lund.

23 Februari Lunds filosoficirkel. Per 
Molander: ”myter och halvsanningar 
inom ekonomisk teori och ekonomisk 
debatt”. Kl 19.30 Palaestra, Lund.

24 Februari Föreläsning: ”Justice: 
socialist core values, symbols, and per-
formance”. Info: marina.svensson@ace.lu.se. 
Kl 15.00 Centrum för öst- och sydöstasienstu-
dier, Scheelevägen 15, rum Alfa 1010, Lund.

25 Februari seminarium. SASnET/
CMES seminar on hindu/perso-arabic con-
nections.  Info: www.sasnet.lu.se/sasnet-
newsletter/joint-seminar-series-sasnetcmes. 
Kl 15.00 – 17.00 Centrum för Mellanöstern-
studier, Finngatan 16, Lund.

1 mars Föreläsning. Leif H Hjärre: 
”tolvtusen år av egyptisk historia”. Egyp-
tolog, föreläsare och författare i egyptisk 

på gång.Ekonomihögskolan, EHL

peter niLssOn, koncernchef för Trelleborg 
AB, är en av det skånska näringslivets ledan-
de profiler och har starka kopplingar till EHL. 
Han har varit gästföreläsare och engagerad 
i Learning Partnerships, Ekonomihögskolans 
skräddarsydda arrangemang för industri-
doktorander. Han är även medlem i EHL:s 
rådgivande kommitté. 

eva LiLJebLOm, professor vid Hanken 
School of Economics (Svenska handelshög-
skolan, Helsingfors) är en av pionjärerna i den 

nordiska gemenskapen av finansiella ekono-
mer. Hon har publicerat många artiklar som 
täcker alla områden av finans. Hon har också 
varit opponent på flera doktorsavhandlingar 
vid EHL, sakkunnig i tjänsteärenden i natio-
nalekonomi, aktiv deltagare på workshops  i 
finansiell ekonomi och ledamot i rådgivande 
kommittén för Knut Wicksells centrum för 
finansvetenskap. Hon var under 2008 ord-
förande i rQ-08-panelen för utvärdering av 
forskningen vid Ekonomihögskolan.

FOtnOt. Medicinska fakulteten utser sina 
hedersdoktorer senare i februari. 

t

Kornheddingekvarn.se

Konferens & Vingård

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferens- 
centret mitt i natursköna Skåne. 

Vi har nio moderna konferenssalar, 
med senaste teknik. Nyrenoverat bo-
ende och en restaurang med menyer 
enligt god skånsk tradition.

Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se 

Mötesplats!
Hos oss är det lätt att mötas, samla tankarna och 
fatta kloka beslut. Till din hjälp har du goda luncher 
och middagar, vacker miljö och behagligt boende. 
Varmt välkommen!

Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se

Konferenspris! 

fr. 598 sek 
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historia. Kl 14.00 i Pingstkyrkans lokaler, Stora 
Södergatan 25, Lund.

1 mars Lunds filosoficirkel.  Axel Mo-
berg: ”andra världskriget, som pressen 
såg det då – och (vi ser det) nu”. Kl 19.30 
Palaestra, Lund. 

8 mars Lunds filosoficirkel. Ulf Helldén: 
”Ökenspridning – myt eller sanning?”. Kl 
19.30 Palaestra, Lund.

8 mars seminarium. Kvinnor, krig och 
flykt. Arr: Institutionen för kommunikation 

5 februari 

charles Walther i laboratoriemedicin med 
inriktning experimentell klinisk genetik: 
”The clinical value of genetic analyses of bone 
and soft tissue tumors”. Kl 10.00 föreläsnings-
sal CA, Centralblocket, Skånes universitets-
sjukhus, Lund. 

simon ceder i pedagogik: ”Cutting th-
rough water: towards a posthuman theory of 
educational relationality”. Kl 13.15, Palaestras 
nedre sal, Paradisgatan 4, Lund. 

hedvig bennet i biomedicin med in-
riktning experimentell endokrinologi och 
genetik: ”novel insights into the role of sero-
tonin in control of β-cell function”. Kl 9.00 Lilla 
aulan, MFC, Jan Waldenströms gata 5, Skånes 
universitetssjukhus i Malmö. 

Wen pan Fagerlin i företagsekonomi: 
”Participant, catalyst or spectator? A study 
of how managers apply control in innovation 
processes”. Kl 13.00 i Crafoordsalen, EC1, Hol-
ger Crafoords Ekonomicentrum, Lund. 

annika Fredén i statsvetenskap: ”Stra-
tegic voting under coalition governments”. Kl 
10.00 Edens hörsal, Paradisgatan 5 H, Lund. 

11 februari 

Lars sunding i byggande och arkitek-
tur: ”On problems, joint problem solving and 
change – a human behavioural approach in a 
construction sector context”. Kl 9.00 i hörsal 
A:B, A-huset, Sölvegatan 24, Lund. 

12 februari 

tove abrahamsson i klinisk medicin med 
inriktning beroendemedicin: ”Use and mi-

seminar on migration. Info: www.sasnet.
lu.se/sasnet-newsletter/joint-seminar-series-
sasnetcmes Kl 15.00–17.00 Centrum för Mel-
lanösternstudier, Finngatan 16, Lund.

16 mars seminarium. On Law and re-
ligion in denmark. Professor Bettina Lemann 
Kristiansen, Faculty of Law, University of Aar-
hus and professor Lisbet Chrsitoffersen, Uni-
versity of roskilde. Kl 13.30–16.30 Allhelgo-
na Kyrkogata 14 M, Lund, hus M, vån 3, rum 
M331. Kontakt: reza.banakar@soclaw.lu.se
 

suse of sedatvie drugs and related substan-
ces. Findings in the general population and in 
individuals with opioid dependence”. Kl 13.00 
i Kvinnoklinikens aula, Jan Waldenströms gata 
47, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

19 februari 

Christian Svensson: ”development and 
validation of a system for the genera-
tion, characterization and subsequent 
air-liquid interface studies of aerosol 
particles”. Kl 10.15 Stora hörsalen, IKDC, 
Sölvegatan 26, Lund. Moa Sporre i fysik: ”Ae-
rosol-cloud-precipitation interactions – stu-
died using combinations of remote sensing 
and in-situ data”. Kl 9.15 rydbergsalen, Fysiska 
institutionen, Professorsgatan 1, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:

Johannes Westman i biomedicin med in-
riktning klinisk och experimentell infek-
tionsmedicin: ”Host modulation of excessive 
innate immune responses”. 

elin hall i biomedicin med inriktning 
experimentell diabetesforskning: ”Study of 
DnA methylation in human pancreatic islets”. 

elvira ganic i biomedicin med inrikt-
ning stamcellsbiologi: ”Maf transcription 
factors in beta cell function”. 

rana soylu Kucharz i biomedicin med 
inriktning neurovetenskap: ”Hupothalamic 
and metabolic dysfunction in genetic models 
of huntington´s disease”. 

Jenny-maria Jönsson i klinisk medicin 
med inriktning onkologi: ”Intrinsic subtypes 
and prognosic implications in epithelial ovarian 
cancer”. 

greta eklund i laboratoriemedicin med 

inriktning molekylär medicin: ”The role of 
gamma-tubulin in cell division and cancer”. 

tasnim dayeh i biomedicin med inrik-
ting experimentell diabetesforskning: 
”The human pancreatic islet methylome and 
its role in type 2 diabetes”. 

vladimir Lazarevic i klinisk medicin 
med inriktning hematologi. 

Lotta andersson i biomedicin med in-
riktning molekylär metabolism: ”Stimulus-
section coupling in endocrine cell models”. 

pontus högslund i klinisk medicin med 
inriktning longitudinell psykiatri: ”Mad-
ness as the foundation of non-culpability”. 

Kristina borgström i psykologi: ”Word 
learning in the developing brain: ErP dynamics 
of learning word-object associations”. 

tomas nilsson i tjänstevetenskap: 
”rhetorical business – a study of marketing 
work in the spirit of contradiction”. 

martin gunnarsson i etnologi: ”Please 
be patient. A cultural phenomenological study 
of haemodialysis and kidney transplantation 
care”. 

patrizio Lo presti i teoretisk filosofi: 
”norms in social interaction. Semantic, episte-
mic, and dynamic”. 

Katalin henriksson i finsk-ugriska 
språk: ”root and routes. Life stories of exiled 
Hungarian women in Sweden”. 

usman Khalid i nationalekonomi: ”Es-
says on instituions and institutional change”. 

david marcusson-clavertz i psykologi: 
”The diveristy of mind wandering: the role of 
individual differences and cognitive factors”. 

hassan mehri i konstruktionsteknik: 
”Bracing of steel bridges during construction – 
theory, full-scale tests and simulations”. 

emil nordström i fysik: ”rotational 
 coherent anti-stokes raman spectroscopy – 

disputationer.

och medier. Kl 10.00–16.30, LUX, Helgonavä-
gen 3, Lund. Info: www.kom.lu.se/institutio-
nen/kvinnor-krig-och-flykt/

8 mars Föreläsning och årsmöte. Han-
na Pettersson, jur.dr i civilrätt med inriktning 
mot äldrerätt, Lunds universitet: ”att vaffa 
– vård av sjuk förälder. debatt och rätts-
praxis rörande närståendepenningen”. Kl 
14.00 i Pingstkyrkans lokaler, Stora Söderga-
tan 25, Lund.

15 mars seminarium. sasnet/smes 

t
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 development and applications”. 
Johanna persson i arbetsmiljö-

teknik: ”Visualization and simulation 
technology in healthcare – from a tech-
nology-centered to a human-centered 
perspektive”. 

Ola Johnsson i reglerteknik: ”Per-
turbation-based control of industrial fed-
batch bioprocesses”. 

elisabeth Joelsson i kemiteknik: 
”Techno-economic evaluation of integra-
ted lignocellulosic ethanol production”. 

patrick Joost i klinisk medicin med 
inriktning patologi: ”Mismatch repair 
deficient cancer diagnostic aspects in co-
lorectal cancer and the role of urological 
cancer in lynch syndrome”. 

ali alhelfi i värmeöverföring: ”De-
velopment and assessment of methods 
for the prediction of hydrodynamic and 
ultrasound induced cavitation”. 

david palecek: ”Quantum coherence 
for light harvesting”. 

erik mårsell: ”Photoemission elec-
tron microscopy for ultrafast nano-optics-
femtoseconds to attoseconds”. 

mattias svahn: ”On the machining 
of involute helical gears-prediction mo-
dels on tool geometry, cut gear tooth sur-
face topography, chip geometry, and tool 
cutting forces”. 

rättelse om stiftelsen 
Lund university Foundation 
I förra LUM blev det fel i namnen 
om ledamöterna i Lund Univer-
sity Foundation, LUF. richard Ols-
son ingår inte medan även Jeffrey 
Graham och Bo Ahrén ingår. Ulri-
ka nilsson och Klemens Gansland 
är inte officiella ledamöter i styrel-
sen utan tjänstemän i stiftelsen.

Förtydligande om frågor 
och svar  om flyktingfrågan
Doktoranderna niklas Selberg 
och Amir Parsa som i förra num-
ret av LUM ombads ställa frågor 
till universitetsledningen om vad 
universitetet gör för flyktingar, är 
angelägna om att det ska framgå 
att de inte formulerade frågorna 
som ett öppet brev utan att den 
formuleringen gjordes av redak-
tionen. 

t

Öppettider vardagar 9-12, 13-16 
Medicon Village, byggnad 401

Telefon: 046-590 15 10 • Protomobilen: 072-505 15 10 
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hänt.

Göran 
Frankel 
vid prisut-
delningen. 

Susanna Törnroth-Horsefield och Jens Lager-
stedt. foto: inger ekström

tesdOrpFs-ansLag. Carl Tesdorpfs stif-
telse stöder sedan många år tillbaka molekylär 
biomedicinsk forskning vid Lunds universitet. 
Docent Jens Lagerstedt, experimentell medi-
cinsk vetenskap, har år 2015 tilldelats 560.000 
kronor för  forskning kring hjärt- och kärlsjuk-
dom samt diabetes. Förra året tilldelades do-
cent susanna törnroth-horsefield, Centrum 
för molekylär proteinvetenskap, motsvarande 
belopp för inköp av utrustning för proteinstruk-
turbestämning. Under en ceremoni i december 
på Gamla Biskopshuset i Lund presenterade de 
bägge pristagarna sin forskning.

vetensKapspris. Pi-priset 2015 har till-
delats vetenskapsjournalisten göran Fran-
kel tidigare verksam vid bl.a. LTH och främst 
naturvetenskapliga fakulteten och som 
skribent i LUM. Han tilldelas priset på drygt 
314.159* kronor för sitt bokmanus ”Den 
själfulla zombien – vetenskapens paradoxala 

människobild”. Boken beräknas komma ut i 
höst. Det är andra gången som Vetenskapsrå-
det delar ut priset och förra gången gick det 
till professor ulf ellervik också vid LU. 

FOtnOt: Första siffrorna i det oändliga 
talet pi är 3,14159, därav prissumman.

erc-grants. Tre lundaforskare, paul Franks 
(medicin), daniel metcalfe (naturgeografi och 
ekosystem) och christelle prinz (fysik, LTH) har 
beviljats ErC Consolidator Grants i 2015 års ut-
lysning. ErC-anslagen söks i internationell kon-
kurrens med vetenskaplig excellens som enda 
urvalskriterium. 

KOnsumentLedamOt. 
helena sandberg vid Med-
ie- och kommunikationsve-
tenskap har utsetts till leda-
mot av Konsumentverkets 
vetenskapliga råd. Hon har 
också genom Utrikesdepar-
tementet förordnats till ny 
ledamot av Fulbrightkommis-
sionen, nämnden för svensk-
amerikanskt forskarutbyte.

ny OrdFÖrande. Katari-
na Olsson, professor vid Ju-
ridicum  är ny ordförande för 
”Familjen Kamprads stiftel-
se”. Den har  till ändamål att 
stödja, stimulera och belöna 
utbildning och vetenskaplig 
forskning på ett sådant sätt 
att entreprenörskap, miljö, 
kompetens, hälsa och social 

utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja 
hjälpverksamhet bland behövande äldre för att 
öka livskvaliteten.  

dubbeLdisputerad.  
martin Lindström, profes-
sor i socialmedicin vid Insti-
tutionen för kliniska veten-
skaper i Malmö, har nyligen 
disputerat för andra gången. 
Han är även läkare, och dok-
torerade i socialmedicin år 
2000. nu är han aktuell med 
en avhandling i ekonomisk 

historia där han undersökt hur olika riskfaktorer 
för dålig hälsa vid livets start påverkar hälsan i 
vuxen ålder – allt i ett 250-årsperspektiv. 

etiKpris. göran hermerén, professor emeri-
tus och fortfarande verksam i ämnet medicinsk 

mångårig Lum-medarbetare prisad för bokmanus

Paul Franks, Christelle Prinz & Daniel Metcalfe.

Helena 
Sandberg.

Katarina 
Olsson.

Martin 
Lindström.

etik, har fått Statens medicinsk-etiska råds etik-
pris 2015 för sina ”synnerligen värdefulla insat-
ser för den medicinska etiken, såväl nationellt 
som internationellt”. 

extra museistÖd. Biologiska museerna har 
av Artdatabanken tilldelats 1,4 miljoner kronor 
i extra museistöd samt 750.000 kronor för pro-
jektet ”Sveriges virtuella herbarium”. De sist-
nämnda pengarna ska delas med Göteborgs 
universitet.
 
prOteinpengar. mikael Lund, universi-
tetslektor vid Kemiska institutionen, har fått 4 
miljoner euro (tillsammans med bland annat 
DTU i Danmark) för projektet ”Protein-excipient 
interactions and protein-protein interactions in 
formulation”. Projektet finansieras av program-
met ”Marie Skłodowska-Curie Innovative Train-
ing networks” inom Horisont 2020. De kom-
mande månaderna kommer 15 doktorander att 
anställas.

tOnsättarstipendium. Styrelsen för Stif-
telsen Saltö har utsett tonsättaren staffan 
storm, som även är Konstnärliga fakultetens 
prodekan, till 2015 års stipendiat för orgelsolo-
verket ”...et lux in tenebris lucet”. Stipendiet är 
på 100.000 kronor.
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Hallå Sylvia Åberg… 
… kursföreståndare för en poänggivande 
kommunikationskurs på Juristprogrammet 
som startar i vår. Kursen är den första i sitt 
slag i Sverige och har länge efterfrågats av 
såväl studenter som yrkesverksamma.

Varför behöver juriststudenter 
lära sig kommunikation?
– Juridik är i regel svårt att förstå för all-
mänheten och dagens samhälle med 
många nya svenskar ställer ännu högre 
krav på juristernas förmåga att uttrycka 
sig begripligt och bemöta människor med 
olika bakgrund. 

hur är kursen upplagd?
– Den nya kursen om 15 högskolepoäng 
ges på juristprogrammets fördjupnings-
nivå. Den är praktiskt inriktad och ge-
nomförs i ett så kallat flipped classroom, 
med inspelade föreläsningar som varvas 
med övningar och seminarier och avslu-
tas med uppsatsskrivande. Den består av 
sex moduler: introduktion, maktstruktu-
rer, bemötande, skriftlig kommunikation, 
muntlig kommunikation och media. 

vilka undervisar?
– Vi har tagit in gästföreläsare som alla är 
yrkesverksamma och har erfarenhet av de 
kommunikativa utmaningar som jurister 

kan ställas inför. På kursen undervisar do-
mare, vittnessamordnare, rättstolk, jour-
nalister och experter med kunskap om 
rättigheter, genus och maktstrukturer. 
Studenterna får lära sig hur man bemö-
ter olika målgrupper såsom klienter eller 
media, hur man talar och skriver enkelt, 
t.ex. skriver en tydlig dom eller arbetar 
med tolk. 

du har själv en yrkeskarriär som 
bland annat hovrättsassessor. har 
du själv sett att jurister behöver bli 
bättre på att kommunicera?
– Ja, definitivt och jag tycker det är ett 
utmärkt initiativ som har tagits på Juridi-
cum. när jag arbetade på tingsrätten ord-
nade jag en kurs för journalister i juridik 
för att de skulle förstå domar och det juri-
diska arbetet. Jag märkte att många jour-
nalister hade svårt att förstå det juridiska 
språket och de missförstod ofta juridiken 
i en dom. Jag har också hört många yr-

kesverksamma kollegor som sagt att det 
hade varit väldigt nyttigt att lära sig kom-
munikation redan under studietiden ef-
tersom det är en färdighet som många 
saknar. 

det finns ingen liknande kurs på 
något annat svenskt juristprogram, 
så hur känns det att vara före-
gångare?
– Vi är naturligtvis mycket spända på hur 
den kommer att tas emot av studenterna 
och jag hoppas också att den kan inspire-
ra andra lärosäten. Men jag hoppas även 
att andra, utanför akademin, kan göra lik-
nande kurser. Ur demokratisynpunkt är 
det viktigt att alla medborgare förstår hur 
rättsväsendet och lagstiftningen funge-
rar och vi jurister har ett stort ansvar i 
våra yrkesroller att förklara detta för all-
mänheten.

text: anna JOhanssOn
FOtO: gunnar menander


