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Peder Winstrup var en man med 
många järn i elden. Initiativtagare 
till Lunds universitet, biskop, renäs-
sansman, arkitekt, vetenskapsman, 
författare, maktspelare, pappers-
tryckare, poet och mycket annat. 
Även långt efter sin död fortsätter 
han att fascinera som en unikt 
välbevarad mumie. Nu har hans liv 
blivit både utställning och bok.

För att göra en lång historia kort var Peder 
Winstrup biskop i Lund, först på den dans-
ka tiden, men även efter det svensk-danska 
kriget 1658 lyckades han behålla sin posi-
tion när Skåne blev svenskt. Den skicklige 
politikern lyckades även förmå kung Karl X 
Gustav att gilla idén att anlägga ett univer-
sitet i Lund.

I DECEMBER 1679 dog Peder Winstrup och 
efter att han begravdes i Domkyrkan i Lund 
föll han efterhand i glömska. 2012 fattades 
ett beslut om att kistan skulle flyttas och 
att hans stoft skulle begravas på Norra kyr-
kogården. 

– Jag tyckte att detta var uppseendeväck-
ande, men medan jag satt och läste igenom 
länsstyrelsens beslut kom Andreas Man-
hag inrusade med glasplåtar från en tidiga-
re okänd öppning av Winstrups kista från 

Biskopsmumie 
går igen i bok 
och utställning

  3

t
Överst vänster: En av Peder Winstrups böcker, Epi
grammata, från 1631. Överst mitten: Silverkannan 
från 1641 som utgjorde betalning för Winstrups lik
predikan har renoverats. Överst höger: Även mer 
moderna föremål hittades, som en del mynt och 
den här snusdosan. Nederst vänster: Peder Winst
rups biskopsskrud. Nederst höger: Andreas Manhag 
och Per Karsten vid en del av utställningen där man 
kan se Peder Winstrup ”kläs av” i samband med 
under sökningarna av kista och kropp.
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t 1923. Vi häpnade när vi såg hur välbevarad 
kroppen i kistan såg ut att vara,  berättar Per 
Karsten, chef för Historiska museet.

En ny öppning av kistan gjordes i no-
vember 2013. Detta blev början till ett stort 
projekt som gett (och fortsätter att ge) en 
unik inblick i 1600-talets hälso- och levnads-
villkor genom en tvärvetenskaplig under-
sökning av såväl kroppen som kläder och 
annat innehåll i kistan.

– Winstrups mumie ligger på topp fem av 
de bäst bevarade kropparna från 1600-ta-
lets Europa. Han är vår Ötzi ismannen, sä-
ger Per Karsten.

JUST NU PÅGÅR en utställning på Historiska 
museet där Winstrups historia och de veten-
skapliga resultaten presenteras. Samtidigt 
har den populärvetenskapliga boken ”Peder 
Winstrup – historier kring en 1600-talsmu-
mie”, författad av Per Karsten och antikvarie 
Andreas Manhag, blivit klar. 

Utställningen visar fynd från alla de oli-

ka undersökningar som har gjorts och visar 
även upp andra föremål från Winstrups liv. 
Dessutom kan man se en 3D-rekonstruktion 
som visar hur det såg ut på Krafts torg och 
Domkyrkan på Winstrups tid.

– Det såg helt annorlunda ut, det var i det 
närmaste en labyrint. Nu går det att på ett 
väldigt realistiskt sätt se hur det såg ut på 
1600-talet. Det är en i stora delar exakt re-
konstruktion, säger Andreas Manhag.

PARALLELLT PÅGÅR en utställning i Bota-
niska trädgården med de växter som hit-
tades i Winstrups kista. Arkeobotaniker Per 
Lagerås har hittat ett 40-tal olika växtarter 
i kistan och sedan har Bente Eriksen, Bota-
niska trädgårdens föreståndare, varit ute i 
trädgården och i naturen för att samla in 
och torka samma växter som de ser ut i dag. 
Växterna kan delas in i fyra olika grupper: 
doft- och medicinalväxter, ätliga nyttoväx-
ter, ogräs och ett fåtal udda arter som lind 
och blad från buxbom.

– Buxbom var helt nytt i Sverige på den 
tiden, så det kan vara ett tecken på att det 
var lite fint och modernt att ha buxbom, sä-
ger Bente Eriksen.

I utställningen ingår även en bok samt 
en app där man med sin mobiltelefon kan 
få en guidad tur i trädgården där man kan 
lära sig mer om 1600-talets växter och just 
de växter som fanns i kistan. Det finns också 
en doftlåda där man kan känna lukterna av 
de torkade växterna.

ANDRA VÄXTER var exempelvis humle, som 
användes för att sova gott, olika väldoftan-
de växter som både luktat gott och som kan 
ha bidragit till kroppens bevarande, och väx-
ter som vid den tiden var förknippade med 
döden och gengångare.

– Det gäller bland annat lin och en. Enris 
ströddes ofta efter begravningsföljet för att 
döda inte skulle gå igen på de vassa barren 
medan häxor inte kunde passera en plats 
utan att ha räknat allt först. Där passar både 
barren och de små linfröna in, berättar Ben-
te Eriksen.

Utställningen i Botan finns kvar till och 
med Kulturnatten den 17 september, med-
an utställningen på Historiska museet pågår 
till 7 januari nästa år.

TEXT & FOTO: JONAS ANDERSSON

”Winstrups mumie ligger på topp fem av 
de bäst bevarade kropparna från 1600-talets 
Europa. Han är vår Ötzi ismannen.”

Vänster: Per Karsten visar Peder Winstrup som avporträtterad i en målning av David Klöcker Ehrenstrahl från Karl XI:s kröning 1675. Överst hö-
ger: Medaljongen är en av få avporträtteringar av Peder Winstrup. Djävulsmyntet från 1973 hittades i kistan. Nederst höger: Bente Eriksen vid 
den doftlåda där man kan lukta på växter som fanns i Peder Winstrups kista.



LUM NR 4 | 2017     5

Sätt sprätt på pengarna!
LU har hela 1,5 miljard kronor i myndighetskapital – en för stor summa, i 

synnerhet som den negativa räntan gör att man får betala för att inte använda 
pengarna, menar utredaren Lise Bröndum som rekommenderar ett antal åtgärder.

Utdragen centrumflytt får kritik
Flytten av universitetets centrumbildningar till fakulteter har skapat oro på 

sina håll. Professor Merle Jacob menar att processen varit för ineffektiv. USV:s ord-
förande Bo Ahrén menar dock att nya lärdomar förbättrar processen efter hand. 

Liv under lupp
Vad är egentligen liv? Det är en fråga som en tvärvetenskaplig grupp på 

Pufendorfinstitutet har studerat bl.a. i ljuset av utvecklingen av intelligenta robotar 
och nya möjligheter att ändra i DNA och kanske hitta liv i rymden. 

Många grunder till hög möbelstatus
Inte för känd, men heller inte för okänd. Många faktorer avgör vad som blir 

en modern möbelklassiker, inte minst medieintresset. Det menar Anna Wahlöö som 
skrivit en avhandling om fenomenet.

Unga dör i mystisk njursjukdom 
I Nicaragua, El Salvador och på Sri Lanka dör alltfler unga män i den mystis-

ka njursjukdomen CKDu. Hårt arbete i hetta tros ligga bakom och många forskare 
försöker hitta en lösning, däribland arbetsmedicinaren Kristina Jakobsson.

Skilsmässobarn mer mogna
Det är laddat att forska om skilsmässobarn, menar utvecklingspsykologen 

Elia Psouni. Men studier som hon gjort visade att barn som vuxit upp med växelvis 
boende ofta var mer mogna och reflekterande och inte mer otrygga än andra barn. 

Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda 
och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har en upplaga på 11.700 exemplar och 
utkommer med 7 nummer per år.LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN
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EKONOMI. Det är inte bara det att 
Lunds universitet har samlat på 
sig ett stort ekonomiskt överskott 
genom att inte använda fakultets-
anslagen. 

– Eftersom räntan är negativ så 
betalar vi dessutom för att vi inte 
använder pengarna, säger Lise 
Bröndum som har gjort en särskild 
utredning om myndighetskapitalet.

Myndighetskapitalet handlar till största de-
len om anslag från staten – inte om de ex-
terna forskningsanslagen. Det gäller alltså 
de anslag som fakulteterna brukar säga är 
för låga – inte minst när det gäller utbild-
ningen. Men inte ens utbildningsanslagen 
utnyttjas till fullo. 

– Och det är ju faktiskt pengar som un-
danhålls studenterna, säger Lise Bröndum, 
expert som på förvaltningschefens uppdrag 
dels utreder hur myndighetskapitalet ser ut, 
dels ska komma med förslag till hur man ska 
komma till rätta med överskottet. 

ANLEDNINGEN TILL att detta görs nu är att 
Riksrevisionen ska granska hela högskolesek-
torns myndighetskapital – totalt 12 miljarder 
– och granskningen ska vara klar i höst. Man 
vill gärna att statens medel används.

Från departementshåll ser man också 
gärna att universitet och högskolor använ-
der sina pengar. Statssekreterare Karin Rö-
ding har ställt frågan om vilka framtida stra-
tegiska satsningar sektorn planerar. 1996 
tog staten tillbaka överskotten och det kos-
tade Lunds universitet 60 miljoner kronor.

I en nationell jämförelse har Lunds uni-
versitet inte större överskott än något annat 
lärosäte. Genomsnittet för landet är 19 pro-
cent av den totala verksamhetens kostnader 
och LU ligger på 18. 

– Genom utbetalningen av bidraget till 
ESS under föregående universitetsledning 

minskade det – men nu är vi tillbaka på näs-
tan samma nivå igen, säger Lise Bröndum. 

LU:s myndighetskapital uppgår till nästan 
en och en halv miljard, 1.457 miljoner, varav 
den outnyttjade forskningsandelen är 1.087 
miljoner, utbildningsandelen 339 miljoner, 
uppdragsutbildning 30 miljoner. Men det är 
inte stora poster som utmärker myndighets-
kapitalet utan tvärtom ”många bäckar små”.

– Summan är fördelad på hela 17.000 ak-
tiviteter. Och för många av dessa små pos-
ter gäller att de inte har rörts under flera år.

FORMELLT ÄR DET prefekterna som ansvarar 
för ekonomin men med så många små pos-
ter blir en överblick svår, menar Lise Brön-
dum som bland annat föreslår att småposter 
upp till 10.000 kronor ska slopas eller slås 
ihop med annat – och att aktiviteter utan 
transaktioner på två år ska avslutas. 

Lise Bröndum ser också hur mycket av de 
oförbrukade anslagen som ligger på enskil-
da forskare och forskargrupper. Och ett an-
nat förslag hon ger i utredningen är att över-
väga när nya pengar kommer att ge mindre 
till dem som har kvar av gamla pengar. 

I kronor räknat har de stora fakulteter-

na mest. Medfak har 408 miljoner, LTH 337 
miljoner, Natfak 281 och Samfak 108 mil-
joner. Ser man till procent så är det Natfak 
som toppar med 27 procent följt av Eko-
nomihögskolan med 25 och Juridicum med 
21 procent. MAX IV sköter sin ekonomi och 
använder sina anslag, och den konstnärliga 
fakulteten har ett litet negativt myndighets-
kapital på minus två procent. 

VAD ÄR DET DÅ SOM GÖR att anslagen inte 
används? Det gjordes en utredning om det 
2013 av Kjell Gunnarsson och Lise Bröndum 
menar att svaren idag är i stort de samma.

– Dels har man svårt att komma igång 
och få fart på sina projekt och aktiviteter, 
dels sparar man för risker och eventuella 
kommande kriser, säger hon.

Bland riskerna nämns att de externa an-
slagen kan komma att minska eller upphöra, 
att kraven på medfinansiering ökar och att 
kommande stora byggprojekt ökar hyrorna.

För att motverka dessa risker föreslår Lise 
Bröndum att man ska överväga en lokalfond 
för att stötta samtliga fakulteter och skapa 
system för att öka tryggheten för forskarna 
då externa bidrag minskar eller försvinner. 

– Annars är riskerna inte särskilt stora, 
tycker hon. Sett ur ett 350-årigt perspektiv 
så riskerar vi i alla fall ingen nedläggning…

Andra förslag från Lise Bröndum är att 
universitetsstyrelsen sätter nya mål för myn-
dighetskapitalet. Nu är målet att det 2018 
ska vara 15 procent. Detta tror Lise Brön-
dum inte att man lyckas med, men föreslår 
tio procent 2022 och fem procent år 2025.

– Sen måste målet följas upp ordentligt 
av styrelsen och eventuellt kan man som 
SLU gör – kräva tio procent i skuldränta av 
fakulteterna om man inte lyckas.

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

FOTNOT. Beslut kring myndighetskapitalet 
tas i Verksamhetsplanen av universitetssty
relsen i oktober. 

Kan bli dyrt att spara i ladorna 

aktuellt.

LU:s myndighetskapital uppe i en och en halv miljard kronor

Lise Bröndum har gjort en särskild utredning 
om myndighetskapitalet vid LU.



LUM NR 4 | 2017     7

EKONOMI.– Överskottet ligger ute 
bland forskargrupperna, säger Eva 
Ekblad, prefekt för Institutionen för 
experimentell medicinsk vetenskap.

Det är en stor institution med 
ett relativt stort myndighetskapital 
tycker hon och säger att man sakta 
men säkert arbetar för att få ner det.

Eva Ekblad berättar att myndighetskapi
talet på hennes institution ligger på cirka 
40 miljoner kronor och här ryms också 
60 forskargrupper. Det blir cirka en halv 
miljon i överskott per grupp och ser man 
det så är det kanske inte så mycket...

– Det är vad forskningsledarna behöver 

På Biologen har 
man full kontroll
EKONOMI. På Biologiska insti-
tutionen har man full kontroll 
på sitt myndighetskapital som 
är fördelat på ett hanterligt 
antal aktiviteter och ligger på 
15 procent. 

– Jag tycker inte att det är 
någonting att bråka om, säger 
prefekt Christer Löfstedt.

Han var med 
och byggde upp 
institutionen 
som från början 
hade ett under
skott på 20 mil
joner inom vissa 
verksamheter. 

– Det var 
däremot inte 
roligt, och där vill vi inte hamna 
igen, säger han.

Men om universitetsledningen 
nu har fått för sig att myndighets
kapitalet är ett problem och vill 
sanera, fortsätter Christer Löfstedt, 
så bör man gå direkt på de verk
samheter där det finns för mycket 
kapital och vidta riktade åtgärder. 

– Och sen låta oss övriga arbeta 
vidare i lugn och ro, tycker han.

Han ställer sig främmande till 
att spara på kapitalet för framtida 
höga hyror och menar att hyrorna 
måste kunna bäras av de årliga 
anslagen. Annars har Lunds univer
sitet förbyggt sig. Och han tycker 
inte heller att myndighetskapitalet 
ska ligga ute bland forskargrup
perna.

– Det bör ligga på institutions
nivå eftersom det är där ansvaret 
för personal och ekonomi i prakti
ken faller, säger Christer Löfstedt.

 MARIA LINDH

EKONOMI. På Samhällsvetenskap-
liga fakulteten har man medvetet 
under många år behållit en del av 
anslagen för att täcka kostnader i 
samband med stora ombyggnader 
och förväntade höjda hyror. Men 
byggprojekten har dragit ut på 
tiden och dekanus Ann-Katrin Bäck-
lund tycker att det är tråkigt att 
överskottet därmed har legat stilla.

Här ligger alltså myndighetskapitalet 
nästan helt och hållet på fakultetsnivå. På 
den största institutionen, Statsvetenskap
liga, har man ett överskott på två procent 
– och det är egentligen för lite, tycker 
prefekten Tomas Bergström. AnnKatrin 
Bäcklund menar också att man bör ha ett 
visst överskott på forskningsanslagen om 
någon kris skulle uppstå.

– Men på grundutbildningsanslagen 
finns det ingen anledning att spara – 
såvida det inte handlar om just lokaler och 
höjda hyror, säger hon.

 – Det har varit en medveten strategi 

Sparar till nya lokaler och höjda hyror
från fakultetsled
ningen att använda 
kapital för att 
långsamt kunna 
minska andra kost
nader i takt med 
att byggprojekten 
färdigställs – och 
därmed inte tvinga 
institutionerna att 
säga upp personal 

när det blir dags för nya högre hyror. 
– Verkligheten är ju sådan att nya 

lokaler kostar mer och studenterna kräver 
fler läsplatser och då måste man ju spara 
på något annat. Vi får ju inte mer pengar 
utan snarare mindre.

AnnKatrin Bäcklund är dock helt med 
på att försöka hålla nere det stora myndig
hetskapitalet, men hon ser förslaget om en 
central hyresfond som lite problematiskt.

– Gärna för mig, bara man får pengar 
när man behöver dem. Fast eftersom 
byggprojekt inte håller tiden kommer 
ju kapitalet ändå att ligga kvar, men då 
någon annanstans på universitetet.

för att klara en 
eventuell kris. Och 
man klarar inte en 
forskargrupp på en 
halv miljon särskilt 
länge – kanske ett 
par månader, säger 
Eva Ekblad och me
nar att det rent av 
kan vara klokt med 
en sådan buffert.

När det gäller överskott på grundut
bildningsanslaget är målet att inte ha 
något överskott över huvud taget. 

– Det finns det ingen anledning att ha 
– och vi har väldigt lite över på guansla
get, säger hon.

Naturvetenskapliga 
fakulteten:

Överskottet ligger hos forskargrupperna
Medicinska fakulteten: 

Samhällsvetenskapliga fakulteten:

AnnKatrin Bäcklund.

Eva Ekblad.

Christer Löfstedt.
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aktuellt.

ORGANISATION. Den förflyttning av 
centrumbildningar till fakulteter 
som just nu pågår inom LU väcker 
oro och diskussion. 

– Men när man väl vet vart man 
ska flytta infinner sig en lugnare 
och mer konstruktiv fas, menar Bo 
Ahrén, ordförande för universite-
tets särskilda verksamheter, USV. 
Men Merle Jacob, professor i forsk-
ningspolitik, menar att vägen till 
rätt fakultet är väl lång och osäker 
på LU.

Enligt Bo Ahrén befinner sig nu Centrum 
för Mellanösternstudier (CMES) och inno-
vationsforskningscentrumet CIRCLE i den 
mer konstruktiva fasen. De har båda fun-
nit sin fakultet, den första mer eller mindre 
motvilligt och den andra med glädje och ef-
ter ett långt sökande. 

Nuvarande universitetsledning har krympt 
USV från tretton till sju verksam heter och till 

årskiftet kommer bara fyra stycken att vara 
kvar. Bo Ahrén  börjar se mönster i flyttpro-
cessen.

– Oron brukar dämpas bland medarbe-
tarna när det är bestämt vilken fakultet som 
tar emot. En lärdom är att det är viktigt att 
vara tydlig och gå ut med så mycket informa-
tion möjligt, så tidigt som möjligt, säger han.

SAMTIDIGT SKA BESLUTEN förberedas ge-
nom breda diskussioner, något som är svårt 
att kombinera med tydliga besked till med-
arbetare om framtiden. CIRCLE:s anställda 
har i alla fall kunnat få besked – de flyttar till 
LTH och Institutionen för designvetenska-
per. Medarbetarna kommer att fortsätta sit-
ta tillsammans, men vara anställda av olika 
institutioner vid tre olika fakulteter.

– Vi har velat flytta till fakultet länge och 
har inte haft några interna stridigheter om 
det. Vi är mycket glada att rektor engagera-
de sig personligen i processen nu under vå-
ren, det var det som gjorde att det tog fart, 

säger Magnus Nilsson ställföreträdande fö-
reståndare för CIRCLE.

Att det har tagit så lång tid – beslutet om 
CIRCLE:s fakultetsflytt togs centralt 2012 – 
har bland annat haft att göra med oklara 
mandat i förhandlingssituationen.

– När vi på egen hand initierade kontak-
ter med fakulteterna som låg närmast vår 
verksamhet (EHL, S och LTH) så undrade de 
varför vi kom själva. Vi är ju små jämfört med 
resterande verksamhet och har ju inte haft 
någon beslutskraft bakom våra önskemål, 
fortsätter Magnus Nilsson. 

I LUNDS UNIVERSITETS ARBETSORDNING är 
det inskrivet att väletablerade verksamhe-
ter med både forskning och utbildning ska 
 organiseras under fakulteter. 

– Det ger en större täthet mellan fors-
karna som ingår i ett större sammanhang, 
och det gynnar långsiktigheten i både forsk-
ningen och utbildningen, säger Bo Ahrén.

Merle Jacob är professor i forsknings-

Kritik mot flytten av centrumbildningar till fakulteter:

– Ineffektiv process som ledningen 
borde ha styrt hårdare

Merle Jacob är professor i forskningspolitik och tycker att det är bra att centrumen flyttas in i fakulteter, men är kritisk till hur processen har 
gått till. Vicerektor Bo Ahrén har själv gått in som tillfällig föreståndare för CMES efter ledningskrisen där i samband med omorganisationen. 
foto: apelöga och jenny loftrup
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politik och har forskat om det svenska sys-
temet för hur forskning och innovation 
styrs och organiseras. Hon håller med uni-
versitetsledningen om att tvärvetenskapli-
ga centrum frodas bäst inom en fakultet. 
Att jämföra sig med framgångsrika ameri-
kanska universitet med många fria centrum 
som t.ex. Stanford eller Berkeley är fruktlöst, 
anser hon, eftersom de universiteten har en 
helt annan finansiering med en egen stark 
ekonomi och möjlighet att direktfinansiera 
sina centrum. Merle Jacob är dock kritisk 
till processen runt fakultetsflyttarna på LU.

– Den är ineffektiv och resurskrävande. 
Matchningen borde ha skett med bästa kun-
skapsproduktion som ledstjärna. Här borde 
universitetsledningarna – denna och förra – 
ha varit mer strategiskt styrande, menar hon.

PÅ CMES HAR DET VARIT TURBULENS runt 
centrumets flytt, som kommer att gå till 
Samhällsvetenskapliga fakulteten. När den 
förre föreståndaren Leif Stenberg fick nytt 
jobb på ett brittiskt universitet utsågs Tor-
sten Janson som hans efterföljare. Men han 
hann inte ens tillträda innan han avsade sig 
uppdraget. För att inte centrumet skulle stå 
utan föreståndare har man vidtagit en ovan-
lig åtgärd: USV:s ordförande Bo Ahrén har 
hoppat in tillfälligt och backas upp av kans-
lichefen på HT, Gunnel Holm. 

– Business as usual är prio ett. Anslag 
ska sökas, forskning och undervisning ska 
bedrivas som vanligt under tiden som en ny 
föreståndare rekryteras, säger Bo Ahrén och 

UNIVERSITETETS SÄRSKILDA VERKSAMHETER, USV

Universitetets särskilda verksamheter, USV, har krympt från tretton till sju 
verksamheter under nuvarande ledning. På universitetet finns drygt 40 tvär
vetenskapliga centrumbildningar, de flesta redan inom fakulteterna. De tvär
vetenskapliga centrumbildningar som ingår i USV är idag:
• Centrum för Mellanösternstudier (CMES) – flyttar till Samfak
• Centrum för preventiv livsmedelsforskning – upphör vid årsskiftet
• Centrum för Öst och Sydöstasienstudier
• CIRCLE, Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning 

 Economy – flyttar till LTH
• IIIEE, International Institute for Industrial Environmental Economics 
• LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies
• Pufendorfinstitutet

tillägger att hans inhopp fört det goda med 
sig att han har fått en mycket god inblick i 
hur ett centrum fungerar, bland annat ge-
nom intervjuer med alla anställda. 

NÄSTA FORMELLA STEG för både CMES och 
CIRCLE är en riskanalys som genomförs un-
der våren, sedan kommer formella flyttbe-
slut sannolikt före sommarledigheten.

Merle Jacob hade önskat att ledningen 
samlat dekaner och centrumföreståndare 
på ett tidigt stadium och låtit varje centrum 
presentera sin verksamhet. Efter det, anser 
hon, borde dekanerna ha utmanats att tän-
ka över hur universitetet kunde skapa bästa 
kunskapsproduktion tillsammans med cen-
trumbildningarna – vad ser de för nya möj-
liga forskningssamarbeten och utbildningar 
på sin fakultet?

– Först efter matchningen borde peng-
arna få komma i fokus. Nu har centrum-
föreståndare fått gå runt med mössan i 
hand, det är klart att inte alla föreståndare 
är rustade för sådana förhandlingar.

Alla dekaner är inte heller lockade av att 
ta ekonomiska risker för att skapa ny verk-
samhet. Merle Jacob beskriver det som en 
personlighetsfråga. 

– Men att skapa bästa möjliga kunskaps-
produktion är universitetets kärna, inte att 
bevara fakulteternas verksamhet exakt som 
den är. Om allt som är nytt och spännande 
sker utanför fakulteterna så kommer de till 
slut att vittra sönder.

JENNY LOFTRUP

JÄMSTÄLLDHET. Fördelas de statliga 
forskningsmedlen olika till kvinn-
liga respektive manliga forskare 
vid Medicinska fakulteten? Och 
förslagen till prioriteringar vid an-
sökningar till Wallenbergstiftel-
serna, är de jämställt fördelade?

Detta vill Medicinska fakulteten utreda, 
med hjälp av anslag från de medel LU 
utlyst för olika jämställdhetsprojekt. 

– Bakgrunden är en rapport från 
Statskontoret som tittat på fördel
ningen av fakultetsmedel vid olika 
lärosäten och olika fakulteter. Fördel
ningen visade sig vara påfallande sned 
genusmässigt. Kvinnorna missgynnades 
överlag, säger utredaren Birgitta Lars
son som ska leda projektet.

Hennes uppdrag är att studera hur 
anslagen fördelas mellan kvinnor och 
män i förhållande till ålder och ställning 
i forskarkarriären. Att en senior manlig 
forskare kan få mer än en junior kvinn
lig forskare är kanske inte anmärknings
värt, men om t.ex. jämnåriga kvinnliga 
och manliga professorer får olika stora 
anslag finns det anledning att reagera.

De statliga anslagen kommer till uni
versitetet centralt och går sedan vidare 
till fakulteterna, som fördelar dem på 
sina institutioner. När det gäller priorite
ringar inför ansökningar till Wallenberg
stiftelserna, där universiteten måste 
begränsa sitt totala antal ansökningar, 
sker en omvänd process. Institutionerna 
skickar in sina prioriteringar, som sam
manställs och sållas först av fakulteterna 
och sedan av LU centralt. 

– Resultatet – inte bara vid LU – är att 
mest manliga forskare söker de stora 
anslagen från Knut och Alice Wallen
bergs stiftelse, säger Birgitta Larsson.

Hennes rapport ska bli klar i höst, då 
resultaten ska spridas både inom och 
utanför universitetet.

– Vı vill hjälpa fler duktiga kvinnliga 
forskare i deras karriär. Vi hoppas att 
kunna skapa varningsflaggor för möjlig 
snedfördelning.

INGELA BJÖRCK 

Snedfördelade 
forskningsmedel utreds
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LEDNING. Det handlar mycket om 
internationell konkurrenskraft och 
samverkan när de nya styrelseleda-
möterna svarar på frågan om den 
viktigaste utmaningen för Lunds 
universitet. Men ”mitt i det hårda 
arbetet ska universitetet vara ett 
intellektuellt äventyr”, framhåller 
en av ledamöterna. 

Det rör sig om fem nya externa ledamö-
ter och en ny intern ledamot i universitets-
styrelsen. Det innebär att två externa sitter 
kvar, dvs. Anna Stelling, generaldirektör vid 
Kommerskollegium och Magnus Manders-
son, vice koncernchef för Ericsson. De två 
interna ledamöterna som sitter kvar är Ann-
Katrin Bäcklund, dekanus för Samhällsve-
tenskapliga fakulteten, och Tommy Anders-
son, professor och prefekt för Institutionen 
för translationell medicin. Här invid presen-
teras de nya styrelseledamöterna.

Internationell konkurrenskraft 
högt på agendan för nya styrelsen

Ingrid Bengtsson-Rijavec

Kommer från 
Trieste i Ita-
lien, ekonom-
examen i Lund, 
jobbat i Örkel-
ljunga kommun 
och på Finans-
departementet, 
budgetchef på Re-
gion Skåne och där efter dess  hälso- 
och sjukvårdsdirektör fram till maj i år. 
Nu strategisk rådgivare. 

Vilken utmaning ser du som den 
största för universitetet?
– Att söka kunskap och svar på de globala 
utmaningar som vi står inför och där beho-
vet av vetenskapliga framsteg är stort. Kun-
skapen ska bygga på vetenskapliga metoder 
och evidens och tåla att ifrågasättas och ut-
manas genom att sättas in i sammanhang 
som inte alltid är givna. Det är då innovatio-
ner kan uppstå. En av universitetsvärldens 
utmaningar är att tillgängliggöra sin forsk-
ning och se till att hitta en bra balans mellan 
grundforskning, tillämpad forskning och ut-
bildning. Samverkan mellan akademin och 
externa aktörer är också en viktig utmaning 
och förutsättning för att synliggöra och om-
sätta forskningen. 

Hur kan du med din kompetens bidra 
till ett framgångsrikt styrelsearbete? 
– Jag har en bred erfarenhet av styrning och 
ledning i olika delar av offentlig sektor. Min 
kompetens och erfarenhet kan komma till 

nytta när det gäller hur man kan tillgäng-
liggöra forskning för externa aktörer, 
men också att bidra med kunskap om 
vilka behov  externa  aktörer har av så-

väl forskning som utbildning för att kunna 
möta framtida krav på kompetens. Jag har 
en mångårig erfarenhet av att arbeta med 
hälso- och sjukvård samt life science – om-
råden som är starkt beroende av vetenskap 
och evidens. Det är erfarenheter som jag 
tror kan vara viktiga i det kommande sty-
relsearbetet.   

Jens Oddershede

Professor i kemi 
och tidigare rek-
tor för Syddansk 
Universitet i År-
hus samt ordfö-
rande i Dansk råd 
för forskning och 
innovation.

Vilken utmaning ser du som den 
största för universitetet? 
– Att uppfylla de berättigade förväntningar 
från samhället om ett massuniversitet som 
samarbetar brett med näringslivet och an-
dra organisationer och samtidigt upprätt-
hålla det klassiska universitetet på en inter-
nationell konkurrenskraftig nivå. Samhället 
betalar största delen av våra kostnader, så 
det är naturligt att de också kräver att vi ut-
bildar ett stort antal av våra ungdomar som 
kan bidra till kunskapsbaserade innovatio-
ner. Men är det helt förenligt med de krav 
en forskare ska uppfylla för att befinna sig i 
den vetenskapliga eliten och ger det arbets-
villkoret möjlighet att uppfylla kraven för de 
universitetsanställda? 

Hur kan du med din kompetens bidra 
till ett framgångsrikt styrelsearbete? 
– Mina 22 år som dekan och rektor, och åtta 
år som ordförande för danska  rektorer har 

aktuellt.

foto: m
ikael risedal
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svenskar som behöver validera och kom-
plettera sin utbildning.

Hur kan din kompetens bidra till ett 
framgångsrikt styrelsearbete? 
– Jag har lång erfarenhet av att leda en stor 
organisation i min roll som ordförande för 
LO. Jag har också erfarenhet av statliga sty-
relser, t.ex. som ordförande i Arbetslivsinsti-
tutet. Idag är jag ordförande i Cancerfonden 
och förste vice ordförande i Kyrkostyrelsen, 
båda de uppdragen har en tydlig koppling 
till universitetets verksamhet. 

Anne Ĺ Huillier

Ny intern ledamot 
är Anne L´Huillier, 
professor i fysik, 
ledamot av KVA 
och tidigare le-
damot av Nobel-
kommittén för 
 fysik.

Vilken utmaning ser du som den vikti-
gaste för universitet?
– Att behålla och öka kvaliteten på under-
visningen och forskningen, fortsätta med 
internationaliseringen, t.ex. öppna dör-
rar för studenter från hela världen, att öka 
jämställdheten på flera nivåer samt att på 
bästa sätt utnyttja närheten till MAX IV, 
ESS och Science Village Scandinavia vid 
Brunnshög. 

Hur kan du med din kompetens bidra 
till ett framgångsrikt styrelsearbete? 
– Jag vill bidra med min erfarenhet som ak-
tiv lärare och forskare inom ett tekniskt, 
experimentellt område. Jag är mycket en-
gagerad inom grundutbildning och forskar-
utbildning, bland annat i ett internationellt 
masterprogram. I mitt forskningsfält (fysik) 
finns tyvärr alldeles för få kvinnor och jäm-
ställdhetsfrågor dyker ofta upp. Interna-
tionalisering är del av min vardag. Jag har 
även mycket erfarenhet av forskningsutvär-
dering, båda nationellt och internationellt 
och vet att excellens i forskningen är viktigt 
för Lunds universitet. 

MARIA LINDH

gett mig inblick i de villkor som gäller för 
universitet som Lunds universitet som hör 
till världseliten och som naturligtvis ska fort-
sätta med det. Som ordförande i dag för 
Danmarks Forsknings- og Innovationspoli-
tiske Råd har jag en bred insikt när det gäller 
forskning och innovation internationellt sett 
– både i offentlig och privat regi.

Gunnar Wetterberg

Författare och 
 historiker, med ett 
förflutet på UD 
och Svenska Kom-
munförbundet. 
Senast samhälls-
politisk chef vid 
SACO och profil i 
nya Fråga Lund. 

Vilken utmaning ser du som den 
största för universitetet?
– Att forskningen och utbildningen i Lund 
kan mäta sig med andra universitet i Euro-
pa, och att samspelet mellan dem fungerar, 
så att de befruktar varandra och kan nå ut i 
resten av samhället. ”Är man vid akademien 
för att läsa läxor?” utbrast C. A. Agardh i ett 
brev till Esaias Tegnér 1839. Mitt i det hårda 
arbetet ska universitetet vara ett intellektu-
ellt äventyr, för studenten lika väl som för 
forskaren. 

Hur kan du med din kompetens bidra 
till ett framgångsrikt styrelsearbete? 
– Jag hoppas att jag kan blanda mina erfa-
renheter med de andras, och att många års 
samspel med vetenskap och forskning har 
gett en del uppslag som jag kan bidra med.

Annika Winsth 

Chefsekonom vid 
Nordea, tidiga-
re vice styrelse-
ordförande för 
Institutet för fram-
tidsstudier och 
sitter med i UD:s 
antagningsnämnd 
för diplomat-
programmet. 
 

Vilken utmaning ser du som den 
största för universitetet idag?
– Tillgång till information och utbildning 
sker allt mer digitalt. Världsledande univer-
sitet gör utbildningar lättåtkomliga globalt 
till en billig peng. Svenska universitet behö-
ver vässa sig. Att kunna erbjuda högkvalita-
tiva utbildningar och forma en miljö som gör 
det möjligt att locka till sig ledande forskare 
och duktiga studenter blir än mer nödvän-
digt framöver. 
 
Hur kan din kompetens bidra till ett 
framgångsrikt styrelsearbete? 
– Jag hoppas att jag som representant från 
näringslivet kan främja ett fortsatt gott sam-
arbete och utbyte mellan akademin och nä-
ringslivet. Sverige och svenska företag är 
beroende av högkvalificerade medarbetare 
och fortsatt utveckling för att kunna ligga 
i framkant. Här spelar universiteten en av-
görande roll. I en komplex värld, och med 
tanke på de stora förändringar vi står inför, 
är ett nära samarbete en förutsättning för 
att lyckas.

 
Wanja Lundby-Wedin

Första kvinnli-
ga ordföranden 
i LO mellan 2000 
och 2007, däref-
ter flera styrel-
seuppdrag bland 
annat i Folksam 
och AMF Pension. 
Hon är första vice 
kyrko ordförande (efter ärkebiskopen) 
i kyrko styrelsen som är Svenska kyr-
kans högsta beslutande organ.
 
Vilken utmaning ser du som den 
största för universitetet?
– Att universiteten interagerar mer med 
civil samhället. Det handlar både om att bi-
dra med kunskap och att inhämta kunskap, 
som inte nödvändigtvis vilar på akademisk 
grund. Det finns också ett ökat behov av 
samarbete med andra forskningsaktörer, 
inte minst tvärvetenskapligt. Jag tror också 
att universiteten kan göra mer för att öpp-
na upp sin verksamhet för de många nya 
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KULTUR. I höst öppnar Kungshuset 
tillfälligt sina portar för allmänhe-
ten och bjuder in till en utställning 
inom ramen för 350-årsjubileet. 

Det är Inter Arts Center vid 
Konstnärliga fakulteten och Skisser-
nas Museum som tillsammans står 
bakom ”På tröskeln till kunskap”, 
som ska gestalta hur universitetets 
äldsta hus förhåller sig till världen 
utanför. Och tvärtom.

Christian Skovberg Jensen är förestånda-
re vid Inter Arts Center och berättar hur 
Kungshusets framtida funktion som be-
sökscentrum tillsammans med historien 
bakåt fick bitarna att falla på plats för en 
konstutställning. 

Kungshuset ligger som en tröskel till res-
ten av universitetet och temat trösklar blir 
återkommande i utställningen. Hur man 
kommer över och förbi dem  eller hur de 
stoppar och stänger ute. Det blir ett tema 
kring rörelser och även ljud- och video-
installationer som bland andra en indisk 
konstnärsgrupp arbetar med just nu.

– Vi går in och jobbar med huset som det 
är med spår från filosoferna som var där se-
nast och med en anda som går tillbaka till 
där allting började. Vi vill att besökarna ska 

Kungshuset öppnas 
för konstutställning 

lära känna huset och dess relation till om-
världen genom utställningens olika delar, 
säger Christian Skovbjerg Jensen.

PÅ BOTTENVÅNINGEN där Filosofiska insti-
tutionens bibliotek låg kommer det finnas 
en exposé över aldrig utlånade böcker. På 
en annan plats i huset planeras en utställ-
ning med collage av fossiler och dinosaurier, 
vidare är en fransk performance-konstnär 

– Kom och utforska Kungshuset i 
höst, uppmanar Kungshus intendenten 
 Marie Liljenberg alla intresserade. 
foto: maria lindh 

Christian Skovbjerg Jensen förbereder nu till
sammans med Skissernas museum utställ
ningen ”On the Thresholds of Knowledge” 
som öppnar i Kungshuset den 6 september. 
foto: lea nielsen

Före ombyggnaden till besökscentrum



LUM NR 4 | 2017     13

ADMINISTRATION. Nu är överens-
kommelsen mellan Lunds univer-
sitet och Statens servicecenter 
undertecknat vilket innebär att 
17 lönehandläggare och deras 
chef Birgitta Carlsson byter 
arbetsgivare från och med april 
nästa år.

– När man jobbat på universi-
tetet i 30 år och känner stolthet 
över sin arbetsplats så är det 
klart att det känns att separeras 
från den, säger hon – men är glad 
över att alla får behålla sina jobb 
och vara kvar i Lund.

Anledningen till förändringen är ett re-
geringsbeslut som går ut på att alla statli-
ga myndigheters löneadministration ska 
utföras av Statens servicecenter som ett 
led i en effektivare statsförvaltning. Flera 
lärosäten som Göteborgs universitet och 
högskolorna i Blekinge och Kristianstad 
har redan anslutit sig till det statliga ser-
vicecentret och fler är på väg. 

Att personalen vid lönekontoret får 
behålla sina jobb och inte behöver byta 
stad var viktiga faktorer för universitets-
ledningens beslut om övergången till 
Statens servicecenter som har sin hem-
vist i Göteborg för universitets- och hög-
skoleområdet. Just nu sitter lönehand-
läggarna centralt vid universitetsplatsen 
i arkeologernas tidigare lokaler snett 
emot AF-borgen. Men där kommer de 
inte att vara kvar.

– Det är ju en fantastisk miljö, säger 
Birgitta Carlsson, men kan se att flytten 
därifrån kanske kan fungera som en bra 
gränsdragning från en gammal till en ny 
arbetsgivare. 

– Eftersom vi har många pendlare 

hos oss har vi bett om lokaler nära statio-
nen och det har servicecentret lovat att ta 
hänsyn till, tillägger hon.

Det blir ett helt nytt arbetssätt särskilt 
för lönehandläggarna, men även för den 
del av universitetets personal som hante-
rar personalärenden som påverkar löne-
utbetalningar. Pappersblanketternas tid 
kommer definitivt att avslutas – och un-
der hösten kommer troligen berörd per-
sonal att erbjudas interna kurser för att 
övergången till den nya lönehanteringen 
ska fungera så smidigt som möjligt.

Den förväntade effektivare löneadmi-
nistrationen som regeringen efterlyser, 
förväntas inte innebära att någon av LU:s 
nuvarande lönehandläggare kommer att 
bli övertalig.

– Däremot är det möjligt och troligt att 
vi på sikt även kommer att hantera andra 
universitets och högskolors löner, säger 
Birgitta Carlsson.

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

Lönekontoret lämnar 
Lunds universitet

inbjuden som ska ta besökarna (blundan-
des) i handen och leda dem runt i huset 
och utan för kring universitetsplatsen och 
i närliggande universitetsbyggnader.

Detta och en hel del annat bjuds all-
mänheten på mellan den 6 september 
och 1 oktober då utställningen med det 
engelska namnet ”On the Thresholds 
of Knowledge” pågår. Därefter stängs 
Kungs huset igen och vid årsskiftet plane-
ras första spadtaget till den renovering 
som förväntas pågå till 2019. Sedan öpp-
nar Kungshuset som ett besökscentrum 
med bland annat utställningar, studiemil-
jöer, kontorsutrymmen och möteslokaler.

NYA KUNGSHUSINTENDENTEN Marie Lil-
jenberg är redan på plats och fullt uppta-
gen med samordningen och planeringen 
av verksamheterna i det anrika huset.

– Det är bra att jag är på plats i god tid. 
Många ska samverka och jobba tillsam-
mans. Att arbeta med byggnadsminnen 
tar tid, säger hon.

Marie Liljenberg har ett förflutet 
som gymnasielärare och har sedan un-
der lång tid varit verksam inom kultur-
sektorn bland annat i Region Skåne och 
under tio års tid på Wanås utställningar. 
Hon har erfarenhet från projektledning 
av EU-projekt inom besöksnäringen och 
har fått pris för projekt inom landsbygds-
programmet. Närmast kommer hon från 
Karlshamns kommun där hon har varit 
chef för kultur- och biblioteksverksam-
heterna. 

HON SER STORA UTMANINGAR med 
Kungshuset som hon tidigare bara be-
undrat på avstånd.

– Nu ska byggnaden få en ny funktion 
med öppna och tillgängliga ytor. Det finns 
stora och positiva förväntningar på detta 
och det är roligt. Den stora utmaningen 
blir att få de gamla anrika miljöerna att 
leva, säger hon, och gläds över höstut-
ställningen som nu håller på att ta form. 

– Kom och utforska huset och begrep-
pet kunskap genom utställningen, upp-
manar Marie Liljenberg.

MARIA LINDH

Birgitta Carlsson är i alla fall nöjd över 
att alla lönehandläggare får behålla sina 
jobb och att de får stanna kvar i Lund.



14                          LUM NR 4 | 2017

CROWDFUNDING. Antonio Cordero 
hoppades att gräsrotsfinansiering 
skulle hjälpa honom när han ville 
ägna sig åt sitt sidoprojekt om dos-
sköldpaddan. Några pengar blev 
det aldrig men lärdomar om både 
marknadsföring och att nå ut med 
sin forskning.

Gräsrotsfinansiering, eller crowdfunding, är 
ett sätt att via internet finansiera allt från 
tillverkning av enskilda produkter till aka-
demisk forskning. Ibland skänker givarna 
pengar enbart för den goda sakens skull, 
ibland är en belöning kopplad till gåvan. 

EN CROWDFUNDINGKAMPANJ använder sig 
ofta av en plattform som tar en viss pro-
cent av de insamlade pengarna, ett upplägg 
som Antonio Cordero vid Biologiska insti-

Fruktlös crowdfunding
gav viktiga lärdomar

tutionen i Lund känner igen. I hans fall var 
det en plattform som nischat sig mot forsk-
ning, Experiment.com, som kontaktade ho-
nom efter att ha läst en av hans artiklar. Han 
beskriver upplägget som lite av en tävling 
om pengar. 

Han och nio andra personer skulle puf-
fa för varsitt projekt. Var och en fick sätta 
sitt eget mål om hur mycket pengar de ville 
samla in genom gräsrotsfinansiering. När 30 
dagar hade gått räknades hur mycket som 
samlats in. De som nått sina mål fick peng-
arna. De andra inte.

ANTONIO CORDERO VALDE sitt sidoprojekt 
om släktet dossköldpaddor (Terrapene) och 
de bakomliggande mekanismerna till hur 
den stänger sitt skal så att sköldpaddan blir 
helt innesluten och skyddad. 

– Mitt mål var 1500 dollar, men jag nåd-

de bara 275 dollar, så jag fick ingenting. 
Pengarna som jag samlat in gick tillbaka till 
de sex givarna. Kanske skulle jag ha satt rib-
ban lägre, jag tror det bara var tre eller fyra 
av oss tio som deltog som faktiskt nådde 
sina mål, berättar han. 

ANTONIO CORDERO SER både för- och nack-
delar med just det upplägg som han del-
tog i. Negativt var att det oundvikligen blev 
en tävling om pengar. Organisatörerna på 
Experiment.com hade valt ut reptiler som 
tema. Resultatet blev att de tio projekten 
som deltog på något sätt handlade om rep-
tiler. Därmed liknade de också varandra. 

– Jag tror att de som potentiellt ville och 
kunde bidra med pengar hade för många 
valmöjligheter på samma tema. Jag var 
tvungen att anstränga mig hårt för att få 
mitt projekt att sticka ut bland de andra, 
berättar Antonio Cordero. 

Positivt var all den hjälp han fick av ar-
rangören med att nå ut med sin forskning 
genom sociala medier.

– Jag insåg att jag var tvungen att för-
bättra mitt sätt att via sociala medier nå ut 
till en publik som inte är experter på äm-
net. Det var bra träning för mig att skriva 
populärvetenskapligt. Det jag lärde mig om 
att marknadsföra min forskning fick jag an-
vändning för när jag senare sökte och fick 
ett EU-anslag. 

IDAG GRÄMER HAN SIG INTE över att han 
inte nådde målet. Och han kan mycket väl 
tänka sig att använda gräsrotsfinansiering 
igen. 

– Ja, absolut. Jag tror ett projekt som är 
djärvt och innovativt och med potential att 
intressera en bred allmänhet har störst möj-
lighet att lyckas med crowdfunding. Ett pro-
jekt som syftar till att nå fram till en specifik 
produkt eller metod passar det här finansie-
ringssättet, säger Antonio Cordero. 

JAN OLSSON

FOTNOT: Crowd.Science och Experiment.com 
är två plattformar för gräsrotsfinansiering 
som båda är inriktade mot forskning. 

aktuellt.

Antonio Cordero 
lyckades inte crowd
funda sitt projekt 
om dossköldpaddan, 
men lärde sig mycket 
nyttigt på vägen. 
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BREDDAD REKRYTERING. Vad innebär 
det att tillhöra ”de första”, det vill 
säga normen inom akademin? Vad 
finns i deras beteende som försvå-
rar arbetet med breddad rekryte-
ring? 

Med den frågeställningen vän-
der genusvetaren Lovise Haj Brade 
blicken från dem som av olika an-
ledningar exkluderas av akademin 
till dem som av andra anledningar 
är mest välkomna.

Lovise Haj Brade har intervjuat 22 docenter 
och professorer inom samhällsvetenskap-
liga och humanistiska fakulteter runt om 
i Sverige. Gemensamt för samtliga var att 
minst en av deras föräldrar skulle vara dis-
puterad. Det hon ville komma åt i sina inter-
vjuer var hur det är att inte möta motstånd 
på sin färd genom akademin.

– Jag valde att fokusera på det jag kallar 
”de första” istället för avvikaren, ”de an-
dra” eftersom jag tror att det är ett bättre 
angreppsätt när det gäller att bredda rekry-
teringen till universitetet, säger Lovise Haj 
Brade, som själv kommer från akademisk 
bakgrund även om hon är den första i sin 
familj som har disputerat. 

MEN ANGREPPSSÄTTET var inte helt enkelt, 
berättar hon. Efter ett par intervjuer upp-
täckte hon att det var svårt att hitta sätt 
att diskutera just privilegier och friktions-
frihet. De intervjuade tyckte inte alls att de 
tack vare sin akademiska bakgrund skulle 
ha haft någon som helst fördel – tvärtom 
upplevde majoriteten av deltagarna sig som 
helt neutrala och menade att det enbart var 
meritokrati som gjort att de kommit dit de 
var. Men samtidigt beskrevs vägen in i aka-
demin ofta i termer av ”Jag var klar med min 
utbildning och då såg institutionen till att 
ordna en doktorandtjänst åt mig”. 

När Lovise Haj Brade påpekade att det 
kanske inte är slump att tjänster uppstår när 
rätt person behöver dem så fick hon visst 
medhåll från deltagarna på en generell nivå, 

men få kunde se att det haft någon bety-
delse i det egna fallet. 

DET FÖRVÅNADE LOVISE HAJ BRADE att så 
få av hennes intervjupersoner faktiskt re-
flekterade så lite över vilken betydelse som 
deras bakgrund hade haft för deras karriär. 
Efter ett par intervjuer som inte gav särskilt 
mycket började hon använda sig av en mer 
konfrontativ metod som hon kallar ”glädje-
dödaren”. Den går ut på att hon ifrågasätter 
deras berättelser och att de fått sin anställ-
ningar enbart på meriter.

– Jag försökte pressa dem lite för att få 
fram en reflektion. I några fall satt de på 
samma kontor som en av deras förälder haft 
och med ett porträtt av dem på väggen och 
berättade gärna om spännande, intellektu-
ella samtal i barndomshemmet. Man kan 
tycka att det borde legat nära tillhands att 
i alla fall kunna diskutera om ens bakgrund 
haft betydelse för ens karriär inom samma 
fält som föräldrarna, men så var det inte. 

LOVISE HAJ BRADE SÄGER att det blev ex-
tremt dålig stämning när hon började med 
”glädjedödarmetoden”. 

– Det fanns dem som ställde sig upp och 

skrek åt mig. Det var tydligt att mina infor-
manter upplevde det som väldigt jobbigt 
och provocerande att få sin neutralitet och 
självständighet ifrågasatt, men för mig blev 
dessa reaktioner också en indikation på att 
det fanns något att undersöka.

OCH METODEN GAV RESULTAT. Efter utbrot-
ten blev samtalen mer reflekterande. An-
tingen i direkt anslutning till intervjuerna el-
ler i efterhand per mail. 

Lovise Haj Brade har inte bara använt 
sig av en ganska kontroversiell metod i sin 
forskning. Hon har också använt sig av ett 
annorlunda sätt skriva. Bland annat består 
sammanfattningarna efter flera kapitel av 
en fiktiv intervju där hon själv låter sig in-
tervjuas av en oförstående praktikant på en 
fiktiv universitetstidning. Sammanfattning-
en är journalistpraktikantens slutartikel. 

På vilket sätt tror du att din forskning kan 
bidra till breddad rekrytering?

– Jag hoppas att min forskning kan bidra 
till att vi i högre grad börjar vända blicken 
mot oss själva och lägga mer krut på att ifrå-
gasätta det bestående snarare än att hjälpa 
”de som ska in” att bli mer som vi är.

 TEXT & FOTO: ULRIKA OREDSSON

”Infödda” forskare förnekar fördel

Många intervjupersoner blev arga när Lovise Haj Brade använde sig av en ”glädjedödarmetod”.
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INTERNATIONELLT. Andra Juganaru 
kommer ifrån det hotade universi-
tetet CEU i Ungern. Efter tre måna-
der som gästdoktorand vid LU är 
hon inte säker på om hon har något 
universitet att återvända till.

– Om universitet stängs blir det ett väldigt 
stort steg tillbaka, ett steg mot kommunist-
tidens universitet i de här länderna, menar 
Andra Juganaru som har ständig kontakt 
med CEU och den stora doktorandgruppen 
från CEU som är utomlands just nu. 

En ny lag i Ungern kan komma att tvinga 
det topprankade universitetet Central Euro-
pean University, CEU, att lägga ner. Hoppet 
står nu till att EU inför sanktioner mot Ungern 
som tvingar regeringen att dra tillbaka lagen.

RUMÄNSKAN ANDRA JUGANARU, är en av 
många doktorander som har antagits till 
CEU via stipendium. Hennes handledare 
här i Sverige, professor Samuel Rubenson på 
Centrum för teologi och religionsvetenskap 
försöker stötta henne och har gjort vad han 
kan för att väcka medvetande på LU om vad 
den nya lagen kan komma att innebära för 
CEU och den högre utbildningen i Europa. 

– Universitetet CEU är en bro mellan väst 
och öst. En nedläggning av universitet skulle 
innebära att Ungern blev mer isolerat och 
fick färre influenser från andra länder, säger 
Samuel Rubenson. 

Lagen stramar åt reglerna för utlands-
styrda universitet i Ungern och CEU styrs 
från USA. 

Om inte de som protesterar mot lagen 
vinner striden och lagen dras tillbaka kom-
mer CEU till slut att behöva läggas ner.

 – Det handlar inte bara om att stänga en 
institution. Det hindrar människor från att få 
utbildning som grundar sig på tanken om 
akademisk frihet och evidensbaserad kun-

skap och det begränsar människors rätt att 
tänka fritt, säger Andra Juganaru.

Universitetet har fått ett stort stöd runt-
om i världen. LERU, en sammanslutning av 
europeiska universitet där LU ingår, och när-
mare 1000 vetenskapsmän världen över har 
uttryckt sin bestörtning. Inte mindre än 18 
nobelpristagare har skrivit på en protestlista 
och i Sverige har Kungliga Vetenskapsaka-
demien protesterat.

LAGEN ÄR DEL av en större omsvängning 
från premiärminister Victor Orbán, som 
själv menar att han försvarar Ungerns in-
tressen, men som kritikerna menar under-
minerar fritt tänkande, det öppna samhället 
och den akademiska friheten. Han har länge 
varit kritisk mot det liberalt styrda CEU och 
dess grundare filantropen och finansman-
nen George Soros. Ytterst riktar sig lagänd-
ringen mot den liberala tankemodellen i EU, 
som tror på fri rörlighet, globalisering och 
mänskliga fri- och rättigheter.

Universitetet startade efter Berlinmurens 
fall 1991. Idén var att skapa ett universitet 
som gav människor i de forna östländerna 
möjlighet att läsa på ett fritt, demokratiskt 

BRO MELLAN ÖST OCH VÄST

Programutbildningarna vid CEU är 
giltiga både i Ungern och USA. Uni
versitetet har stora resurser och är ett 
av få östuniversitet som har mycket 
samarbeten med akademiker på an
dra universitet i Europa och USA.

Samuel Rubenson menar samti
digt att det är en förlust för den hö
gre utbildningen i Europa, eftersom 
CEU är ett av få universitet i Europa 
som kan bidra med det östeuropeis
ka perspektivet.

– Som påve Johannes Paulus II sa 
så behöver Europa andas med två 
lungor – både västs och östs perspek
tiv och temperament behövs. Utan 
CEU riskerar vi att en av Europas aka
demiska lungor slutar att fungera, 
säger Samuel Rubenson.

Nedläggningshot mot ungerska 
CEU upprör forskarvärlden

Gästdokto
randen An
dra Juga
naru vet inte 
om hennes 
hemuniversi
tet finns kvar 
när hon ska 
tillbaka igen. 
Hon stöttas 
av sin hand
ledare Samu
el Rubenson. 
foto: jenny 
loftrup

styrt och globalt universitet. Idag har univer-
sitetet ca 1400 studenter från över 100 länder 
och det räknas bland de 200 bästa i världen. 

GISELA LINDBERG

aktuellt.
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SAMVERKAN. Brobyggare. Kompis. 
Guide. Inspiratör. Så vill den ideella 
organisationen Campus Vänner 
uppfattas. Med omkring 60 med-
lemsföretag är Campus Vänner en 
betydande mötesplats och bro mel-
lan universitetet och näringslivet i 
regionen. 

– Campus Vänners vision är att alla studen-
ter ska få kontakt med näringslivet och den 
offentliga sektorn under sin studietid – det 
är den stora poängen. Vi har också stipen-
dieutdelningar och ett mentorsprogram, 
säger Mikael Ottebrant, verksamhetsleda-
re för Campus Vänner sedan februari i år.

Insatsen för att bli medlem är, förutom 
engagemang för LU och regionens utveck-
ling, en årsavgift på 10.000 kronor som  går 
till att utveckla samverkan mellan studenter 
och näringsliv, bl.a. genom nätverksträffar 
och frukostmöten. Varje termin delar Cam-
pus Vänner ut stipendier som kan sökas av 
studenter och medarbetare vid Campus.

– Vi vill satsa på att stipendierna ska ge 
någon form av återväxt i regionen och rik-
ta fokus på att vi är en brobyggare mellan 
Campus Helsingborg och näringslivet. 

Medlemmarna finns både inom den of-
fentliga sektorn och näringslivet, flera med 
global verksamhet: Nestlé, Helsingborgs 
stad, Elite Hotels, McNeil (Johnson & John-
son), DHL, Helsingborgs Dagblad, Handels-

banken, SEB, PwC, Helsingborgs Hamn, 
Wihlborgs Fastigheter, Kemira och Pyramid 
är några som stöttar universitetet.

– Medlemsföretagen får tillgång till mor-
gondagens medarbetare, studenterna. De 
får också ett intressant nätverk inom Cam-
pus Vänner. Vårt mål är att komma upp i 200 
medlemmar och vi vill öka medlemsvärdet. 
Jag tänker mig ännu fler kontaktytor mot 
studenterna. Det ska vara enkelt att mötas, 
säger Mikael Ottebrant.

CAMPUS VÄNNER ERBJUDER sina medlem-
mar konceptet ”Omvänt mentorskap”, som 
innebär att studenten är mentor och med-
lemmen är adept. Tanken är att skifta mind-
set: nu är det företagens tur att vara nyfikna 
på studenterna, menar Mikael Ottebrant. 

– Vi körde igång mentorsprogrammet vid 
årsskiftet och jag har bara hört positivt om 
det, säger han.

I början av maj delades vårens stipendi-
er ut. Ceremonin ramades in av ett samtal 
på temat ”Hur attraherar vi morgondagens 
medarbetare?” med Karin Bergman, HR-
chef på IKEA Group och Claes Peyron, VD 
för Universum. Bland de tio stipendiaterna 
finns en grupp studenter i strategisk kom-
munikation, som fick 30.000 kronor till sitt 
projekt ”Brobyggaren”. Johan Gladh, Ellen 
Westerberg och Ida Nilsson är tre av studen-
terna som har jobbat i projektet.

– Vi har gjort arbetet på uppdrag av 

Campus Vänner, som vill utveckla sin digi-
tala kommunikation. Projektet går ut på att 
vi ska jobba mot en uppdragsgivare. Det är 
ett coolt kursformat som ger oss fria händer, 
säger Johan Gladh.

– Eftersom vi bara var sex studenter på 
kursen valde vi att jobba tillsammans alli-
hop för att kunna göra mer och få med olika 
delar i projektet, berättar Ellen Westerberg.

Studenterna har utvecklat en ”kommu-
nikativ helhetslösning”, som bl.a. innehåller 
en mobilapp. 

– Tanken är att appen ska lanseras för 
studenterna i september. Innan dess hop-
pas vi att företagen har fyllt på med inne-
håll i form av erbjudanden om praktik, exa-
mensprojekt eller jobb, säger Johan Gladh. 

Genom appen vill gruppen göra något 
exklusivt för medlemmarna, berättar Ida 
Nilsson. Här kan företagen och studenter-
na kommunicera direkt med varandra. 

– Vi har tittat på hur Campus Vänner kan 
bli mer synliga både genom digitala och fy-
siska mötesplatser. Ofta är första steget in 
till ett företag ganska svårt, säger hon. 

Nu hoppas gruppen att deras arbete 
kommer att underlätta brobyggandet. 

– Vi har investerat väldigt mycket tid, 
känslor och energi i det här projektet och vill 
att det ska komma till nytta och bli en win-
win-situation för studenterna och Campus 
Vänners medlemmar. 

TEXT & FOTO: EVA NELSSON

Näringslivet sluter upp 
bakom studenterna i Helsingborg

Vänster: Campus 
Vänners verksam
hetsledare Mikael 
Ottebrant 
Höger: Studenter
na Ida Nilsson, Johan 
Gladh och Ellen Wes
terberg (fr vänster) 
har fått stipendium 
för att utveckla Cam
pus Vänners digitala 
kommunikation.
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Utvecklingen av intelligenta robotar tillsammans med möjligheten att 
ändra i människors DNA, och kanske – att stöta på liv i rymden! Det 
är faktorer som gör det brådskande att tänka igenom hur vi ska 
definiera vad som är liv och anses som levande. En forskargrupp 
på Pufendorfinstitutet har nu tagit sig an denna stora uppgift. 

– Om vi betraktar något som intelligent följer också 
ansvar och skyldigheter. Vem tar ansvar för om exem-
pelvis en robot dödar eller skadar någon? frågar sig 
evolutionsbiologen Jessica Abbott.

Liv 2.0
18       
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I forskargruppen ingår också idéhisto-
rikern David Dunér, medicinetikern 
Mats Johansson samt kognitionsveta-
ren Christian Balkenius. De ställer frå-

gor som huruvida det är moraliskt 
rätt att förändra männis-

kan genom gentek-
nik, hur syntetiskt liv 

ska utvecklas – vad 
som ska beva-
ras och kasseras, 
och hur vi som 
art ska förhål-
la oss till system 
med helt andra 

livsmål än våra egna. 

JESSICA ABBOTT tror 
att vi inom tio år kan-
ske kan skapa syn-
tetiskt liv, i form av 
celler som kan re-
producera sig. Men 
hon säger också att 

PUFENDORFTEMAT 
PLURALITY OF LIVES 

Forskarna ingår i temat Plurality of 
Lives som verkar vid Pufendorfinstitu
tet. Temat utforskar definitionen av 
liv och har slutsymposium den 14 juni. 

Temat omfattas av: semiotikern 
Anna Cabak Rédei, evolutions
biologen Jessica Abbott, filosofen 
Erik Persson, filosofen och medici
netikern Mats Johansson, etikern 
Anders Melin, idéhistoriken David 
Dunér, astronomen Dainis Dravins, 
statsvetaren Maria Hedlund, juristen 
Markus Gunneflo, kemisten Petter 
Persson och kognitionsvetaren Chris
tian Balkenius. 

Läs mer på www.pi.lu.se/verksam
het/temaapluralityoflives 

vi idag faktiskt inte kan bygga syntetiska 
celler – vi vet helt enkelt inte vilka funktio-
ner alla gener i våra celler har. Hon anser 
inte heller att det är möjligt att återskapa 
utdöda djurarter, trots de försök som har 
gjorts med att få kycklingembryon till att 
utveckla reptilnosar istället för fågelnäbbar 
och mammutgener som har stoppats in i 
elefantembryon.

– Många vill återskapa nytt liv, men sys-
temet för att göra det är för skakigt. Man 
kan också fråga sig om det är rätt, att åter-
skapa en utdöd art bara för att det är kul, 
för att man kan, säger hon.

Det man kan göra idag är att modifiera 
gener, och Jessica Abbott berättar om den 
genetiska saxen CRISPR som kan klippa och 
klistra i gener. Den tekniken kan användas 

för att exempelvis genmodifiera em-
bryon genom att eliminera gener som 
bär på mutationer och allvarliga sjuk-
domar. Försök på mänskliga icke-livs-
dugliga embryon har redan gjorts i 
Kina med blandade resultat. 

MATS JOHANSSON har svårt att tro att 
man inte kommer att gå vidare med denna 
typ av forskning, även om det kanske är mer 
troligt att utvecklingen inom genetiken i ett 
första skede sker inom fosterdiagnostiken. 

– Jag tror att det kommer att börja med 
att man väljer bort allt fler allvarliga sjuk-
domar, men att utvecklingen kommer att 
snabbas på inom alla områden där gentek-
nik kan användas. 

Utvecklingen av genteknik bär också 
med sig fördelar som att man i framtiden 
ta fram bättre mediciner, speciellt anpassa-
de för olika individer, förhindra ärftliga sjuk-
domar och förebygga ohälsa genom att ti-
digt sätta in behandlingar.

Vad gäller upptäckten av liv i rymden me-
nar David Dunér att vi aldrig kommer att 

vara säkra på att vi är ensamma i rymden. 
Det beror på att vi inte kan utforska alla pla-
neter i universum – eftersom det handlar om 
ofantliga avstånd i tid och rum.

MÄNSKLIGHETEN SKULLE DOCK faktiskt 
kunna hitta liv på närmare håll i rymden, i 
vårt eget solsystem. Amerikanska rymdsty-
relsen NASA har genom att använda mass-
spektrometer upptäckt ett överflöd av väte-
molekyler i vattenpelare som sköt upp från 
Saturnus måne Enceladus, något som visar 
att metan skulle kunna bildas även i havet 
under dess yta av is. Nyligen upptäcktes 

också ytterligare sju nya exoplaneter – pla-
neter utanför vårt eget solsystem – och tre 
har gynnsamma förutsättningar för vatte-
noceaner där liv skulle kunna uppstå.

– Vi kommer nog aldrig att hålla en 
 utom jording i handen. De närmsta exo       -
planeterna är visserligen bara 4,2 ljusår 

"Många vill återskapa nytt liv, men systemet 
för att göra det är för skakigt. Man kan också 
fråga sig om det är rätt, att återskapa en utdöd 
art bara för att det är kul, för att man kan."

t

 ill: liu zishan/shutterstock
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va sina drömmar och förhoppningar. I 
Japan används även geminoider – ro-
botar som liknar specifika människor– 
som assistenter i affärer, TV-presen-
tatörer och skådespelare. Företaget 
Tesla i USA har utvecklat självkörande 
bilar, Apple använder AI till sin digita-
la assistent Siri, och datorprogrammet 
AlphaGo har slagit en av världsmäs-
tarna i brädspelet GO.

Men om AI någonsin kommer att 
kunna anses vara levande är en öp-
pen fråga menar forskargruppen – 
och det är svårt att sia om hur utveck-
lingen kommer att fortskrida.

CHRISTAN BALKENIUS MENAR att 
en AI måste kunna föröka sig, eller 
vara designad så att den kan repa-
rera sig för att anses vara levande. 

Han, i motsats till exempelvis visionären 
Elon Musk, som har startat företaget 
OpenAI som är inriktat på att utveckla 

vänlig och säker AI, anser att vi människor 
inte kommer att utveckla robotar med egen 
vilja och egna mål, eftersom det helt enkelt 
vore dumt. 

– Det är bättre att skapa maskiner som 
inte har ett medvetande, som bara är en 
hjälp till oss.

Mats Johansson däremot kan se en fram-
tid där vi kommer att ha AI som bästa vän-
ner, och där robotar kommer att vara natur-
liga inslag i våra relationer. Men en sådan 
utveckling förutsätter inte att de kommer 

att ha en medvetenhet – utan bara att de 
kan agera som kompanjoner. 

Men hur kan nya livsformer komma att 
påverka oss? En av de största riskerna som 
forskargruppen ser med att skapa eller upp-
täcka nytta liv är förlusten av kontroll. Hur 
kan vi vara säkra på att vi kan kontrollera det 
vi skapar, och är det ens möjligt att kontrol-
lera nya typer av liv?

Ett exempel på utmaningarna med att 
kontrollera livsförlopp är antibiotikaresis-
tens, berättar Jessica Abbott. Forskare trod-
de att bakterierna skulle bete sig på ett visst 
sätt, men de gjorde de inte – och nu är 
många bakterier resistenta mot antibiotika.

Ett annat exempel – som fokuserar på be-
fintligt liv – handlar om de kaniner som män-
niskan förde med sig till Australien. Kaniner-
na förökade sig i stort antal eftersom de inte 
hade några naturliga fiender, och förstör var-
je år mängder av grödor. Det har lett till att 
försök att utrota kaninerna som art i landet.

Enligt Jessica Abbott är det i grunden väl-
digt problematiskt att spekulera kring liv, ef-
tersom livet sällan gör vad vi förväntar oss. 

Även genmodifiering, där vi förbättrar el-
ler förändrar mänskligheten, naturen eller 
grödor har sina risker, menar både Jessica 
Abbott och Mats Johansson. 

– Det är inte ett problem i sig att experi-
mentera med människan, men att historien 
har visat att vi är dåliga på att göra val. Vi age-
rar för snabbt på dåliga underlag, som t.ex. 
tillämpningen av rasbiologi eller sterilise-
ringslagarna i Sverige, säger Mats Johansson.

härifrån, men det är inte särskilt troligt att 
vi inom snar framtid skulle kunna besöka 
dessa planeter. Vi skulle dock kunna stude-
ra dem på avstånd och avlyssna rymden på 
radiovågor, säger David Dunér.

VAD GÄLLER ARTIFICIAL INTELLIGENS, AI, 
går utvecklingen framåt med stormsteg. I 
Japan har ett forskarteam tillverkat en an-
droid som heter Erica som kan interagera 
med människor, svara på tilltal och beskri-

t

Försök har gjorts att 
återskapa utdöda ar
ter som mammuten, 
något som hittills inte 
har lyckats. Jessica 
 Abbott frågar sig ock
så om det är rätt att 
återskapa en utdöd art 
bara för att det är kul. 
ill: catrin jakobsson

Androiden Erica och andra japanska människo lika 
robotar är exempel på hur man numera försöker 
skapa en form av ”liv” med artificiell intelligens.
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Han påpekar att vi som mänsklighet kan-
ske sätter igång processer utan att ha tänkt 
igenom det. Som art har vi genomfört flera 
folkmord menar han, och det i sig visar att 
det inte finns några garantier för att vi kom-
mer att använda tekniken för att göra bra 
val, smarta val.

Han anser att de som kan tekniken kan-
ske inte är bäst lämpade att förändra värl-
den och att de får oproportionerligt stor 
makt.

– Man kan fundera över vilka makthavare 
som idag skulle vilja skapa ett AI, till exempel 
Putin, Trump, Erdogan eller nationer som 
Kina och Nordkorea, säger Mats Johansson. 

Den mest närliggande risken med AI an-
ser Mats Johansson, och får medhåll från 
Christian Balkenius, är att vi som mänsklig-
het löper en fara att fasa ut oss själva som 
arbetskraft. De menar att utvecklingen på 
sikt kommer att leda till en förändring inom 
alla sektorer.

– Det är stor skillnad mot säg industria-
lismen där många nya arbetsområden ska-
pades. Det är inte alls säkert att vi kommer 
att behålla våra jobb om en robot kan utfö-
ra våra arbetsuppgifter bättre, säger Chris-
tian Balkenius.

TROTS DE MÅNGA RISKERNA förknippade 
med nya livsformer finns det också oändliga 
möjligheter, menar forskargruppen. 

Utvecklingen av AI skulle kunna få posi-
tiv inverkan på områden som sjukvård, hem-
tjänst och hushållstjänster.

Mats Johansson tror att AI på sikt kom-
mer att revolutionera hela samhället. Efter-
som robotarna aldrig blir trötta eller utarbe-
tade kan de utföra arbetsuppgifter som är 
fysiskt tunga eller monotona. Han tror också 
att robotar kan komma att användas som 
kompanjoner, något som kan få positiv in-
verkan på upplevd ensamhet och nedstämd-
het, speciellt bland äldre, isolerade personer.

– Redan idag har robotar börjat användas 
på demensboenden för att lugna de äldre. 
I framtiden kan jag se en utveckling där ro-
botar både kan ta hand om, och hålla oss 
alla sällskap.

MÖJLIGHETERNA MED SYNTETISKT LIV är 
också stora enligt Jessica Abbott. Hon, lik-
som många med henne, ser en utveckling 
där syntetiska bakterier kan komma att an-
vändas inom områden som energi och kli-
matarbete. Bakterier skulle kunna utvecklas 
som kan bryta ner kemikalier mer effektivt, 
exempelvis genom att fixera koldioxid så att 
det inte kommer ut i atmosfären – något som 
kan bidra till att förhindra klimatförändring-
ar. Andra bakterier kan användas till att pro-
ducera ämnen som kan användas till energi. 

Forskargruppen menar att ambitionen 
att definiera vad liv är reflekterar mänsklig-
hetens inbodda nyfikenhet till att vilja ut-
forska det. Och de tycker att den mänskli-
ga fascinationen för liv är intressant: varför 
bygger vi stora teleskop om chansen att 
hitta liv som vi känner till det är liten, och 
chansen att möta dessa livsformer ännu 
mindre?

– Allt kan inte handla om samhällsnyt-
tan. Kunskap om annat liv än vårt kan lära 
oss mer om oss själva som art, säger Da-
vid Dunér. 

NOOMI EGAN

”Redan idag har robotar börjat användas på 
demensboenden för att lugna de äldre. I framtiden 
kan jag se en utveckling där robotar både kan ta 
hand om, och hålla oss alla sällskap.”

Medicinetikern Mats Johansson, kognitionsvetaren Christian Balkenius, idéhistorikern David Dunér och evolutionsbiologen Jessica Abbott 
 studerar olika livsformer i ett tema på Pufendorfinstitutet. foto: noomi egan
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Hur skapas 
en möbelklassiker?

Varför är Stringhyllan en klassiker men inte bokhyllan Billy? Och vad 
gör Lamino-fåtöljen till århundradets möbel medan Norrgavels Länstol 
inte ens kommer upp i klassikernivå?

– Jag trodde lite naivt att det var kvaliteten som avgjorde men det är 
många faktorer och många aktörer som skapar en klassiker. Inte minst 
media, säger Anna Wahlöö som skrivit en avhandling kring fenomenet 
svenska moderna möbelklassiker.

Anna Wahlöös egen favorit bland 
klassikerna har hon hemma i sin träd
gård: Gryt hyttans Fåtölj A2 som desig
nades av  Artur Lindqvist och lansera
de på 1930talet. foto: kennet ruona
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T ill faktorerna som avgör om en 
möbel blir en klassiker hör ål-
dern, flexibiliteten och igenkän-
ningsfaktorn.

– En tjugo, trettio år är ett tidsperspek-
tiv som har återkommit i mitt studiematerial 
vad gäller klassikerna, säger Anna Wahlöö. 
Och möbeln ska helst passa in i både of-
fentliga och privata miljöer. Så ska man så 
klart känna igen den. Men den får inte vara 
alltför vanlig…

Det var vanligheten som stoppade Billy – 
Ikeas populära bokhylla som firar 40-årsju-
bileum nästa år. 

Så viss exklusivitet krävs det tydligen 
för en klassiker?

– Jo, den får inte vara alltför spridd, men 
samtidigt föll Norrgavels Länstol på att 
den inte var tillräckligt känd, säger Anna 
Wahlöö. 

För just dessa möbler gjorde hon en sär-
skild enkät bland en bred och medveten all-
mänhet där även Bruno Mathssons stol Eva 
ingick, och den var majoriteten i enkäten 
överens om var en klassiker.

Till aktörerna hör inredningsmedier (inte 
minst på nätet), museerna, auktionsföreta-
gen, mäklarföretagen, möbelindustrin med 
flera.

– Det var inredningsmagasinet Sköna 
Hem som utsåg Lamino till århundradets 
möbel. Sen hamnade den på Nordiska mu-
seét och några år senare restes en skulptur i 
brons i Vaggeryd som var formgivaren Yng-
ve Ekströms hemort. 

Det allmänna intresset spelar också stor 
roll liksom andrahandsmarknaden som tagit 
fart under senare år. 

– En klassiker med lite patina kan gå för 
mer pengar än samma nyproducerade mö-
bel. Just nu är folkhemmets möbler från 40- 
och 50-talen hypade.

DET FINNS MÅNGA GAMLA klassiker som 
varit i ständig produktion som exempelvis 
Malmstens stolar Lilla Åland. Dessa lanse-
ras med en liten förändring som en ny färg 
eller karm igen och igen. Och så länge in-
redningsmedier fortsätter att skriva om den 
och använda sig av dem i inredningsreporta-
ge – och mäklarna ”stylar” sina försäljnings-

objekt med dem så fortsätter deras popula-
ritet och aktualitet.

– Det är ett säkert kort att välja dem, man 
vet att de går hem så det är tryggt, säger 
Anna Wahlöö. 

VAD SOM ÄR SNYGGT ELLER FULT, god el-
ler dålig design går tillbaka till tidigt 1900-
tal då smakfostran blev ett begrepp i både 
heminredning och annan kultur och la grun-
den till folkhemmet. Tanken var att det skul-
le sudda ut skillnaderna mellan fattig och rik 
och ge alla samma möjlighet till goda val ge-
nom att lära sig att urskilja god kvalitet som 
skulle leda till bättre boende och ett bättre 
liv. Inte minst var Svenska Slöjdföreningen 
pådrivande och konstnärerna Carl och Karin 
Larssons gård Sundborn fick representera 
det perfekta hemmet. I modern tid har Ing-
var Kamprad och Ikea tagit de demokratis-
ka tankarna kring boende och inredning ett 
steg vidare – men har än så länge i alla fall, 
inte lyckats skapa någon möbelklassiker.

Anna Wahlöö är konstvetare och under-
visar på arkitektprogrammet. Form givarna 

och arkitekterna bakom möbelklassiker-
na är huvudsakligen män, men idag är de 
kvinnliga studenterna i majoritet på arki-
tektutbildningen. 

– Det ska bli spännande att ser hur det 
påverkar den framtida designen, tycker 
hon, och menar att även hon och hennes 
kollegor har ett ansvar. Det är lätt att man 
fortsätter att lyfta fram samma exempel i 
undervisningen, gärna klassiker, som ens 
före gångare har gjort, säger hon, vilket re-
producerar klassikerna och därmed under-
bygger en norm. Det finns ju så mycket an-
nat som aldrig eller sällan visas.

VALET AV AVHANDLINGSÄMNE förklarar 
hon med att hon tycker att det pratas om 
möbelklassiker på ett oreflekterat sätt och 
utan att problematisera begreppet.

– Jag ville ta reda på vad en klassiker är 
och varför just den möbeln hamnar på pie-
destal, säger hon och har blivit något klo-
kare även om svaren på dessa frågor är flera.

 

MARIA LINDH

”En klassiker med lite patina kan gå för mer 
pengar än samma nyproducerade möbel.”

Anna Wahlöö framför bilder av stolar, vilka några är klassiker andra inte. foto: maria lindh
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S amuel Pufendorf som kom till Lund 
i samband med att universitetet in-
vigdes 1668 var till en början na-
turfilosof som blev vetenskapsfilo-

sof och försökte kombinera naturrätt med 
folkrätt (juridik) och sägs vara föregångare 
till det som blev den moderna humanismen. 

PETER GÄRDENFORS kan sägas vara minst 
lika tvärvetenskaplig. Inom hans ämne kog-
nitionsvetenskap ryms förutom filosofi även 
psykologi, lingvistik, datalogi och neuro-
vetenskap.

– Som student i Lund i slutet på 60-talet 
började jag läsa matematik, fysik och da-
talogi. Men det blev för snävt, så jag läste 
filosofi också parallellt för allmänbildning-
ens skull.

Och på den vägen är det. Peter Gärden-

fors fick Sveriges första professur i kog-
nitionsvetenskap 1988 och blev bofast i 
Kungshuset. 

– Då kände jag att nu var jag hemma, 
ler han.

SEN HAR DET GÅTT nästan som på räls. Pe-
ter Gärdenfors, som nu är seniorprofessor, 
berättar att det varit lätt att jobba tvärve-
tenskapligt i Lund – enkelt att gå mellan in-
stitutionerna. Samarbetena med såväl Ger-
mund Herslow, professor i neurofysiologi, 
som hjärnforskaren David Ingvar flöt på bra.

– David Ingvar raljerade dock lite i början 
kring kognitionsvetenskapen och menade 
att vad som händer i hjärnan var medicinar-
nas område…

När den ursprungliga rådsprofessuren i 
kognitionsvetenskap gick över till Lunds uni-

versitet fick Peter Gärdenfors bra stöd med 
etablerandet av en stabil forskargrupp. Kog-
nitionsvetarna var duktiga på att söka an-
slag och skaffa pengar, och 2008 kom man 
att ingå i en av de tvärvetenskapliga Linné-
miljöerna som fick mycket pengar av Veten-
skapsrådet. Nu har man ett tiotal doktoran-
der och en masterutbildning som går bra.

– Tyvärr ingen grundutbildning – vi har 
försökt några gånger, men HT-fakulteten är 
fattig.

DET HAR MAN DOCK i Linköping, Umeå och 
även i Skövde där utbildningen byggdes upp 
av Agneta Gulz. Hon återvände sedan till 
Lund och är nu professor i kognitionsveten-
skap. Idag är det också mycket samarbe-
te mellan kognitionsvetarna och Marianne 
Gullberg på Humanistlaboratoriet.

Kognitionspionjär
undersöker vår självbild
Som tvärvetenskaplig filosof har Peter Gärdenfors en förebild i Samuel 
Pufendorf, som trots sina 350 år på nacken fortfarande står sig som den 
internationellt mest namnkunnige filosofiprofessorn. Som seniorprofessor 
i kognitionsvetenskap fortsätter Peter Gärdenfors sin tvärvetenskapliga 
gärning och har inom ramen för universitetsjubileet presenterat sina 
tankar om tänkandet i Helsingborg och pratat om robotar hos Kungliga 
fysiografiska sällskapet i Lund.
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 – Av tradition är filosofin annars rätt så 
gubbig, säger Peter Gärdenfors. Lund fick 
sin första kvinnliga professor i filosofi 2010 
– Ingar Brinck i teoretisk filosofi.

PETER GÄRDENFORS STUDERAR effekterna 
av den nya tekniken och menar att den kan 
innebära nya metoder för att stödja tänkan-
det. Han ser utbildningssektorn som en stor 
marknad för det.

– Det handlar inte om ersätta lärarna 
utan om att stödja dem i undervisningen, 
säger han.

När det gäller den artificiella intelligen-
sen och särskilt robotar är han inne på sam-
ma linje. Robotar är verktyg, och de kommer 
aldrig att bli smartare än människor, lovar 
Peter Gärdenfors.

I sin senaste bok ”Den svåra konsten att 

se sig själv” resonerar han om jaget och hur 
svårt det är att få syn på det och beskriva 
sig själv. Vi jobbar ständigt på att förbättra 
vår självbild. Den fria viljan är mer begrän-
sad än man tror och faktorer som vi inte 
har kontroll över tvingar oss till val som på-
verkar jaget.

– Tekniken skapar nya möjligheter för 
människor att se sig själv och vidga sina 
vyer, säger Peter Gärdenfors och menar att 
bland annat exponeringen på sociala medi-
er innebär en typ av övervakning av sig själv 
och detta kan motverka ens mest flagranta 
svagheter.

SJÄLV SKULLE HAN gärna se en ny typ av 
personlighetsappar i mobiltelefonerna – 
som berättar hur man är och uppträder i 
olika situationer.

– Som gav besked om att nu var du snål 
– eller nu var du snäll, säger han.

MARIA LINDH

FOTNOT: Filosofiska institutionen består för
utom av kognitionsvetenskap även av prak
tisk filosofi och teoretisk filosofi. Hela insti
tutionen har sammanlagt ett 70tal anställda 
och grundutbildningar ges på alla nivåer 
inom praktisk och teoretisk filosofi med cirka 
250 studenter. 

 
 
 

 

När Filosofis
ka institutionen 
fanns i Kungs
huset hade Peter 
Gärdenfors ett 
av universitetets 
mest speciella ar
betsrum – högst 
upp i det runda 
trapptornet. 
foto:  mikael  risedal

"Som student i Lund i slutet på 60-talet började jag 
läsa matematik, fysik och datalogi. Men det blev 
för snävt, så jag läste filosofi också parallellt för 
allmänbildningens skull."

Samuel Pufendorf är en av förgrunds
gestalterna inom rätts och samhälls
filosofin. Han var professor i Lund mellan 
1668 och 1676. Hans idéer om folkrätt och 
sociala fördrag kom att ha inflytande på 
flera filosofer.

LUM NR 4 | 2017     25



26                          LUM NR 4 | 2017

I Chichigalpa i Nicaragua beror nästan hälften av alla manliga dödsfall 
på den mystiska njursjukdomen. I El Salvador är den männens näst 
vanligaste dödsorsak. På Sri Lanka tros den ha orsakat omkring 25.000 
dödsfall det senaste årtiondet. Arbete i hetta är en gemensam faktor, så 
problemet väntas öka i takt med den globala uppvärmningen.
    Det handlar om den mystiska njursjukdomen CKDu, som engagerar 
ett forskarnätverk från hela världen. Med i detektivarbetet är arbets-
medicinaren Kristina Jakobsson och andra LU-forskare.

Hetta bakom mystisk njursjukdom 

Värmekollaps
Centralamerikanska 
sockerarbetare jobbar i 
3540gradig hetta på fält 
som har bränts före skör
den. foto: ed kashi i/vii
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C KD betyder Chronic Kidney Di-
sease, kronisk njursjukdom. Det 
är i sin gängse form en sjukdom 
som är vanligast bland äldre och 

hänger ofta samman med diabetes, övervikt 
och högt blodtryck. 

CKDu har samma symtom, men u-et står 
för ”unknown” eftersom dess orsaker del-
vis är okända. Denna variant av sjukdomen 
drabbar i huvudsak lantarbetare i tredje värl-
den – yngre och i övrigt friska män. 

– Det gör sjukdomen extra hemsk. Män-
nen har försörjt sina familjer, men orkar till 
slut inte arbeta mer och dör redan vid 45–
50 års ålder. Familjen får det svårt och bar-
nen måste oftast sluta skolan, säger Kristina 
Jakobsson. 

HON KOM IN PÅ OMRÅDET genom ett sam-
arbete mellan LU och Managuas universitet 
i Nicaragua. Samarbetet startade vid mille-
nieskiftet och hade pågått i flera år när de 
många dödsfallen bland landets sockerrörs-
arbetare började uppmärksammas. 

– Vi deltog i en studie som jämförde byar 
i Nicaragua och El Salvador som hade olika 
huvudnäringar – socker, kaffe, fiske och så 
vidare. Medicinstudenter drog ut i fält med 
provtagningsutrustning och tusentals per-
soner undersöktes, berättar hon.

Studien visade att sockerbyar vid kusten 
var värre drabbade än liknande byar längre 
inåt landet. Det tydde på att klimatet var en 
viktig faktor. Längs kusten i Centralameri-
ka är det fuktigt, och 35–40 graders hetta 
med hög luftfuktighet tar mer på kroppen 
än torr värme. 

FAKTUM ÄR om man väger samman tem-
peratur, fuktighet, vind och solstrålning, en-
ligt de internationella riktlinjerna för arbete 
i hetta, så borde sockerarbetarna redan på 
morgonen ägna minst hälften av varje ar-
betstimma åt vila. De skulle också behöva 
dricka många liter vatten under arbetet för 
att ersätta sina vätskeförluster.

– Det gör de förstås inte, säger Kristi-
na Jakobsson. I stället arbetar de på ack-
ord, i ett otroligt slitigt arbete på fält som 
bränts före skörden och därför är svarta av 
sot. Först hugger de av de hårda sockerrö-
ren med machete, sedan går de dubbelvikta 

för att samla ihop knipporna med sockerrör. 
Lantarbetarnas njursjukdom verkar fin-

nas i flera tropiska länder. Förutom Central-
amerika och Sri Lanka, där man känt till den 
i flera år, kommer nu liknande rapporter från 
bl.a. Indien, Egypten, Thailand och Brasilien. 
Många tror att sjukdomen kan ha funnits 
länge, men att dagens industriella odlingar 
av socker och ris gjort arbetet hårdare och 
fler arbetare påverkade.

HETTA OCH ÅTERKOMMANDE vätskeför-
luster kan vara de utlösande faktorerna vid 
CKDu, tror Kristina Jakobsson. Andra risk-
faktorer kan också finnas, som miljögifter, 
infektioner eller de smärtstillande medici-
ner som arbetarna tar för att lindra värken i 
rygg och armar.

Studierna av sjukdomen har gjorts på oli-
ka sätt och har varit svåra att jämföra. Där-
för har det internationella forskarnätverket 
utarbetat en metodik för framtida studier på 
området. I metodiken ingår råd om hur stu-
dierna bör läggas upp, vilka prover som bör 
tas, samt ett enkelt frågeformulär.

Kristina Jakobsson har numera en pro-
fessur vid Göteborgs universitet men är 
 tjänstledig en dag i veckan för att fortsätta 

TVÄRVETENSKAPLIGT 
OM HETTA

Forskningen om njursjukdomar 
hos lantarbetare i tropikerna har 
ingått i ett Pufendorfprojekt 
från 2014, ”HEAT”. Projektet 
samlade forskare inriktade på 
bland annat klimatmodellering, 
vattenforskning, arbetsmedicin, 
riskhantering, designvetenskap 
och samhällsvetenskap. Målet 
var att hitta nya sätt att hantera 
effekterna av den ökade värmen, 
eftersom värmestress påverkar 
både människor, djur och hela 
ekosystemet. 

Flera fallstudier gjordes inom 
projektets ramar. De handlade 
bl.a. om tegelarbetare i Indien 
och nomader i Himalaya, luftkon
ditionering i Hanoi och stadspla
nering i Istanbul och Skåne. Flera 
av de deltagande grupperna har 
fortsatt att arbeta med värmefrå
gor även efter Pufendorfprojek
tets slut.

Forskarna gör tester på sockerarbetarna i gryningen. foto: tom laffay

t
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med sin LU-forskning. Arbetet med CKDu 
ingick bland annat i Pufendorfprojektet 
HEAT (se faktaruta), och engagerar också 
flera andra vid LU. Camilla Dahlqvist vid Av-
delningen för arbets- och miljömedicin har 
t.ex. varit i El Salvador för att mäta socker-
arbetarnas muskelbelastning med så kallad 
inklinometri. 

– Vi placerade små mätare på olika delar 
av kroppen på arbetarna, och en pulsmätare 
om midjan. Det gjordes före soluppgången, 
eftersom det var viktigt för dem att komma 
ut på fälten innan det blev för varmt. Mätar-
na sattes fast med tejp och elastiska bindor, 
så att de satt kvar även när svetten började 
rinna, berättar hon.

MÄTNINGARNA VISADE att sockerarbetar-
nas belastning är bland de högsta som ar-
bets- och miljömedicinarna kartlagt under 
25 års mätningar. Men ett försök där LU-
forskarna deltagit visar att pauser i ett flytt-
bart tält och god tillgång till vatten gjorde 
arbetet drägligare. 

Dessa enkla åtgärder – skugga, vila och 
vatten – gav arbetarna bättre njurvärden 

och därmed mindre risk för njursjukdom. 
Även sockerfältens ägare var belåtna: pro-
duktionen gick inte ner fast arbetarna fick 
pausa och dricka, utan tvärtom.

Alla blod- och urinprover från försöket 
analyserades på Avdelningen för klinisk 

Hur ska de som arbetar vid byggen, 
i lantbruk, transport, fabriker och 
turismsektorn i Europa klara ett allt 
hetare klimat? Det gäller både att 
skydda människors hälsa och att se till 
att produktiviteten går ner så lite som 
möjligt, även om arbetet sker under en 
värmebölja.

Ett annat forskningsprojekt med 
rötter i Pufendorfs HEATsamarbete 
handlar om detta. Det är Horizon 
2020projektet Heat Shield, där LU:s 
representant är universitetslektorn 
och docenten vid Institutionen för 
designvetenskaper Chuansi Gao. Han 
tillhör gruppen Termisk miljö, där man 

EU-PROJEKT OM ARBETE I HETTA

forskar om hur hetta och kyla påverkar 
människokroppen. Inom EUprojektet 
handlar det framför allt om att studera 
kyl och skyddskläder för jordbruksar
betare.

Chuansi Gao ska också leda ett EU
samarbetsprojekt med partners från 
tre EUländer. Där ska man utveckla 
en ”klimatapp” som kombinerar 
vädervarningar med information om 
människokroppens värmebalans, och 
föreslå lämpliga åtgärder för att hante
ra värme och kyla. Appen ska anpassas 
till användaren så att råden skiljer sig 
beroende på t.ex. arbetsmiljö, fysisk ar
betsbelastning, kläder, ålder och hälsa.

kemi vid LU. Dess engagemang började ur-
sprungligen av en slump.

– Jag hade sällskap med klinisk kemi-do-
centen Magnus Abrahamson på tåget från 
Köpenhamn. Vi kom att tala om de många 
frågorna kring CKDu, vilket ledde till att 
doktoranden Jenny Apelqvist fick en helt 
ny inriktning på sitt doktorandprojekt, för-
klarar Kristina Jakobsson. 

DET HAR INTE ALLTID VARIT LÄTT att få 
pengar till forskning om en sjukdom som är 
så främmande för vår välmående svenska 
tillvaro. Men just det är ett skäl till forskarnas 
engagemang: att dessa fattiga lantarbetare, 
som sliter hårt för att försörja sina familjer, 
inte ska behöva dö av sitt arbete.

– Detta är verkligen arbetsmedicin på 
riktigt, på liv och död! menar Kristina Ja-
kobsson.

Hon hoppas att medvetenheten om 
problemet ska öka inte bara i forskarvärl-
den utan också bland dem som köper t.ex. 
socker från Centralamerika och ris från Asi-
en. Om de stora livsmedelsföretagen ställer 
krav på drägliga villkor för jordbruksarbetar-
na  kan en förändring kanske komma i gång. 
Behovet av det lär bli allt mer akut framöver 
när klimatförändringarna gör det ännu he-
tare i jordens varma länder.

INGELA BJÖRCK

”Mätningarna visade att sockerarbetarnas belastning 
är bland de högsta som arbets- och miljömedicinarna 
kartlagt under 25 års mätningar.”

Kristina Jakobsson och Camilla Dahlqvist vid Avdelningen för arbets och miljömedicin arbe
tar båda med att kartlägga orsakerna till den mystiska njursjukdomen CKDu. foto: roger lund-
holm och ingela björck

t
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listan.

Christian Hulteberg är kemiteknikforskaren som  började 
med webbinarier när barnen kom och tiden till resor inte 
längre fanns. Idag brukar ett hundratal personer koppla 
upp sig och följa hans interaktiva entimmes-föredrag, inte 
minst industrifolk från Indien, Japan och USA.

Fem tips för att nå ut 
med forskning via webbinarier

FUNDERA PÅ VITSEN. Webbinarier ger sällan vare sig pengar 
eller poäng, men kan vara ett kul, bekvämt och effektivt sätt 
att nå ut till nya grupper. Som en bonus gör du dig ett namn 

inom ditt kunskapsområde och kan bli anlitad som expert.

KOPPLA IHOP MED ETT NYHETSBREV. Hur ska folk hitta dig? 
Definiera din publik och bygg upp en kontaktdatabas som du 
kommunicerar med via nyhetsbrev. I dessa kan man tipsa om 

kommande dragningar och hålla ordning på anmälningar och kontakt-
listor. Gillar dina lyssnare det de får höra kommer de att tipsa andra.

HÅLL DET EXKLUSIVT. Visst, det är en smaksak, men lägger 
du upp föredragen på YouTube efteråt minskar incitamenten 
att personer ska följa dig live. Personer som följer live-sänd-

ningar tenderar att bli mer engagerade och lära sig mer samtidigt 
som det blir lättare för dig att återkoppla. Bor publiken i vitt skilda 
tidzoner kan du hålla samma föredrag två gånger, ett med morgon-
kaffet och ett senare samma kväll. 

ANVÄND CHATTEN… Ett webbinarium skiljer sig från en van-
lig webbsändning genom att vara mer interaktivt, t.ex. ge-
nom en chatt. Antingen sköter du chattandet själv eller låter 

någon kollega ta hand om det. Man kan också besvara frågorna ef-
teråt och mejla ut svaren till alla deltagarna. 

... OCH ANDRA INTERAKTIVA VERKTYG. Eftersom du inte har 
ögonkontakt med åhörarna så kan du inte se om de mentalt 
börjar logga ut. Men i de flesta mötesverktyg finns en liten 

varningslampa som börja lysa om många växlar över till andra webb-
läsare. Då gäller det att skoja till det, ställa en fråga eller rentav säga 
fel för att återvinna uppmärksamheten. Ett annat pedagogiskt grepp 
är omröstningar. Exempelvis ställa frågan ”hur mycket av alla grejer 
runtomkring tror dig tror du har tillverkats med hjälp av katalysatorer? 
(Rätt svar är 90 procent.)

 KRISTINA LINDGÄRDE

1

2

3

4

5

Kemiteknikforskaren  Christian 
 Hulteberg ger fem tips på hur 
man kan nå ut med forskning via 
webbi narier. foto: kristina lindgärde
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Skräddarsyr 
strålbehandling
Ett simuleringsprogram som visar var strålning tar vägen i kroppen 
på cancerpatienter har förfinats under mer än 30 år. Nu kombineras 
det med ett program som ska leda till att varje patient kan få indivi-
duellt anpassad strålning. Forskning inom medicinsk strålningsfysik 
bygger på uthållighet och lagarbete, och LU spelar i högsta ligan.

Professor Michael Ljungberg 
vid en gammakamera. I snart 
34 år har han arbetat med 
att utveckla ett simulerings
program för kamera och bild
system. Programmet SIMIND 
gör det möjligt att analyse
ra varje del i processen, från 
radio aktivt sönderfall till 
 färdig bild.  
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F ysiker, onkologer och biomedicin-
ska analytiker jobbar i lag. Allt från 
det rena handhavandet av den ra-
dioaktiva substansen till bildtag-

ningar och efterföljande korrektioner för 
olika effekter som påverkar slutresultatet, 
säger enhetschef och professor Michael 
Ljungberg när han berättar om dosimetri-
programmet Lundadose.

Under 15 års tid har han tillsammans med 
docent Katarina Sjögreen-Gleisner lett fors-
kargruppens arbete med att, utifrån bilder 
från en gammakamera, utveckla Lunda-
dose. Dosimetriprogrammet beräknar kon-
centrationen av radioaktivt läkemedel i oli-
ka vävnader. Det beräknar också stråldosen 
till olika vävnader och organ som ges under 
cancerbehandlingen. På sikt ska Lundadose 
leda till skräddarsydd behandling till den in-
dividuella patienten. 

– Lundadose används just nu i en klinisk 
studie för behandling av neuro-endokrina 
tumörer på bortåt 100 patienter i ett nära 
samarbete mellan Skånes universitetssjuk-
hus och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, 
berättar Michael Ljungberg.

DE PROGRAM OCH METODER som under 
decennier utvecklats vid Avdelningen för 
medicinsk strålningsfysik (MSF) har fått stort 
genomslag i världen. Kunskap som Lunda-
gruppen byggt upp har resulterat i flera  
”guidelines”, som används för att informe-
ra om bästa sättet att arbeta med dosimetri 
inom vissa typer av strålterapi. 

MSF är knuten till både Naturvetenskap-
liga och Medicinska fakulteten, men är för 
många på universitetet kanske en anonym 
avdelning. Bland experter och organisatio-
ner på andra håll i världen väger avdelning-
ens forskningsresultat emellertid tungt. De 
13 seniora forskarna och 17 doktoranderna 
på MSF i Kampradhuset är fysiker och arbe-
tar framför allt med medicinska tillämpning-
ar. Cancerbehandling med strålning är ett 
av avdelningens stora forskningsområden.

FÖR ATT VETA VART det radioaktiva läke-
medlet tar vägen och hur stor stråldos oli-
ka organ, vävnader och tumörer tar emot, 
kan man mäta hur den radioaktiva substan-
sen fördelar sig i kroppen över tid. Det görs 

med en så kallad gammakamera kombine-
rad med en datortomograf som ger anato-
misk information. Men gammakameran har 
begränsningar i både känslighet och upp-
lösning. Bilderna måste efterbehandlas och 
korrigeras för olika effekter som annars ger 
upphov till felaktiga resultat. 

– Det vi har gjort genom åren är att ut-
veckla ett simuleringsprogram, SIMIND, för 
den här sortens kameror och bildsystem, 
berättar Michael Ljungberg, samtidigt som 
han visar gammakameran.

SIMULERINGSPROGRAMMET gör det möj-
ligt att analysera varje del i processen från 
sönderfall till bild. På så vis ger programmet 
ett underlag för hur riktiga patientmätning-
ar ska korrigeras. 

Michael Ljungberg berättar att starten 
för utvecklingen av hans simuleringspro-
gram var en uppgift han fick som dokto-
rand i samband med en forskarutbildnings-
kurs 1983. 

– Man ser ibland dessa kurser som något 
som man bara måste göra. Men de kan fak-

TUNGA UTMÄRKELSER 

Dosimetriarbetet vid MSF gällande 
radionuklidterapi har uppmärk
sammats och prisats internationellt. 
2002 fick professor SvenErik Strand 
motta utmärkelsen Loevinger
Berman Award, som delas ut en 
gång om året till en framstående 
forskare inom dosimetri och strål
ningsterapi. Samma prestigefulla 
utmärkelse tilldelades Michael 
Ljungberg 2013. Pristagaren utses 
av MIRD, en dosimetrikommitté 
inom föreningen Society of Nuclear 
Medicine and Molecular Imaging 
(SNMMI).

tiskt bli en bas i karriären. Det här simule-
ringsprogrammet har varit mitt skötebarn i 
snart 34 år. Idogt arbete under lång tid gör 
att saker blir bra, säger han.

TEXT: JAN OLSSON
FOTO: KENNET RUONA

”På sikt ska Lundadose leda till skräddarsydd 
behandling till den individuella patienten.”

Professor Michael Ljungberg och Johan Gustafsson, postdoc. De ljusa partierna på bild
skärmen visar upptag av radioaktivitet i skelettet.  
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PSYKOLOGI. Barn som bor i växelvis 
boende beskriver flera konflikter 
mellan de vuxna i deras liv än barn 
uppvuxna i kärnfamiljer. De är 
också mer reflekterande och mer 
flexibla. 

Det visar studier som gjorts av 
utvecklingspsykologen Elia Psouni. 
Hon ställer frågan om en större på-
frestning också kan innebära ökad 
anpassningsförmåga för barnet? 
Och var går gränsen för hur mycket 
barn kan anpassa sig?

– Detta vet man mycket litet om 
idag och frågan är politiskt laddad 
att forska om. 

Ungefär 25 procent av alla barn i Sverige le-
ver i andra familjekonstellationer än i kärnfa-
miljer. En tredjedel av dessa bor växelvis hos 
sina skilda föräldrar. Särskilt på senare år har 
detta blivit vanligare och extra vanligt är det 

bland högutbildade föräldrar. I Sverige tog 
skilsmässorna fart under 70-talet och ök-
ningen fortsatte fram till slutet av 90-talet 

forskning.

för att på senare år ha stagnerat något el-
ler till och med vänt, enligt SCB:s statistisk.

– Bland dagens barn är det mycket van-
ligare med en mångfald av olika kontakter, 
vilket potentiellt innebär ett större stödnät-
verk men också fler potentiella konflikter, 
säger Elia Psouni som forskat om hur växel-
vis boende påverkar barn. 

BLAND ANNAT har hon undersökt 52 ung-
domar i 11–16 årsåldern med delat boende 
hos sina skilda föräldrar sedan tidigt i barn-
domen, och har funnit att de här barnen 
ofta är mer reflekterande än barn som är 
uppvuxna i en kärnfamilj.

– Barn som vuxit upp med växelvis bo-
ende visade ofta en större mognad och det 
fanns inte fler otrygga bland dem än i an-
dra barngrupper, säger hon. Anknytningen 
var störst till mamman och trygghetsgra-
den visade sig vara avhängig av relationen 
till henne. Detta var oväntat, med tanke på 
att dessa barn spenderar halva sin tid hos 
pappan som ensam omvårdnadsfigur. Inte 
heller kunde skillnaden förklaras av att bar-
nen var i kontakt med sina mammor oftare 
under de dagar som de bodde hos pappan 
än vice versa. Förmodligen beror det på att 
mammorna hade en större del av omvårdna-
den under barnens första år, tror Elia Psouni. 

Skilsmässobarn 
mer reflekterande 

Utvecklingspsykologen Elia Psouni har un
dersökt ungdomar med delat boende hos 
sina skilda föräldrar. foto: ulrika oredsson

Elia Psounis undersökning 
visar att barn som vuxit upp 
med växelvis boende ofta 
har en större mognad än 
barn i kärnfamiljer. De är 
också mer flexibla och re
flekterande. foto: africa  
 studio/ shutterstock
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FORSKNINGSGRANSKNING. Under 
ett par års tid har universiteten 
i Lund, Uppsala och Göteborg 
arbetat med pilotprojektet Krite-
rium, som är ett nytt sätt att sak-
kunniggranska och kvalitetsmär-
ka svenska vetenskapliga böcker. 
Under 2018 ska en permanent 
plattform förhoppningsvis eta-
bleras, men Kriterium har redan 
fått ett viktigt internationellt 
erkännande som publikationska-
nal. Tidigare i år meddelades det 
nämligen att Kriterium godkänts 
av den så kallade norska listan. 

Ulf Zander, professor i historia, är Lunds 
representant i Kriteriums styrgrupp. 

– Man kommer bara med på den lis-
tan om man har en bedömningsmatris 
som håller en viss nivå, säger han.

LISTAN, som upprätthålls av Norsk Sen-
ter For Forskningsdata, innebär att en 
bok som erhållit Kriteriummärkning får 
publiceringspoäng. För lundaforskare 
inom humaniora är kanske den norska 
listan inte lika välkänd som för kolle-
gorna på andra håll i landet där publi-
ceringspoäng är sammanlänkade med 
tilldelning av forskningsmedel. Men Ulf 
Zander ser ändå stora poänger med att 
lundaforskare låter sina manus gå ige-
nom Kriteriums granskning.

– Absolut! En kriteriummärkning 
innebär att man får kloka synpunkter 
och att man därmed också kan göra ett 
bra manus ännu bättre, säger Ulf Zander.

BEHOVET AV KRITERIUM bottnar i att 
det under senare tid lagts så mycket vikt 
vid internationella, sakkunniggranskade 
artiklar. Även om det är utmärkt att spri-

da sin forskning genom artikelskrivande 
har monografin glömts bort i samman-
hanget, menar han.

– Även antologin har varit satt på un-
dantag, men den kan få en större tyngd 
av peer review-granskning. Kriterium-
stämpeln är inte bara för syns skull, utan 
borgar verkligen för att det är forskning 
av hög kvalitet. 

 ISAK HAMMAR

KRITERIUM

Som pilotprojekt har Kriterium 
varit ett samarbete mellan uni
versiteten i Göteborg, Lund och 
Uppsala. Dessutom ingår repre
sentanter från Vetenskapsrådet, 
Riksbankens Jubileumsfond och 
Kungliga biblioteket i styrgrup
pen. Även två pilotförlag, Nordic 
Academic Press och Makadam, 
har medverkat. Målet är nu 
att utvidga samarbetet till fler 
lärosäten. Förutom att vara en 
plattform för sakkunniggransk
ning innebär Kriteriummärkning
en även att boken finns digitalt 
publicerad (open access). Krite
rium är öppet för vetenskapliga 
böcker från alla lärosäten.

Nytt sätt att kvalitetsmärka
vetenskapliga böcker erkänt

OM MASKROSBARN 
OCH ORKIDÉBARN

Samhällsvetenskapliga fakulteten 
har i år utsett en hedersdoktor som 
ämnesmässigt ligger nära Elia Psounis 
forskning om barns utveckling och 
anknytning. Marian Bakermans
Kranenburg forskar om varför barn 
påverkas olika av med och motgång
ar.  I laboratoriemiljö har hon lyckats 
identifiera genetiska markörer som 
inverkar på vår känslighet för med 
och motgångar. 

Men för att kunna besvara denna, och 
andra viktiga frågor i sammanhanget, be-
hövs studier där man följer familjerna under 
många år. Sådana undersökningar skulle 
inte bara belysa de speciella omständighe-
ter som gäller växelvis boende barn, utan 
också bidra till mer allmänna kunskaper om 
barns anpassningsförmåga. 

Medan arbetet ovan är inne i publice-
ringsprocessen funderar Elia Psouni vidare 
kring hur barn i olika familjekonstellationer 
från tidigt i livet får väldigt många olika kon-
taktytor, stödnätverk men även konflikter 
att förhålla sig till. Hur detta påverkar bar-
nens socioemotionella utveckling, anpass-
ningsförmåga och flexibilitet i vuxen livet 
finns inte tillräckligt med kunskap om, me-
nar hon. 

ELIA PSOUNI PLANERAR NU för en större 
långtidsundersökning med fokus på egen-
skaper i de tidiga kontaktytorna och senare 
flexibilitet och motståndskraft. Skilsmässo-
barns mående är en politiskt laddad fråga, 
särskilt i länder med en traditionell familje-
syn, men även i svenska medier. Men forsk-
ningen handlar självfallet inte om att ta ställ-
ning utan tvärtom om att förstå vad barn 
behöver för att deras utveckling ska bli op-
timal i tider av nya familjekonstellationer, sä-
ger Elia Psouni. Det kommer också att bli 
mycket intressant att se om vi ytterligare kan 
belysa styrkor som dessa barn utvecklar tyd-
ligare än barn i kärnfamiljer.

ULRIKA OREDSSON

Ulf Zander är 
Lunds repre
sentant i Kri
teriums styr
grupp. foto: 
kennet ruona
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forskning.

HÅLLBARHETSSTUDIER. Toalettbrist 
leder till dödliga sjukdomar i 
afrikanska städer. Forskaren Sara 
Gabrielsson vill verka för att ställa 
om avföringshanteringen och ändra 
attityder.

 – Vatten är sexigt, men skit vill ingen tala 
om eller hantera. 

Det säger forskaren Sara Gabrielsson, 
från Lund University Centre for Sustainabi-
lity Studies, LUCSUS,  som utforskar ekono-
miska, sociala och kulturella barriärer för att 
ställa om avföringshanteringen i Tanzania. 
Speciellt intresserad är hon av möjligheter-
na att använda avföring för att tillverka kol, 
gödsel och biogas.

– Idag svämmar många afrikanska städer 
bokstavligen över av avföring. Vi måste inse 
att sanitet och vatten hör ihop. Det spelar 
ingen roll att du har rent vatten om du inte 
har någonstans att gå på toaletten.

DET FINNS MÅNGA ANLEDNINGAR till att 
länder i Afrika har problem med hantering-
en av avföring menar Sara Gabrielsson. Dels 
handlar det om överbefolkning: i städerna 
bor människor tätt inpå varandra vilket gör 
att latriner svämmar över, något som ökar 
risken att komma i kontakt med skit. Dels 
handlar det om infrastruktur – det har visat 
sig svårt att anlägga centrala avloppssystem 
i de flesta städer eftersom det finns mycket 
slum och utspridd bebyggelse. Sist men inte 
minst beror problemen på sociala och kul-
turella faktorer.

– I Tanzania, där jag arbetar, är skit mer 
tabubelagt än sex. Ingen vill sammankoppla 
det med sjukdom. Det gör det svårt att ens 
lyfta frågan om att ställa om hanteringen av 
avföringen, och ännu svårare att diskutera 
hur den faktiskt kan användas som en resurs.

Avföring är mer tabubelagt 
än sex i Tanzania

Faktorer som ytterligare försvårar är just 
att vatten och sanitet har setts som separata 
områden, både av inhemska regeringar och 
stora givarorganisationer. Enligt Sara Gab-
rielsson fokuserar exempelvis många pro-
jekt som drivs av organisationer som Wa-
ter Aid på rent vatten snarare än sanitet. En 
annan faktor handlar om att lösningar ofta 
har drivits av västerländska företag, som 
inte har förstått sig på vare sig kulturen el-
ler de geografiska förutsättningarna: toalet-
ter som inte har varit anpassade till klimatet, 
lokalbefolkning som inte har fått utbildning 
i reparation, lösningar som inte har utgått 
från de faktiska mänskliga behoven.

SARA GABRIELSSON, som själv talar swahili, 
menar på att lösningarna för att ställa om 
hanteringen måste drivas av, och vara för-
ankrade hos, den lokala befolkningen. En-
ligt henne är det den enda vägen framåt 
för att minska risken för sjukdomar som ex-
empelvis diarré och kolera som kan ha en 
dödlig utgång för många av de barn som 
drabbas.

Hon deltar därför i ett aktionsforsknings-
projekt tillsammans med en grupp forskare 
från Dar es-Salaams universitet och en tanza-
nisk organisation. Gruppen vill hjälpa lokal-
kvinnor att tillverka kol utav avföring – och 
utvärdera deras process i att både tillverka 
och sälja kolen på den lokala marknaden.

– Eftersom det finns ett så stort tabu 
kring att prata om bajs blir det första steget 
i den här processen att faktiskt börja prata 
om det: vad kan det användas till, och var-
för måste vi hantera det?

HON HOPPAS att deras projekt kan bli en 
början på fler liknande processer för att stäl-
la om avföringshanteringen i länder som 
Tanzania.

– Även om det finns ett stort motstånd i 
Afrika har det ändå skett en utveckling vad 
gäller inhemska initiativ som hantering och 
tömning av latriner för att förbättra sanite-
ten. Det tror jag beror på att regeringar har 
insett att de inte längre kan ignorera proble-
men, avslutar hon.

NOOMI EGAN

Världsvattendagen 
firades på LU ge
nom en utbildnings
dag för lärare och 
elever på gymna
sieskolan Spyken, 
där framtidens ut
maningar diskute
rades. Dagen var en 
del av 350årsjubi
leet. Forskaren Sara 
Gabrielsson val
de att lyfta ett pro
blem som hänger 
tätt samman med 
vatten.
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PATRIK SONESTAD

JOBBAR SOM: systemadministratör 
för LUMAC
AKTUELL: som frilansande oboist bl.a. 
i Höörs sommaropera
FAMILJ: Sambo och 5årig son.
GILLAR: Spela oboe, meka med 
Saabar, datorer, musik, hjälpa folk, 
agera supportpersonal till sambon i 
trädgården

– Det ger en sällsynt tillfreds-
ställelse att kunna hjälpa till och 
lösa problem åt folk på jobbet, 
säger Patrik Sonestad, gladlynt 
oboist och Saabfantast – och 
ansvarig för LUMAC, tjänsten 
som ger med arbetare med Mac-
datorer service.

Mac-guru med smak för Saab och oboe
Patrik Sonestad har aldrig måndagsångest 
utan går till jobbet med lätta steg, särskilt 
till möten med de spännande och toleranta 
människor som han tycker det finns extra 
gott om på universitetet.

– Men jag förverkligar inte mig själv på 
jobbet, jag har massor av andra roliga saker 
i livet som jag kommer kunna hålla på med 
mer den dag det är dags att ta ett steg till-
baka, säger han.

Saab-kärleken väcktes under högstadiet 
då han övertalade föräldrarna att byta bil 
till det märket.

– Det var ju en vanlig, praktisk bil, men 
hade turbo och var full av kluriga ingenjörs-
lösningar, perfekt för en tekniknörd.

TRETTIO SAABAR har han ägt och mekat 
med genom åren, som mest sju stycken sam-
tidigt. Han är fortfarande styrelseledamot 
i Saab Turbo Club of Sweden, men menar 
ändå att Saabarna inte längre är i hans fo-
kus. Familj gjorde att mindre tid lades på bilar, 
så nu har de bara tre stycken – varsin Saab för 
att pendla till jobbet från byn Hemmesdynge 
utanför Trelleborg – och en enda extrabil.

– Vi lämnade Malmö för landet. Nu bor vi 
en tvåhundra år gammal skola i en avslapp-
nad by utan alltför välklippta gräsmattor och 
njuter av att det är tyst när man stiger ur bi-
len på eftermiddagen.

Det är också bra att bo på landet när man 
vill spela hög musik – eller oboe. Patrik So-
nestad satsade på att bli musiker på hel-
tid och spela i symfoniorkester när han var 
ung. Som oboist är man väldigt eftertrak-
tad i ideella sammanhang, eftersom obois-
ter är sällsynta. Patrik spelar i många olika 
konstellationer, bland annat i Akademiska 
kapellet vid LU.

– Förra helgen spelade jag med Oscar Zia 
och lokala Trelleborgsorkestern och nästa 
helg är det något annat. På somrarna spe-
lar jag i Höör – de sätter upp en ungdoms-
opera där varje år. 

MEN PÅ VÄGEN mot oboe-karriären läs-
te han musikvetenskap på LU och halkade 
sen in här och blev fast. Första jobbet han 
erbjöds var som institutionssekreterare på 
Musikvetenskap, men eftersom han är grym 
på datorer fick han snart undervisa blivande 
bibliotekarier i digitala lösningar. 

– Jag tillhör dem som i gamla tider vänta-
de på att månadstidningen om datorer skul-
le komma och sen satte jag mig och knack-
ade ner någon kod därifrån i timmar, bara 
för att få pröva att spela ett spel…

För Patrik Sonestad har det ena gett det 
andra och han har haft många olika roller på 
LU. Han var avdelningsföreståndare några 
år på bibliotekarieprogrammet och har job-

Patrik Sonestad trivs med jobbet som systemadministratör, men har fler strängar på sin lyra. 

 folk.

bat med IT-support, men har nu hand om 
utvecklingen av LUMAC. Han har även en 
del kontakt med polisen genom jobbet, när 
datorer stjäls.

– Det är dumt att stjäla en dator från uni-
versitetet. Vi kan spåra dem och sätta po-
lisen på att hämta tillbaka datorerna. Det 
är i princip omöjligt att radera datorerna ur 
vårt system.

Han säger att han vill återuppfinna sig 
själv på jobbet hela tiden. Det finns alltid 
nya utmaningar och uppgifter.

– Men jag sätter inte mål på jobbet, jag 
tänker inte karriär. Det brukar växa fram, jag 
tycker universitet är bra på att se potential 
hos alla. Det finns alltid öppningar för den 
som är intresserad… 

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP
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utbildning.

KULTUR. Universitetets kulturverk-
samheter och deras samlingar 
har av tradition mest nyttjats av 
studenter och forskare inom när-
liggande ämnen. Detta vill de nu 
ändra på – och bjöd in hela univer-
sitetet till ett kreativt samtal på 
Skissernas Museum i början av maj 
för att öppna upp nya ingångar till 
samlingarna. 

– Vi vill att fakulteterna ska få upp ögonen 
för hur samlingarna kan integreras i univer-
sitetets verksamhet på nya sätt. Att mötas 
och diskutera ser vi som ett första steg, sä-
ger Patrick Amsellem, chef vid Skissernas 
Museum.

Han och företrädarna för Historiska mu-
seet, Botaniska trädgården och Odeum an-
ser att det finns outforskade möjligheter för 
hur kulturverksamheterna kan bidra i forsk-
ning och utbildning – inte minst eftersom 
kultur, i alla fall idag, till stor del är en under-
sökande process, som ställer liknande frå-
gor om världen omkring oss som akademisk 
forskning gör.

PATRICK AMSELLEM TROR att Skissernas 
samlingar, som fokuserar på just proces-
ser för skapande, skulle kunna gynna forsk-
ning och utbildning som handlar om att dri-
va projekt inom allt från naturvetenskap till 
humanistiska och teologiska ämnen. 

Samlingarna vid Historiska museet skul-
le däremot kunna användas till bland annat 
medicinsk forskning, menar museichef Per 
Karsten, eftersom museet har 5.000 kvar-
levor från människor som levde i Skåne från 
äldre stenåldern till och med 1700-talet. 

Universitetets kulturverksamheter: 

Vänster: Konferen
sen om kultur i ut
bildning och forsk
ning hölls på den 
med spegeltak 
överbyggda inner
gården på Skisser
nas Museum. Alex
ander Sturgis från 
anrika Ashmole
an Museum vid 
 Oxford University 
berättade om hur 
de undervisar med 
objekt. foto: emma 
krantz

– Använd museerna
 i undervisningen!

Höger: Moderatorn Jan Wifstrand  ledde 
ett panelsamtal med Marika Hedin från 

Gustavianum i Uppsala, Alexander  Sturgis 
från Ashmolean Museum i Oxford och 
 David Odo från Harvard Art Museums. 

foto: emma krantz

Skissernas Muse
um gör en satsning 
på studentguider 
från olika discipli
ner och fick in 80 
ansökningar till 5 
tjänster, berättar 
museichef Patrick 
Amsellem. foto: 
jenny loftrup 
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LITTERATURVETENSKAP. Tidigare 
nådde innehållet i utbildningen 
i litteraturvetenskap inte riktigt 
ända fram till idag. Det har en ny 
kurs i samtidslitteratur ändrat på. 
Här lyfts bland annat är ekolitte-
raturen, som väcker stort engage-
mang bland studenterna.

Det är ett globalt fenomen att förfat
tare över hela världen, särskilt de yngre, 
skriver det som kallas ekologisk eller eko
kritisk litteratur. Erik Zillén jämför ekolit
teraturen med den politiska litteraturen 
på 70talet – båda kritiserar rådande ord
ning och vill leda till förändring. I Europa 
växer unga folkrörelser med klimatkris 
och hållbarhet högt på agendan.

– Klimatkrisen, vegetarianism, förhål
landet mellan djur och människa. Det 
är bara några exempel på ekologisk 
tematik som ofta är närvarande i ny lit
teratur. Och ibland kan den konstnärliga 
kvaliteten hotas av en aktivistisk agenda 
hos författare, säger Erik Zillén.

Litteraturen från år 2000 och framåt 
är angelägen för att förstå vår tid. Den 
har varit lite av en vit fläck inom under
visningen i litteraturvetenskap tidigare, 
men är ett expansivt forskningsområde. 

– Det finns ett visst vacuum i media, 
det avancerade samtalet runt litteratur 
har blivit torftigare. Men det är angelä
get att reflektera runt samtidslitteratu
ren för att förstå vår tid. Här kan vi fors
kare och studenter bidra med kunskap, 
som sipprar ut i samhället.

Erik Zillén lägger till att han är bort
skämd med motiverade studenter, men 
att studenternas engagemang i ekolit
teratur toppar det mesta.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

Ny kurs i ekolitteratur 
lockar många

– Det möjliggör studier om ämnen som 
våld och aggression, eller sjukdomssprid-
ning. Forskarna kan studera vilka typer av 
våldsskador som benen uppvisar, eller hur 
pestbakterier har påverkat skelettet.

Han tillägger att en sådan stor samling 
också tillåter forskare att faktiskt få förstöra 
vissa objekt – om det bidrar till att nya kun-
skaper kan skapas genom processen.

Ett annat utvecklingsområde handlar om 
att få studenter från olika discipliner mer in-
volverade i verksamheterna menar de. Det-
ta kan ta olika former – från studentledda 
guidade visningar, till praktikplatser, där stu-
denter kan bidra i arbetet med att ta hand 
om, förmedla och öppna upp verksamheter-
na för både universitetet och allmänheten.

PÅ SKISSERNAS har ett projekt med guidade 
visningar ledda av studenter redan påbör-
jats. Studenterna ska skapa egna visningar 
baserade på sina specifika discipliner. 

– Förhoppningen är att öppna upp an-
dra ingångar till samlingarna. Hur ser en na-
turvetare på konsten, vad vill den personen 
lyfta fram i en visning? Det blir ett natur-
ligt sätt för samlingarna att möta utbildning 
och forskning samtidigt som allmänheten 
får ta del av nya perspektiv, säger Patrick 
Amsellem.

Det finns även andra vinster, inte minst 
för studenterna själva menar han. Arbetet 
med att ta fram visningar kan bli ett sätt 
att utveckla ett mer kritiskt tänkande, som 
kan få positiva effekter på studenternas hu-
vudämnen.

– Det är danande för studenterna att lära 
sig om vårt kulturarv. De lär sig också att för-
medla information och prata inför en grupp 
okända människor – färdigheter som är vik-
tiga för många av dagens yrkesroller, håller 
Per Karsten med om.

CHEFER VID UNIVERSITETSMUSEER i Har-
vard, Uppsala och Oxford var inbjudna till 
samtalet på Skissernas Museum för att be-
rätta om hur de arbetar, eftersom deras kul-
turverksamheter är mer integrerade i forsk-
ning och utbildning än i Lund. 

Gemensamt för universiteten är att stu-
denterna är i fokus. De verkar som guider, 
tar fram olika typer av visningar och sitter 

med i rådgivande grupper. Uppsala, Har-
vard och Oxford erbjuder olika typer av 
praktikplatser där praktikanterna bidrar i 
arbetet med att ta hand om och digitalise-
ra samlingarna. Universiteten arbetar också 
med utbildning där objekten fungerar som 
navet i utbildningarna, som riktar sig mot 
alla discipliner. 

ENLIGT MARIKA HEDIN, museichef för Gus-
tavianum i Uppsala handlar det om ett stra-
tegiskt val. Ett museum som tillhör universi-
tet måste först och främst bidra till forskning 
och utbildning genom att utvidga möjlig-
heterna för studenterna att nyttja samling-
arna. Men det betyder också att tiden för 
museipersonalens egna projekt minskar, 
och att möjligheten att anställa deltidsper-
sonal försvinner eftersom museet använder 
sig av studenter som guider och i olika sam-
lingsrelaterade projekt.

Universiteten har delvis finansierat sitt 
sätt att arbeta med bidrag från olika stipen-
dier och fonder. I Uppsala ger Hum-Sam-
området varje år ett bidrag till Gustavianum 
för samverkansarbete. Men förhoppningen 
på sikt är att fakulteterna ska betala mer för 
verksamheten – vilket kan göra det sårbart 
om vissa fakulteter strävar emot.

– Nu är vi en fas där vi måste få univer-
sitetet att ändra inställning från att kultur-
verksamheten är något bra att ha, till att de 
inte kan tänka sig att vara utan den, säger 
Alexander Sturgis, chef för Ashmolean Mu-
seum i Oxford.

PATRICK AMSELLEM och de andra företrä-
darna menar att dessa arbetssätt kan fung-
era som en inspirationskälla. Men Lunds uni-
versitet står inför samma utmaningar som 
de övriga universiteten – en nyckelfråga är 
hur integreringen av kulturverksamheterna 
ska finansieras och organiseras framöver.

– Vi kommer att behöva dedikerad per-
sonal som arbetar med att handleda studen-
terna, organisera praktikplatser och struktu-
rera utbildningssatsningar, säger han.

Han får medhåll från Per Karsten.
– Det är också därför vi vill involvera hela 

universitetet i arbetet. Då kanske vi kan kom-
ma en bit på vägen med ganska små medel.

NOOMI EGAN

Erik Zillén 
med enga
gerade stu
denterna 
Saga Bitko
verNorman  
och Edmund 
Fahlby.
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utbildning.

ARBETSLIVSKONTAKTER.  Naturvetare 
behöver tidigt i sin utbildning 
fundera över möjliga framtidsyrken 
och arbetsgivare behöver få bättre 
kunskap om vad naturvetare kan. 
Därför startar nu Naturvetenskap-
liga fakulteten ett arbetsmarknads-
råd. 

Målet med arbetsmarknadsrådet är att un-
derlätta studenters och doktoranders väg 
till ett yrkesliv utanför universitetet, genom 
att arbetsgivare får bättre kunskap om na-
turvetarnas styrkor och kompetenser. Sam-
tidigt ska studenter och doktorander på ett 
tidigt stadium få upp ögonen för olika kar-
riärval och arbetsgivare. 

MÅNGA TROR SIG VETA vad en civilingenjör 
är och kan arbeta med efter utbildningen. 
Färre har en klar och tydlig bild av vad natur-
vetare kan bidra med på arbetsmarknaden. 

Den tydligaste karriärvägen för naturve-
tare har varit att fortsätta inom universite-
tet och forska. Men en stor grupp studen-
ter och doktorander lämnar akademin efter 
utbildningen och får jobb inom såväl privat 
som offentlig sektor. Vilka dessa arbetsgiva-

re är, vilka kompetenser de efterfrågar och 
vilka yrkesroller de erbjuder är inte självklart 
för alla. Att öka kontakterna mellan arbets-
marknadens aktörer och naturvetare blir en 
grundval för rådets arbete, som ännu är i 
sin linda.

– Vi diskuterar karriärvägledning och vil-
ken roll Arbetsmarknadsrådet ska ha, säger 
Malin Olbe, arbetsmarknadskoordinator på 
Naturvetenskapliga fakulteten. 

MEN KLART ÄR ATT KONTAKTERNA med ar-
betslivet ska tas tidigt i utbildningen. Det 
kan exempelvis röra sig om praktik, men 
också om arbete i tvärvetenskapliga grup-
per som kan involvera representanter från 
näringsliv och offentlig sektor. Syftet är att 
studenter och doktorander ska få testa sina 
kunskaper och se vad de vill jobba med.

Malin Olbe betonar naturvetarnas eget 
ansvar för att hitta ett jobb som motsva-
rar ens kompetens och som man trivs med. 
Att tänka till kring utbildningens inriktning 
är viktigt. 

– Reflektion är ett nyckelord. Det gäller 
att tidigt i utbildningen faktiskt reflektera 
över yrkesval och karriär, säger hon.

JAN OLSSON

UTBILDNINGAR 
SKA VARA ANVÄNDBARA

Utbildningar ska vara använd
bara, det kräver Universitets
kanslerämbetet (UKÄ). Svenska 
lärosäten ska kunna beskriva 
och motivera hur de samverkar 
med aktörer för att säkerställa 
användbarheten. Enligt UKÄ 
ska studenter och doktorander 
ha beredskap att möta föränd
ringar i arbetslivet. 

En inventering vid Natur
vetenskapliga fakulteten visar 
på behovet av förbättringar 
på vissa institutioner. Det finns 
”behov av att bygga upp kom
petens och nätverk, att skapa 
strategier och att initiera akti
viteter som kan öka kopplingen 
mellan de naturvetenskapliga 
utbildningarna och arbets
marknaden”, står att läsa i det 
beslut från i vintras då fakultets
styrelsen beslutade inrätta ett 
arbetsmarknadsråd.

Nytt råd ska ge kunskap 
om naturvetares arbetsmarknad

Arbetsmarknads
rådet ska ge arbets
givare bättre 
kun skap om natur
vetarnas styrkor och 
kompetenser. Sam
tidigt ska studenter 
och doktorander ti
digt få information 
om olika karriär
val och arbetsgivare. 
foto: johan persson
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på jobbet.

ARBETSMILJÖ. En växande trend på 
dagens arbetsplatser är aktivitets-
baserade kontor – arbetsplatser 
där de anställda inte har egna 
skrivbord och får ta en plats som är 
ledig när de kommer till sina jobb. 
Arbetssättet anses gynna kom-
munikationen mellan de anställda 
och lättare kunna anpassas efter de 
aktiviteter som äger rum. Men hur 
personalens hälsa och effektivitet 
påverkas vet man inte. 

 
− Trenden med aktivitetsbaserade kontor 
är lite som ett stort experiment med de an-
ställda. Allt fler arbetsplatser väljer att haka 
på, men egentligen vet vi inte vad en så-
dan arbetsmiljö innebär för hälsan, produk-
tiviteten och arbetstillfredsställelsen, säger 
Aneta Wierzbicka.

Hon är docent och forskar om arbetsmil-
jö vid Designvetenskaper, LTH och studerar 
boende-, inomhus- och arbetsmiljöer för att 
få bättre förståelse för hur de ska utformas 
och organiseras för att vara hälsosamma. 

ANETA WIERZBICKA ÄR KRITISK till infö-
randet av en ny kontorsutformning utan 
att känna till konsekvenserna av det. Ak-
tivitetsbaserade kontor har ännu inte stu-
derats tillräckligt för att vi ska kunna säga 
att de leder till hälsosamma och hållbara 
arbetsmiljöer. Förändringen av våra arbets-
platser mot aktivitetsbaserade miljöer styrs 
i hög grad av ekonomiska skäl, men om pro-
duktivitet minskar och personalen inte trivs, 

kan det i värsta fall leda till större kostnader 
för organisationen.

− Även om arbetsplatsens utgifter ver-
kar minska med lägre kostnader för utrym-
me och service, så kan det i själva verket bli 
precis tvärtom ifall de anställda inte kan pre-
stera som tidigare. Att sätta personalen till-
sammans betyder inte per automatik att de 
är lika produktiva eller kommunicerar och 
interagerar mer, speciellt inte om de är miss-
nöjda med förändringen.

− Utgångspunkten måste tas i männis-
kans behov och inte i hur mycket pengar en 
organisation kan spara på att minska kon-
torsytan.

I en miljö där de anställda förväntas flytta 
på sig till olika rum när de byter arbetsuppgif-
ter, har Aneta Wierzbicka svårt att se att det 
är människans behov som styr utvecklingen.

− För att må bra och vara produktiv på sin 
arbetsplats behöver många människor ett 
personligt utrymme – något man inte kan 
få i ett aktivitetsbaserat kontor. De individu-

Först på jobbet får bästa platsen
ella ergonomibehoven kan också vara svår-
lösta. Alla människor behöver olika höjd på 
sina skrivbord och har olika behov gällande 
ljus, ljud och temperatur i rummet.

FÖR ATT FÅ MER KUNSKAP om konsekven-
serna av aktivitetsbaserade arbetsmiljöer, 
vill Aneta Wierzbicka nu tillsammans med 
forskare från Healthy Indoor  Environments 
Group vid Lunds universitet studera en kon-
torsombyggnad före och efter införandet av 
aktivitetsbaserade kontor.

− Hur påverkas personalen av den nya 
kontorsutformningen? Hur mår de? Föränd-
ras deras produktivitet? Ökar kommunika-
tionen egentligen mellan medarbetarna? Är 
de positiva till att byta plats för att utföra oli-
ka uppgifter? För vilken typ av organisation 
kan aktivitetsbaserade arbetssätt fungera?

Aneta Wierzbicka lyfter de frågor hon 
menar borde ha ställts och besvarats långt 
innan arbetsplatserna följde trenden mot 
aktivitetsbaserade kontor.

JESSIKA SELLERGREN

På aktivitetsbaserade kontor har man ingen fast arbetsplats. foto: shutterstock

Arbetsmiljö
forskaren 
Aneta Wierz
bicka vill stu
dera ett akti
vitetsbaserat 
kontor. foto: 
robert olsson

HEALTHY INDOOR
ENVIRONMENTS GROUP

Med stöd från LTH formas nu inom
husmiljöcentret med forskare från 
LTH, medicinska och samhällsveten
skapliga fakulteterna, LUCSUS och 
Malmö högskola. Gruppen välkomnar 
alla forskare med intresse för inom
husmiljöer att medverka! Se 
www.eat.lth.se/indoorenvironment
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www.donationskampanj.lu.se

Stöd våra studenter – donera till stipendier!
Din donation går till Lunds universitets stipendiestiftelse. 
 
För att donera 50 kronor en gång, SMS:a ”Stipendier50kr” till 72370. 
 
Alla gåvor är välkomna!

Lunds universitets donationskampanj - för en bättre värld
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SVERKER OREDSSON
Nils Edén – demokratins statsminister
(Ekerlids)

För hundra år sedan blev Nils Edén, en liberal historieprofessor, 
statsminister i Sverige. Han ledde en liberal-socialdemokratisk re-
gering under de omvälvande åren 1917-1920 då Sverige blev en 
demokrati. Nils Edén var erkänd och uppskattad för sin förmåga 
att lyckas leda en heterogen regering. Under hans tid fick kvin-
nor rösträtt och den kommunala rösträtten blev mer jämlik, vilket 
ledde till att socialdemokrater fick makten i många städer. Många 
reformer infördes under hans styre bland annat infördes åtta tim-
mars arbetsdag. När en majoritet i hans eget parti drev igenom att 
förbud mot alkohol skulle stå med i partiprogrammet, valde Nils 
Edén att lämna politiken 1923.

NILS-OTTO SJÖBERG
Sagan om ägget – en kulturhistoria
(Historiska Media)

Ägget är naturens egen mirakelförpackning för nytt liv. Nils-Otto 
Sjöberg är professor emeritus i reproduktionsmedicin och har här 
skrivit en kulturhistoria om ägget och fruktbarheten. Boken hand-
lar om inte främst om medicin, även om ett av kapitlena handlar 
om det senaste när det gäller det humana ägget. Författarens fas-
cination för folkloristiken, religionen och gastronomin genomsyrar 
boken. Boken är vackert illustrerad av olika konstnärer.

PER KARSTEN & ANDREAS MANNHAG
Peder Winstrup – historier 
kring en 1600-talsmumie
(Lunds universitet)

Föga anade initiativtagaren till Lunds univer-
sitet, biskopen Peder Winstrup, att han 338 
år efter sin död skulle väcka internationell 
uppmärksamhet som en av Europas bäst be-
varade mumier. 

Detta är en populärvetenskaplig bok 
med många spännande historier och in-
tressanta foton och bilder – många av dem 

Vem var Cilla Banck?
– Hon var en vanlig, fattig kvinna 
som levde ganska isolerat i en 
skånsk by och försökte pussla ihop 
bitar för att förstå sin omvärld. 
Hon försörjde sig på att lära barn 
läsa och ansågs vara lite speciell på 
grund av sitt faktasamlande. Från 
sjömännen som kom till byn Arild 
samlade hon exotiska föremål i 
sitt eget museum. Hon skrev ner 
artiklar från de tidningar som börjat 
cirkulera på landsbygden i Skåne. 
Det kunde handla om historiska 
händelser, exotiska platser och 
ursprungsbefolkningar. Hon gjorde 

faktalistor över vad 
hon kände till. Hen
nes tänkande genom
syrades förstås av 
den religiösa, kristna 
världsbilden som 
dominerade Sverige 
under 1800talet,

Vem ska läsa boken?
– Alla som är intres
serade av svensk his

toria. Landsbygdshistorien är viktig 
för att förstå Sveriges förflutna och 
här får läsaren en unik inblick i en 
vanlig människas syn på omvärld.

Winstrup – mannen, 
myten, mumien

kommer från de medicinska och arkeolo-
giska undersökningarna av den välbevarade 
kroppen 2014. 

Även kläderna och kistan kan berätta 
mycket – här fanns ett litet foster gömt, 
madrasser var fyllda med humle och den 
unika biskopsdräkten var förvånansvärt väl 
bevarad.

PETER K ANDERSSON
Vad Cilla Banck visste 
– en 1800-talsmänniskas 
syn på sin omvärld
(Ellerströms förlag)

Peter K. Andersson, historiker

boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP
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Pufendorfinstitutet 
utlyser nytt tema 
för unga doktorer
TVÄRVETENSKAP. – Nu försöker vi 
nå de nyaste doktorerna, säger Sune 
Sunesson, föreståndare för Pufen
dorfinstitutet.

Utlysningen görs med stöd från 
LMKstiftelsen och är ett försök att 
skapa fler möjligheter för forskare 
tidigt i karriären att samarbeta tvär
vetenskapligt. 

Sista ansökningsdag är 1 juli 2017. 
Förslaget ska presentera forsknings
problem, presentera forskargruppen 
på fem till sju personer och föreslå 
en plan för hur man avser struk
turera arbetet. Forskare vid Lunds 
universitet – som har varit dispute
rade i sex månader, men inte i mer 
än tre och ett halvt år, är välkomna 
att tillsammans söka ”tema”. Hu
vudsökande måste ha sin anställning 
vid Lunds universitet, och i varje 
tema ska ingå forskare från minst tre 
fakulteter. Vikt läggs vid ansökans 
kreativitet och mångsidighet.

Läs mer: www.pi.lu.se 

Process för att utse 
prorektor förlängs
UNIVERSITETSLEDARE. Eftersom  
Eva Wiberg, nuvarande prorektor, 
lämnar Lunds universitet och börjar 
som rektor för Göteborgs universitet 
den 1 juli pågår sökandet efter en ny 
prorektor. 

Nu förlängs tiden eftersom 
beredningsgruppen i dagsläget inte 
kan  presentera mer än en kandidat 
för universitetskollegiet, som vill få 
flera kandidater presenterade för 
sig. 

Prorektor är ställföreträdande 
för rektor och ska kunna tjänstgöra 
i rektors ställe när han inte är på 
plats. 

Den 16 juni kommer processen 
att diskuteras vidare och det är tvek
samt om en ny prorektor kommer 
vara på plats den 1 juli.

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 

Vår kollega Åse går i pension och vi söker nu hennes efterträdare till vårt 
kansli i Lund där vi sköter stiftelsens bidragshantering.

Vi söker dig som gärna jobbar med siffror, som har stor service- och 
ordningskänsla och som trivs med att jobba mycket strukturerat.

Läs mer om tjänsten på www.crafoord.se eller www.dreamwork.se eller 
ring vår rekryteringskonsult Lena Lilliér 040-660 1217 för mer info.

Crafoordska stiftelsen grundades av Holger Crafoord 1980 med syfte att främja veten-
skaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom.

Handläggare sökes
på 75% tjänst med tillträde i januari 2018

Crafoordska stiftelsen
GRUNDAD AV HOLGER CRAFOORD 1980

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 

/person
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Under våren har debatten om Bokmässan 2017 
fokuserat på om det är rätt att delta i mässan 
eller inte. Diskussionen om Nya Tiders närvaro 
på mässan fanns visserligen även i fjol men har 

trappats upp i år i och med tidningens koppling till en film 
som uppmanar till hat och hot mot journalister. Grovt sett 
har två ställningstaganden utkristalliserat sig. Det ena är att 
inte delta så länge som Nya Tider accepteras på Bokmässan. 
Det andra är att delta för att inte ge Nya Tider eller andra 
extrema röster orimligt stort inflytande på det slags offentli-
ga rum som Bokmässan representerar.

Det finns naturligtvis en fara för att organisationer med 
extrema åsikter normaliseras när de får ta plats och ges ut-
rymme i sådana sam-
manhang som Bokmäs-
san. Det finns också en 
fara i att organisationer 
som universiteten då viker 
undan och lämnar fältet 
fritt för obskyra åsikter, 
att Bokmässan så att säga 
kidnappas av rörelser med dunkla avsikter. 

LUNDS UNIVERSITET VALDE efter moget övervägande och 
ingående diskussioner att även i år ha sin monter på mäss-
san. Men det står givetvis varje forskare fritt att avstå, eller 
att i stället delta i den alternativa mässa som också anord-
nas i Göteborg. Ställningstagandet att medverka eller inte 
bottnar i liknande grundantaganden: att värna fundamen-
tala demokratiska fri- och rättigheter. Det val man sedan gör 
handlar om hur man anser att dessa grundläggande princi-
per bäst tillvaratas.

2012 deltog Lunds universitet för första gången med en 
egen monter på Bokmässan. Idén lanserades av litteratur-
vetarna Anders Ohlsson och Torbjörn Forslid och HT-fakul-

Bokmässan har under senare år blivit ett allt viktigare fönster 
för att synliggöra lundensisk forskning. Att inte stänga det 
fönstret blev till slut avgörande i diskussionerna om delta-
gande, skriver HT-dekanen Lynn Åkesson. 

teterna har ansvarat för LU:s monter på mässan. Syftet är 
att presentera aktuell forskning från universitetets alla de-
lar. Varje år har ett trettiotal forskare från olika fakulteter 
gjort just detta – diskuterat nyutgiven forskning inför publik 
i Lunds universitets monter. Varje år har även ett tiotal fors-
kare fått möjlighet att presentera sin forskning på Forskar-
torget som arrangeras av Kungliga Vitterhetsakademin och 
Riksbankens Jubileumsfond tillsammans med Forte och Ve-
tenskapsrådet. 

BOKMÄSSAN HAR under de år som Lunds universitet delta-
git med egen monter blivit ett allt viktigare fönster för att 
synliggöra lundensisk forskning. Att inte stänga det fönstret 

2017 blev till slut avgöran-
de i diskussionerna om del-
tagande. Propaganda, lög-
ner, tvivelaktiga tolkningar 
eller desinformation är na-
turligtvis inget nytt för i år. 
Men just i år har uppmärk-
samheten skärpts för såda-

na fenomen som nu kallats ”alternativa fakta” eller ”fakta-
resistens”. Det i sig gör universitetens närvaro på offentliga 
arenor som Bokmässan extra viktig. Genom att finnas där 
kan universiteten bidra till en kunskapsbaserad samhällsdis-
kussion byggd på vederhäftiga fakta, saklighet och prövade 
tolkningar. I Lunds universitets strategiska plan betonas att 
universitetet ska vara en inflytelserik röst inte endast i veten-
skapssamhället utan även i samhällsdebatten och kulturlivet. 
Att delta i Bokmässan 2017 är ett sätt för Lunds universitet 
att göra detta. 

LYNN ÅKESSON
DEKAN, HUMANISTISKA

 OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA

Tankar om bokmässan

”Genom att finnas där kan universiteten 
bidra till en kunskapsbaserad samhälls-
diskussion byggd på vederhäftiga fakta, 
saklighet och prövade tolkningar.”

gästtyckaren.
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2 juni

Estevao Pondja i teknisk vattenresurslära: 
”Environmental aspects of coal mine drainage: 
a regional study of moatize in Mozambique”. 
Kl 10.15 I sal V:B, V-huset, John Ericssons väg 
1, Lund.

Kristoffer Sjöholm i immunteknologi: 
”A holistic approach to host pathogen inte-
ractions – detecting the large to unravel the 

disputationer.

2 JUNI Doktorspromotion. Kl 12.00 i Lunds 
domkyrka. 
3 JUNI Atomresan i Vattenhallen. Kl 12.00–
17.00, lördag och söndag, Vattenhallen Sci-
ence Center, John Ericssons väg 1, Lund.

7 JUNI Docentföreläsning av Martin N 
Andersson, Biologiska institutionen: The hu-
man sense of smell. Kl 11.00–11.45 Blå hallen, 
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

7 JUNI Lunds Kammarsolister framför 
barockmusik. Kl 12.15– 13.00, Pufendorfinsti-
tutet, 2:a vån, Biskopsgatan 3, Lund.

7 JUNI Final i tävlingen ”Vilken växt”. 
Artkunskapstävling för årskurs 5. Kl 14.00 Bo-
taniska trädgården, Lund.

10 JUNI Ljudshow i Vattenhallen. Kl 
12.00–17.00, lördag och söndag, John Erics-
sons väg 1, Lund.

14–17 JUNI CSS konferens 2017: Rethin-
king Scandinavia. 

14 JUNI Symposium: About the Future 
of Life Concept. Kl 13.00–17.00 Pufendorfin-
stitutet, Biskopsgatan 3, Lund. 

15–16 JUNI The 4th international work-
shop on the sharing economy.

17–18 JUNI Robotshow i Vattenhallen. 
Kl 12.00–17.00, lördag och söndag, John Er-
icssons väg 1, Lund.

18 JUNI SM i floristik. Tävlingen är öppen 
för biologistuderande och yngre botanikintres-
serade (övre åldersgräns 25 år). Kl 11.00 i Bo-
taniska trädgården, Östra Vallgatan 20, Lund.

1 JULI Invigning av Hasse och Tage-
utställning på Kulturen i samarrangemang 
med Universitetsbiblioteket. Tid: hela dagen. 
Kulturen Lund.

21–25 AUGUSTI LUNE-dagarna åk 8–9. 
28 AUGUSTI Musikaliska pärlor från 

spex och karneval. Från klassiska pärlor till 
schlager och rock! Bortglömda örhängen och 
saligen avsomnade hits framgrävda ur Akade-
miska föreningens arkiv. Kl 19.00 på Athen, 
AF-borgen, Lund.

30 AUGUSTI Jubileumskurs: Ultrakorta 
laserblixtar för att fånga elektroners rö-
relser. 

4 SEPTEMBER Minimässa om hjärnans 
sjukdomar.

4 SEPTEMBER Innanför Juridicums mu-
rar. Guidad visning av Juridicum. Kl 17.00–
18.00 Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund. 

5 SEPTEMBER Att skriva ut framtiden – 
öppet hus i 3D-printlaboratoriet. Kl 11.00–
16.00, Ingvar Kamprad Designcentrum, IKDC, 
Sölvegatan 26, Lund.

5 SEPTEMBER The Brain Prize Sympo-
sium. Info: www.lu.se/event/the-brain-prize-
symposium. Kl 13.00– 17.00 LUX, Lund.

5 SEPTEMBER Föredrag. The dark side 

of neurotechnology: What are neurowea-
pons and are they lawful?. Kl 16.00–18.00 
Pufendorfsalen, Lilla Gråbrödersgatan 3, Lund. 
Kontakt: matilda.wadenback@jur.lu.se

6 SEPTEMBER Symposium, The Ama-
zing Brain Symposium. 

6 SEPTEMBER Symposium. Arv och 
miljö – en förlegad debatt? Kl 18.00–21.00 
Edens hörsal, Paradisgatan 5 H, Lund.

6 SEPTEMBER Jubileumskurs: Urbanise-
ring och tillväxt under flera årtusenden. Kl 
19.00– 20.00 EC1 Crafoordsalen, Ekonomihög-
skolan, Tycho Brahes väg 1, Lund.

7 SEPTEMBER Jubileumskurs: 350 bpm 
– musik, lärande och kreativitet. Info: 
www.lu.se/lunds-universitet-350-ar/om-pro-
grammet/jubileumskursen Kl 19.00 Pufendorf-
institutet, Lund.

9 SEPTEMBER Öppet hus i Vattenhallen 
– Tema Hjärnan. Kl 12.00–17.00 Vattenhal-
len, Lund.

11 SEPTEMBER Film: Flickan, mamman 
och demonerna. Kl 17.00 på Kino, Kyrkoga-
tan 3, Lund. Biljetter bokas via Kinos hemsida. 
Kontakt: Felicia.Eklund@sam.lu.se

11 SEPTEMBER Föreläsning. Lundahis-
torikern Lagerbring och 1700-talets fors-
karsamhälle. Kl 18.30–20.00 LUX: C121, 
LUX, Helgonavägen 3, Lund.

11 SEPTEMBER Jubileumskurs: Det 
sjungande språket. 19.00–20.00, LUX Aula, 
Helgonavägen 3, Lund

13 SEPTEMBER Föreläsning, Den svens-
ka välfärdsstatens framväxt. Hälsa och väl-
färd i ett livscykelperspektiv. Kl 19.00–20.00 
Crafoordsalen, Ekonomihögskolan, Lund.

15 SEPTEMBER Student- och personal-
fest! Jubileumsfesten riktar sig till alla studen-
ter och anställda vid Lunds universitet. Plats 
meddelas senare på www.lu.se/350.

16 SEPTEMBER Naturvetarstråket. Un-
der den årliga kulturnatten i Lund förvandlas 

på gång.                                           För detaljerad information se www.lu.se/events

Sölvegatan, Vattenhallen Scicence Center, MAX 
IV-laboratoriet och Botaniska trädgården till Na-
turvetarstråket – en inspirerande vetenskapsfes-
tival för hela familjen. Kl 10.00–23.45, Lund.

18 SEPTEMBER Jubileumskurs: Äldre-
rätt – ett nytt och angeläget rättsområde. 
Kl 19.00 – 20.00 Pufendorfsalen, Lilla Gråbrö-
dersgatan 3, Lund.

19–21 SEPTEMBER Konferens: Det tred-
je örat: nya utmaningar och resultat. Inne-
hållet tar form som konserter, installationer, 
föreläsningar och workshoppar med forskare 
och doktorander vid Musikhögskolan. Plats: 
Inter Arts Center, Bergsgatan 29, Malmö. Kon-
takt karin.johansson@mhm.lu.se

20 SEPTEMBER Föredrag: 350 år av bio-
logi: Den som spar, hen har! Om samlan-
dets roll för vår biologiska kunskap berättar 
professor emeritus Bengt Olle Bengtsson, kl 
18.00, på Stadsbiblioteket i Helsingborg. 

27 SEPTEMBER Föreläsning. Vilken stu-
dieteknik är mest effektiv? Björn Liljeqvist 
är civilingenjör i elektroteknik och föreläser om 
hur dina studier blir framgångsrika. Kl 10.15–
12.00 Aulan, Kårhuset, LTH, Lund.

27 SEPTEMBER Jubileumskurs: Är kli-
matförändringen en säkerhetsrisk? Pro-
fessor Lennart Olsson. Kl 19.00 – 20.00, lokal 
meddelas senare på www.lu.se/350.

28 SEPTEMBER Föredrag: Kvinnors in-
tåg vid universitetet. Kl 19.00–21.00 Athen, 
AF-Borgen, Lund.

29 SEPTEMBER Lunchkonsert med Mu-
sikhögskolan i Malmö. Universitetsbibliote-
ket i Lund kl 12.15.

29 SEPTEMBER Symposium. Barn och 
teknik – ett vetenskapligt symposium för dig 
som arbetar inom hälso- och sjukvård, mödra- 
och barnhälsovård, skolhälsovård, familjecen-
traler, habilitering samt en intresserad allmän-
het. Kl 13.00–16.00 Health Sciences Centre, 
Baravägen 3, Lund.

small”. Kl 9.15 I Belfragesalen, BMC, Klinikga-
tan 32, Lund. 

Gudrun Rutsdottir: “Combined structural 
methods to characterize an oligomeric small 
heat shock protein Hsp21”. Kl 9.15 föreläs-
ningssal B, Naturvetarevägen 14, Lund. 

Marcus Lundgren: “Optical diagnostics 
of gasoline compression ignition: HCCI-PPC-
diffusion combustion”. Kl 10.15 föreläsningssal 
M:B, M-huset, Ole Römers väg 1, Lund. 
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Mahtab Aghaeipour: ”Tailoring the opti-
cal response of III-V nanowire arrays”. Kl 13.15 
Rydbergsalen, Fysicum, Sölvegatan 14, Lund. 

Anna Tegunimataka: “Trajectories of inte-
gration: naturalization, intermarriage and edu-
cation in Denmark, 1980-2015”. Kl 14.15 Holger 
Crafoords Ekonomicentrum, EC3: 207, Lund. 

Fredrik Torisson: “Utopology: A re- 
interrogation of the utopian in architecture”. Kl 
13.15 Skissernas Museum, Finngatan 2, Lund. 

Johan Martinsson: “Development and 
evaluation of methods in source apportion-
ment of the carbonaceous aerosol”. Kl 9.15 
Rydberg lecture hall, Sölvegatan 14 A, Lund.

7 juni 

Gustav Cedersjö i datavetenskap: ”Effi-
cient software implementation of stream pro-
grams”. Kl 13.15 i hörsal E:1406, E-huset, Ole 
Römers väg 3, Lund. 

Sandeep Chakane i tillämpad biokemi: 
”Towards new generation of hemoglobin-ba-
sed blood substitutes”. Kl 9.30 I hörsal KC:B, 
Kemcentrum, Naturvetarvägen 16, Lund. 

Mathias Skrutkowski: “Disgraced: a stu-
dy of narrative identity in organizations that 
suffer crises of confidence”. Kl 13.00 Holger 
Crafoords Ekonomicentrum, 2:4022, Lund. 

Hayford Mensah Ayerakwa: “Planting 
to feel the city? Agricultural production, food 
security and multi-spatial livelihoods among 
urban households in Ghana”. Kl 13.15 Världen, 
Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund.

8 juni 

Neashan Mathavan: “The anabolic – anti-
catabolic paradigm of augmenting skeletal 
regeneration: a bone quality perspective”. Kl 
9.15 Belfrage lecture hall, BMC, Klinikgatan 
32, Lund.

9 juni 

Vahagn Avedian i historia: ”Knowledge 
and acknowledgement. The politics of memo-
ry of the Armenian genocide”. Kl 10.15 I nedre 
aulan, LUX, Helgonavägen 3, Lund. 

Jeroen Smid i teoretisk filosofi: “Part-
hood, identity, and composition, studies of 
Mereology”. Kl 13.00 I sal C126, LUX, Hel-
gonavägen 3, Lund.

10 juni 

Evelina Stenbeck i litteraturvetenskap: 
”Poesi som politik. Aktivistisk poetik hos Jo-
hannes Anyuru och Athena Farrokhzad”. Kl 
10.15 i hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, 
Helgonabacken 12, Lund.

Cezar Bogdan Zota i elektroteknik: “III-
V MOSFETs for high-freqency and digital app-
lications”. 

Martin Malmström i utbildningsveten-
skap: “Synen på skrivande. Föreställningar 
som skrivande i mediedebatter och gymnasie-
skolans läroplaner”.

 John Albinsson i elektrisk mätteknik: 
”Advancements of 2D speckle tracking of arte-
rial wall movements”. 

Mikael Gottsäter i klinisk medicin med 
inriktning kardiovaskulär forskning: ”Epi-
demiological, mechanistic and genetic aspects 
of vascular ageing and arterial stiffness in the 
population”. 

Marcus Landgren i klinisk medicin med 
inriktning ortopedi: ”Distal radius fractures. 
Outcome and new methods of surgical treat-
ment”. 

Henrik Ekedahl i klinisk medicin med 
inriktning kirurgi: ”Clinical aspects of mo-
lecular profiles in metastatic malignant mela-
noma”. 

Caroline Williamsson i klinisk medicin 
med inriktning kirurgi: “Perioperative as-
pects of pancreaticoduodenectomy”. 

Philippe Wagner i folkhälsovetenskap 
med inriktning epidemiologi: ”On the epi-
demiology of soft tissue sarcoma and risk of 
cancer following knee prosthesis surgery. Im-
portant factors and methodological notes”.

Carolina Guibentiff i laboratoriemedi-
cin med inriktning stamcellsbiologi: Mo-
delling human developmental hematopoiesis. 
Towards in vitro generation of human hemato-
poietic stem cells”. 

Tove Paulsson Holmberg i idé- och lär-
domshistoria: “Onaturlig födelse”. Johan von 
Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680–
1730”. 

Elin Ennerberg i sociologi: ”Destination 
employment? Contradictions and ambiguities 
in Swedish labour market policy for newly ar-
rived migrants”.

Fan Zhang I klinisk medicin med inrikt-
ning ortopedi: “Meniscal extrusion: risk fac-
tors & consequences”. 

Mehdi Osooli i klinisk medicin med 
inriktning epidemiologi: ”Register-based 
studies to assess long-term outcomes in hae-
mophilia”. 

Marie Nilsson i folkhälsovetenskap: ” 
Salutogenic resources in the everyday lives of 
teachers. Promoting workplace learning and 
well-being”. 

Christian Holmgren I laboratorieme-
dicin med inriktning tumörcellsbiologi: 
“Smac and smac mimetics in breast cancer cell 
death”. 

Zahra Sabeti Rad i klinisk medicin med 
inriktning reproduction: “The effect of 

11 juni 

Aliasghar Ahmad Kiadaliri: ”Towards a 
health economics simulation model of type 2 
diabetes in Sweden”. Kl 9.00 Ekonomihögsko-
lan, EC3:210, Lund. 

Disputationer som ägt rum:

Matteo Fuoli i engelska med språkveten-
skaplig inriktning: ”Organizational trust. 
Discourse analytical and experimental per-
spectives”.  

Cecilia Lenander i medicin med inrikt-
ning experimentell medicin: ”Interventions 
to improve medication use in elderly primary 
care patients”. 

Martin Andersson I klinisk medicin 
med inriktning medicinsk strålningsfysik: 
“Radiation dose to patients in diagnostic nu-
clear medicine. Implementation of improved 
anatomical and biokinetic models for assess-
ment of organ absorbed dose and effective 
dose”. 

Rickard Claesson i klinisk medicin med 
inriktning obstetrik och gynekologi: “Ge-
stational diabetes mellitus. Diagnostic: implica-
tions during pregnancy and follow-up”. 

Miriana Jlenina Quattromani i biome-
dicin med inriktning experimentell hjärn-
forskning: ”Stroke recovery activity-depen-
dent mechanisms”. 

Leila Etemadi i biomedcin med inrikt-
ning neurovetenskap: “Towards a transla-
tional pain model – techniques and develop-
ments”. 

Lovise Haj Brade i genusvetenskap: 
“Vi, de neutrale: Skitser til udfordring af aka-
demisk førstehed”. Karl Adolfsson i fysik: 
”GaP and AlnPnaonwires as model particles 
for in vivo fiber toxicity studies”. 

Björn Johnsson i datavetenskap: ”Im-
verted GUI development for LoT with app-
lications in E-health”. Sebastian Pashaei Hi-
darlouei i industriell ekonomi: “Relationships 
between global operations networks and pro-
duct architectures”. 

Björn Isfoss: “Histologic characterization 
of stem cells in mammary epithelium and st-
roma”. 

Ellika Sevelin: “Facts in the law: a legal 
positivistic conception of the law/fact distin-
ction”. 

Annika Capelan Köhler: “Fibre forma-
tions: wool as an anthropological site”. 

Sebastian Pashaei: “Relationships bet-
ween global operations networks and product 
architectures”. Srikanth Deshpande: “Impro-
ved steam turbine design for optimum effi-
ciency and reduced cost of ownership”. 
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 maternal malignancy on fertility, pregnancy, 
and neonatal outcomes”.  

Cerina Wittbom i fysik: “Black death, 
blue skies, white clouds – water vapour uptake 
of particles produced from traffic exhaust and 
their effect on climate”. 

Kimberly Tumlos Solon I industriell au-
tomation: “Extending wastewater treatment 
process models for phosphorus removal and 
recovery – a framework for plant-wide model-
ling of phosphorus, sulfur and iron”. 

Björn A Johnsson: “Inverted GUI deve-
lopment for IoT with applications in e-health”. 

Karl Wahlberg Jansson: “Formation 
of pebble-pile planetesimals and the interior 
structure of comets”. 

Alejandro Munoz De Las Heras: “Appli-
cation of synthetic biology for biopolymer pro-
duction using saccharomyces cerevisiae”. 

Elvira Andersson: From cradle to grave: 
empirical essays on health and economic out-
comes”. 

Ana Nascimento: “Funding matters: a 
study of internationalization programs in sci-
ence, technology and innovation”. 

Mayken Espinoza Andaluz: “On diffusi-
on transport properties in fuel cell gas diffusi-
on layers using the lattice Boltzmann method”. 

Shabnam Oghbaie: Dissociation dyna-
mics of highly excited molecules: theory and 
experiment”. 

Hanna Weiman i folkhälsovetenskap 
med inriktning epidemiologi: “Green 
neighbourhood environments – implication for 
health promotion, physical activity and well-
being”. 

Caroline Heijl i klinisk medicin med in-
riktning njurmedicin: “Long-term follow-up 
in patients with ANCA-associated vasculitis”. 

Johannes Ehinger I klinisk medicin 
med inriktning mitokondriell patofysiolo-
gi: “Mitochondrial dysfuntion and metabolic 
 intervention”. 

Magnus Paulsson i laboratoriemedicin 
med inriktning medicinsk mikrobiologi: 
“Host-pathogen interactions in pseudomo-
nas aeruginosa and respiratory tract infec-
tion”. 

Tove Lavesson I klinisk medicin med in-
riktning obstetric och gynekologi: “Conti-
nuous intrapatum maternal and fetal tempera-
ture monitoring”. 

Asger Kirkeby-Hinrup i teoretisk fi-
losofi: ”Empirical data in the philosophy of 
mind: free wil, higher- order thougt, and mis-
representation”.

Per Andersson i statsvetenskap: “Es-
says on the politics of taxation”. 

Ingrid Kristensen i klinisk medicin med 
inriktning onkologi: “Paediatric radiothera-
py. Treatment planning aspects”. 

Fredrik Sundén i klinisk medicin med 
inriktning urologi: ”Asymptomatic bacte-
riuria. Protection against, and differential di-
agnosis towards symptomatic urinary tract 
infection”. 

Arash Mokhtari I klinisk medicin med 
inriktning akutsjukvård: “Diagnosic strate-
gies in acute chest pain assessment – with fo-
cus on high-sensitivity cardiat troponin T”. 

Therése Geber-Bergstrand i klinisk 
medicn med inriktning medicinsk strål-
ningsfysik: “Optically stimulated luminescen-
ce for retrospective radiation dosimetry. The 
use of materials close to man in emergency 
situations”.

Andreas Martinsson i klinisk medicin 
med inriktning kardiovaskulär epidemio-
logi: “Epidemiological aspects of aortic ste-
nosis”. 

Jonas Ahlstedt i klinisk medicin med 
inriktning strålningsfysik: ”A1-M as a radio-
protector of the Kedneys”. 

Terese Lindberg i klinisk medicn med 
inriktning geriatrik: ”Arrhythmias in older 
people: focusing on atrial fibrillation. Epidemi-
ology and inpact on daily life”. 

Clemencio Nhantumbo: ”Sustaina-
ble water quality monitoring for developing 
countries in the context of mining-monitoring 
systems and modelling”. 

Carlos Urey klinisk medicin med inrikt-
ning experimentell kirurgi: “Development 
of a targeted drug delivery system for treat-
ment of pancreatic ductal adenocarcinoma”. 

Nevanti Kirsi: “In real life (or elsewhere): 
Om kreativa processer och parallella verklighe-
ter i dokumentärfilm”. 

Ylva van Meeningen: ”Is genetic diversi-
ty more important for terpene emissions than 
latitudinal adaptation?: Using genetically iden-
tical trees to better understand emission fluc-
tuations across a European gradient”. 

Fikeraddis Damtie: “Probing elctron col-
lisions in nanostructures”. 

Niklas Selberg: “Arbetsgivarbegreppet 
och arbetsrättsligt ansvar I komplexa arbetsor-
ganisationer: En studie av anställningsskydd, 
diskriminering och arbetsmiljö”. 

Ana Džokic: Upscaling, training, commo-
ning”. 

Maj Stenmark: Intuitive instruction o 
findustrial robots: A knowledge-based ap-
proach”.  

Tony Lavesson: “Continuous intrapartum 
maternal and fetal temperature monitoring”. 

Mareike Persson: “Caught in the middle? 
Young offenders in the Swedish and German 
criminal justice systems”. 

Karl Mcshane: “Essays on social norms 
and economic change”. 

Yana Pryvymachenko: “Heavy metal ex-
posure in early life – health and labour market 
perspectives”. 

Kishore Jagadeesan: “High-throughput 
screening of solid-phase extraction materials 
using mass spectrometry”. 

Martin Olsson: “Problematic substance 
use and co-occurring psychiatric problems in 
young clinical patients and in criminal justice 
clients. Studies of mortalilty, measurements 
and intervention”. 

Arvid Bolin: “Ecological interactions in 
human modified landscapes: Landscape de-
pendent remedies for the maintenance of bio-
diversity and ecosystem services”. 

Per F. Andersson: “Essays on the politics 
of taxation”. 

Richard Fristedt: “Prognostic role of the 
tumour microenvironment in esophago-gast-
ric, pancreatic and periampullary adenocarci-
noma: B cells and beyond”. 

Anna Nascimento: “Funding matters: a 
study of internationalization programs in sci-
ence, technology and innovation”.

Den 23 november hålls Lunds universitets 
pedagogiska utvecklingskonferens för ti-
onde gången. Målgrupp för konferensen 
är alla med pedagogiska uppdrag – lärare, 
forskarhandledare, studievägledare, stu-
dierektorer, utbildningsadministratörer, ut-
bildningsledare, osv.

Var med och utforma konferensens 

innehåll genom att skicka in ett bidrag! 
Fram till den 11 september tas abstracts 
emot för bedömning. Konferensen hålls på 
LUX och SOL. 

Mer information om konferensen och 
länk till anmälan finns på: www.ahu.lu.se/
utveckling/konferenser/utvecklingskonfe-
rens-17

Glöm inte att skicka in abstracts 
till LU:s pedagogiska utvecklingskonferens!



LUM NR 4 | 2017     47

 Manusstopp Utkommer

LUM 5 11 september 29 september

LUM 6 23 oktober 10 november

LUM 7 20 november 8 december

LEDARSKAPSPRIS. Future Faculty, som är en 
sammanslutning av yngre forskare vid Medi-
cinska fakulteten, har instiftat ett nytt pris för 
att lyfta värdet av gott akademiskt ledarskap. 
De egenskaper som har bedömts är ärlighet, 
förtroende, rättvisa, respekt, ansvar och mod. 
Första pristagaren är Karin Jirström, profes-
sor i patologi.

NY LEDAMOT. Per Persson, professor vid 
Biologiska institutionen, är ny ledamot i Kung-
liga Vetenskapsakademiens klass för geoveten-
skaper.

NYGRENPRISTAGARE. 
Teologiska fakulteten har 
utsett professor eme-
rita Eva Österberg till 
Nygrenpristagare 2017. I 
motiveringen anges bland 
annat att hon är en av lan-
dets mest framstående 
historiker och starkt har 
bidragit till att svenska his-
toriker från 1990-talet och 
framåt återupptäckt religionens roll i historien. 
Priset möjliggörs tack vare en donation ur Bir-
git och Sven Håkan Ohlssons fond. Prissumman 
uppgår till 50.000 kronor. 
 
KUNGASTIPENDIUM. Neus Latorre-Mar-
galef och Viktor Nilsson-Örtman, båda 

hänt.

Barbro Nilsson har gett ut diktsam-
lingen ”Typ Haiku” och har även fått en 
haiku inskriven på en glasvägg ut mot 
Domkyrkotorget i Lunds Domkyrkofo-
rum. Nu har hon skrivit en jubileumshai-
ku till Lunds universitet:

Bredgatan, Domen
nära till bådadera
…   fontänens grodor

... Per Björkman, professor i infek-
tionsmedicin, och Patrik Medstrand, 
professor i klinisk virologi. Ni har 
fått en privat donation på åtta miljo-
ner kronor till forskning om hiv och 
tuberkulos i Etiopien!

Varför är just Etiopien intressant i 
detta sammanhang?
– Hiv och tuberkulos står gemensamt för 
det största antalet dödsfall i smittsamma 
sjukdomar i världen. Problemet är spe-
ciellt stort i låginkomstländer som Etio-
pien, men det finns stora kunskapsbris-
ter om hur dessa båda sjukdomar bäst 
hanteras där. 
 
Vad kan ni åstadkomma för åtta mil-
joner kronor?
– Vi kan vidareutveckla och bredda vår 
forskningsplattform i Adama i Etiopen, 
förbättra infrastrukturen och förstärka 
våra nätverk. Vi kan finansiera fler dokto-
rander och inleda nya och större projekt 
om hiv och TBC. 

Från vänster: Per Björkman, Niclas Win
qvist som är epidemiolog och ingår i 
forskargruppen samt Patrik Medstrand 
framför en av de vårdcentraler i Adama, 
Etiopien, som ingår i deras forsknings
studier.

forskare vid Biologiska institutionen, får varsitt 
stipendium på 85.000 kronor från Stiftelsen 
Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för veten-
skap, teknik och miljö. Latorre-Margalef ska un-
dersöka om änder blir immuna mot fågelinflu-
ensa. Nilsson-Örtmans projekt handlar om hur 
en rödlistad art klarar klimatförändringar.
 
BELÖNING. Emily Baird, 
forskare vid Biologiska in-
stitutionen, har fått Flor-
manska belöningen av 
Kungliga Vetenskapsaka-
demien. Motiveringen ly-
der: ”för att ha utvecklat 
tillämpning av röntgen-
tomografi för snabb och 
mycket exakt rekonstruk-
tion av 3D-strukturen i små 
insektsögon”. Prissumman är på 10.000 kronor. 
 
NEUROPRIS. Bengt Falcks 
pris i neurovetenskap går i 
år till professor Germund 
Hesslow, som studerar 
inlärning och betingning. 
Prissumman är på 35.000 
kronor och kommer från 
”Hanna och Elsa Larssons 
fond för medicinsk forsk-
ning”.

NY CAMPUSORDFÖRANDE. Sedan den 17 
maj är vicerektor Bo Ahrén styrelseordfö-
rande för Campus Helsingborg. Han efterträ-
der Jesper Falkheimer som både var rektor och 
ordförande, och som nu är chef för sektionen 
Forskning, samverkan och innovation. 

NOMINERING. LTH-projektet “Slide in” har 
blivit nominerat till utmärkelsen Green Award 
som EU delar ut. Bakom “Slide in” står forskar-
na Mats Alaküla och Bengt Simonsson på 
industriell elektronik och automation. Projektet 
handlar om elektrifierade transporter. 

Jubileumshaiku

Karin Jirström (till höger) mikroskopierar 
med Astrid Leander (till vänster) som är stu
dent på läkarprogramet, termin 11.

Grattis...

Den 2 juni promoveras rekordmånga nya 
doktorer i domkyrkan – i skrivande stund 
hela 293 stycken (varav 27 absens). Dess-
utom promoveras 25 jubeldoktorer (var-
av 11 absens). Av jubeldoktorerna är två 
stycken de första från LTH någonsin. Där-
till promoveras 19 hedersdoktorer. 
    Kl 12 lämnar processionen Universitets-
huset för den bortåt tre och en halv tim-
me långa ceremonin i Lunds domkyrka. 

LUM:s utgivning i höst

Eva Österberg.

Germund Hesslow.

Emily Baird.

Rekordpromotion!
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Hallå Fredrik N.G. Andersson…

…docent och finanskrisforskare på Ekonomi-
högskolan, som vill höja varningsflagg för 
hur den svenska bolånemarknaden fått oss att 
skuldsätta oss upp över öronen.

Har vi en bostadsbubbla?
– Det vet man aldrig förrän efteråt. Men 
vad man kan säga är att dagens priser inte 
är hållbara med en högre ränta. Priserna 
är inflaterade av Riksbankens låga räntor. 
Går räntorna upp, så kommer många att 
få problem med sina skulder – och då fal-
ler fastighetspriserna.

Varför är vi så blinda för riskerna 
med stora skulder?
– Före stora finanskriser stiger tillgångs-
priserna, det vill säga priserna på aktier el-
ler bostäder snabbt, samtidigt som även 
skulderna växer. Men värdet på de till-
gångar ett hushåll har är bara en värde-
ring. Om ditt hus är värderat till 3 miljoner 
kronor, så är det inte en garanti att du kan 
sälja huset för den summan. Det kan bli 
mer – eller mindre. En skuld däremot är 
ett kontrakt. Du har förbundit dig att be-
tala tillbaka ett visst belopp. Den som kö-
per en tillgång genom att skuldsätta sig 
tar alltid en risk. Skulle värdet på tillgång-
en falla, har hushållet helt plötsligt stör-

re skulder än tillgångar. Då får hushållet 
ekonomiska problem. Får många hushåll 
problem påverkar detta bankerna som 
inte får tillbaka de pengar de lånat ut. 

Vad är det vanligaste felet vi gör 
när det handlar om finanskriser?
– Ser man tillbaka på de senaste 800 åren 
återkommer finanskriser med jämna mel-
lanrum. Tyvärr lär vi oss inte med tiden. 
Alltför ofta ser vi att vi går mot en finans-
kris, men intalar oss själva att denna gång 
är det annorlunda. Nu har vi upphävt de 
ekonomiska lagarna och fått ”en ny eko-
nomi”. Historien visar att så är aldrig fallet. 

Och varför är det så farligt?
– Ekonomin riskerar att hamna i fritt fall 
med massarbetslöshet och banker som 
håller på att gå i konkurs. Då måste staten 
gå in och rädda ekonomin och bankerna. 
Budgetunderskotten och statsskulden ske-
nar, som ett resultat. Detta får långtgående 
konsekvenser som vi får leva med länge.

– De ekonomiska konsekvenserna av fi-
nanskriser är inte kortsiktiga. Vi kan se att 
vi fortfarande är relativt sett fattigare än 
vad vi skulle ha varit om vi inte hade haft 
finanskrisen i Sverige i början av 90-talet. 

Vad borde vi dra för slutsats av 
detta?
– En anledning till att vi får en finanskris 
är att vi människor har en förmåga att in-
tala oss själva att gamla regler inte gäller 
längre, det är nya tider. Det vi borde göra 
är att försöka motverka en kraftig upp-
gång i skulder och tillgångspriser innan 
krisen inträffar, eftersom kostnaderna för 
kriserna är så höga. 

– Ett sätt att försöka stoppa kriserna är 
att göra det dyrare att ta lån. En låg ränta 
går ut på att försöka få folk att låna mer. 
Vi har idag de högsta hushållsskulderna vi 
haft i förhållande till folks inkomster. Att 
då ha en politik som säger ”Låna mer!” 
är direkt skadligt. 

EVELINA LINDÉN
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