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”Kasianes hälsar sin syster Tikos 
hjärtligt. Framför allt önskar vi att 
du är vid god hälsa. Vi är friska och 
vår boskap med oss”. Så lyder ett 
antikt sms.

UB-personal är på öppet hus i 3D-printsla-
boratoriet på Designvetenskaper på LTH. De 
funderar på hur den moderna utskriftstek-
niken kan användas för att synliggöra mate-
rial från UB:s arkivgömmor och besöket på 
laboratoriet ger dem nya idéer. Ett exem-
pel är det textmaterial som endast är beva-
rat som inskriptioner på krukskärvor, något 
som bibliotekarien Jenny Bonnevier liknar 
vid antikens motsvarighet till nutidens sms.

− Tänk om vi kunde 3D-printa antika 
skrifter och låta folk se och uppleva dem! 
Visst, de skulle vara kopior, men de ger oss 
så mycket information om hur man kommu-
nicerade med varandra i olika tidsperioder 
och det är sällan någon får se dem. Skärvor-
na, ostraka, kan innehålla korta hälsnings-
meddelanden eller vara kvitton på trans-
aktioner. Vardagliga meddelanden som vi 
även skriver idag fast med andra metoder, 
berättar hon.

Jenny Bonneviers kollegor är också en-
tusiastiska över tanken på hur den nya 

Från tanke 
till utskrift

  3

t

ÖVERST TILL VÄNSTER: Sophie Ljungblom, teknisk 
handledare på Konsthögskolan. ÖVERST MITTEN: 
En sådan här struktur hade inte gått att göra i ett 
stycke utan 3D-printstekniken. ÖVERST TILL HÖGER: 
Samaneh Reyhani, student på Konsthögskolan, 
diskuterar sin 3D-printade konst med Olaf Diegel. 
MITTEN TILL VÄNSTER: En 3D-utskrift görs i ett 
stycke, även de rörliga delarna inuti gitarrerna. 
Inga skarvar. UNDERST TILL VÄNSTER: UB-personal 
i 3D-printslaboratoriet. STORA BILDEN: Joakim 
Sima, IT-tekniker på Konsthögskolan, spelar på de 
3D-printade gitarrerna. 
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t  tekniken kan föra historiskt material närmare 
allmänheten. Biblioteksarkivarien Tobias Id-
berg flyttar dock efter en stund fokus från 
tanken på 3D-printade handskrifter till en 3D-
printad gitarr. Han drar några Black Sabbath-
ackord. 

− Det känns precis som att spela på en van-
lig elgitarr! säger han överraskat. 

− Det mesta kan man faktiskt skriva ut, sä-
ger Olaf Diegel som är föreståndare för 3D-
printslaboratoriet och den som står bakom 
dagens öppna hus. Han berättar att tekniken 
kan användas till proteser, bruksdesign, hus 
och skoinlägg som kan skrivas ut direkt i affä-
ren, men också till organisk materia som mat 
och biologiska utskrifter av kroppsdelar. Han 
tror att produktutvecklingen kommer föränd-
ras snabbt med 3D-printtekniken. 

− Nu kan man producera det som man ti-
digare enbart kunde föreställa sig, och dess-
utom snabbt. 

En student från Konsthögskolan håller 
med.

− Vissa saker som jag vill skapa är omöj-
liga att göra med mina händer, då är den här 
tekniken en hjälp. Jag tycker att 3D-utskrifter 
ger en ny och speciell känsla till mitt skapan-
de, säger Samaneh Reyhani som har med sig 
sin egen 3D-printade konst för att diskutera 
med andra.

− Idag bygger vi allt själva men jag tror vi 
skulle kunna jobba med prototyper på ett helt 
nytt sätt, säger Sophie Ljungblom. Hon arbe-
tar som teknisk handledare på Konsthögsko-
lan och menar att ett samarbete med labo-
ratoriet skulle kunna vara intressant både för 
konststudenter och lärare.

− Det är precis det här jag hoppas på! Att 
folk ska få lust att förverkliga sina idéer och 
experimentera här i labbet, säger Olaf Diegel.

TEXT: JESSIKA SELLERGREN
FOTO: GUNNAR MENANDER

ÖVERST: Olaf Diegel berättar om ett 3D-
printat USB-minne för UB-personalen.  
MITTEN: En 3D-utskrift görs skarvlöst i 

ett stycke.  NEDERST: Martin Ascard, tek-
nisk designstudent visar sin elbilsproto-

typ för gymnasielärarna Mattias Eker-
holm och Kayvan Athari. 
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Terror sätter press på IS-experter
Forskarna på Centrum för Mellanösternstudier har bråda dagar. Kriget i 

Syrien och IS-attacken mot Paris har gjort att efterfrågan på expertkunskaper på 
området är större än någonsin från media och andra. Nu hinner forskarna knappt 
med sitt vardagliga arbete.

Vad gör LU i flyktingfrågan?
Flyktingströmmen till Sverige påverkar hela samhället, även universiteten, 

och vid LU görs insatser för att underlätta för nyanlända akademiker. I ett öppet 
brev till universitetsledningen frågar dock två doktorander varför universitetet inte 
tar ett mer aktivt ställningstagande i flyktingfrågan.

Modern sångutbildning jubilerar
I är är det 30 år sedan Elisabeth Melander drog igång Sveriges första musik-

högskoleutbildning i sångstilar inom jazz-, pop- och rockgenren. Idag är utbildning-
arna mer eftertraktade än någonsin.

Grön forskning i framkant
Lunds universitet ligger långt framme med forskning om bioplaster och 

gröna kemikalier – en viktig väg ut ur fossilberoendet. Det finns dock många hinder 
för att marknaden ska ta fart. 

På kontaktresa i västerled
Hur tänker och arbetar LU:s styrelseordförande? LUM följde med Jonas 

Hafström till hans gamla hemstad Washington DC där han jobbat som Sveriges 
ambassadör i många år. Nu handlar ambassadörskapet om att marknadsföra Lunds 
universitet, och det blev många möten med bland annat alumner och tankesmedjor.
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aktuellt.

MELLANÖSTERNSTUDIER. Det är stopp 
i dörren för många besökare när 
det hålls rundabordssamtal om 
IS med forskare från Centrum för 
Mellanösternsstudier. Intresset från 
allmänheten och media har växt 
lavinartat efter Paristerrorn och det 
är svårt för forskarna att hinna med 
sitt vardagliga arbete.

Säkerhetsvakter finns på plats eftersom sä-
kerhetschefen vid LU bedömt att de behövs 
när IS ska diskuteras. Förutom säkerheten, 
blir deras uppgift också att hindra allt för 
många från att komma in. Under hösten 
har fyra öppna, knökfulla föreläsningar om 
IS ordnats av Centrum för Mellanöstern-
studier, parallellt med den nya högskole-
kursen om IS på 7,5 poäng. 

Dagens event har ordnats som en reak-
tion på terrorn i Paris, för att möta det stora 
intresset som finns för IS. Man har fått byta 
lokal till en större, trots att det bara har an-
nonserats via forskarnas facebook sida. Den 
övervägande unga publiken har många frå-
gor, de vill bland annat veta varför unga 
människor i Sverige blir radikaliserade och 
var rekrytering till IS sker. 

– Inte i Malmös moskéer i alla fall, skul-
le det ske i en församling så är det i så fall 
i det fördolda. Imamerna i Malmö önskar 
däremot mer hjälp från kommunen för att 
kunna fånga upp och hindra unga männ-
iskor från att söka sig till IS, svarar islamolo-
gen Rikard Lagerwall som arbetar med en 
studie av Malmös muslimska församlingar. 
Han menar att rekrytering till IS är något 
som sker i grupper, i privata lägenheter el-
ler på internet. Åtminstone fungerar det så i 
andra europeiska länder som har undersökt 
var rekryteringen sker, i Sverige finns inga 
sådana studier.

LEIF STENBERG och dagens moderator Dan-
Erik Andersson, är jetlaggade efter en kon-
ferens i USA. De är ständigt på resande fot, 
dock främst i Sverige. Leif Stenberg menar 
att tidigare gick intresset för deras forskning 
i vågor, men de senaste åren har det varit ett 
konstant högt tryck.

– Vi föreläser för SÄPO, gränspolisen, oli-
ka kommuner och på andra högskolor, med 
mera med mera. Vi sätter en ära i tredje upp-
giften och har den i vårt uppdrag. Men nu 
är det svårt att hinna med det vardagliga ar-
betet, säger Leif Stenberg, som är förestån-

dare för Centrum för Mellanösternsstudier.
Media vill också ha med forskarna i alla 

möjliga sammanhang och det blir som mest 
intensivt ett par veckor efter en stor händel-
se, som terror eller krigsutbrott.

– När det sker ett terrorattentat så hand-
lar det först mest om säkerhetsfrågor i me-
dia. Vi kommer med i den andra vågen, när 
bakomliggande orsaker och samband bör-
jar analyseras, säger Leif Stenberg.

CENTRUM FÖR MELLANÖSTERNSTUDIER 

startade i höstas en högskolekurs på 7,5 
poäng om Islamiska staten, den första i sitt 
slag i Sverige. Kursen fylldes direkt. På Flash-
back och i andra sociala medier förekommer 
mycket hårda ord om IS-kursen. Men det 
är forskarna vid Centrum för Mellanöstern 
vana vid sen tidigare.

– Jag har slutat läsa på Flashback och an-
dra liknande medier vad som skrivs om oss. 
Jag brukar inte få direkta hot, men däremot 
arga mejl. Då försöker jag svara sakligt, om 
det finns något man kan svara sakligt på, 
säger Leif Stenberg.

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: GUNNAR MENANDER

IS-terror ökar trycket på forskare
 Dan-Erik Andersson (längst till vänster) var moderator under diskussionen om IS som lockade stora åskådarskaror. Föreståndaren för Centrum 
för Mellanösternsstudier Leif Stenberg (i nedre högra hörnet) tillhör de forskare som numera mest hinner ägna sig åt den tredje uppgiften.
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ler det att vara tydlig kring detta och kring 
vilka handlingsalternativ som finns. 

Vad har Lund och Skåne att lära av 
Seoul?
– I Sverige kan vi trappa upp engagemang-
et från civilsamhällets sida. I Seoul deltar 
gräsrötter och medborgare väldigt aktivt 
i kampanjen som nu utvecklats till Promi-
se of Seoul, en bredare plan för hållbar ut-
veckling. När det gäller kollektivtrafik ligger 
Seoul långt fram, varje dag tar 7 miljoner 
människor tunnelbanan. Även om Lund är 

HÅLLBART. Lars J Nilsson är profes-
sor i miljö- och energisystem vid 
LTH och ingår i Seoul Internatio-
nal Energy Advisory Council, ett 
rådgivande organ som arbetar med 
energi effektivisering och hållbar 
utveckling i Sydkoreas huvudstad.

Vad lär du dig i arbetet med hållbar 
utveckling i mångmiljonstaden Seoul?
– Jag lär mig ett stort mått ödmjukhet in-
för de utmaningar som världens megastäder 
står inför. Staden Seoul har drygt 10 miljoner 
invånare, eller 24 miljoner om närområdet 
räknas in. Det betyder väldigt stora flöden av 
energi, mat, trafik och avfall. Att göra en tät 
megastad hållbar och bygga så att den blir 
bättre för människor att leva i är ingen enkel 
uppgift. Luftföroreningar, vattenrening och 
buller är jättefrågor att hantera.

Hur ser du på rollen som forskare kon-
tra rådgivare?
– För mig är det en ny erfarenhet att ingå i 
ett politiskt sammanhang. Jag får vara med-
veten om att jag är med och legitimerar el-
ler stöttar politiska processer, och jag har 
behövt tänka igenom expertrollen. Ibland 
bidrar jag med råd där det saknas tydliga ve-
tenskapliga belägg för en viss åtgärd. Då gäl-

Lundaforskare ger borgmästaren i Seoul 
råd om energieffektivisering

Lars J Nilsson är professor i miljö- och energi-
system vid LTH och ingår i en internationell 
grupp av forskare som ska arbeta fram en 
plan för energiomställning av Seoul.

SEOUL INTERNATIONAL 
ENERGY ADVISORY COUNCIL

Bakgrunden till Seouls initiativ är 
att Korea år 2011 drabbades av ett 
stort strömavbrott. Tidigare samma 
år hade katastrofen i Fukushima 
inträffat. Dessa två händelser fick 
Seouls stadsledning att ta initiativet 
till en kampanj för att spara lika 
mycket el som ett kärnkraftverk 
producerar (One Less Nuclear Power 
Plant). I november 2013 utsåg 
Seouls borgmästare Park Won-soon 
tio forskare, däribland Lars J Nils-
son, att medverka i arbetet med en 
plan för energiomställning.

en väldigt liten stad och inte kan jämföras 
är vi på rätt väg med bland annat hållbara 
transporter.

Blir det mycket resande i uppdraget 
som rådgivare åt Seouls borgmästare?
– Jag reser så lite som möjligt, en gång om 
året bär det av till Sydkorea för min del. 
Mycket av utbytet sker löpande under året 
genom e-post. 

TIINA MERI

 Seoul ska bli energieffektivare. 
foto: panya k / shutterstock
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aktuellt.

FÖRLAG. Den vetenskapliga boken 
är inte död. Just i dagarna startar 
Lund University Press, med drag-
hjälp av Storbritanniens tredje 
största akademiska förlag. Inom 
forskarvärlden har trenden gått 
mot publicering av artiklar, men 
komplexa frågeställningar kräver 
ett större format. Det är genom den 
tryckta boken och Open Access som 
bokförlaget vill förbättra sprid-
ningen av eminent lundaforskning 
internationellt.

I samverkan med Manchester University 
Press startar humanistiska och teologiska 
fakulteterna i Lund ett bokförlag vid namn 
Lund University Press. Syftet är att kanalise-
ra förstklassig lundaforskning rakt in i det 
internationella vetenskapliga samtalet. Ut-
givningen är enbart på engelska och startar 
i blygsam skala. Böckerna utkommer sam-
tidigt i tryckt form och Open Access, vilket 
innebär maximal spridning och exponering.   

– En del av våra böcker kommer att vara 
skrivna direkt på engelska för en internatio-
nell publik, säger professor Marianne Thor-
mählen som leder satsningen, men andra 
kommer att vara översättningar till engel-
ska av högklassig forskning på svenska om 
skandinaviska förhållanden.

Nu startar nya 
Lund University Press

– Med engelskan som medium och vår 
starka förlagspartners resurser som verktyg 
kommer den svenska rösten att höras tydli-
gare i det globala forskarsamfundet.   

Urvalet sker efter en sträng och obero-
ende peer review-granskning, och utgiv-
ningsbeslut fattas av ett redaktionsråd med 
representanter från vitt skilda ämnen. Part-
nerförlaget Manchester University Press står 
för produktionen och tillhandahåller global 
marknadsföring och försäljning. Manches-
ter University Press är en pionjär när det gäl-
ler Open Accesspublicering av högklassiga 
vetenskapliga böcker i Storbritannien och 
såg en skandinavisk allierad i det nya lunda-
förlaget.

GISELA LINDBERG

Marianne Thormählen, professor i engelska, 
leder satsningen Lund University Press.

STRATEGISK PLAN. – När valde vi 
bort något eller la ner något se-
nast? Vi måste våga prioritera. 

Det menade Lars Bengtsson, 
professor i produktionsekonomi, 
är en av universitetets viktigaste 
utmaningar framöver. 

Han var en av alla dem som 
deltog i ett rektorsseminarium 
om strategiska planen i slutet av 
november. 

Det var vicerektor Bo Ahrén som bjudit 
in alla intresserade till att vara med och 
formulera utmaningar, mål och visioner 
i arbetet med den nya strategiska pla-
nen som ska vara tioårig och börja gälla 
i januari 2017. Palaestra där seminariet 
ägde rum var välfyllt och förslagen, 
tankarna och idéerna var många. Bo 
Ahrén, som leder arbetet med planen, 
ville ha svar på frågan om vad man vill 
att Lunds universitet ska vara känt för 
om tio år. Många svarade ”en attraktiv 
arbetsplats”, andra svarade ”bredden 
på universitetet” ytterligare svar var 
”spetsen, att vi löst något som cancer-
gåtan eller klimatkrisen”.

Att formulera en slagfärdig vision 
som är kort och samtidigt innehållsrik 
tyckte många var svårt. Kanske fungerar 
den vi redan vi har ”Ett universitet i 
världsklass som förstår, förklarar och 
förbättrar vår värld och människors 
villkor”.  Man borde ta bort världsklass 
var det någon som tyckte och lägga till 
ordet ”förnya” tyckte någon annan.

Varför vi överhuvudtaget ska ha en 
strategisk plan förklarade Bo Ahrén 
med att vi då slipper fatta så många ad 
hoc-beslut. Det är bra att ha något att 
förhålla sig till och att vi äger vår egen 
utveckling och inte tittar för mycket åt 
sidan vad andra vill.  

Arbetet med planen befinner sig nu 
i idéstadiet och det blir ytterligare två 
seminarier i vår – ett på engelska den 10 
februari och ett på svenska den 22 mars. 

MARIA LINDH

Arbetet med LU:s
strategiska plan igång

HÅLLBART. Lunds universitet har anslutit 
sig till Region Skånes upprop om ”Fos-
silbränslefritt Skåne 2020”. 

– Det universitetet förbinder sig är att 
arbeta intensivt för att senast år 2020 
vara till hundra procent fossilbränslefria, 
förklarar LU:s miljöchef Claes Nilén. 

Detta gäller alla transporter, all 
energianvändning och all elanvändning. 

LU ska bli fossilbränslefritt till 2020
Om det inte går till hundra procent så 
får universitetet klimatkompensera för 
resten 

–  Alla frågor måste alltså inte vara 
lösta nu, men vi förbinder oss  att 
tillsammans med andra aktörer, arbeta 
aktivt för minskad klimatpåverkan, ett 
arbete som universitet måste göra i 
vilket fall som helst, säger Claes Nilén.
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LOKALER. Ett stort steg har tagits 
på vägen mot Medicinska fakul-
tetens tilltänkta stora nybygge, 
Forum Medicum överst i Sölvega-
tans backe. Av tre arkitektförslag 
har ett, den danska byrån Henning 
Larsens förslag, valts ut för vidare 
bearbetning.

Henning Larsens förslag utgår från två stora, 
kvadratiska klossar med två respektive tre 
våningar var. Den undre klossen ansluter till 
de befintliga byggnaderna i BMC-komplex-
et, medan den övre klossen är förskjuten så 
att den följer Sölvegatans böjning. Då ska-
pas också utskjutande tak med möjlighet 
till uteplatser undertill. Projektets yta är ca 
25.000 kvadratmeter, varav 15.000 är ny-
bygge och resten är befintliga lokaler.

Förslaget kommer nu att ligga till grund 
för det fortsatta arbetet. Det ska utmynna i 
s.k. programhandlingar, som visar hur lek-
tionssalar, arbetsplatser för forskare och ad-

ministratörer, möteslokaler, restaurang med 
mera kan placeras in. Först när detta är klart 
kan man få fram en säker kostnad, och först 
då kommer Medicinska fakulteten att beslu-
ta om projektet ska genomföras eller inte.

Den nya byggnaden ska, om den blir av, 
ägas av Akademiska hus men hyras av fa-
kulteten. Tanken är att den ska rymma ett 
samlat studentcentrum för alla fakultetens 
studenter i Lund – både biomedicinare, läka-
re, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fy-
siotetapeuter. Den ska också ge den hälso-
vetenskapliga forskningen, som idag sitter 
i delvis bristfälliga lokaler på Baravägen, en 
mer central placering. 

Att ge hälsovetarna bättre lokaler är ett 
skäl till planerna på Forum Medicum. Ett an-
nat, minst lika viktigt skäl är att det skulle 
ge en större integration mellan fakultetens 
utbildningar i medicin, hälsa och vård, samt 
nya möjligheter till samverkan över fakul-
tets- och institutionsgränserna. 

INGELA BJÖRCK

Arkitektförslag valt 
Nu fortsätter planeringen för Forum Medicum

Den danska arkitetbyrån Henning Larsens förslag till utformning av Forum Medicum ska nu 
bearbetas vidare. ill: henning larsen architects

Ny utbildningsnämnd 
inrättad på Medfak
ORGANISATION. Medicinska fakul-
teten har beslutat att inrätta en 
ny grundutbildningsnämnd med 
ekonomiskt och strategiskt ansvar för 
fakultetens grundutbildningar. De 
nuvarande utbildningsnämnderna 
görs om till programnämnder under 
den överordnade grundutbildnings-
nämnden.

Dagens tre utbildningsnämnder 
är inriktade på biomedicin/medicin, 
omvårdnad och rehabilitering, dvs. i 
huvudsak utbildningarna till biome-
dicinare/läkare, sjuksköterska och 
arbetsterapeut, logoped etc. En tanke 
med organisationsförändringen är 
att alla programmen ska få likvärdig 
tillgång till exempelvis internationali-
sering och pedagogisk utveckling, och 
att det ska kunna skapas mer samar-
beten och tvärprofessionella utbild-
ningsmoment.

I bakgrunden finns också det fak-
tum att kraven på grundutbildningar-
na ökar, medan anslagen inte gör det. 
Det ställs t.ex. större krav nationellt 
på kvalitetssäkring och utbildningsut-
värderingar. En annan utmaning är att 
hantera det som händer inom hälso- 
och sjukvården, där omorganisationer 
och privatiseringar påverkar möjlig-
heten att förlägga vissa moment av 
studierna ute i vården. 

INGELA BJÖRCK

Näringslivsråd i gång
SAMVERKAN. Nu har det nyinrättade 
Näringslivsrådet haft sitt första möte. 
Där tog man bland annat upp frågan 
om hur samverkan med MAX IV och 
ESS kan se ut. Rektor Torbjörn von 
Schantz gör reflektionen att politiker 
gärna tenderar att se dessa anlägg-
ningar som kostnader istället för inves-
teringar som kan ge tillbaka i form av 
arbetstillfällen, tillväxt och utveckling. 

– Det finns all anledning att ändra 
det synsättet och det rimmar väl med 
mina tankar kring att spela in nä-
ringsliv och näringsdepartementet i 
anläggningarna, menar rektor.
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Flyktingströmmen till Sverige påverkar också universitetet. Flyktingar behöver hjälp 
att avsluta utbildningar, komplettera examina och hitta ingångar till det svenska 
samhället. Men klarar en regelstyrd myndighet att runda hörnen för att snabba upp 
sin hantering? Ska universitetet över huvud taget engagera sig i flyktingfrågan?

LUM har pratat med bland annat flyktingar, studievägledare, en utlånad hand-
läggare, en jurist och med universitetets förre rektor, som leder ett innovationspro-
jekt för nyanlända akademiker. Och universitetsledningen svarar när två juristdok-
torander begär en förklaring till bristen på aktivt ställningstagande i flyktingfrågan. 

Vad gör LU 
för flyktingarna?

Fakultetskoor-
dinatorn Helen 
 Wiman har  under 
två veckor lånats 
ut till  Migrations-
verket där hon 
har registrerat 
asylsökande. 
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Fakultetskoordinatorn Helen 
Wiman har hållit en ström av 
flyktingar i handen de senaste 
två veckorna. Istället för att jobba 
på universitet har hon registrerat 
flyktingar för Migrationsverket. 
Spännande, givande – men också 
utmattande.

– Barnfamiljerna rör mig mest, jag träffar fa-
miljer med små barn och undrar vad de har 
varit med om på vägen hit. Det går inte att 
skaka av sig, tankarna följer med hem när 
arbetsdagen är slut, säger Helen Wiman, 
som själv har två små barn hemma.

ANTALET ASYLSÖKANDE ligger på historiskt 
höga nivåer. I oktober gick landshövding-
en ut med ett upprop till statligt anställda 
och bad dem hjälpa Migrationsverket i den 
extraordinära flyktingsituation som råder i 
Skåne. Från LU anmälde sig några stycken 
och Helen Wiman var en av dem. 

– Jag tänkte inte efter så mycket, utan 
kände direkt att det här vill jag göra. Det var 
en konkret insats som var möjlig. 

När vi träffar henne är hon på sluttam-
pen av sina två veckor på Migrationsverket. 
Gränskontrollerna har precis införts och 
väntrummet på det före detta Best Wes-
tern-hotellet på Jägersro är fullt. Alla sitt-
platser är tagna och rastlösheten ligger som 
ett raster över rummet. En del går fram och 
tillbaka, andra stirrar trött framför sig. När 
Helen Wiman visar sig i rummet är det flera 
som vill ställa frågor. Madame, vad händer 
nu? Var ska jag sova i natt? Hur lång tid tar 
det att få arbetstillstånd? Hur lång tid ska 
vi vänta? Men Helen Wiman har inga svar. 
Migrationsverket löser situationen dag för 
dag, ibland timme för timme.

– Det är frustrerande att jag inte kan svara 
och ibland blir jag väldigt berörd, särskilt när 
det kommer barn. Men det hjälper ingen om 
jag skulle gråta i ett hörn. Samtidigt är det 
givande att få träffa alla dessa människor.

Ett barn vägrar resa sig från golvet, mam-
ma och pappa lyfter irriterat upp barnet som 

gång på gång smälter ner på den inte helt 
rena plastmattan och vägrar sitta fint. He-
lene Wiman ber två unga män att komma 
in. Det är deras tur att ta fingeravtryck och 
bli fotograferade. Helene hjälper Hogar Ka-
maran att rulla varje finger mot skärmen för 
att få fingeravtrycken. Korgen med plast-
handskar ligger orörd bredvid.

– Jag är så glad att vi äntligen har kom-
mit fram, alla svenskar har varit så vänliga, 
säger han. Nu känner jag mig utsövd för för-
sta gången på en månad. Jag har fått sova i 
en riktig säng och äta en riktig frukost, det 
är fantastiskt, säger Hoger Kamaran, 28 år.

MED ”VI” MENAR HAN sig själv och kompi-
sen Kaywan Mahmowd, som är 24 år. De har 
varit på flykt en månad sedan de lämnade 
Kirkouk i Irak, i rädsla för IS som strider i och 
runt den viktiga oljestaden. Tillsammans har 
de tagit sig med buss och tåg genom Europa. 
Under färden över Medelhavet så hände det 
värsta. Båten tog in vatten och sjönk. Men 
Hogar Kamaran och Kaywan Mahmowd sit-
ter ändå här idag, nyduschade och lättade.

– Det var också kvinnor och barn på bå-
ten. Ingen hade överlevt om inte den grekis-
ka sjöpolisen hade kommit och plockat upp 
oss. Nu är jag och Kaywan vänner för livet, 
för vi har klarat hela denna resa tillsammans, 
säger Hoger Kamaran på engelska.

I Sverige vill de arbeta som byggarbetare 

Utlånad till Migrationsverket i två veckor

precis som de gjorde innan Kirkouk drabba-
des av kriget. Troligtvis har de ingen aning 
om hur mycket väntan som ligger framför 
dem, hur lång tid det kommer ta att starta 
ett nytt liv i Sverige – om de får asyl. 

FÖR HELEN WIMAN går dagen och de två 
veckorna på Migrationsverket mot sitt slut. 
Snart är hon tillbaka i vardagen på Kansli 
S som fakultetskoordinator. Att arbeta på 
Migrationsverket har varit intensivt. I början 
var det rörigt och kaosartat. Det tog tid inn-
an Helen Wiman kände att hon kunde göra 
nytta. Skillnaden mot universitetet har varit 
stor. På Migrationsverket måste alla praktis-
ka problem som dyker upp lösas direkt. Att 
vänta på mejlsvar eller sätta igång en utred-
ning är inget alternativ när något praktiskt 
strular, samtidigt som det kommer fler och 
fler asylsökande till väntrummet. Medarbe-
tarna har varit väldigt viktiga för varandra 
och det har skapat en nära och god stäm-
ning bland personalen. Men på måndag är 
Helen Wiman tillbaka på LU.

– Det känns helt overkligt. Jag hade velat 
stanna längre, eftersom jag är igång och kan 
jobbet nu. Jag är full av beundran för dem 
som jobbar heltid med detta, men i längden 
hade det nog inte varit ett alternativ för mig, 
för jag är fruktansvärt trött på kvällarna.

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: GUNNAR MENANDER

Migrationsverket på Jägersro i Malmö.

TEMA | VAD GÖR LU FÖR FLYKTINGARNA?
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Att tänka långsiktigt och rejält 
är det viktigaste. Det menar Bo-
Anders Jönsson, rektorsråd och en 
av initiativtagarna till insatser för 
att nyanlända akademiker snabbare 
ska kunna komma igång vid univer-
sitetet.

En mängd initiativ (se listan intill) diskute-
ras nu på LU för att nyanlända akademiker 
snabbare ska kunna komma igång med sina 
liv, antingen det handlar om att komplettera 
en utbildning, lära sig svenska eller få en ut-
bildning från hemlandet validerad.

– Det är jättebra att det tas många mindre 
initiativ nu, men det viktigaste är att rigga 
förutsättningarna på ett rejält och hållbart 
sätt, inom LU och tillsammans med andra 
myndigheter. Vi kommer att ha många ny-
anlända under lång tid, det tar inte slut i vin-
ter, säger Bo-Anders Jönsson, rektorsråd för 

vissa utbildningsfrågor och projektägare till 
samordningen av LU:s insatser för nyanlän-
da akademiker.

BLAND DE NYANLÄNDA finns många aka-
demiker, inte minst inom naturvetenskap 
och teknik. Många är ingenjörer – eller lä-
rare. Många av dem som kom i flyktingvå-
gen oktober-november har lärarutbildning. 
Kanske finns här en möjlighet att lida bot på 
lärarbristen i matte och NO? 

– Vågen av människor som har kommit 
nu, kommer att bli en vinst för skolan. Uni-
versitetet vill nu ta fram en kompletterande 
mattelärarutbildning för t.ex. nyanlända in-
genjörer och naturvetare. Den ska vara på 
engelska, så att man kan börja direkt, paral-
lellt med SFI. Att få börja komplettera sin ut-
bildning från hemlandet på engelska, samti-
digt som man går på SFI, är en viktig idé för 
att snabbare komma igång.

Samtidigt som flyktingström-
men fått vissa att tala om sys-
temkollaps, så har andra talat 
om tröga myndighetsprocesser 
och efterlyst kreativa lösningar. 
Bengt Lundell, juridiklektor och 
ordförande i universitetets an-
tagningsnämnd, tror mer på nya 
förhållningssätt och smartare 
rutiner. Och de kan genomföras 
inom dagens regelverk, säger 
han. 

Antagningsreglerna medger att univer-
sitetet tar särskilda hänsyn och bedö-
mer reell kompetens hos sökande med 

utländska betyg. Alla formella krav be-
höver inte uppfyllas utan det är en be-
dömningsfråga. 

– Trögheten vi upplever idag handlar 
därför inte om regler utan om resurser 
och personer, säger Bengt Lundell. 

– Visst kan vi snabba på processerna, 
ta emot fler studenter och skapa nya kur-
ser på stört, men det kostar på. Det gäller 
att hitta en balans och inte gå till över-
drift, så att man riskerar legitimiteten. 

Ett sätt att öka utbudet och utbilda 
fler är förstås att använda sig av online-
kurser med inspelade föreläsningar, som 
exempelvis juristernas UJIKEN, utvidgad 
juridisk introduktionskurs. Den kan läsas 

Antagningsregler kan anpassas men resurserna saknas

Långsiktiga insatser ska snabba upp 
antagning av nyanlända akademiker

av alla intresserade och de bästa säkrar 
en plats på juristprogrammet.

Förvaltningslagen säger att myn-
digheter ska hjälpa varandra – det är 
här utlåningen av handläggare till Mig-
rationsverket kommer in. Men annars 
är Lunds universitets uppgift forskning 
och utbildning och flyktingmottagande 
ligger inte i uppdraget, fortsätter Bengt 
Lundell. 

– Men vi har också den tredje upp-
giften – samverkan med övriga samhäl-
let. Det finns möjlighet att samverka för 
nya lösningar som integrerar människor 
i samhället. 

BRITTA COLLBERG

Lunds universitet har satt igång en intern 
kartläggning för att genomlysa hur proces-
serna vid LU fungerar för nyanlända akade-
miker, något som Bo-Anders menar kom-
mer vara fundamentet för att se hur man 

TEMA | VAD GÖR LU FÖR FLYKTINGARNA?

Bo-Anders Jönsson arbetar för att få igång 
insatser för att nyanlända akademiker snab-
bare ska kunna börja vid universitetet.
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Det här gör LU för att underlätta 
för nyanlända akademiker:

• MENTORER – anställda vid LU kan stötta 
en flykting med liknande yrkesbakgrund 
genom träffar ett par gånger i månaden. 
Ett möte för intresserade hölls den 8 
december (se medarbetarwebben).

• KORTA VÄGEN – en kurs på 26 veckor som 
Folkuniversitetet ordnar tillsammans med 
LU, som bidrar med föreläsningar som 
introducerar nyanlända i svenska samhäl-
let. En andra omgång med 80 deltagare 
är igång.

• GER INTRODUKTIONSKURSER till svenska 
samhället på asylboenden tillsammans 
med studieförbunden. Kursmaterialet 
finns redan och används inom så kallade 
SAS-kurser (Special Area Studies) för 
utbytesstudenter. 

• KURSER I SVENSKA. Nordiska språk vill ge 
och utveckla kurser i svenska till nyanlän-
da akademiker. De planerar även för att 
utbilda många fler SFI-lärare än vad som 
görs idag, eftersom kommunerna har ett 
snabbt växande behov.

• BIDRAR MED PRAKTIKPLATSER på 
universitetet via Arbetsförmedlingen. 
Förhoppningen är att praktikplatserna 

för nyanlända nu ska bli fler.
• SNABBARE VALIDERING – sektionen 

Student och utbildning kartlägger hur 
valideringen kan rustas upp för att ta 
hand om allt fler ärenden.

• TAR IN FLER STUDENTER på senare del 
av program – då behövs ökat anslag. LU 
undersöker möjligheten som skulle göra 
att fler kunde komplettera sin utbild-
ning. 

• ETT SNABBSPÅR FÖR UTLÄNDSKA 
INGENJÖRER OCH NATURVETARE 
utvecklas av LTH och Naturvetenskap-
liga fakulteten tillsammans med Region 
Skåne och Länsstyrelsen. En stor grupp 
bland de nyanlända är akademiker och 
bland dem finns många ingenjörer och 
naturvetare. Planerad start under 2016.

• EN KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK 
UTBILDNING, KPU, I MATEMATIK på LTH 
vill Lärarutbildningen skapa. Den riktas 
speciellt till utländska ingenjörer och 
ska ges på engelska. Tanken är att de 
skulle kunna undervisa nyanlända barn 
i matematik på deras modersmål, något 
som forskningen visat varit effektivt.

Det tar tid att få en utländsk 
examen bedömd och översatt till 
svenska förhållanden.

– Vi behöver förenkla processen 
så nyanlända snabbt kan komma 
i arbete, säger Per Eriksson, före 
detta rektor för Lunds universitet. 
Han leder ett nytt projekt för att 
hitta en modell som på kort tid ska 
ge nyanlända akademiker en svensk 
examen.

  
Nyligen gav Vinnova en halv miljon kronor 
i anslag till projektet var syfte är att ersätta 
de långdragna valideringarna.

– Det är ett samarbete mellan universi-
teten i Lund, Umeå och Uppsala samt Hög-
skolan Kristianstad och Blekinge tekniska 

högskola, berättar Per Eriksson, som nu har 
sin arbetsplats vid CIRCLE, Centrum för inn-
ovationsforskning, utan att formellt ingå i 
centrumet.

– Idén är mycket enkel, och jag fick den för 
några år sedan under en debatt som hand-
lade om hur dåliga vi är på att ta emot inter-
nationella akademiker. Jag tänker mig att ny-
anlända akademiker läser och tenterar några 

Undersöker hur nyanlända snabbt ska få en svensk examen
motsvarande kurser på svenska lärosäten 
inom sina respektive utbildningar. Kurserna 
ges som uppdragsutbildning och finansieras 
t.ex. av Arbetsförmedlingen. Avslutningsvis 
när man visat sig klara våra kurser, eventuellt 
kompletterat med en muntlig koll av indivi-
dens övriga kunskaper, görs ett tillgodoräk-
nande av också övriga kurser utifrån examen 
från hemlandet och ett svenskt examensbe-
vis utfärdas, allt enligt gällande regelverk.

– Styrkan med modellen är att den nyan-
lände fullt ut får en svensk högskoleexamen. 
För jag tror att ett examensbevis från t.ex. 
Lund, Chalmers eller KTH, som därmed går 
i god för innehavarens kunskaper, är mera 
värt på arbetsmarknaden än en validerad 
examen från hemlandet.

BRITTA COLLBERG

 
 

sedan kan förenkla och snabba upp. Men 
universitetet är inte en egen ö, utan be-
höver även samarbeta med andra myn-
digheter för att skapa en så effektiv start 
i det nya samhället som möjligt för varje 
individ. Därför har Kompetenssamverkan 
Skåne, KoSS med bland andra Arbetsför-
medlingen, Lärosäten Syd och Länssty-
relsen initierat en extern kartläggning av 
hur myndigheterna kan samarbeta. Även 
Migrationsverket deltar.

MYNDIGHETERNA ÄR INTE VANA att sam-
verka i dessa frågor, men Bo-Anders Jöns-
son menar att det måste till för att man ska 
kunna göra varaktiga, effektiva förbätt-
ringar i mottagandet av nyanlända. Flera 
av de initiativ som tas på LU nu kräver att 
staten är beställare och även finansierar 
insatsen. 

– Det är också viktigt att kunna peka 
på att universitetet kan göra en stor sam-
hällsinsats. Vi behöver därför tillsammans 
med övriga parter ha en dialog med re-
geringen för att kunna få medel för att 
kunna göra detta – skapa fler studieplat-
ser, nya specialanpassade kurser och en 
effektivare validering.

JENNY LOFTRUP

Per Eriksson ar-
betar för att ny-
anlända akade-
miker snabbare 
ska kunna få en 
svensk examen. 
foto: apelöga
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V ärlden har tidigare sett lstora 
folkmassor som tvingats fly un-
dan krig och förtryck – här i Eu-
ropa är det kanske framförallt 

minnet av Andra världskriget som gör sig 
påmint. I historiens ljus är det många som 
menar att svenska samhällsinstitutioner – 
däribland universiteten – då borde ha ta-
git ett större ansvar för inte minst de judis-
ka flyktingströmmarna. 

MOT DENNA BAKGRUND undrar vi om rek-
torsämbetet kunde beskriva en krissituation 
i vilken det vore rätt för universitetet att ak-
tivt ta ställning och kraftfullt engagera sig på 
bred front – alltså utöver de aktiviteter som 
normalt sett ingår i universitetets verksam-

Vad hindrar LU från 
att göra mer för flyktingarna?

het? Således: om inte idag, om inte i denna 
situation och för dem som nu flyr, så när? 

Många universitet runt om i världen – 
bl.a. Queen Mary University of London, 
SOAS University of London, Malmö hög-
skola, och flera lärosäten i Centraleuropa 
– har på olika sätt tagit ställning för flyk-
tingrätten och tar aktiv del i att stötta de 
flyktingar som nått en fristad i de respektive 
länderna. Detta genom åtgärder som gått 
utöver deras sedvanliga verksamhet. Samar-
betsorganisationer för universitet, LERU och 
European University Association, har gått ut 
med uppmaningar om att sjösätta ett brett 
arbete för flyktingarna. Flera universitet har 
således bl.a. ordnat stipendier, husrum, in-
samlingar och olika typer av kurser för dessa 

människor, utöver att de visat engagemang i 
opinionsbildning kring flyktingrätten.

VI UNDRAR VAD rektorsämbetet i Lund ser 
som det främsta hindret mot att förena 
sig med de universitet som valt att ta aktiv 
ställning för flyktingar och för asylrätt. Vil-
ka konsekvenser oroar sig rektorsämbetet 
för om universitetet som organisation tog 
tydlig ställning för asylrätten och människor 
på flykt undan krig och våldsamheter i bl.a. 
Mellanöstern? Vad hindrar LU från att göra 
mer än att ställa upp med personal till Mig-
rationsverkets och Folkuniversitetets verk-
samheter?    

NIKLAS SELBERG OCH AMIN PARSA
DOKTORANDER VID JURIDICUM

D et råder ingen tvekan om att 
flyktingfrågan är en av vår tids 
största utmaningar och den 
påverkar givetvis hela sam-

hället som måste mobilisera och hjälpa till, 
även Lunds universitet. Vi ska göra allt vad 
vi som skattefinansierad myndighet och 
utbildnings- och forskningsinstitution kan 
göra och vårt uppdrag är forskning, ut-
bildning, samverkan/innovation och tredje 
uppgiften. Vi ger utbildningar, håller semi-
narier (Debatt i Lund är ett exempel), vi tar 
emot en akademiker från Syrien med inspi-
ration från nätverket Scholars at Risk och i 

– Vi ska göra allt vad vi kan
samarbete med Malmö högskola, vi är med-
lemmar i LERU och delar deras värdering-
ar i frågan. 

DÄREMOT MENAR JAG att politik och viljan 
att hjälpa och förändra är mellanmänskliga 
aktiviteter och måste utföras av människ-
or och inte av myndigheter. Jag tror att det 
är olyckligt, rent av kontraproduktivt, om 
universitetet som myndighet blir ett ställ-
företrädande samvete åt sina anställda och 
studenter så att de slipper organisera sig i 
civilsamhället.

Som forskare inom juridik förutsätter jag 

att ni, Niklas Selberg och Amin Parsa, bi-
drar med att nå studenter, allmänhet och 
policymakers med er kunskap genom t.ex 
föreläsningar, debatter och seminarier. Det 
finns alla möjligheter för er att i er profession 
bidra till att lösa våra stora samhällsfrågor. 
Att ni även engagerar er som medborgare 
och medmänniskor finns inget hinder mot 
alls – tvärtom har ni ju en arbetsplats och 
bor i ett land som tillåter just detta. Vad är 
det som hindrar er?

TORBJÖRN VON SCHANTZ

REKTOR, LUNDS UNIVERSITET

ÖPPET BREV

REKTOR SVARAR: 
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listan.

För fyra år sedan startade hon Österlens stödförening för 
flyktingar vars drygt sexhundra betalande medlemmar 
gör mycket för att underlätta nyanländas integration. 
Här listar Anna Lindberg, historiker och föreståndare 
för Sydasiennätverket SASNET, några skäl till varför, 
men även hur man kan arbeta som volontär. 

Fem skäl till och sätt 
att arbeta som volontär

ENGAGERA DIG. Genom att bli volontär kan du bidra till att 
skapa livskvalitet för enskilda flyktingar och samtidigt ett bra 
socialt klimat för alla i Sverige. Då motverkas polarisering och 

utanförskap.

GE AV DIN TID OM DU KAN. En nyanländ behöver vänskap, 
nätverk. Ibland kan det räcka med att introducera en nyan-
länd till någon som varit längre i Sverige eller till någon or-

ganisation. Själv är jag halvtidspensionär och har tid, och i går hjälp-
te jag en ung man i ett asylboende till studievägledningen på LU. Han 
ser förhoppningsvis lite ljusare på sin situation nu. Han fick skjuts till-
baka av en kollega så nu har han sina första svenska vänner, två perso-
ner vid Lunds universitet. 

DU FÅR MYCKET TILLBAKA. Det handlar inte om “välgören-
het” eftersom det kunde varit ombytta roller. Många som 
kommer är välutbildade, men även de som inte är det har 

mycket att tillföra. Positivt engagemang smittar dessutom. De nyan-
lända som fått lite hjälp fortsätter att hjälpa andra och börjar känna 
sig hemma i Sverige, vilket också bidrar till integration.

NÄTVERKA. I vår förening sker mycket arbete via e-post och 
Facebook. Vi fångar upp frågor, behov och även konflikter. 
Ibland rycker vi ut och agerar diplomater och kommunikatö-

rer på flyktingförläggningar och i mötet mellan flyktingar och lokal-
befolkning. Ibland handlar det om att med kort varsel t.ex. köra flyk-
tingbarn till fotbollsträning eller samla in vinterskor.

SAMARBETA MED ANDRA ORGANISATIONER. Man kla-
rar inte allt själv. Vi har bjudit in svenskar att bli ”språkvän” 
– dvs. träffa en flykting och prata svenska. Men detta kräver 

noggrant urval, för att inte riskera att exempelvis flyktingbarn kopp-
las ihop med personer som vill utnyttja dem. Urvalet mäktade vi inte 
med själva utan samarbetar nu med Simrishamns kommun och Rotary 
kring detta. Vi samarbetar också med t.ex. Svenska kyrkan och Röda 
korset.

BRITTA COLLBERG

fotnot: www.facebook.com/osterlensstodforeningforflyktingar

1

2

3

4

5

Historikern och SASNET-före-
ståndaren Anna Lindberg.
foto: ingela björck
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Elisabeth Melander, lektor i sång 
på Musikhögskolan i Malmö drog 
i gång Sveriges första musikhög-
skoleutbildning i sångstilar inom 
jazz-, pop-, och rockgenren. Nu har 
det gått 30 år och utbildningarna 
är mer eftertraktade än någonsin. 
Som sångpedagog ligger hennes 
fokus på att se människan snarare 
än bara struphuvudet. 

Elisabeth Melander har jobbat på Musik-
högskolan utan uppehåll i 30 år och när 
hon tar emot i sitt rum är det uppenbart att 
åren inneburit att arbetet inte sker slentri-
anmässigt.

– Jag brinner fortfarande för detta, sär-
skilt kontakten med studenterna, säger hon.

Det har hänt mycket sedan Elisabeth Me-
lander kontaktades av Musikhögskolans då-

varande rektor Sixten Nordström 1985. Själv 
hade hon redan då etablerat sig som sång-
erska och pedagog och utbildat sig på Mu-
sikhögskolan i Göteborg. Hon hade ingen 
klassisk skolning hemifrån, så det var en ny 
värld att sätta sig in i. Samtidigt sjöng hon 
mycket jazz, soul, gospel och pop. På den ti-
den fanns det ingen utbildning i andra sång-
stilar än den klassiska.

– Jag fick problem med att byta mellan 
olika genrer och märkte tidigt att jag sång-
tekniskt behövde hitta en form för hur jag 
skulle jobba. Där började mitt arbete med 
att försöka forska fram en ny metod för att 
kunna kombinera de olika sångteknikerna, 
berättar hon.

Det fanns ingen litteratur om metodik el-
ler pedagogik i moderna genrer så Elisabeth 
Melander började sätta ihop sin egen skola. 
Denna blev lyckad, vilket nådde Sixten Nord-

ströms öron. Han hade fått påtryckningar 
från studenter som ville sjunga i andra stilar 
och rekryterade Elisabeth Melander till Mal-
mö för att bygga upp en ny sångutbildning, 
som kom att kallas ”sång i andra genrer”.

– Jag fick fria händer och började från 
noll. Det fanns nästan inga noter med så-
dan musik eller någon kursplan så jag bör-
jade strukturera utbildningen, berättar hon.

UNDER ÅREN utvecklades verksamheten, 
hela tiden med ambitionen att få utbild-
ningen att växa och att implementera olika 
genrer och nya sätt att lära ut stilar, sång-
teknik och metodik.

– Jag har varit noggrann och slitit väldigt 
hårt. Jag har höga krav på mig själv och har 
jobbat enormt mycket och utbildningen är 
mitt skötebarn. Det är det personliga mötet 
med studenterna som jag brinner för, att 

Sånglärarpionjären
Trettio år sedan hon startade sångundervisning i jazz, pop och rock
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väcka upp saker i dem så att de växer som 
individer och sångare, säger hon.

ELISABETH MELANDER berättar att hon är 
skolad i en miljö med en mer överdriven re-
spekt mellan mästare och elev, men att hon 
själv har en helt annan syn på utbildningen. I 
stället eftersträvar hon en verkstad där stu-
denterna och läraren möts och ger och tar. 
För henne är det avgörande att arbeta med 
öppna sinnen, med glädjen i fokus. Tekni-
ken är viktig, men det kan bli för mycket så 
att musiken hamnar i skymundan. 

– Min filosofi som sånglärare är att ”se 
människan, inte bara struphuvudet”.

Parallellt med den individuella utbild-
ningen har Elisabeth Melander också lagt 
mycket energi på olika större kreativa och 
sceniska sångkonsertföreställningar. I dessa 
samlas sångare och musiker men också an-
dra konstarter som dans, teater och film in-
korporeras i föreställningarna.

– Det kan ibland bli mycket konkurrens 
mellan sångare och grundtanken var att alla 
skulle samarbeta och arbeta som ett fot-
bollslag för att istället stötta och uppmuntra 
varandra, berättar Elisabeth Melander.

Med tiden har utbildningarna förgrenats 

från ”andra genrer” till olika utbildningar 
inom jazz, rock och folkmusik. 

– Förmedlandet av det personliga ut-
trycket är en av de stora och viktiga delarna 
tillsammans med bred genrekännedom, 
fördjupning och improvisation. Jag jobbar 
mycket med texter; hur man förmedlar inne-
håll och strävar efter att få fram det som är 
personligt unikt för varje student och till-
fälle. 

HON TYCKER att det faktum att allt är så till-
gängligt i dag via tjänster som Spotify och 
YouTube både är en stor tillgång och sam-
tidigt lite synd, eftersom det ofta lockar till 
att imitera snarare än att försöka hitta det 
egna uttrycket. Något som är nödvändigt 
när man befinner sig på den här höga nivån.

Rock- jazz- och blandad genre är i dag 
mycket eftersökta utbildningar på Musik-
högskolan i Malmö samtidigt som hon tyck-
er att det är viktigt att värna om den klas-
siska traditionen.

– Jag brinner starkt för mitt jobb och vill 
fortsätta så länge jag förmår, säger Elisa-
beth Melander.

TEXT & FOTO: JONAS ANDERSSON

ELISABETH MELANDER

Elisabeth Melander växte upp i 
Norrland, där hennes intresse för 
musiken väcktes tidigt via kom-
munala musikskolan, musiklinje 
på folkhögskolan i Piteå och en 
instrumental- och ensemblelärar-
examen med klassisk sång som hu-
vudinstrument vid Musikhögsko-
lan i Göteborg samt efterföljande 
individuell musikerutbildning med 
jazz- och nutida konstmusik.

Parallellt har hon ända från 
början sjungit mycket jazz, pop, 
soul och dessutom ägnat sig åt 
dans och teater, bland annat 
under Ingmar Bergman på Drama-
ten. Elisabeth Melander har under 
alla år varit aktiv som sångerska 
både i Sverige och utomlands.

Förutom arbetet vid Mu-
sikhögskolan i Malmö har hon 
hjälpt till att bygga upp sång-
utbildningar vid landets övriga 
musikhögskolor, men även vid 
musikgymnasium, folkhögskolor 
och kulturskolor. Hon har även 
arbetat på Skurups folkhögskolas 
jazzprogram.
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Att ersätta fossil olja som råvara med grödor från jordbruket eller skogsråvara 
nämns ofta som en viktig väg ut ur vårt fossilberoende. Forskningen är strategiskt 
viktig och stora summor satsas på att hitta innovativa sätt att tillverka bioplaster 
och gröna kemikalier. Här ligger Lunds universitet långt framme.

Samtidigt hörs allt fler röster om att det saknas både pengar och politiska beslut 
för att marknaden ska ta fart, liksom långsiktiga och hållbara spelregler. Forskare 
vid LUCSUS visar i en ny rapport hur EU:s regler för hållbar produktion av 
fordonsbränslen inte tar hänsyn till de afrikanska småbrukarnas behov.

Grön teknik 
på frammarsch

– men marknaden är trögstartad
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Naturen inspirerar forskarna
till gröna processer och produkter
– Här i Lund ligger vi i frontlinjen 
när det gäller att utveckla grön 
teknik för att ta hand om biomassa 
från jord- och skogsbruket, särskilt 
den delen av växternas fibrer som 
kallas hemicellulosa och lignin.

Det säger Henrik Stålbrand, pro-
fessor i biokemi vid Kemicentrum. 

Tänk på doften av multnande löv i en skog 
på hösten … Mycket av det beror på bak-
terier, så kallade aktinomyceter, och mögel-
svampar i jorden som bryter ner växtrester. 

Naturens nedbrytningsprocesser ger 
forskare nya idéer om hur bränsle, plaster, 
kemikalier och ingredienser till hushållspro-
dukter, för att nämna några exempel, kan 
framställas ur restprodukter från jord- och 
skogsbruket – något som är en av pussel-
bitarna i omställningen till ett fossilfritt sam-
hälle.

Idag används 
mindre än en pro-
cent av dessa fib-
rer för att göra 
nya material – det 
mesta bränns upp. 
Med hjälp av natu-
rens egna verktyg – 
enzymer, bakterier, 
jästsvampar och 
så vidare – kan växtfibrerna brytas ner till 
mindre beståndsdelar och sedan användas 
som råmaterial för tillverkning av allt från 
lösningsmedel till livsmedelsingredienser 
som vanillin. 

– Tidigare är det ju mest den del av växt-
fibrerna som kallas cellulosa som har an-
vänts som råvara framför allt inom pappers-
tillverkningen. Samtidigt består över hälften 
av växternas massa av hemicellulosa och lig-
nin. Här finns det stor potential, säger Hen-
rik Stålbrand. 

För att utveckla den gröna industriella 

biotekniken krävs förståelse för hur enzymer 
och mikroorganismer fungerar och kan sty-
ras. Forskningen är intensiv på området och 
i år har två nya stora projekt vid universitetet 
startats med hjälp av anslag från Stiftelsen 
för Strategisk Forskning. Henrik Stålbrand 
leder det ena med fokus på hemicellulosa. 
Professor Marie-Françoise Gorwa-Graus-
lund leder det andra projektet som inrik-

tar sig mot lig-
nin. Målet är att 
utveckla nya sätt 
att framställa an-
vändbara pro-
dukter ur förny-
elsebar biomassa 
på ett mindre mil-
jöbelastande sätt 
än idag. 

Forskningen 
inom grön teknik vid Lunds universitet har 
även fokus på bränslen och bioplaster (se 
intervju med Rajni Hatti-Kaul på nästa sida).

– LU Biofuels är ett strategiskt forsk-
ningsnätverk som startade 2009 och som 
samlar runt åttio forskare inom Lunds uni-
versitet, säger Henrik Stålbrand. Nätverket 
har en helhetssyn på biomassa och hur man 
i bioraffinaderier kan framställa inte bara 
biobränslen utan en rad olika produkter 
med minimalt av avfall. Att hitta sätt att er-
sätta fossila råvaror är förstås centralt, men 
också att utveckla produkter med helt nya 

Bioteknikforskare 
samlades i Lund
I omställningen till en bioeko-
nomi är teknikutveckling för 
omvandling av biobaserad råvara 
till kemikalier, bränsle och ma-
terial en viktig komponent och 
en stor utmaning. Ett stort antal 
forskare vid Lunds universitet 
är verksamma i en rad olika 
projekt som behandlar kemiska, 
biologiska och tekniska, men 
även samhälleliga aspekter av 
området. Forskarna samverkar i 
LU Biofuels som är ett universi-
tetsomspännande nätverk och 
inom LUBIRC (Lund University 
Biobased Research Center) som 
har som mål att skapa stora 
tvärvetenskapliga projekt i sam-
arbete mellan Lunds universitets 
forskare, institut, offentliga 
aktörer och industrin.

I början av november i år 
anordnade LU Biofuels för andra 
gången ”Lund Symposium on 
Lignin and Hemicellulose Valo-
risation. Symposiet samlade 133 
forskare och industrirepresen-
tanter från hela Europa. Under 
symposiet gavs föreläsningar om 
hur man med rätt förbehand-
lingsteknik kan ta tillvara lignin 
och hemicellulosa från olika 
råvaror och sedan omvandla dem 
till intressanta produkter som till 
exempel antioxidanter, baskemi-
kalier, plast och prebiotika.

Henrik 
Stålbrand, 
professor 
i biokemi 
vid Kemi-
centrum. 

”Målet är att utveckla nya 
innovativa sätt att framställa 
användbara produkter ur 
förnyelsebar biomassa på ett 
mindre miljöbelastande sätt 
än idag.” 

egenskaper som till exempel funktionella 
livsmedel och nya biomaterial.

NINA NORDH

TEMA | GRÖN TEKNIK PÅ FRAMMARSCH
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Stora möjligheter med bioplaster
– men lönsamheten är dålig så länge oljan är billig

Det går numera att tillverka plast 
från socker eller vegetabiliska oljor, 
men än så länge är den fossila oljan 
för billig för att tillverkningen av 
bioplaster ska bli lönsam. Därför 
ligger de plasttillverkande bakte-
rierna som utvecklades av forskare 
på Kemicentrum för några år sedan 
fortfarande i frysen och väntar.

I samband med ett forskningsprojekt som 
startades för femton år sedan i samarbete 
med ett universitet i Bolivia, började profes-
sor Rajni Hatti-Kaul vid Kemicentrum forska 
om bioplaster från bakterier. 

– Vi startade med en resa till Bolivias salt-
öknar, berättar Rajni Hatti-Kaul. För att kun-
na överleva i en så tuff miljö med mycket salt 
och lite näring krävs det speciella egenska-
per hos de bakterier som lever där. De behö-
ver kunna tillverka sitt eget lager av bränsle 
att använda när de saknar mat. 

VÄL TILLBAKA PÅ LABBET har forskarna ar-
betat vidare med de bolivianska bakterierna. 

– Vi har utvecklat processer där vi får 
fram en cellmassa som innehåller upp till 
85 procent bioplast. Vi har tagit fram en 
samling av plasttillverkande bakterier, både 

från naturen och sådana som är modifierade 
med gentekniska metoder. 

SLUTRESULTATET efter ett flertal doktoran-
ders arbeten är de bakterier som nu ligger i 
frysen och väntar på att användas. Plasten 
som bakterierna tillverkar från råvaror som 
socker eller vegetabiliska oljor har egenska-
per som liknar den polyeten- och polypro-
penplast av fossilt ursprung och har förde-
len att vara bionedbrytbar. Se bilden ovan 
där plasten är de vita ”klumparna” inuti 
bakterierna.

Fortfarande är oljan för billig för att bio-
plaster som tillverkats av bakterier ska vara 
prismässigt konkurrenskraftiga. I dagsläget 
skulle de vara två till fyra gånger dyrare än 
om samma produkt tillverkats av fossila rå-
varor.

– Vägen från en labbprocess till industrin 
är oftast lång. Man blir frustrerad. Vi har ut-
vecklat flertal bra biotekniska processer för 
diverse produkter från förnyelsebara råva-
ror, men oftast tar finansieringen slut inn-
an process-och produktutvecklingen är helt 
klar, säger Rajni Hatti-Kaul. 

I väntan på att det ska bli mer ekono-
miskt intressant att jobba vidare med de 
plasttillverkande bakterierna, fokuserar 
forskarna i Rajni Hatti-Kauls grupp fram-
för allt på att hitta miljövänligare tillverk-
ningsmetoder för biobaserade kemikalier 
som fungerar som byggstenar för andra ke-
mikalier och material. Det handlar om äm-
nen som behövs för att göra miljövänligare 
plast, färgtillsatser, textilier, hygienartiklar, 
läkemedel med mera.

– Ett spännande område är till exempel 
att vi har hittat ett miljövänligare sätt att till-
verka polyuretan som används i exempelvis 
plaster, skum och limmer. Fossilt material är 
fortfarande råvaran för denna produkt, men 
med vår nya teknik behövs inte isocyanater 
som är en giftig kemikalie. Det skulle också 
kunna öppna upp för nya användningsom-
råden av den här plasten inom medicintek-
nik exempelvis.

NINA NORDH

Den lilla bilden visar bakterier som innehåller plast som bakterierna har tillverkat. Den stora visar den plats 
där de hittades, Laguna Colorada som ligger på 4.278 meters höjd i Bolivia. Den röda färgen på sjön, som 
också har gett namn till den, är bakterier som samlar röda pigment i sig. foto: elzbieta sekowska/shutterstock

Rajni Hatti-
Kaul forskar 
om bland an-
nat om bio-
plaster.
foto: kennet 
ruona
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EU-regler hinder för afrikansk 
export av biodrivmedel
I ett nyligen genomfört projekt pre-
senterar Sara Brogaard och David 
Harnesk vid LUCSUS, Lund Universi-
ty Centre for Sustainability Studies, 
sina slutsatser kring de europeiska 
hållbarhetskriterierna för biodriv-
medel. De har bland annat studerat 
varifrån de svenska biodrivmed-
len har sitt ursprung och hur ett 
utvecklingsland i Afrika påverkas av 
reglerna om de vill exportera till EU. 

EU har satt upp mål för att medlemsländer-
na ska satsa på förnybar energi. Med för-
nybartdirektivet från 2009 kom också ett 
regelverk som är tänkt att säkerställa en 
hållbar produktion av biodrivmedel. Syftet 
med reglerna är att garantera både att ut-
släppen av växthusgaser minskar totalt sett, 
och att odlingarna inte hotar marker med 
hög biologisk mångfald eller hög förmåga 
att binda kol som skogar.

SAMTIDIGT har ”land grabbing” blivit ett 
allt större bekymmer i utvecklingsländer på 
senare år – det vill säga markövertagande på 
orättvisa villkor i fattigare länder. Därför vill 
forskarna vid LUCSUS undersöka närmare 
hur reglerna tar tillvara intressena för männ-
iskor i utvecklingsländer i de fall grödorna 
för biodrivmedel odlas där.

– Vi vill se om och hur den europeiska 
regleringen lagstiftningen påverkar länder 
i Afrika söder om Sahara. Därför har vi in-
tervjuat företrädare för myndigheter, före-
tag och ideella organisationer i Tanzania. Vi 
kan se att EU:s regelverk stödjer en utveck-
ling som i vissa avseenden är bra, men en 
katastrof för andra, berättar Sara Brogaard.

David Harnesk undersöker i sitt dok-
torandarbete den politiska styrningen av 
biodrivmedel inom EU ur ett hållbarhetsper-
spektiv. Han pekar på de intressekonflikter 
som ökar när allt större mängder fossil en-
ergi behöver ersättas med biobränslen.

– Att enbart använda inhemska restpro-
dukter från jord- och skogsbruk täcker inte 
efterfrågan på sikt, säger David Harnesk. 
Även med en övergång till elbilar i framti-
den kommer tunga transporter och flyget 
att behöva biodrivmedel.

– Samtidigt är biodrivmedel en osäker 
marknad just nu och få vågar investera, fort-
sätter Sara Brogaard. De svenska företagen 
vill ha långsiktiga och tydliga regler, samti-
digt som de är måna om att inte bidra till 
en upprepning av den globala matpriskrisen 
som vi hade 2007–2008.

DET SOM DÅ HÄNDE var att både EU och 
USA odlade mycket grödor, exempelvis 
spannmål som gick till etanolframställning. 
Överskottslagren av mat var små och samti-
digt drabbades också många länder av tor-
ka. I kombination med höga priser på olja 
ledde det till skenande matpriser.

När LUCSUS-forskarna i samarbete med 

Philip Peck från IIIEE nu har granskat EU:s 
regelverk för hållbar produktion av biodriv-
medel, kommer de i sin rapport fram till att 
dessa regler inte tar hänsyn till de afrikanska 
småbrukarnas behov.

– Vi menar att hållbarhetskriterierna i 
lagstiftningen måste nyanseras så att de 
också tar hänsyn till grundläggande behov 
i Syd såsom markrättigheter och utveckling-
en av den lokala ekonomin, säger Sara Bro-
gaard. Hållbarhet inkluderar fler dimensio-
ner än miljö. I dagsläget köps mark upp av 
aktörer utifrån som en investering för fram-
tiden, men ofta utan att odlingar ännu har 
kommit igång. Det kan vara lika förödande 
för dem som bor på platsen.

Sara Brogaards och David Harnesks pro-
jekt har genomförts med stöd från Energi-
myndigheten och FORMAS

TEXT: NINA NORDH
FOTO: GUNNAR MENANDER

Sara Brogaard och David Harnesk har studerat hur europeiska hållbarhetskriterier för bio-
drivmedel slår mot utvecklingsländer i Afrika som vill exportera till EU. 

TEMA | GRÖN TEKNIK PÅ FRAMMARSCH
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Eftersom Sverige är ett av världens ledande forsknings- och innovationslän-
der är det helt naturligt att vi ska föra en dialog med USA. Det menar Jonas 
Hafström, Lunds universitets styrelseordförande och Sveriges ambassadör i 
Washington DC fram till i våras. 

LUM hängde på när han tillsammans med universitetets avdelning för 
donatorrelationer nyligen besökte sin gamla hemstad för att träffa alumner på 
Lunds universitets första event där. Han var också med i New York och fick 
en inblick i hur stiftelsen Lund University Foundation arbetar. Där öppnade 
också FN-ambassadören Olof Skoog sitt residens för en alumnkväll. 

På kontaktjakt  i USA
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– Vi kommer inte hit med möss-
san i hand och skrapar med foten. 
Tvärtom är Sverige en av världens 
ledande forsknings- och inno-
vationsnationer och det är helt 
naturligt att vi ska ha en dialog 
med USA. 

Orden och självförtroendet är 
Jonas Hafströms – vid detta tillfälle 
tillbaka i Washington DC där han 
jobbade som Sveriges ambassadör 
fram till i våras. Nu är det Lunds 
universitet han marknadsför. 

Jonas Hafström rör sig som fisken i vatt-
net. Från ambassadkvarteren där han just 
avslutat ett frukostmöte med professor 
Anders Åslund på tankesmedjan Atlan-
tic Council tar han sig ner till förvaltnings-
området kring Vita huset. Han stannar till 
när en buss på väg till Maryland passerar. 
Med University of Maryland har Lund ett 
s.k strategiavtal. 

– Det är också viktigt att sätta Lund på 
kartan hos centrala beslutsfattare i USA, 
såsom den amerikanska kongressen. 

Och till kongressen kom Lunds universi-
tet faktiskt med Ravensbrück-arkivet som 
dokumenterat f.d. lägerfångars upplevel-
ser under andra världskriget. Donations-
satsningarna för att rädda detta unika ar-
kiv erkändes officiellt av den amerikanska 
kongressen efter att det presenterats vid 
ett event förra året. 

– Ravensbrück var Himmlers koncen-

trationsläger för kvinnor, upplyser Jonas 
Hafström. 

Han har inga problem med att prata 
samtidigt som han i ett imponerande tem-
po avverkar större delen av centrala stan. 
Han pekar i riktning mot Georgetown där 
han bodde första omgången då han var 
här på 80-talet som ambassadsekretera-
re. Han är väl påläst såväl om europeis-
ka krigsarkiv som USA:s historia och inte 
minst nutid. Han ägnar en stor del av sin 
tid åt omvärldsbevakning, och ser riskana-
lyser som en av universitetsstyrelsens vik-
tigaste uppgifter. 

– Att inte ha koll på omvärlden och hur 
den påverkar oss innebär en stor risk, me-
nar han.

DÄRAV DET TIDIGARE BESÖKET på tanke-
smedjan där han uppdaterats om hur den 
amerikanska ekonomin fortsätter att ska-
pa jobb och ekonomisk tillväxt. Wash-
ington DC är för övrigt tankesmedjornas 
centrum, här finns 400 stycken eftersom 
USA:s viktigaste institutioner är här – Vita 
huset, Högsta domstolen och Kongressen 

– Ja, vilken resa han gjort, Barack Oba-
ma, som lyckats pressa ner arbetslösheten 
från cirka elva till fem procent, kommente-
rar Jonas Hafström precis vid den enorma 
byggnad som rymmer Världsbanken.

Då har vi gått förbi en av University 
of Washingtons byggnader. Universitetet 
breder ut sig lite varstans i stan, och det 
är inte topprankat men har en god 40:e 

På kontaktjakt  i USA

TILL HÖGER: 
Lunds universitets 

styrelseord förande 
Jonas  Hafström i 

Washington DC. Här 
arbetade han som 

Sveriges ambassadör 
i många år. 

NEDAN: Utsikt över 
New York.

foto: maria lindh 

t



26                          LUM NR 9 | 2015

plats på de listor där Lund ligger på unge-
fär 70. Lunds placering är absolut inget att 
skämmas för. Tvärtom, tycker Jonas Haf-
ström som anser att vi är alldeles för blyg-
samma och hade önskat en lite mer offen-
siv framtoning kring marknadsföringen av 
Lunds universitet.

– När det gäller anläggningar som MAX 
IV och ESS så ligger vi ungefär fem, sex år 
före USA. Det är viktigt att vi med högt hu-
vud berättar om universitetets framgångs-
historia. 

DET NYA NU, enligt Jonas Hafström, är glo-
baliseringen kopplad till den digitala utveck-
lingen – och den är här för att stanna. Han 
menar att vi ska koppla ihop människor med 

olika idéer och erfarenheter som sen delas 
med varandra. 

– Vi är i USA för att visa att vi, Lunds uni-
versitet, har mycket att erbjuda denna del av 
världen. Att vi vill dela med oss av vårt och 
få tillbaka av deras. 

MED SIN ERFARENHET som ambassadör 
fungerar han själv till del som dörröppnare 
för den lundadelegation som är i New York 
och Washington DC för att jobba med alum-
ner (se separat artikel). Jonas Hafström är in-
bjuden som särskild gäst till stiftelsen Lund 
University Foundations årsmöte för att lära 
sig hur den jobbar. Och vid ett kort tal tar 
han upp USA:s intresse för Sverige som ock-
så blev tydligt häromåret då Barack Obama 

besökte Stockholm – för övrigt det första of-
ficiella amerikanska presidentbesöket i Sve-
rige, påpekar han.

JONAS HAFSTRÖM UPPSKATTAR också alla 
möten på själva alumneventen såväl i New 
York som i Washington DC. 

– Varje samtal kan lära mig något nytt, 
säger han. Och att jobba med alumner är 
viktigt. Vi har en stor fördel genom att vår 
utbildning är gratis och det finns en vilja att 
ge tillbaka. Det behöver inte alltid handla 
om att ge pengar utan kan även vara att 
dela med sig av sina erfarenheter, sitt enga-
gemang och att ta sig tid för att berätta om 
Lunds universitets framgångar. 

MARIA LINDH

”Vi är i USA för att visa att vi, Lunds universitet, har mycket att erbjuda 
denna del av världen. Att vi vill dela med oss av vårt och få tillbaka av deras.” 

t

STIFTELSEN LUND UNIVERSITY FOUNDATION 
är viktig när det gäller donationsarbetet i USA. 
Det är genom den som donationerna går och 
därmed skattebefriar donatorerna. Stiftelsen 
kontrolleras av den amerikanska staten som 
utfärdar en s.k. public statue (om man har ord-
ning och reda på först sin ansökan och sen re-

dovisning). För att behålla den krävs ett flöde 
av donationer, dvs. inte en dominerande gi-
vare, och än så länge har det gått bra för LU. 
I styrelsen ingår: professor Sven Strömqvist, 
Lund; Maria Tufvesson alumn och delägare i 
Mannheimer & Swartling New York; professor 
Ingold Lindau, San Fransisco, med ett förflu-

tet på Maxlab; Robert Resnick, entreprenör, bor 
i USA, aktiv inom Kalifornienutbytet; Ulrika Nils-
son, VD i stiftelsen; Göran Eriksson styrelseord-
förande och LTH-alumn, Los Angeles; professor 
Katarina Olsson, Lund; Richard Olsson, Florida; 
och Klemens Ganslandt, LU:s donationschef. 
foto: sven strömqvist
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– Jättekul att vara här, säger Alvina 
Erman, kvällens kanske färskaste 
alumn. Hon blev klar med sina stu-
dier i Lund förra året, och har med 
sin kanadensiske vän Francois Trinh 
Tau, också lundaalumn, kommit 
till Lunds universitets allra första 
alumn event i Washington DC. 

Det är en ljum novemberkväll och när skym-
ningen lägger sig över den amerikanska 
huvudstaden strömmar unga och gamla 
mot House of Sweden som ligger vackert 
nere vid Potomac River. Här finns både den 
svenska och isländska ambassaden och hu-
set är känt för sina utställningar (just nu om 
Ingrid Bergman), konferenslokaler och eve-
nemang av olika slag. 

ALVINA ERMAN blev glatt överraskad när 
hon fick inbjudan till eventet. Hon tycker 
att det ska bli spännande att höra andra 
lundaalumners historier om hur de ham-
nat i USA. Själv pluggade hon nationaleko-
nomi och de studierna ledde henne först 
till Världsbanken och sedan till Internatio-
nal Food Policy Research Institute, IFPRI, där 
även hennes vän Jean-Francois Trinh Tau 
arbetar. 

– Det är alltid roligt att träffa nya männ-
iskor och särskilt kul om man har något ge-
mensamt att samlas kring som att man har 
pluggat i Lund.

House of Sweden fylls snabbt och ar-
rangörerna – Donatorrelationers  Ulrika 
Nilsson och Michelle Ariga samt Anne 

LU bryter ny alumnmark 
på ambassaden i Washington DC

t

TEMA | PÅ KONTAKTJAKT I USA

ÖVERST VÄNSTER: Alumnerna Francois Trinh 
Tau och Alvina Erman. ÖVERST HÖGER: Tre am-

bassadörer: nuvarande svenske i USA, Björn 
Lyrvall; USA:s tidigare i Sverige, Mark Brzezin-

ski och f.d. svenske i USA, Jonas Hafström. MIT-
TEN: House of Sweden med den svenska och 

den isländska ambassaden. foto: sveriges ambas-
sad i usa. UNDERST. Donatorrelationers chef 

 Ulrika Nilsson (till höger) i alumnvimlet.
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Högt upp på 46:e våningen i FN:s 
högkvarter sitter lundaalumnen 
Olof Skoog. Det han ger tillbaka till 
sitt gamla lärosäte är sina erfaren-
heter och sin tid. Och den är dyrbar. 
Sedan i vintras är han Sveriges FN-
ambassadör. 

LUM har fått en halvtimme mitt på dagen 
när solen står som högst och utsikten är som 
bäst. På ena sidan breder East River ut sig 
och på den andra tornar New Yorks många 
skyskrapor upp sig.

Samma kväll öppnar Olof Skoog sitt hem 
för Lunds universitet och är värd för univer-
sitetets alumnevent. Och residenset på Park 
Avenue blir snabbt fullt av nya och gamla 
alumner.   

Men just nu ska det handla om hur man 
tar sig från Juridicum i Lund till FN i New 
York.

– Det krävs hårt arbete, goda kontakter 
och lite tur!

Så utbildningen i sig betyder inte så 
mycket då?

– Nej egentligen inte. Social kompetens 
är viktig, betonar han.

Han har lärt sig av och jobbat nära per-

soner som Hans Blix, Jan Eliasson och Carl 
Bildt. Men kanske lär man sig ändå mest 
när man tvingas ta eget ansvar. Olof Sko-
og berättar om det första uppdraget på ti-
digt 90-tal då han skickades till Havanna på 
Kuba som tredje ambassadsekreterare och 
alltiallo.

– Kommunismen hade fallit och i resten 
av världen var det lovande men oroliga ti-
der – och alla andra på ambassaden hade 
semester. Det var några intensiva sommar-
veckor som jag lärde mig mycket på.

Sedan dess har det runnit mycket vatten 
under broarna. Olof Skoog har dock aldrig 
har haft ett roligare jobb än det han har just 
nu som FN-ambassadör. Vart tjugonde år 
har Sverige en chans att komma in i FN:s inre 
säkerhetsråd och det är dags för ett sådant 
val i juni nästa år. För Olof Skoog handlar 
det om att jaga så många röster som möjligt 
för att inte besegras av Nederländerna eller 
Italien som är de länder Sverige tävlar med.

– En av oss kommer att slås ut och jag 
jobbar för att det inte ska bli vi, säger han. 

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

 Messeter från Externa relationer, professor 
Katarina Olsson från Juridicum och LU:s sty-
relseordförande Jonas Hafström – har fullt 
upp med att prata och mingla med såväl 
ambassadspersonal som näringslivsfolk, do-
natorer och gamla och nya alumner. 

MÅNGA KONTAKTER KNYTS och återfören-
ingar väcker glädje. I vimlet blir det, bland 
många andra, en stor ambassadörskram 
mellan Jonas Hafström (före detta svensk 
ambassadör i USA), Björn Lyrvall (nuvaran-
de svensk ambassadör) och Mark Brzezinski 
(USA:s tidigare amerikanske ambassadör i 
Sverige). Den senare avslutar kvällen med 
ett engagerande tal om Raoul Wallenberg 
och vikten av att inte vara likgiltig. 

Arrangörerna pustar ut och konstaterar 
att det kom fler än man vågat hoppats på. 
De kom med tåget från New York tidiga-

re under dagen. Där ordnade de också ett 
alumn event, liksom ett styrelsemöte för sty-
relsemedlemmarna i Lund University Foun-
dation (se bildruta på förra sidan). I New 
York är man vid det här laget rätt hemtam 
när det gäller alumnträffar, medan spän-
ningen inför kvällens debutevent i huvud-
staden var högre.

DONATORRELATIONER VID LU började ar-
beta i USA för fem år sedan. Då fanns redan 
Karolinska Institutet, Chalmers och Uppsala 
universitet på plats. USA är filantropins land 
och fundraising ett naturligt fenomen. 

– Det är väldigt vanligt att man håller 
kontakt med sitt lärosäte och gärna ger till-
baka om man kan, säger Ulrika Nilsson

Och det är en anda som hon jobbar för 
ska spridas även till alumnerna från Lunds 
universitet. Helst hade hon sett att relatio-

nen mellan lärosätet och alumnen börjat 
byggas den dagen studierna börjar. 

– Nu är det många som blir oerhört för-
vånade när vi kontaktar dem. Folk som inte 
hört något från universitetet på trettio år. 
Men samtidigt blir de glada. Det finns en 
vilja att engagera sig, säger Ulrika Nilsson.

Då, för fem år sedan, hade man 111 re-
gistrerade alumner i USA. Nu har man näs-
tan 3.500. Det är ett resultat av ett gediget 
detektivarbete med hjälp av i första hand 
egna affärsnätverk och sociala medier som 
Linkedin och Facebook. 

– Jag känner mig stolt och glad över det. 
Vi har tillsammans jobbat som goda entre-
prenörer, säger Ulrika Nilsson och uppskat-
tar att man under årens lopp med stort och 
smått fått in 5.320.000 kronor från USA. 

TEXT OCH FOTO: MARIA LINDH

t

Från Juridicum till FN i New York

Olof Skoog med Chrysler Building i fonden. 

TEMA | PÅ KONTAKTJAKT I USA
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kort sträcka genom Lund, sida vid sida med 
hip hop-artisten Promoe. 

– Jag valde att springa i vanliga kläder för 
att illustrera att när man springer för livet så 
har man inte tid att sätta på sig löparkläder.

Johannes Stripple har nyligen tillsam-
mans med kollegan och tidigare gästpro-
fessorn Harriet Bulkeley fått finansiering av 
holländska vetenskapsrådet att anordna 
en veckas workshop i Holland. Då ska de 
för första gången föra samman konstnärer 
och författare med ingenjörer, statsvetare 
och beslutsfattare inom myndigheter och 
näringsliv för jämföra berättelser om det 
kolsnåla samhället. Syftet är att få en bättre 
förståelse för omställningsprocesser som re-
dan sker på olika håll i samhället, var de sker, 
hur de sker och vilket motstånd de möter.

TEXT: ULRIKA OREDSSON
FOTO: GUNNAR MENANDER

JOHANNES STRIPPLE

GÖR: Docent i statsvetenskap som 
nyligen stafettsprungit för klimatet
BOR: Med hustru och fyra barn på 
Mårtens Fälad i Lund 
INTRESSEN: Torupsrundan med Lune-
di, kaffe på café och IFK Göteborg.

Johannes Stripple var en av närmare 
tusen personer som i Riksteaterns 
regi sprang stafett för livet och för 
klimatet, från Arktis till Paris. Alla 
deltagare hade sina egna motiv till 
varför de ville göra denna insats för 
klimatet. För Johannes Stripples del 
handlade det om frustration över 
att så små framsteg görs i klimatför-
handlingarna.

Han springer för klimatet
De senaste tjugo åren har statsvetaren Jo-
hannes Stripple forskat om klimatpolitik; 
om hur man reglerar koldioxidutsläpp, vad 
som händer mellan parterna vid förhand-
lingsbordet, hur stater arbetar med förnybar 
energi, och på senare tid om den klimatom-
ställning som redan görs, ofta oberoende 
av direktiv ovanifrån. Det är i samband med 
detta som han alltmer börjat intressera sig 
för hur klimatfrågan tar sig olika kulturel-
la uttryck. Bland annat har han tillsammans 
med en litteraturvetare och en teknolog 
startat en bokcirkel där de bara läser skön-
litterära böcker som på något sätt berör kli-
matförändringarna. Johannes Stripple visar 
på en lång rad titlar i sin bokhylla på Stats-
vetenskapliga institutionen.

– Litteraturen gör det mer begripligt hur 
klimatförändringarna kan komma att landa 
i folks vardag, säger han. Den politiska re-
toriken kring klimatet blir ofta väldigt torr 
och blodfattig i sin fokusering på hur vi ska 
uppnå 2-gradersmålet.

DÄRFÖR ÄR KULTURINSTITUTIONERNA bra, 
menar han. De kan hantera det som är job-
bigt och därmed spela en viktig roll i hante-
ringen av klimatförändringarna. 

– Man kan ju likna det med en sorgepro-
cess, att vi inte längre kommer att kunna 

leva som tidigare och bekymmerfritt sätta 
sprätt på fossila bränslen och andra resur-
ser, säger Johannes Stripple. Här kan litte-
raturen och kulturen hjälpa oss att blicka in 
i framtiden.

Att kulturen blir viktigare kan man se i 
hur klimatförhandlingarna i Paris organise-
ras. Klimatinitiativ från städer, näringsliv och 
organisationer lyfts fram som det brukar gö-
ras, men även konstinstallationer, filmvis-
ningar och olika sorters performanceprojekt 
görs synliga och blir en del av den bredare 
diskussionen om vad det innebär att leva i 
ett klimatförändrat samhälle. 

EN AV ANLEDNINGARNA till att Johannes 
Stripple tilltalades av och valde att delta i 
Riksteaterns perfomanceprojekt ”Run for 
your life” var att det inriktade sig på vad kli-
matförändringarna innebar för den enskil-
da individen. 

– Alla som deltog fick skriva en kort text 
om varför de deltog i stafetten. När man lä-
ser dessa blir det väldigt tydligt att rädslan 
för en klimatkatastrof och förhoppningar-
na på ett annat samhälle ser väldigt olika 
ut från person till person och från plats till 
plats. 

Hela stafettloppet livestreamades – från 
Arktis till Paris. Johannes Stripple sprang en 

Statsvetaren Johannes Stripple sprang sträckan genom Lund i stafetten ”Run for your life”.

 folk.
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forskning.

GENTERAPI. Om fem år kommer ett 
toppmodernt genterapicentrum att 
stå klart på sjukhusområdet i Lund, 
enligt en överenskommelse mellan 
Region Skåne och LU-professorn 
i neurovetenskap Deniz Kirik. Där 
ska man kunna göra kliniska försök 
med genterapi för bland annat 
Parkinsons och vissa genetiskt orsa-
kade ögon- och blodsjukdomar. 

Om Deniz Kirik fått som han önskat hade 
Lunds universitet också varit en partner i 
samarbetet.

– Men tyvärr satte regelverket till slut 
käppar i hjulet för detta, säger Deniz Kirik. 

Han skulle vilja få till stånd större hand-
lingsmöjligheter för universiteten, inte minst 
mot bakgrund av behovet av ”translationell 
forskning”: medicinsk forskning som över-
bryggar gapet mellan patientens sjuksäng 
och grundforskarnas laboratorier.

– Det talas mycket om värdet av transla-
tionell forskning, men det är inte lika mycket 
som genomförs. Vägen från forskningsidé till 
färdigt läkemedel är enormt lång. Och det är 
extra svårt när det gäller sådant som inte är 
läkemedel i traditionell mening, som gener 
som inte kan tillföras utan speciell utrustning 
och speciell kompetens, säger Deniz Kirik.

Den utrustningen och den kompetensen 
ska nu byggas upp på SUS. Region Skåne 
har tillsammans med Deniz Kiriks avknopp-
ningsbolag BrainGene bildat bolaget Geno-
vation Care. Detta ska stå för infrastruktu-
ren för den framtida genterapin, och även 
ansvara för den nya organisationen Gen-
terapeutiskt centrum. Där ska man utbilda 
lämpliga specialister och organisera kliniska 
försök inte bara inom Parkinsons sjukdom – 
Deniz Kiriks eget område – utan också andra 
sjukdomar med tydlig genetisk bakgrund.

Deniz Kirik fick år 2009 ett av Europeiska 
Forskningsrådet ERC:s eftertraktade ”Star-

ting Grants” för sin genterapiforskning. Tre 
år senare fick han ytterligare anslag, den här 
gången för att starta företag, kontakta fi-
nansiärer, söka patent etc. och på så sätt göra 
forskningsresultaten praktiskt användbara. 

– Jag hade ju kunnat stanna inom akade-
min och skriva ännu fler vetenskapliga artik-
lar. Men jag är mer intresserad av att pröva 
våra teorier i verkligheten och låta dem bli 
till nytta för patienterna! säger han.

Idag är det vanligt att läkare med en SUS-
anställning i botten får möjlighet att forska 
på deltid vid sidan av sin kliniska tjänst. De-
niz Kirik hade velat få till också den omvända 

GENTERAPI

Genterapi går vanligen ut på att med 
hjälp av virus tillföra gener till celler 
som inte har den aktuella genen eller 
har den i en skadad version. Viruset 
har på förhand gjorts ofarligt, så att 
det inte kan överföra några sjukdomar 
utan bara föra in den gynnsamma 
genen i cellen.

Ett problem är att virus ofta angri-
per alla typer av celler i kroppen, inte 
bara dem man vill behandla. Detta spe-
lar dock mindre roll när det gäller hjär-
nan, där viruset inte tillförs genom blo-

Deniz Kirik, entreprenör och professor i neu-
rovetenskap. foto: christel thunell

Professor startar genterapicentrum 
med Region Skåne – men utan LU

situationen: att LU-forskare skulle få möjlig-
het att verka inom SUS. Men universitet kan, 
som statlig myndighet, inte ingå i ett bolag 
som Genovation Care.

– Jag har haft diskussioner med många 
på LU, både inom universitetsledningen och 
på andra håll. Alla såg positivt på idén i sig, 
men det verkade omöjligt att få med LU som 
en partner. Till sist gav jag upp försöket, sä-
ger Deniz Kirik.

Helena Ljusberg på LU Innovation System 
har ihop med Forskningsservice och sektio-
nen Juridik gett en hel del stöd till projektet.

– Deniz Kirik är både en sann entreprenör 
och en excellent forskare, vilket är en ovan-
lig kombination. Men som entreprenör blir 
det lätt så att man uppfattar det akademiska 
tempot som för långsamt, säger hon.

Medicinska fakultetens dekanus Gunilla 
Westergren-Thorsson har samma åsikt.

– Jag beundrar Deniz Kiriks engagemang 
och energi… men han har mer bråttom än 
vad den akademiska världen är van vid! Ändå 
tror jag säkert att LU på något sätt kommer 
att vara med i det framtida arbetet. Även om 
det mest handlar om sjukvård, så bör forsk-
ningen också kunna komma in på ett hörn.

INGELA BJÖRCK 

det utan sprutas in exakt på det ställe 
som ska behandlas. Ett annat problem 
är att den införda genen kan hamna 
på fel ställe i DNA-spiralen och i värsta 
fall leda till ohämmad celldelning, dvs. 
cancer. Även här är dock hjärnan min-
dre utsatt, eftersom hjärnceller sällan 
delar sig. Med den metod som Deniz 
Kirik använder integreras inte heller 
virusets gener i patientens arvsmassa. 
Metoden har därför godkänts av den 
amerikanska kontrollmyndigheten FDA 
för försök med Parkinson-patienter.
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utbildning.

HÖGSKOLEPEDAGOGIK. Studenter som 
medproducenter i digital undervis-
ning var något som togs upp i flera 
goda exempel på LU:s högskolepe-
dagogiska utvecklingskonferens. 

LUM gjorde ett nedslag bland 
läkarstudenter som lär sig anatomi 
tillsammans med studenter från 
flera världsdelar.

Vartannat år kraftsamlar Lunds universitet 
runt nya pedagogiska grepp och idéer ge-
nom en högskolepedagogisk utvecklings-
konferens. I år stod LTH och deras högsko-
lepedagogiska enhet Genombrottet värd i 
samarbete med det universitetsövergripan-
de Centre for Educational Development, 
CED. 

Programmet var späckat med ett 30-tal 
programpunkter att välja emellan. I vimlet 
träffade vi Marcus Granmo, neurofysiolog 
som skulle prata om hur läkarstudenter lär 
sig anatomi med hjälp av filmer och en inter-
nationell, interaktiv kunskapsbank tillsam-
mans med kollegan Fredrik Bengtsson.

– Läkarstudenterna ska lära sig 1500 
namn på korrekt latin – in till det minsta lilla 

benet i innerörat. Vi vill inte använda lärar-
ledd tid till att stå och peka på olika ställen i 
kroppen och säga det latinska namnet. Där-
för har vi låtit äldre läkarstudenter spela in 
ett 70-tal korta filmer där de går igenom 
anatomin, bit för bit. När vi träffar studen-
terna så är de redan förberedda och vi kan 
”flippa klassrummet”, låta tiden ägnas åt 
problemlösande undervisning, analys och 
diskussion.

Att filmerna är korta menar Marcus 
Granmo är väsentligt eftersom studenter-
nas uppmärksamhetsspann är kort.

– Tillgänglighet är också viktigt, det får 
inte vara många klick bort. De ska kunna 
sitta på bussen till Malmö och beta av ett 
par anatomifilmer.

JOURNALISTSTUDENTER stod för filmning-
en, och ytterligare två app-kunniga läkar-
studenter byggde en mobilapp. I mobil-
appen finns allt digitalt material till termin 
två samlat. 

– Studenterna är medproducenter och 
det är bra, enkelt, billigt och kul! Vi ser också 
när de examineras att de har lärt sig lite mer, 
särskilt de svagare studenterna höjer sig.

Filmerna är en del av ett större digitalt 
arbetssätt där Lunds universitet samarbetar 
med flera engelskspråkiga universitet som 
ligger långt fram när det gäller nya under-
visningsgrepp. Vad en läkarstudent ska kun-
na i anatomi är detsamma i många länder. 
Därför deltar LU:s studenter i den internatio-
nella frågebanken Peerwise, där studenter 
från olika universitet hjälper varandra med 
anatomifrågor, eller tävlar mot varandra för 
skojs skull. Tillsammans med andra universi-
tet håller LU på att samla material och bygga 
upp ett helt digitalt bibliotek för anatomi. 
De svensktalande filmerna ska nu få eng-
elsk textremsa, så att de kan användas i an-
dra länder.

– Det blir ett knytkalas. Vi kan plocka de 
bästa bitarna från olika universitet. Till ex-
empel dissekerar vi inte människor, men det 
gör andra universitet och det kan våra stu-
denter dra nytta av. 

Vad tycker du själv om den högskolepe-
dagogiska utvecklingskonferensen?

– Det är alltid stimulerande och intres-
sant att se vad andra på universitet gör!

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: GUNNAR MENANDER

Studentfilmer frigör tid 
till diskussion i klassrummen

På den utvecklings-
pedagogiska konferen-
sen pratade bland an-
dra neurofysiologen 
Marcus Granmo om hur 
läkarstudenter lär sig 
anatomi med hjälp av 
filmer och en interna-
tionell, interaktiv kun-
skapsbank. 
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CHRISTOPHER COLLSTEDT
I begynnelsen var dådet. 
Talet och tystnaderna om våld mel-
lan män från 1700-tal till tidigt 1900-
tal
(Daidalos)

Mäns våld mot män talas det sällan om. I sin bok 
belyser Christopher Collstedt vår tids uppfattning-
ar om våld, kön och utsatthet utifrån bland annat 
ett historiskt perspektiv. Den belyser våld mellan 
män över flera sekler och tar upp viktiga samhälls-
förändringar som har påverkat samhällets uppfatt-
ningar om mäns våld mot män. 

ULF LITZÈN
Fysik i Lund under 300 år
(Historiska Media)

Fysik i Lund behandlar lundafysikens utveckling un-
der universitetets första 300 år alltifrån starten, då 
hela verksamheten bestod av undervisning i form 
av föreläsningar, via en period då forskningen kom 
igång på allvar och väckte internationell uppmärk-
samhet, till den snabba expansionen efter andra 
världskriget. 

Här berättas om professorn som köpte sin professur på avbetalning, de 
första studentskorna som läste fysik i Lund, kärnfysikerna som skickade upp 
ballonger i stratosfären och byggde acceleratorer i källaren, nobelpristagarens 
son som blev fånge i ökenkriget och kom till Lund och uppfann bläckstråle-
skrivaren och utvecklade ultraljudsdiagnostiken.

BENGT ÅHSBERG
Studenter i krig och fred
Universus

Sverige och den svenska studentdebatten står i bo-
kens centrum, men den ger också inblickar i öv-
rig internationell ungdomsverksamhet. Sveriges 
och det internationella studentsamarbetet under 
åren får följas under 1919–1970 mot bakgrund av 
den storpolitiska internationella utvecklingen. Från 
1920-talet då förhållandet till de tyska studenterna 
stod i fokus och studentsamarbetet präglades av 
oförsonlighet och bitterhet mellan de forna fienderna från första världskriget. 
Till 60-talet då kalla krigets ideologiska motsättningar speglades av student-
organisationerna. 

Tillväxt – är det  något 
att sträva efter?
– Tillväxten är så förtalad idag! Högre BNP 
betyder inte fler prylar – vi är ett tjänstesam-
hälle och för att kunna ha bra tjänster – t.ex. 
vård, skola och omsorg så måste vi ha högre 
tillväxt. Tack vare ny miljövänlig teknik så är 
det också möjligt att öka tillväxten utan att 
det innebär högre påfrestningar på miljön, 
åtminstone i industriländerna.

BNP är föråldrat, men vad finns Beyond BNP?
– Det pågår ett stort internationellt utred-
ningsarbete ”Beyond BNP” för att enas om 
ett nytt sätt att mäta. BNP funkar bäst när 
det gäller industri, att mäta i kilon och ton. 
Idag behövs tjänster mätas bättre och även 

investeringar i kunskap. Dess-
utom måste den miljömässiga 
aspekten in, vad produktivite-
ten kostar i naturkapital. 

Borde vi mäta lycka i BNP 
också?
– Nej, jag tror det inte det 
går att smälta ihop många 
olika mått. Men vill ett land få 
lyckligare medborgare så bör 
det satsa hårt på hög materi-

ell standard, riktigt bra sjukvård och på att 
förebygga psykisk ohälsa. Sjukdomar vet vi 
gör människor väldigt olyckliga.

KLAS EKLUND
Tillväxt
(Studentlitteratur)

boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

Klas Eklund, seniorekonom SEB och 
adjungerad professor vid LU
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Det brukar heta att vi aldrig lär oss av historien. Tale-
sättet används stundom för att illustrera mänsklig 
dumhet i allmänhet, stundom för att konstatera att 
det är lönlöst att skärskåda det förflutna. Men utsa-

gan är falsk. En bättre guide till mänskligt beteende än historien 
är svår att finna. Problemet är att långt ifrån alla är villiga att ta till 
sig av de lärdomar som det ingår i en historikers jobb att nå fram 
till. Sanningen är ibland svår-
smält, särskilt för medlemmar av 
politiska rörelser vars perspektiv 
kräver en viss typ av historia för 
att kunna legitimera sin existens.

DETTA FÖRHÅLLANDE har sällan 
varit lika uppenbart som under 
den gångna hösten, när vädjan-
den om öppna gränser och hjär-
tan har varvats med utgjutelser 
om att vi inte kan ta emot fler 
flyktingar och att det svenska 
samhället riskerar att gå under. Nästan ingen av de politiker som 
yttrat sig i frågan har använt sig av de omfattande erfarenheter 
som historien erbjuder.

För alla som studerar historia, i synnerhet om vi anlägger ett 
långtidsperspektiv, är det uppenbart att kulturmöten berikar de 
deltagande civilisationerna och att alla länder och folk som tar 
emot fredliga invandrare tjänar på det i det långa loppet. Jag kän-
ner inte till ett enda exempel på motsatsen. De enda migrationer 
som har varit direkt skadliga för de mottagande länderna är de som 
antagit formen av krig, plundring och imperialistisk kolonisation. 
Att jorden överhuvudtaget är befolkad beror på forntida migratio-
ner av hominider från Afrika. Att Sverige har invånare beror på olika 
vågor av inflyttning sedan den senaste inlandsisen dragit bort.

2015 års flyktingkris kan, med framtidens facit i hand, mycket väl 
framstå som en av våra fruktbaraste kulturella och ekonomiska 
processer genom tiderna, skriver Dick Harrison, professor i historia.

Även om vi begränsar oss till invandringen till vårt eget land 
under de senaste tusen åren framstår immigrationen som en av 
de mest kulturbringande och samhällskonstituerande krafter 
som medverkat till att forma politik och ekonomi. Den omfat-
tande inflyttningen av tyskar under 1200- och 1300-talen resul-
terade i en europeisering av statsskicket, i grundandet av städer 
och i en imponerande modernisering av bergsbruk och handels-

liv. Stormaktstiden på 1600-ta-
let hade aldrig blivit verklighet 
utan invandringen av experter 
– allt från fältherrar och kapital-
starka bankirer till vanliga arbe-
tare och svedjebrukande bönder 
– från halva Europa. Detsamma 
kan sägas om den svenska indu-
strialiseringen på 1800-talet, som 
i stor utsträckning var ett verk av 
utländska entreprenörer, liksom 
om välfärdssamhällets expansion 
mellan 1940-talet och 1970-ta-

let, som inte bara bars upp av infödda svenskar utan också av de 
hundratusentals arbetskraftsinvandrare och tiotusentals flykting-
ar som sökte sig hit.

KORT SAGT: 2015 års flyktingkris kan, med framtidens facit i hand, 
mycket väl framstå som en av våra fruktbaraste kulturella och eko-
nomiska processer genom tiderna. Inte för att dylikt kalkylerande 
skall vara vägledande för vad som i grund och botten handlar om 
solidaritet och humanism – men resonemanget kan vara värt att 
ha i åtanke när Europas högerpopulister tävlar om att likna da-
gens migrationer vid syndafloden.

DICK HARRISON
PROFESSOR I HISTORIA VID LUNDS UNIVERSITET

”Flyktingkris” kan bli fruktbar 
– med facit i hand

”För alla som studerar historia, 
i synnerhet om vi anlägger ett 
långtidsperspektiv, är det uppenbart 
att kulturmöten berikar de deltagande 
civilisationerna och att alla länder och 
folk som tar emot fredliga invandrare 
tjänar på det i det långa loppet.”

gästtyckaren.
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  OHÖVLIGHET.   Även om jag inte tagit del av 
psykologiforskarnas egna rapporter vill jag 
lyfta fram några funderingar med anledning 
av LUM:s reportage om ”Ohövlighet på job-
bet….” (nr 8, 2015). 

Jag undrar över sanningsvärdet i att via 
intervjuer – om än med många svar – kart-
lägga förekomsten av ohövlighet på arbets-
platsen. Alla inser att begreppet ohövlighet 
kräver många ord för att bestämmas och att 
gränsen mot att något uppfattas som otrev-
ligt, ovänligt, ouppmärksamt eller i strid mot 
många andra o-ord är svår att dra. Okej att 
svaren ger besked om negativa upplevelser 
och att ett högt antal svar från personer i 
arbetlivet kan vara tecken på existensen av 
ett missförhållande (liksom uttalanden från 
skolbarn som anser sig mobbade är ett pro-
blem i sig). 

MEN ALLA INSER att begreppet ohövlig-
het (liksom mobbing) formas subjektivt av 
den drabbade. En befogad tillsägelse från 
en kollega kan av X uppfattas som ohövlig 
kritik, medan Y i samma situation är tack-
sam för påpekandet. Vidare kan Z uppfat-
ta ett väl menat, men mindre väl formule-
rat skämt, som en kränkning, medan Å tar 
emot det med ett stort smil. Och så vidare. 

insändare. Skriv till LUM! lum@lu.se | LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund | Hämtställe 31

Är kunskap om ”ohövlighet 
på jobbet” möjlig?

Till saken hör att det som i artikeln kallas 
”ohövlighet” i sin tur är ett utflöde av mer 
basala förhållanden på jobbet, såsom exis-
terande maktstrukturer, karriärdriv, stress, 
könsrelationer m.m. I min värld förefaller 
dessa faktorer mer intressanta att utforska, 
även om dom förstås är lika svåra att fånga 
med vetenskapliga metoder. 

PÅ ETT DJUPARE PLAN rör mina funderingar 
möjligheten att verifiera forskning med in-
riktning mot människors upplevelser. Pro-
blemet är klassiskt och har diskuterats av 
många filosofer, bland andra Ludvig Witt-
genstein och Karl Popper. Man kan förstås 
mäta antalet utsagor från olika personer. 
Men inte – med anspråk på vetenskaplig-
het – studera vad som finns i huvudet hos 
intervju personen då hon fyller i ett formulär 
eller vad orden hon skriver egentligen står 
för. En upplevelse kan nämligen inte falsifie-
ras, den är endast ett känslouttryck. Vikti-
gare är att man inte kan mäta i vilken mån 
den intervjuade personens svar avspeglar en 
faktisk samhällsverklighet, som i LUM-arti-
kelns fall rör ett påstått utfall av kommuni-
kationen mellan personer i arbetslivet. 

Nu kanske dom aktuella forskarna – och 
journalisten som skrivit den välmenande ar-

tikeln – tycker att jag är överdrivet kritisk. 
De skulle kanske rentav sätta ett kryss för 
”ohövlighet” i en enkät rörande det jag nu 
skriver. Det kan jag förstå. Men både de 
och jag verkar vid Lunds universitet. Därför 
tycker jag att LUM bör främja diskussionen 
om gränserna för sökandet av kunskap, dvs. 
vilka samhällsproblem som över huvud ta-
get kan analyseras med anspråk på veten-
skaplighet. 

TORSTEN SANDSTRÖM
SENIOR PROFESSOR I CIVILRÄTT

Streamer 180x50

Insändarskribenten funderar över forsk-
ningen om ohövlighet på jobbet som pre-
senterades i förra LUM. 
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på jobbet.

ARBETSSKADOR. Skadeanmälningar 
gör det möjligt att rätta till brister i 
arbetsmiljön innan det blir allvar – 
både psykosocialt och i den fysiska 
miljön. Men få anställda anmäler 
tillbud och därför planeras en kam-
panj.

Olle Jernberg är arbetsmiljöingenjör och ar-
betar tillsammans med Elisabet Ekenstam 
och Jenny Sjöberg med arbetsmiljöfrågor 
vid Lunds universitet. Varje år sammanstäl-
ler de tre en rapport med statistik kring ar-
betsskador och så kallade tillbud, det vill 
säga händelser som kunde ha lett till fysis-
ka eller psykosociala arbetsskador. 

Sådan statistik är väldigt viktig eftersom 
den ger en chans att korrigera bristerna i ar-
betsmiljön, menar Olle Jernberg.

– Det finns forskning sedan 1930-talet, 
och en av de berömda modellerna säger att 
man på 300 så kallade tillbud kan förvänta 
sig 29 lindrigare skador och en allvarligare 
skada. På universitetet har vi fler anmälning-
ar om arbetsskador än tillbudsanmälningar, 
och det visar att det finns ett mörkertal.

Därför uppmanar Olle Jernberg och hans 
kollegor i utbildningar av chefer och skydds-
ombud att anmäla inte bara skador utan 
också tillbud. 

– Bara då får vi möjlighet att arbeta fö-
rebyggande. 

Genom anmälningar och statistik får 
chefer och ledning reda på var det finns 
brister och risker, vare sig det gäller fysisk 
eller psykosocial arbetsmiljö. 

– I fjol fick vi in 73 anmälningar om ar-
betsskador och 48 anmälningar om tillbud, 
varav tre gällde den psykosociala arbetsmil-
jön. Under 2013 fick vi inte in en enda anmä-
lan om tillbud som gällde den psyko sociala 
arbetsmiljön. 

Kan det vara så att de anställda vet men 
inte vågar anmäla – att farhågan är att si-

Anmälningar om arbetsskador 
ger en chans att rätta till felen

tuationen förvärras om en anmälan görs?
– Det kan finnas med som en förklaring. 

Men det som fallerar kan också vara att man 
inte riktigt förknippar det som har hänt med 
ett tillbud eller en arbetsskada. Om perso-
ner mår dåligt och känner sig utsatta finns 
också möjlighet att anmäla anonymt.

För att lösa en svår situation när det gäl-
ler brister i ledarskap eller samarbete krävs 
det kontakt med Företagshälsovården, en 
högre chef eller den lokala personalavdel-
ningen – och kanske en vidare utredning. 
Men denna sköts inte av Olle Jernberg och 
hans kollegor.

För den närmaste tiden finns tankar på 
en kampanj som kan bidra till ett bättre före-
byggande arbete när det gäller arbetsmiljö.

– Vi har redan gjort det lättare att fylla 
i en blankett på datorn, och i år tycks vi få 
in betydligt fler anmälningar. Vi kommer att 
gå ut med information och uppmanar med-
arbetare att anmäla så mycket som möjligt. 
För anmälningarna är mer än statistik. De ger 
en signal och en chans att rätta till brister. 

Olle Jernberg, Elisabet Ekenstam och 
Jenny Sjöberg välkomnar också att perso-
nalen vid universitetet mejlar och delar med 
sig av sina tankar om hur rutinen för rap-
portering av tillbud och arbetsskador kan 
förbättras. 

TIINA MERI 

Läs mer: http://www.medarbetarwebben.
lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/rap-
portera-arbetsskada-och-tillbud

 

Ny portal ska ge
vetenskapliga böcker
kvalitetsstämpel 

PEER-REVIEW. Nu sjösätts den natio-
nella portalen Kriterium där fors-
kare kan få sina böcker stämplade 
med hög vetenskaplig kvalitet 
genom peer reviewgranskning.

– Vi har många forskare som skriver 
böcker med mycket hög vetenskaplig 
kvalitet, och genom Kriterium kan deras 
böcker få den status de förtjänar, efter-
som böckerna peer review-granskas på 
samma sätt som vetenskapliga artiklar, 
säger Katarina Bernhardsson, forskare i 
litteraturvetenskap vid LU och represen-
tant i Kriteriums styrgrupp.

Lunds universitet deltar mycket 
aktivt i Kriterium tillsammans med 
Göteborgs och Uppsalas universitet, 
Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubi-
leumsfond, och Kungliga Biblioteket. 
Kriterium erbjuder en infrastruktur där 
forskare kan få sina böcker vetenskap-
ligt granskade. I projektet ingår också 
att böckerna görs tillgängliga via Open 
Access.

Ska ni konkurrera ut förlagen?
– Nej, böckerna publiceras alltid samti-
digt på ett förlag eller i en akademisk 
skriftserie. Det praktiska arbetet runt 
en publicering sker inte via Kriterium. 
Kriterium står för den vetenskapliga 
granskningen enligt vissa förutbe-
stämda riktlinjer. Kriterium är ett 
komplement till dagens utgivare, inte 
en konkurrent.

Kriterium inleds som ett treårigt 
pilotprojekt. Det är öppet för forskare 
från hela landet och riktar sig särskilt 
till humaniora och samhällsvetenskap, 
där man ofta publicerar forskning i bok-
form. Tanken är att den vetenskapliga 
granskningen inte ska ta för lång tid, 
cirka tre-fyra månader, och att kostna-
den ska hållas så låg som möjligt. Mellan 
tummen och pekfingret kan den hamna 
på mellan 10.000 och 30.000 kronor och 
pengarna går till den tekniska review-
plattformen och sakkunniggranskare.

JENNY LOFTRUP

Anmäl arbetsskador! foto: boling / shutterstock
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hårdare arbetsbelastning med allt fler ar-
betsuppgifter de senaste åren. 

– Men förutom att rutiner blir effektivare 
så känns det som om alla ekonomer är med 
och verkligen vill arbeta för förbättring och 
mer moderna arbetssätt. Många ser fram 
emot detta och det är väldigt kul, säger Eli-
sabeth Pupp som också är med i projekt-
gruppen.

Förändringen har i första hand syftat till 
att skapa bättre rutiner med enklare och mer 
automatiserad hantering. Samtidigt är för-
hoppningen också att sänka kostnaderna, 
bland annat genom att det blir färre system.

TEXT: JONAS ANDERSSON
FOTO: GUNNAR MENANDER

Nytt ekonomisystem 
ska göra arbetet roligare
EKONOMIHANTERING. 2016 införs ett 
nytt ekonomisystem vid universite-
tet och i samband med det förbätt-
ras också den ekonomimodell som 
universitetet arbetar efter. Förhopp-
ningen är att arbetet blir effektivare 
och snabbare, men också roligare.

– Jag hoppas att arbetet blir enklare för eko-
nomerna ute i verksamheten, säger universi-
tetets ekonomidirektör Lise Bröndum.

Bakgrunden är att det nuvarande syste-
met inte längre uppdateras, och därför har 
det nya ekonomisystemet Raindance upp-
handlats. Med tanke på universitetets stor-
lek är ett sådant byte inte något som görs 
i en handvändning, med alla förändringar 
det innebär. 

EN PROJEKTGRUPP har de senaste två–tre 
åren arbetat tillsammans med ekonomer 
runt om på universitetet för att ta fram en 
ny ekonomimodell som lanseras samtidigt 
med det nya systemet. Implementeringen 
beräknas fortsätta under hela nästa år.

Framför allt kommer förändringarna att 

märkas för de runt 350 ekonomer som finns 
på universitetet. Men även de flesta andra 
anställda kommer att beröras i större eller 
mindre omfattning. Det är många andra sys-
tem som är knutna till ekonomisystemet.

– Exempelvis kommer alla konteringar i 
Lupin och alla rese- och utläggsräkningar i 
Primula att se annorlunda ut. LUPP, som an-
vänds för projektuppföljning, kommer att 
försvinna och i stället används Kuben för 
detta, berättar Helena Jönsson, som är med 
i projektgruppen.

AGNETA SJÖFORS som är projektledare sä-
ger att målsättningen är att standardisera, 
men samtidigt vara mer flexibel. Dessutom 
ska man bevara det som är bra, samtidigt 
som man försöker göra saker ännu bättre. 
Den 12 januari ska systemet lanseras.

– Men det innebär inte att allt är färdigt 
då. Vi har försökt att lyssna på de som ar-
betar ute i organisationen så mycket som 
möjligt. Vi kommer att finslipa lösningarna 
under året, säger hon.

Precis som för många andra har de som 
på olika sätt arbetar med ekonomi fått en 

EXEMPEL PÅ FÖRÄNDRINGAR 

• LUPP upphör och ersätts i slutet av 
mars av rapport i Kuben

• I Lupin anges endast konto och 
aktivitet vid kontering – jobba med 
favoriter för eget urval.

• Betydligt mindre pappershante-
ring, buntöversikterna försvinner. 

• Internfakturor hanteras elektro-
niskt  och godkänns i Lupin.

• Kundfakturor behöver inte längre 
skrivas ut och stoppas i kuvert. Det 
sköts av en printtjänst.

Projektgruppen består av Johanna 
Fridqvist, Eva Stengard och Ag-
neta Sjöfors (projektledare) på 
bakre raden, och Gun-Britt Dah-
nér, Anna Brkic, Elisabeth Pupp 
(biträdande projektledare), Hele-
na Jönsson (biträdande projekt-
ledare) och Karin Olandersson på 
främre raden. Johan Ekman in-
går också i gruppen. Många ex-
perter på sektionen Ekonomi och 
även personer från andra delar 
av verksamheten har dessutom 
bidragit i arbetet. 
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16 december

Ashish Shah i förbränningsmotorer: ”Im-
proving the efficiency of gas engines using 
pre-chamber ignition”. Kl 10.15 i sal M:B, M-
huset, Ole Römers väg 1, Lund. 

Laura Tarnawski i laboratoriemedicin 
med inriktning stamcellsbiologi: ”Cardiac 
cell identification and isolation”. Kl 9.00 Se-
gerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund. 

Lisa Crona i klinisk medicin med inrikt-
ning psykiatri: ”The very long-term course 
of severe depression, with focus on suicidali-
ty”. Kl 9.00, Konferensrummet 13, Baravägen 
1 C, Lund. 

Pontus Höglund i klinisk medicin med 
inriktning longitudinell psykiatri: ”Mad-
ness as the foundation of non-culpability”. Kl 
13.00 i Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 
17, Lund.

17 december

Anders Bergqvist i biomedicin med in-
riktning medicinsk inflammationsforsk-
ning: ”Immunopathological and structural 
alterations in difficult to control asthma”. Kl 
13.00 Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 
17, Lund. 

Roger E. Rönn i laboratoriemedicin 
med inriktning stamcellsbiologi: ”Towards 
generation of human hematopoietic stem cells 
from pluripotent stem cells”. Kl 14.00 Belfra-
gesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. 

Amra Jujic i klinisk medicin med inrikt-
ning kardiologi: ”The endocrine heart - me-
tabolic actions of atrial natriuretic peptide”. Kl 
9.00 CRC 2, Jan Waldenströmsgatan 35, Skå-
nes universitetssjukhus, Malmö.

18 december

Julia Westman i laboratoriemedicin med 
inriktning experimentell transfusionsme-
dicin: ”Genetics and expression of glycosp-
hingolipids in the P1PK and GLOB histo-blood 
group systems”. Kl 9.15 Belfragesalen, BMC 
D15, Klinikgatan 32, Lund. 

Lisbeth Svensson i biomedicin med in-
riktning klinisk och experimentell infek-
tionsmedicin: ”Streptococci and platelets – A 
study of host-pathogen interaction dynamics”. 
Kl 9.15, BMC A 10, Sölvegatan 17, Lund. 

Eva I Fernlund i klinisk medicin med 
inriktning kardiologi: ”Early cardiovascular 
changes of familial hypertrophic cardiomyo-
pathy in the young”. Kl 14.00 Belfragesalen, 
BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. 

Anna Säll: ”Recombinant antibodies – 

tools for building proteomic platforms”. Kl 
9.15 Medicon Village, Lund. 

Zilma Escobar Gabriel: ”Galiellalactone 
synthetic studies”. Kl 9.30 föreläsningssal F, 
Kemicentrum, Lund. 

Martin Stervander: ”On speciation in 
birds – genomic signatures across space and 
time”. Kl 13.00 Blå hallen, Ekologihuset, Sölve-
gatan 37, Lund. 

Tomas Nilsson: ”Rhetorical business – a 
study of marketing work in the spirit of contra-
diction”. Kl 13.15 U202, Campus Helsingborg.

7 januari

Sara Lina Hansson Halleröd i klinisk medi-
cin med inriktning psykiatri: ”On the validi-
ty of neurodevelopmental disorders”. Kl13.00 
CRC auditorium, ing 72, Skånes universitets-
sjukhus, Malmö.

Disputationer som har ägt rum:

Ola Stjärnhagen i sociologi: ”Ekonomisk 
tillväxt i välfärdskapitalismen. En jämförande 
studie av BNP per capita-tillväxten i rika OECD-
länder 1970–2000”. 

Rui Raice i livsmedelsteknologi: ”Aroma 
characterisation and retention after heat treat-
ment and drying of fruits”. 

Pontus Lundemo i bioteknik: ”Transgly-
cosylation by glycoside hydrolases – produc-
tion and modification of alkyl glycosides”. 

Anna Larsson i laboratoriemedicin 
med inriktning patologi: ”Discovery and va-
lidation of podocalyxin-like protein as a prog-
nostic biomarker in colorectal cancer”. 

Jerker Lessing i konstruktionsteknik: 
”Industrialised house-building-conceptual 
orientation and strategic perspectives”. 

Sven-Erik Olofsson i klinisk medicin 
med inriktning onkologi: ”Testicular can-
cer – response adapted treatment, prognostic 
markers and survivorship issues”. 

Kristina Mattsson i folkhälsovetenskap 
med inriktning reproduktionsepidemio-
logi: ”Maternal smoking during pregnancy. 
Long-term health effects in the offspring”. 

Marine Nuzzo i livsmedelsteknologi: 
”Microstructure of spray dried particles at dif-
ferent scales of drying”. 

Åsa Harvard Maare i kognitionsveten-
skap: ”Designing for peer learning. Mathe-
matics, games, and peer groups in leisuretime 
centers”. 

Anthony Fiscella i religionshistoria: 
”Universal burdens: stories of (Un) freedom 
from the unitarian universalist association, the 

MOVE Organization, and Taqwacore”. 
Beth Dahlrup i vårdvetenskap med in-

riktning geriatrik: ”Family caregiving, long 
and winding road. Aspects on burden and life 
satisfaction among caregivers from the gene-
ral population study ”Good aging in Skåne” 
and effects of psychosocial intervention”.

 Mehrsa Kherad i klinisk medicin med 
inriktning ortopedi: ”The clinical relevance 
of vertebral fractures and low back pain in el-
derly men”. 

Lovisa Heyman-Lindén i biomedicin 
med inriktning molekylär nutrition: ”Ber-
ries in prevention of metabolic disease – focus 
on obesity, diabetes and gut microbiota”. 

Ingela Ahnlide i klinisk medicin med in-
riktning dermatologi: ”Aspects on skin can-
cer diagnosis in clinical practice”. 

Tuerdi Maimaitiyili i materialteknik: 
”Phase transformation and stability studies of 
the Zr-H system”. 

Emelie Englund (tidigare Holmquist) i 
laboratoriemedicin med inriktning medi-
cinsk proteinkemi: ”Novel complement re-
gulatory mechanisms in disease”. 

Gisela Lilja i klinisk medicin med inrikt-
ning neurologi: ”Cognitive function after 
cardiac arest and targeted temperature mana-
gement”. 

Ketty Holmström i klinisk medicin med 
inriktning logopedi: Lexikal organisation hos 
en- och flerspråkiga skolbarn med språkstör-
ning”. 

Jane Tufvesson i biomedicinsk teknik: 
”Automatic segmentation in CMR – develop-
ment and validation of algorithms for left ven-
tricular function, myocardium at risk and myo-
cardial infarction”. 

Euláliá Chiau i livsmedelsteknologi: 
”Utilization of wild fruit in Mozambique – dry-
ing of Vangueria infaustu (African medlar)”. 

Axel Nordin i maskinkonstruktion: ”Re-
conciling form and function through genera-
tive design”. 

Martin Lindström i ekonomisk historia: 
”All that´s mine I carry with me. Early life di-
sease and adult health in Sweden during 250 
years”. 

Maria Antfolk i biomedicinsk teknik: 
”Acoustofluidic rare cell sample preparation”. 

Celine Lönnerfors i klinisk medicin med 
inriktning obstetrik och gynekologi: ”Ro-
bot-assisted laparoscopy for benign uterine di-
sease. Feasibility, outcome and hospital cost.”. 

Martin Eriksson i maskinkonstruktion: 
”Fundamentals of a methodology for predicti-
ve design analysis”. 

Mathias Agmell i mekanisk teknologi 
och verktygsmaskiner: ”Numerical model-

disputationer.
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Backagården

Utgivning av LUM under våren 2015

LUM 1 – manusstopp 19 januari  – utkommer 5 februari

LUM 2 – manusstopp 1 mars – utkommer 18 mars

LUM 3 – manusstopp 12 april – utkommer 29 april

LUM 4 – manusstopp 23 maj – utkommer 10 juni

ling and analysis of orthogonal metal cutting”.  
Jingjing Shang i miljö- och energisys-

tem: ”Energy innovation and sustainability 
transitions in China – building energy effi-
ciency and renewable energy”. 

Frida Rydnert i immunteknologi: 
”Circulation human basophils and dendritic 
cell subsets. Aspects of antigen recognition 
and presentation in type I allergic immune re-
sponses”. 

Erik Johansson i värmeöverföring: ”Si-
mulations of transport phenomena and porous 
structures using dissipative particle dynamics”. 

Andrea Markkula i klinisk medicin med 
inriktning onkologi: ”Genetic factors, body 
constitution, and tumor characteristics in rela-
tion to breast cancer prognosis”. 

Kristina Hansen i folkhälsovetenskap 
med inriktning socialmedicin: ”A life course 
perspective on health in childhood and adult-
hood with special focus on health effects of 
smoking”. 

Èile Butler i laboratoriemedicin med 
inriktning medicinsk mikrobiologi: ”Lactic 
acid bacterial symbionts from the honeybee: 
Characteristics and applications in wound ma-
nagement”.  

Karin Holm i klinisk medicin med in-
riktning experimentell infektionsmedicin: 
” A syndrome so characteristic: Molecular and 
clinical studies of Fusobacterium necrophorum 

and Lemierre’s syndrome”. 
Fredrik Ståhl i reglerteknik: ”Towards 

defence in depth in diabetes glucose self-ma-
nagement”. 

Caren Yinzia Nielsen i nationalekono-
mi: ”Essays on credit risk”. 

Mattias Aine i biomedicin med inrikt-
ning cancergenomik: ” Epigenetic and phe-
notypic profiling of urothelial carcinoma”. 

Gunilla M. Müller i klinisk medicin med 
inriktning diagnostisk radiologi: ”Reduc-
tion of metal artifacts in MR imaging of pa-
tients with total hip arthroplasty”. 

Jonas Berge i klinisk medicin med in-
riktning beroendemedicin: ”Substance use 
in adolescents and young adults: interactions 
of drugs of abuse and the role of parents and 
peers in early onset of substance use”. 

Vishal A. Salunkhe i biomedicin med 
inriktning experimentell diabetesforsk-
ning: ”Effects of Ca2+, microRNAs, and rosu-
vastatin on insulin-secreting beta cell fun-
ction”. 

Anders Nejdel: ”Flexible receivers in 
CMOS for wireless communication”. 

Nerve Zhou: ”Carbon metabolism in non-
conventional yeasts: biodiversity, origins of 
aerobic fermentation and industrial applica-
tions”. 

Jenny Karlsson: ”Cerium as a quantum 
state probe for rare-earth qubits in a crystal”. 

Daniel Michalik: ”Tycho-Gaia and bey-
ond: combining data for precision astrome-
try”. 

Irem Nasir: ”Fluorescent probes and pro-
tein misfolding: methods and applications”. 

Emma Magnusson: ”Emulsion formation 
and stability – Impact of the dispersed state of 
the emulsifier on emulsification”. 

Samuel West: ”Playing at work: organiza-
tional play as a facilitator of creativity”. 

Mikhail Kondrashov: ”C-H activation th-
rough late transition metal cyclometalation. 
Addressing selectivity and reactivity problems”

Pia Bygdéus: ”Medierande verktyg i körle-
darpraktik – en studie av arbetssätt och hand-
ling i körledning med barn och unga”. 

Jingjing Zhang: ”Energy innovation and 
substainability transitions in China: Building 
energy efficiency and renewable energy”.  

Celine Lönnerfors: ”Robot-assisted lapa-
roscopy for benign uterine disease. Feasibility, 
outcome and hospital cost”. 

Maria Antfolk: ”Acoustofluidic rare cell 
sample preparation”. 

Karolina Bjärnborg: ”Origin of hte Kle-
va Ni-Cu sulphide mineralisation in Småland, 
southeast Sweden”.  

Saskia Bucciarelli: ”A scattering study of 
concentrated lens protein solutions and mix-
tures – towards understanding the molecular 
origin of presbyopia”. 

19–20 DECEMBER. Julklappspyssel med 
teknik Vattenhallen. Öppet för allmänheten. 
Kl 12.00 – 17.00 båda dagarna. Vattenhallen 
Science Center, John Erikssons väg 1, Lund.

12 JANUARI. Föredrag av forskare som 
fått ERC-anslag. Biologerna Jessica Abbott 
och Helena Westerdahl, fysikern Caterina Dog-
lioni och matematikern Erik Wahlén har nyli-
gen fått drygt 1 miljon euro vardera i så kall-
lade ”Starting Grants” av European Research 
Council, ERC. Här berättar de mer om sin 
forskning. Kl 12:15 till 14:00, Lundmarksalen, 
Astronomihuset, Sölvegatan 27. Kontakt: dra-
gana.trivic@science.lu.se

19 JANUARI. Föreläsning. “Civilizing Chi-
na”: Western “liberal barbarism” in the 
19th century and the consequences for 
China’s self-image”. Professor Erik Ring-
mar, LU. Kl 13.15–15.00, Centre for East and 
South-East Asian Studies, Scheelevägen 15, 
Room Alfa 1010. Kontakt: marina.svensson@
ace.lu.se

på gång.
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ADMINISTRATIVT PRIS. Sara Novakov, ad-
ministrativ chef på kansli EHL, samt vaktmästar-
na Claes Lawett och Lars-Göran Stjärnfeldt, 
LU-service, får Lunds universitets administrativa 
pris 2016. Sara Novakov tilldelas 15.000 kronor 
för egen kompetensutveckling. Claes Lavett 
och Lars-Göran Stjärnfeldt tilldelas tillsammans 
15.000 kronor för egen kompetensutveckling.

ACADEMY FELLOWS. 
Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse har utsett årets 
Wallenberg Academy Fel-
lows. Två av de unga och 
lovande forskarna kommer 
från Medicinska fakulteten 
vid LU: Pontus Gourdon 
vid Institutionen för experi-
mentell medicinsk veten-
skap och Göran Karlsson 
vid Institutionen för labora-
toriemedicin. Det femåriga 
forskningsanslaget innebär 
att de kan koncentrera sig 
på sin forskning och ta sig 
an svåra och långsiktiga 
forskningsfrågor samtidigt 
som de får en möjlighet att 
stärka sitt vetenskapliga ledarskap.
  

FORSKNINGSPRIS. SO:s 
forskningsråd (arbetslöshets-
kassornas samorganisation) 
delar ut 75.000 kronor till 
professor Anders Kjellberg 
för hans forskning om för-
ändringarna i a-kasseregler-
na och dess effekter. Anders 
Kjellberg har också fått Lars 
Salvius-föreningens stipen-
dium på 30.000 kronor. 

ERC STARTING GRANTS. Det blev god utdel-
ning av Europeiska forskningsrådets ERC Star-
ting Grants för unga forskare vid Lunds uni-
versitet. Fyra forskare vid Naturvetenskapliga 
fakulteten har beviljats anslag: Erik Wahlén, 
Matematikcentrum, Caterina Doglioni, Fy-
siska institutionen, Jessica Abbott, Biologiska 
institutionen och Helena Westerdahl, Biolo-
giska institutionen. På Medicinska fakulteten 
har Gustav Smith, Institutionen för kliniska ve-
tenskaper, beviljats anslag.
  
FORSKAR GRAND PRIX-BRONS. Tuva Rich-
ert, doktorand i partikelfysik vid Lunds univer-
sitet, tog brons i årets Forskar Grand Prix. Vin-
nare blev Sunil Kumar Ramamoorthy som 
forskar om förnybar plast vid Högskolan i Borås, 
och på andra plats kom Silvia Galli, Malmö 
högskola. I Forskar Grand Prix har deltagarna 
fyra minuter på sig att underhålla, informe-
ra och inspirera både publik och jury med en 
presentwation om sin forskning. Åtta forskare 
från hela landet hade kvalificerat sig till finalen i 
Stockholm. Den nationella finalen arrangerades 
av Vetenskap & Allmänhet och forskningsråden 
Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.

FRÄMSTE ENTREPRENÖR. Rickard Öste på 
avdelningen för näringslära och livsmedelske-
mi på Kemicentrum har utsetts till Sydsveriges 
främste entreprenör av ”EY Entrepreneur of 
the year”. I januari är det Sverigefinalen i Stock-
holm och om Rickard Öste segrar även där, går 
han vidare till världsfinalen i Monte Carlo nästa 
sommar. Anledningen till utmärkelsen är den 
havredryck som senare blev företaget Oatly 
som Öste ligger bakom.  

EINAR HANSEN-PRIS. Forskningspriset har 
tilldelats Mikael Roll, lingvist och docent i all-
män språkvetenskap. I motiveringen står bland 
annat att han tillsammans med sin växande 
forskargrupp har som mål att bidra med kun-
skap som kan tillämpas i utvecklingen av nya 
metoder för inlärning av svenska som främman-
de språk. Einar Hansens hederspris går till Arne 
Jönsson, professor i latin. 

hänt.

ÅRETS INNOVATÖR. Juryn för priset Årets 
framtidsbyggare har utsett Karin Adalberth 
till årets innovatör för hennes arbete med att 
skapa ett hus som alstrar mer energi än det 
använder.  Hon är doktor i byggnadsfysik och 
belönas med 750.000 kronor. Hon är också 
hjärnan bakom huset ”Villa Åkarp” som är det 
första plusenergi huset i Sverige. 

PEDAGOGPRIS. Martin Johansson vid In-
stitutionen för translationell medicin prisades 
nyligen med Cor-märkning  – en åtråvärd kva-
litetsstämpel från studenterna på läkarpro-
grammet.

ARBETSMILJÖPRIS. Karin Lovéns exa-
mensarbete inom aerosolteknologi vid LTH får 
15.000 kronor av Prevent och AFA Försäkring 
för att det kan bidra till en bättre arbetsmiljö 
för städare som är det tionde vanligaste yrket i 
Sverige. 

NYA IVA-LEDAMÖTER. Kungliga Ingenjörs-
vetenskapsakademien, IVA, har valt in 15 nya 
ledamöter varav följande tre kommer från Lund: 
Mikael Eriksson, professor i acceleratorfy-
sik, Sven Mattisson, adjungerad professor för 
elektro- och informationsteknik och Erik Ser-
rano, professor i byggnadsmekanik. 

Anders 
Kjellberg.

Pontus
Gourdon.

Göran 
Karlsson.

De som besöker Lunds 
universitets representa-
tionslokaler i Gamla Bi-
skopshuset kan under 
december även beskå-
da nämnda byggnad i 
pepparkaksversion. De 
skickliga byggmästarna 
heter Anni Haavisto och 
Emilie Edlund och arbe-
tar på LU Konferens. 
foto: gunnar menander

Gamla 
Biskops -
huset x 2
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Hallå Ellen Hillbom...
...ekonomhistoriker som tillsammans med en 
holländsk och en tysk kollega skapat en lärobok 
online om Afrikas ekonomisk-historiska ut-
veckling. Boken laddas ner gratis från internet 
och har hittills nått drygt 4000 läsare.

Hur fick ni idén till en gratis 
digital lärobok om Afrika?
– Vi fick idén på en världskongress som 
hålls vart tredje år med ekonomhistoriker 
från hela världen. Många är intressera-
de av Afrika och vill dela med sig av sina 
kunskaper, bland annat till de många afri-
kanska universitet som ofta saknar kurs-
litteratur och där lärarna ibland bara har 
gymnasieutbildning.

Hur är boken uppbyggd?
– Olika forskare bidrar med fristående ka-
pitel, med ett avgränsat tema, och bo-
ken byggs ut efterhand som nya kapitel 
skrivs. Ett krav är att de ska bygga på fak-
ta från afrikanska förhållanden, eftersom 
alltför mycket litteratur om Afrika har ett 
europeiskt eller västerländskt perspektiv. 
De ska dessutom innehålla en teoretisk 
del och samtidigt vara korta och lättill-
gängliga, eftersom målgruppen inte all-
tid har så stor läsvana. Varje kapitel avslu-
tas med instuderingsuppgifter och tips 
på ytterligare läsning.

Du har själv undervisat i Afrika med 
den här boken som underlag?

– Ja, på ett litet universitet i Uganda, inom 
ramen för ett lärarutbyte. Jag undervisa-
de 10–15 studenter om sambanden mel-
lan färre barn och minskad dödlighet, 
tillgång på mat och teknikutveckling i 
jordbruket, urbanisering samt utbildning. 
Det var en kick att diskutera klassiska teo-
rier kring befolkningsutveckling med stu-
denter som själva vuxit upp i den verklig-
het som jag försöker beskriva.

Används boken bara i Afrika?
– Nej, den används även exempelvis på 
London School of Economics, i Holland 
och också här i Lund på BIDS, Bachelor in 
International Development Studies. Den 
kan läsas av vem som helst.

Hur finansieras boken?
– Vi har några mindre anslag för att hål-
la igång hemsidan och vi fick hjälp med 
resan till Uganda, men för övrigt bygger 
boken på att forskare medverkar utan er-
sättning. Behållningen för min egen del är 
att jag når ut till andra afrikanska studen-
ter än de som har råd att betala för att stu-

dera i Lund. Det är inspirerande att veta 
att mitt kapitel om befolkningsutveck-
lingen lästs av över sexhundra personer 
– människor som aldrig skulle ha kommit 
i kontakt med mina vetenskapliga artiklar.

Det här är den första boken i sitt 
slag vad du vet… Varför tas inte fler 
sådana här initiativ?
– Därför att vi uppmuntras att bli elit-
forskare, producera, publicera oss i högt 
rankade tidskrifter och dra in forsknings-
medel. Mycket fokus ligger på forsk-
ningsmeriter, väldigt lite på vilka som 
egentligen läser det vi skriver … Jag skul-
le önska att tredje uppgiften, att sprida 
kunskap brett i samhället inom och utan-
för Sverige, räknades som en merit på all-
var. Då skulle vi bli mer innovativa. Det här 
konceptet kan ju till exempel överföras till 
vilket ämne som helst. Det kan också ut-
vecklas och bli ännu bättre. 

BRITTA COLLBERG

FOTNOT: Här hittas boken:
http://www.aehnetwork.org/textbook/ 
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