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Lunds universitets 350-årsjubileum 
är slut efter tretton månader av 
vetenskapsveckor, kulturveckor, 
fester, invigningar, utställningar, 
jubileumskurs och mycket mer. 
    Maj-Britt Svensson var en av de 
allra mest ambitiösa studenterna på 
jubileumskursen och fick ett särskilt 
pris på jubileets sista dag.

– Tänk att jag har tagit examen vid Lunds uni-
versitet, 70 år gammal. Jag växte upp på ett 
lantbruk, och trots att jag alltid varit nyfiken 
och velat lära mig så var det inte tal om att 
en flicka skulle läsa vidare, säger Maj-Britt 
Svensson.

MEN NU VAR HON en av de finklädda studen-
ter som gick med i processionen in till den 
högtidliga avslutningsceremonin och fick di-
plom av rektor. Jubileumskursen var öppen 
för alla och erbjöd populärvetenskapliga fö-
reläsningar vid universitetets åtta fakulteter. 
För att bli ”godkänd” krävdes det närvaro vid 
minst en föreläsning per fakultet, något som 
registrerades på gammaldags vis med stämp-
lar i en tentamensbok. Över 2.500 tentamens-
böcker delades ut under jubileumskursens 36 
före läsningar, men bara elva studenter, unga 
som äldre, lyckades stämpla in på alla föreläs-
ningar. Priset för de elva blev en middag på 

Avstamp 
mot framtiden 
satte punkt 
för 350-årsjubileet

  3

t

Elva personer som hade deltagit vid samtliga ju-
bileumskurstillfällen – däribland Maj-Britt Svens-
son (överst till höger) – fick ta emot diplom av 
rektor under jubileets avslutningsceremoni. 
 Övriga godkända på kursen fick sina diplom vid 
en efterföljande diplomutdelning. Under Av-
stampet var det även framtidsyra i Universitets-
huset med bl.a. 3D-scanning och VR-upplevelser. 
foto: kennet ruona
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t Grand tillsammans med rektor Torbjörn von 
Schantz och kursledarna Ulf Ellervik och Ma-
rie Dacke. Övriga 235 godkända jubileums-
kursstudenter belönades med diplom. 

– De flesta föreläsningarna var roliga att 
lyssna på, och jag har också fått nya vänner 
eftersom vi har varit en skara som lärt kän-
na varandra i kön på väg in, säger Maj-Britt 
Svensson och tillägger att de är ett gäng 
som tänker fortsätta gå på universitets-
arrangemang tillsammans.

JUBILEET AVSLUTADES exakt 350 år efter 
att Lunds universitet invigdes den 28 janu-
ari 1668. Detta firades med en heldag kall-
lad Avstampet (mot framtiden). På förmid-
dagen var det framtidsyra i universitetshuset 
för hela familjen där man bland annat kun-
de prova på att 3D-scanna en modell av sitt 
eget huvud, uppleva Virtual Reality eller spe-
la futuristiska spel. Det hölls också mycket 
populära guidade visningar i Kungshuset 
och på Universitetsmuseet på Kulturen. 

Dagen innehöll även en fullsatt avslut-
ningskonsert i Lunds domkyrka som dom-
kyrkoorganist Robert Bennesh hade produ-
cerat och medverkade i tillsammans med 
Lunds universitets brassband och musiker 
och sångare från Musikhögskolan. Musi-
ken hängde på olika sätt ihop med univer-
sitetet och de århundranden som universite-
tet funnits, och konserten innehöll allt från 
1600-talsmusik till melodin från dataspelet 
Supermario – ett stycke som även uppför-
des under jubileets vetenskapsvecka om det 
digitala samhället.

EFTER FRAMTIDSYRA, visningar, konsert, 
avslutningsceremoni och en särskild dip-
lomutdelning till den stora mängden god-
kända på jubileumskursen blev det en hej-
dundrande fest på AF, där bland andra Ola 
Salo dök upp som hemlig gäst och gjorde 
ett bejublat framträdande som avslutades 
med euforisk allsång. 

Det var det allra sista som hände under 
jubileet (bortsett från jubelpromotionen 
som infaller den 25 maj), men vissa projekt 
kommer att leva kvar i mindre skala. Under 
jubileumsåret har engagerade medarbetare 
på hela universitetet genomfört 393 aktivi-
teter – de flesta av dem välbesökta. 

– Vi har träffat många eldsjälar, både 
inom och utom universitetet, som tillsam-
mans har skapat aktiviteter. Mycket av det 
som har hänt under jubileet skulle ha hänt 
ett vanligt år också, men under jubileet har 
vi kunnat presentera utbudet samlat, vilket 
har satt extra strålkastarljus på universitets 
mångfacetterade verksamhet, säger jubi-
leumskoordinator Carina Jensen.

Hon uppskattar att det har kommit minst 
dubbelt så många besökare till universitetet 
som ett vanligt år.

– Men det är mycket svårt att beräkna ex-
akt hur många fler som kommit, vi har inget 
nolläge att utgå från, säger Carina Jensen.

VETENSKAPSVECKORNA under jubileet är 
exempel på aktiviteter där forskare och an-
dra medarbetare har mötts över ämnes- och 
fakultetsgränser. Förhoppningen är nu att 
detta universitetsgemensamma upplägg 

som koordineras centralt, som ibland kall-
las jubileumsmodellen, ska leva kvar i en el-
ler flera gemensamma vetenskapsveckor år-
ligen. Nu först en hållbarhetsvecka i april. 

KANSKE BLIR DET även en fortsättning på 
Barnens upptäckardag som under jubileet 
ordnades tillsammans med Kulturskolan, 
kyrkan och andra aktörer. Rektor presen-
terade i sitt tal under avslutningsceremo-
nin långt gångna tankar på att låta en liten 
struktur med en eller två personer fortsätta 
arbeta som samordnare för vissa universi-
tetsgemensamma arrangemang.

– Under jubileet har vi framstått som ett 
samlat universitet utåt och det krävs något 
som jubileumskursen eller vetenskapsveck-
orna för det, säger Göran Bexell, numera 
före detta jubileumsgeneral, som tillägger 
att det har varit väldigt roligt att arbeta med 
jubileet.                                  JENNY LOFTRUP

Sångare från Musikhögskolan medverkade vid avslutningskonserten i domkyrkan. Vid den av-
slutande festen på AF var två av höjdpunkterna när LU-alumnen Ola Salo oväntat dök upp 
och när förre rektorn Carl-Gustaf Andrén spirituellt talade om gamla dagar. foto: kennet ruona 
(överst) och per lindström
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Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda 
och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har en upplaga på 11.700 exemplar och 
utkommer med 6 nummer per år.LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN

Slå ihop pengapåsarna!
Styrningen av universitet och högskolor behöver utvecklas. Enligt ett förslag 

från Styr- och resursutredningen, Strut, bör utbildnings- och forskningsanslagen 
slås ihop för att överbrygga dagens ”onaturliga” gräns mellan de båda verksam-
hetsområdena.

Mansrollen under omprövning
Efter #metoo-kampanjen har den dominerande, kraftfulla alfahannen kom-

mit i nytt strålkastarljus. Kanske kommer nu andra slags män att uppskattas på ett 
nytt sätt? Våra forskare ger sin syn på mansrollen utifrån olika perspektiv. 

Udda forskarduo ifrågasätter evolutionsteori
Tumörbiologen Sven Påhlman ställde sig först undrande när geokemisten 

Emma Hammarlund ville samarbeta med honom. Vad har livets uppkomst på jor-
den att göra med elakartade tumörceller? En hel del visade det sig, och nu väntar 
den udda forskarduon på reaktionerna på sin nya förklaring av djurens uppkomst. 

Enzym ur mördarbakterier räddar liv 
”Det mest överraskande fyndet under min forskarbana.” Så beskriver pro-

fessorn i infektionsmedicin, Lars Björck, fyndet av ett sällsynt målstyrt enzym som 
bland annat kan användas vid extra besvärliga njurtransplatationer. Och oväntat 
nog utvinns enzymet ur mördarbakterier!

LTH-innovation redo att ta över världen 
Forskare på LTH har utvecklat en ny miniradar med stor potential inom kon-

sumtionsteknik. I december listades deras spinoff-bolag Acconeer på Nasdaq börsen 
och snart kör massproduktionen igång. LUM berättar om innovations processen 
från ax till limpa.  
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STYRNING. Dagens styrning av 
universitet och högskolor är kort-
siktig, dåligt samordnad och alltför 
generell och konkurrensbaserad. 
Uppdelningen av anslagen mellan 
utbildning och forskning har skapat 
onaturliga gränser och främjat en 
kultur inom akademin som under-
värderar utbildning i förhållande till 
forskning.

Pam Fredman och hennes utredarkollegor 
skräder inte orden i den konsekvensana-
lys av dagens system som inleder det nya 
styrförslaget i Utredningen om styrning för 
starka och ansvarsfulla lärosäten även kallad 
Styr- och resursutredningen, Strut.

Än så länge rör det sig om ett modellför-
slag, en skiss, till ett betänkande för ett be-
slut som landar hos Utbildningsdepartemen-
tet i nästa regering kring årsskiftet 2019/20.

– Det är ovanligt att man gör så och till 
detta betänkande har man också gett ovan-
ligt lång utredningstid, nästan ett och ett 
halvt år, konstaterar Tim Ekberg, avdelnings-
chef för Planering vid LU.

Anledningen uppges vara att man söker 
bred politisk förankring av förslaget – man 
vill inte göra partipolitik av dessa frågor utan 
söker samsyn och långsiktighet.

UPPDELNINGEN i ett forsknings- och ett ut-
bildningsanslag kommer från 1977 års hög-
skolereform. Resurstilldelningssystemet för 
utbildning infördes i samband med den så 
kallade frihetsreformen 1993, och styrning-
en av forskningen samordnas på samma sätt 
sedan 1980-talet. Den senaste stora föränd-
ringen kom 2008 då basanslaget för forsk-
ningen slutade att delas upp i vetenskaps-

områden och en omfördelningsmekanism 
infördes som baseras på vetenskaplig pro-
duktion och externa forskningsmedel. 

Att slå ihop de två pengapåsarna för 
forskning och utbildning är kanske utred-
ningens mest radikala förslag. Det motive-
ras med att nuvarande uppdelning motver-
kar principen om att högre utbildning och 
forskning hör ihop – en stark princip såväl 
i Sverige som internationellt. Men i Sveri-
ge har det i praktiken uppstått en uppdel-
ning mellan utbildning och forskning som är 
starkare än i många andra länder, inklusive 
våra grannländer. Förutom anslagets upp-
delning så pekar utredarna på den stora 
andelen extern forskningsfinansiering som 
ofta saknar koppling till utbildningen. Inom 
stora utbildningsområden, som exempelvis 
vård- och lärarutbildningen, är den externa 
forskningsfinansieringen liten och därmed 
även forskningsanknytningen. 

DET ”RAKA ACKORDET” som innebär att all 
ersättning till utbildning på grund- och av-
ancerad nivå är prestationsbaserad – stäl-
ler också till det, menar utredarna. Att er-
sättning ges per studentprestation gynnas 
av utbildningar med stor efterfrågan och 
säkerställda resultat. Detta system driver 
ett relativt likartat utbildningsutbud över-
allt och missgynnar utbildningar med litet 
studentunderlag som då inte blir ekono-
miskt försvarbara, även om de skulle fylla 
ett stort kompetensbehov på arbetsmark-
naden. För att minska genomslaget för pre-
stationer före slår utredarna att beräknings-
grunden för utbildningsanslaget bör bestå 
av en fast del och en rörlig del som grundar 
sig på utbildningsvolymen. Inom ramen för 
den fasta delen ges lärosätena utrymme för 

att utveckla utbildning för livslångt lärande 
och kompetensförsörjning inom samhälls-
viktiga områden som kan kräva mindre stu-
dentgrupper och validering.

Att främja profilering och samverkan in-
går också i utredningens uppdrag. Man vill 
ta hänsyn till lärosätenas särarter och främ-
ja profilering, samarbeten och arbetsfördel-
ning mellan lärosätena så att resurserna i 
systemet används effektivt. 

Utredarna vill se ett effektivt högskole-
landskap och de anser att dagens styrning är 
för generell eftersom alla lärosäten bedöms 
utifrån samma kriterier och fördelningen av 
utbildningsanslag bygger helt på konkur-
rens om studenter. 

Den nuvarande forskningspropositio-
nen föreslås ersättas av en samlad proposi-

– Slå ihop forsknings- 
och utbildningsanslagen

Strut-utredningen:

Pam Fredman, tidigare rektor vid Göteborgs 
universitet, leder Styr- och resursutredning-
en, Strut. foto: johan wingborg
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tion för högre utbildning och forskning, för-
slagsvis vart fjärde år. Detta för att stärka 
utbildningen och sätta in högskolans roll i 
både ett internationellt som nationellt sam-
manhang. Processerna som har legat till 
grund för forskningspropositionen behålls, 
men anpassas så att de fungerar även för 
en sammanhållen proposition som ska utgå 
från analyser av långsiktiga behov och ut-
vecklingstendenser. Utredarna menar att om 
regeringen formulerar sina mål i en propo-
sition där utbildning, forskning och samver-
kan bildar en helhet så underlättas även ska-
pandet av sammanhållna kunskapsmiljö er. 

STYRNING. – Intressanta och rimliga, 
kommenterar vicerektor Stacey 
Ristinmaa Sörensen förslagen i 
Strut. Men frågan är på vems villkor 
dialogen mellan regeringen och de 
enskilda lärosätena om den lärosä-
tesspecifika styrningen ska vara. 

Stacey Ristinmaa Sörensen leder den ar-
betsgrupp vid LU som tillsattes redan före 
Strut inför senaste forskningspropositionen. 
Till en början handlade frågorna mer spe-
cifikt om resurstilldelning och kvalitetssäk-
ring, och nu fortsätter gruppen att arbeta 
bredare med alla förslagen i Strut. Det som 
arbetsgruppen kommer fram till blir sedan 
underlaget för LU:s remissvar på betänkan-
det om den nya styrningen av universitet 
och högskolor. 

ARBETSGRUPPEN är brett sammansatt med 
representanter från alla fakulteteter, USV 
och studenterna. I januari diskuterade man 
flexibel hantering av basanslagen, kvali-
tetssystemens effekter på kvaliteten, lång-
siktighet och stabilitet samt drivkrafter för 
utveckling av utbildningen. I april kommer 
arbetsgruppen vid LU att träffa Pam Fred-
man och hennes utredningsgrupp.

På frågan om hur ett förslag med myck-

et fokus på utbildning och profilering lan-
dar på ett forskningstungt brett universitet 
som Lunds, menar vicerektorn att allt detta 
finns inom LU.

– Vi är både profilerade och utbild-
ningstunga inom exempelvis teknik och 
medicin. Men att vi spänner över allt är en 
utmaning för oss. 

FÖRSLAGET OM ATT SLÅ IHOP anslagen till 
utbildning och forskning tycker hon och 
hennes grupp är rimligt, men såväl balan-
sen mellan extern och intern finansiering 
som tyngden mellan forskning och utbild-
ning skiftar mellan fakulteterna och hänsyn 
måste tas till det. 

– Sen kan man också tänka sig att de 
mindre lärosätena tar pengar från sin ut-
bildning och lägger på forskning och vad 
händer då?

Den avgörande frågan tycker dock Sta-
cey Ristinmaa Sörensen är vem och vad som 
ska initiera den lärosätespecifika styrningen 
som ska resultera i de nya överenskommel-
serna. Ska den vara på regeringens eller på 
det enskilda lärosätets villkor?

– Om det är upp till oss och vad vi vill göra 
och utveckla så är det väldigt intressant – en 
klar förbättring mot den mer enkelriktade 
styrningen som visar sig i forskningspropo-
sitionerna med satsningar som ibland kan 
kännas lite ad hoc. 

Stacey Ristinmaa Sörensen hoppas ock-
så att utredningsförslagen kring samverkan 
mellan lärosätena, forskningsråden och an-
dra myndigheter kommer att innebära att 
Utbildningsdepartementet och Finansde-
partementet blir mer samspelta. Idag ham-
nar en hel del frågor som rör universiteten 
mellan dessa departement. Likaså efterly-
ser hon en vision kring infrastrukturen som 
kostar mycket och är ett nationellt problem.

– Här finns mycket att göra inom områ-
den som exempelvis artificiell intelligens och 
e-science. Det behövs strategier och en opo-
litisk vision på en övergripande nivå, menar 
hon.

I LU:s arbetsgrupp ingår även vicerek-
tor Bo Ahrén och planeringschef Tim Ek-
berg samt Viktor Öwall (LTH), Fredrik An-
dersson (EHL), Anna Lyrevik och Staffan 
Storm (Konstnärliga), Johannes Persson 
(HT), Christofer Edling (Samfak), Bo Balde-
torp (Medfak), Xavier Groussot (J), Christer 
Löfstedt (Natfak) och Martin Hansen (LUS). 

MARIA LINDH

 

Överenskommelser mellan regeringen 
och de enskilda lärosätena ska resultera i 
en mer långsiktig, sammanhållen och läro-
sätesspecifik styrning, menar utredarna och 
föreslår sådana också vart fjärde år. Detta är 
vanligt i andra länder och kan exempelvis 
gälla uppdrag att utbilda inom vissa sam-
hällsviktiga områden eller för att uppnå 
konkreta mål för jämställdhet och hållbar 
utveckling. Avsikten är att överenskommel-
serna ska konkretisera kopplingen mellan 
de politiska målen och lärosätenas verk-
samhet som dock även fortsättningsvis ska 
bedrivas inom ramen för en i huvudsak ge-

nerell styrning grundad i högskolelagen och 
högskoleförordningen. 

DET NYA STYRSYSTEMET ska inte bli dyrare 
än det nuvarande. Men när det gäller infra-
strukturen kring forskningen menar man att 
mer medel behöver avsättas specifikt för in-
vesteringar och drift, och att de befintliga 
samordningsråden mellan regeringen (RFVI) 
och lärosätena (URFI) behöver fortsätta att 
utvecklas och oklarheter kring avgifter för 
forskningsinfrastruktur bör klargöras. 

MARIA LINDH

Vicerektor 
Stacey 
Ristinmaa 
Sörensen. 
foto: 
kennet 
ruona

Vicerektorn: 

– Förslagen är intressanta
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ARBETSMILJÖ. En ny tydligare arbets-
miljöorganisation införs nu vid LU. 
Tidigare har fördelningen av arbets-
givarens ansvar för arbetsmiljö-
arbetet varit oklar. Det har medfört 
att chefer på olika nivåer inom LU 
har lämnats utan styrning och stöd 
när det gäller att tolka vad detta 
arbete innebär. 

 
– Den akademiska friheten är högt skattad 
inom universitetet, men enligt min uppfatt-
ning fungerar den dåligt som styrprincip för 
lagreglerade frågor. Det uppstår lätt en kul-
tur där cheferna har svårt att se sig som den 
som måste hålla efter kollegor som inte upp-
för sig, säger Lennart Nordberg, som koor-
dinerar projektet med den nya arbetsmiljö-
organisationen.

Han är organisationspsykolog i botten, 
har arbetat med arbetsmiljö i drygt tjugo 
år vid LU på olika nivåer: som psykolog på 
företagshälsovården, som personalchef vid 

Naturvetenskapliga fakulteten, som chef 
för Företagshälsovården och Studenthäl-
san och nu vid sektionen Personal. 

Inom LU har det funnits oklarheter om 
vilka som ska utföra de operativa uppgifter-
na när något oönskat inträffar, till exempel 
att någon far illa av den psykosociala arbets-
miljön. Den nya organisationen ska göra det 
tydligt vem som gör vad, hur man ska göra 
det och inom vilka tidsramar.

– Vissa kan säkert uppfatta organisatio-
nen som ett uttryck för new public manage-
ment, men det är nödvändigt om man ska 
arbeta systematiskt och följa lagkrav, säger 
Lennart Nordberg.

YTTERST HAR REKTOR ANSVAR för arbets-
miljöarbetet vid LU. Utifrån rektors fördel-
ning av uppgifter till dekaner finns möjlighe-
ter att bygga en kedja av uppgiftsfördelning 
inom institutioner.

– En prefekt eller annan chef som inte har 
tillräckliga förutsättningar för arbetsmiljö-

arbetet kan återlämna arbetsuppgifter till sin 
överordnade chef, säger Lennart Nordberg.

PÅ CHEFER LIGGER ett ansvar att utreda, åt-
gärda och dokumentera riskfyllda händelser 
vid arbetsplatsen t.ex. att en medarbetare 
upplever sig bli trakasserad.

– Handlar det om trakasserier är en akut 
åtgärd att hindra att beteendet upprepas.
Chefen bör vara konkret och om det behövs 
använda sitt mandat för att göra klart vad 
som är oönskat beteende och vara tydlig 
med vilka konsekvenser som kan bli följden.

Arbetsmiljölagen skärptes 2016 och ar-
betsgivaren måste ta ett större psykosocialt 
ansvar. Att som chef säga att ”detta hade jag 
ingen aning om” när allvarliga arbetsmiljö-
problem dyker upp håller inte, eftersom che-
fen har ansvar för det förebyggande arbetet.

– Ofta tar man inte tag det som skaver 

LENNART NORDBERGS ARBETSMILJÖTIPS TILL NYA CHEFER 

1. Organisera arbetsmiljöarbetet vid din arbetsplats. Gör dig synlig i 
arbetsmiljöfrågor och signalera tydligt att arbetsmiljön är viktig.

2. Uppvärdera kontakten med skyddsombudet – ta reda på hur landet 
ligger för att kunna jobba förebyggande. 

3. Prata med underställda chefer om uppgiftsfördelningen och hur 
deras arbete med arbetsmiljö fungerar. 

4. Prata mer med medarbetarna – lämna feedback till medarbetare och 
hämta in deras synpunkter och idéer regelbundet. Hitta metoder för 
att engagera medarbetare – de ska vara med och verka för en bättre 
arbetsmiljö. När du håller i möten var observant – både på vad som 
sägs och vad som händer runt bordet.

5. Använd det stöd som finns för att få igång en dialog om arbetsmiljön 
vid arbetsplatsen. Sektionen Personal erbjuder t.ex. en workshop till 
arbetsplatser där man spelar ett spel som ger ett bra underlag för att 
arbeta med stress och andra organisatoriska och sociala frågor. 

Ny arbetsmiljöorganisation 
ger cheferna tydligare ansvar

Lennart Nordberg koordinerar projektet 
med den nya arbetsmiljöorganisationen.
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 förrän det är för sent. Men att inte jobba 
förebyggande blir i längden dyrt – det finns 
forskning som indikerar att dålig arbetsmiljö 
leder till större produktionsbortfall än sjuk-
skrivningar.

DET ÄR CHEFERS UPPGIFT att se till att all 
personal omfattas av arbetsmiljöarbetet 
och att samarbeten och kommunikation 
fungerar. De årliga uppföljningarna är vikti-
ga, men framförallt är det angeläget att vara 
observant i det vardagliga arbetet. 

– Det viktigaste verktyget för att för-
bättra den psykosociala miljön är ömsesi-
dig kommunikation. Medarbetare behöver 
få mer feedback, men också tillfällen att 
komma med sina synpunkter.

Rapporten från projekt ”Arbetsmiljöor-
ganisation” ledde 2016 fram till att projekt 
”Hälsosamma arbetsplatser uppstår inte av 
en tillfällighet” startades, med målet att 
bygga upp en organisation som arbetar ko-
ordinerat inom hela LU.

Projektet beskriver hur den nya organi-
sationen ska fungera. Nu införs den i olika 
steg. Tydligheten är viktig – medarbetare 
och studenter ska veta vart de kan vända 
sig och chefer ska veta hur de ska jobba med 
arbetsmiljön. 

INOM PROJEKTET arbetar man bland annat 
med att utveckla chefsstöd för HR-webben. 
Lennart Nordberg menar också att cheferna 
efterlyser mer stöd för hur man arbetar med 
stress, konflikter och trakasserier. 

– Det finns ett stort intresse bland pre-
fekterna för att göra jobbet bra. Deras van-
ligaste klagomål har varit brist på stöd och 
att det har varit svårt att hitta de digitala lat-
hundarna, men nu kommer material snart 
finnas samlat på HR-webben.

I november 2017 slöts ett nytt kollektivt 
arbetsmiljöavtal vid LU. Nytt är bland annat 
att varje fakultet ska ha en lokal skyddskom-
mitté som ska stödja fakultetsledningen i ar-
betsmiljöfrågor. Den centrala skyddskom-
mittén, där rektor blir ordförande, kommer 
att få en tydligare roll när det gäller uppfölj-
ning av arbetsmiljöarbetet. 

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

DONATIONER. LU:s donationskam-
panj nådde hela vägen fram och 
mer därtill. Målet var att samla 
in tre miljarder kronor, men det 
blev betydligt mer. 

Kampanjen För en bättre värld var 
den största donationskampanjen i 
den svenska högskolevärlden. Den 
startade 2014 och avslutades när 
350-årsjubileet firades av i slutet på 
januari. Forskare, fakulteter, univer-
sitetsledning och stödverksamheter 
har bidragit i insamlingsarbetet. Bland 
givarna finns 1700 privatpersoner, de 
flesta förstagångsdonatorer, och drygt 
500 organisationer.

– Många har varit beredda att stödja 
vår verksamhet med kunskap, donatio-
ner och ambassadörskap, säger Pia Sil-
jeklint, chef för Donatorrelationer, den 
avdelning som projektlett satsningen.

Det främsta syftet med kampan-
jen har varit att genom donationer 
göra extrasatsningar möjliga när det 
gäller forskning, utbildning, tjänster, 
stipendier, utrustning, infrastruktur 
och byggnader. 

Den exakta summan som uppnåd-
des är inte klar, eftersom det finns en 
viss eftersläpning. Stiftelser har stått 

för de största bidragen, men även 
privatpersoner har skänkt mycket.

– Särskilt glädjande är att så många 
privatpersoner valt att bidra med allt 
från mindre donationer till gåvor i 
miljonklassen. Det bevisar att vi lyckats 
i vår strävan att så ett frö till en kultur 
av givande, säger Pia Siljeklint.

TACK VARE DONATORER har en lång 
rad satsningar, som annars inte hade 
kunnat genomföras, blivit verklighet. 
Bland dem finns renoveringen och 
tillbyggnaden av Skissernas museum. 
Även satsningen på att digitalisera 
Ravensbrückarkivet har attraherat 
ett stort antal gåvor av mindre valör. 
Nu kan vem som helst söka i arkivet 
där upplevelser och lidanden från de 
som överlevde nazisternas koncentra-
tionsläger finns dokumenterade. En 
rad stora donationer har även kommit 
in till forskningen inom exempelvis 
medicin- och neuroområdet. 

Ett annat resultat är Lunds universi-
tets stipendiestiftelse, som grundades 
2014 och som nu delar ut stipendier till 
talangfulla studenter. Initiativtagare 
till stiftelsen är Rolf Abdon, grundare 
av spannmålsföretaget Finax.

JENNY LOFTRUP

Donationskampanj spräckte 
tremiljardersvallen

Digitalisering-
en av Ravens-
brückarkivet 
har attraherat 
ett stort antal 
gåvor.
foto: charlotte 
carlberg bärg
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Ändrade planer för besökscentrum
BESÖKSCENTRUM. Mitt i projekte-
ringen av Kungshuset till besöks-
centrum blev fuktproblemen i 
Universitetshuset värre och planer-
na kastades om. Nu är det Univer-
sitetshuset som ska bli besökscen-
trum och den centrala ledningen 
med rektor och stabsfunktioner 
flyttar till Kungshuset.

Projekteringen av Kungshuset till besökscen-
trum inleddes i mitten av 2016 och tanken 
var att renoveringen, om- och tillbyggnaden 
av huset skulle sätta igång hösten 2018. Men 
parallellt konstaterades fuktskador i Univer-
sitetshuset. Förvaltningschef Susanne Kris-
tensson som ansvarar för huset och dess 
personal menar att huset måste saneras och 
tömmas på folk under tiden. Med både Uni-
versitetshuset och Kungshuset tomma och 
under renovering såg man möjligheten att 
ompröva tidigare beslut om besökscentrum. 
Vilket av husen passar bäst som besökscen-
trum och vilket är lämpligast som administra-
tionsbyggnad? Efter många lokalmöten och 
slutligen en workshop i januari då alla för- 
och nackdelar med husen stöttes och blöt-
tes, kom rektor fram till att Universitetshuset 
är det som passar bäst som nav för ett be-
sökscentrum, men att båda husen ska vara 
tillgängliga för allmänheten.

TILL FÖRDELARNA med Universitetshuset 
hör att det är rymligare och att många be-
sökare redan idag söker sig dit i hopp om 
mer information. Där finns gott om plats för 
informationsdisk och shop och man ser ock-
så möjligheten att skapa fler studieplatser 
där än i Kungshuset. Sammantaget – me-
nar rektor – ger Universitetshuset större 
utvecklingsmöjligheter för ett besökscen-
trum med exempelvis utrymmen på tredje 
våningen för utställningar ur universitetets 
konstsamling samt på andra våningen en 
utställning om Helgo Zettervalls arkitektur 
och husets historia. 

I besökscentrumet ska det också fin-
nas en utställning om universitetets histo-
ria. Kungshuset var från 1688 till 1882 då 
Universitetshuset invigdes, centrum för det 
mesta av universitetets verksamhet. Genom 
att man nu flyttar utställningen från Kungs-
huset till Universitetshuset förlorar man möj-
ligheten att uppleva den tidiga historien på 
plats. Flytten medför att den historiska ut-
ställningen måste arbetas om. I Universi-
tetshuset placeras den i södra flygeln i en-
tréplanet, samt till vissa delar i Pelarsalen. En 
mindre utställning om Kungshusets historia 
och personerna som verkat där är dock tänkt 
att placeras på entréplanet i Kungshuset. 

Båda husen har stort symbolvärde och 
behöver göras mer tillgängliga för allmän-
heten menar rektor. Ett studentguidepro-
jekt kommer att inledas och guidade turer 
kommer att ske i aulan och på utställning-
arna i både Universitetshuset och Kungs-
huset. Carolinasalen i Kungshuset kommer 
att vara bokningsbar för möten, konferen-
ser och mingel.

Konsistorierummet, rektors och förvalt-
ningschefens rum kommer att finnas kvar 
på samma plats som idag i Universitetshu-
set, men ges en bredare användning, bland 
annat som officiella mötesrum. 

När Universitetshuset nu blir besöks-

centrum går man delvis tillbaka till hur det 
var förr. Universitetets historiskt bevandra-
de arkivarie Fredrik Tersmeden berättar att 
både Historiska museet och Antikmuseet 
var inrymt i Pelarsalen och att det var un-
dervisningslokaler på andra våningen och 
utställningsverksamhet på tredje. Adminis-
trationen med universitetsledningen har 
dock alltid funnits på bottenvåningen. 

– Det känns lite konstigt att rektor och 
ledningen inte ska sitta i det hus som är av-
sett för dem. Men visst är det roligt om Uni-
versitetshuset blir mer öppet för alla, men 
synd att det blir på bekostnad av den univer-
sitetshistoriska utställningen, säger Fredrik 
Tersmeden som varit med och projekterat 
den för Kungshuset.

NU FÅR KUNGSHUSET OMPROJEKTERAS för 
sitt nya ändamål och tidsplanen för reno-
veringen blir försenad. Inte heller är det (i 
skrivande stund) klart när fuktsaneringen av 
Universitetshuset kan starta. Man letar just 
nu intensivt efter evakueringslokaler för hu-
sets medarbetare och så snart huset är tömt 
är Statens fastighetsverk berett att starta sa-
neringen. I och med att huset nu också ska 
anpassas för besöksverksamheten så kom-
mer projektet att bli dyrare. 

MARIA LINDH

Efter flera års 
planering för ett 
besökscentrum i 
Kungshuset har 
planerna hastigt 
gjorts om. Större 
delen av byggna-
den från 1500-ta-
let byggs  iställlet 
om till kontor för 
rektor och hans 
stab, medan be-
sökscentrumet 
flyttas till Univer-
sitetshuset. foto: 
petra francke
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Att en akademisk tankesmedja uppstår 
just vid Lunds universitet är inte så konstigt, 
menar teamledarna. Här finns alla förut-
sättningar till bredd och djup med nära nog 
samtliga vetenskapers perspektiv. Det tvär-
vetenskapliga perspektivet kommer också 
att vara en nödvändig förutsättning för de 
framtidsfrågor som tas upp för att sedan 
skickas vidare ut i samhället. 

Exakt vilken typ av framtida problem som 
kan bli aktuella har Lynn Åkesson och Ma-
rie Cronqvist ännu inte satt fingret på. Men 
det skulle exempelvis kunna handla om vilka 
konsekvenser det får att vi alltid är uppkopp-
lade. ”Sakernas internet” är förvisso något 
som redan har diskuterats, men det finns 
outforskade aspekter i gränslandet mellan 
teknik/medicin och existentiella frågor som 
är värda att fundera över. 

– Men egentligen handlar det inte så 
mycket om att förutsäga framtiden, utan 
mer om att förbereda sig för olika framti-
der, säger Marie Cronqvist.

Lynn Åkesson hakar på och menar att vi 
ofta säger att ”oj, det hade man väl aldrig 
kunnat föreställa sig”.

– Men det hade man kanske om man 
bara hade tänkt efter ordentligt, säger hon.

Och det är alltså det man ska göra nu 
när man fått ihop tanketeamet. Det kan ha 
representanter från flera yrkeskategorier, 
även om man kanske förväntar sig flest från 
lärar/forskarkåren. Det viktigaste är dock att 
det blir en representant från varje fakultet. 

– Och vi kommer att hålla oss upp-
daterade om de tvärvetenskapliga teman 
som finns på Pufendorfinstitutet, säger Ma-
rie Cronqvist, som även är LU:s representant 
i den nationella humanistiska tankesmedjan 
Humtank som bildades 2014.

Lynn Åkesson och Marie Cronqvist tän-
ker sig att teamet träffas ett par gånger i 
månaden och att man sedan arrangerar se-
minarier om de frågor som man identifierar 
och formulerar. Seminarierna ska rikta sig 
till den del av samhället som frågan gäller 
och teamledarna ser den offentliga sektorn 
med skola, vård och omsorg som en viktig 
mottagare – liksom näringslivet, och lokala, 
kommunala och nationella beslutsfattare.

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

LU Futuras blogg: https://lufutura.blogg.lu.se

 

FRAMTIDSFRÅGOR. Snart har Lunds 
universitet en egen tankesmedja – 
LU Futura! 

Här ska de framtidsfrågor som 
ännu inte ställts identifieras och 
förses med tvärvetenskapliga per-
spektiv från universitetets samtliga 
fakulteter. Sedan ska de kommuni-
ceras vidare ut i samhället. 

– Det handlar om att kunna se 
runt hörnet, säger Lynn Åkesson, 
professor i etnologi och en av de 
två ledarna för den akademiska 
tankesmedjan. 

 
Tillsammans med mediehistorikern Marie 
Cronqvist ska före detta HT-dekanen nu få 
ihop det tvärvetenskapliga team som ska 
jobba med tankesmedjan. Varje fakultet ska 
ha en representant, så det blir åtta teamdel-
tagare som får 20 procent av sin arbetstid 

Här ska man 
kunna se runt hörnet

förlagd till LU Futura. Projektet ska vara i tre 
år och är organisatoriskt en självständig av-
delning vid Pufendorfinstitutet. 

Lynn Åkesson berättar att det var Mats 
Svegfors, tidigare ledamot i universitetssty-
relsen, som kom med idén till LU Futura. 
Han saknade Lunds universitet som aktör 
och problemformulerare när det gäller vik-
tiga samhällsfrågor. 

– Han kom med ett utifrånperspektiv och 
vi forskare är vana vid att tänka inomveten-
skapligt, säger Marie Cronqvist. 

Inom tankesmedjan får man lära sig att 
tänka om och byta perspektiv, något som 
varken Lynn Åkesson eller Marie Cronqvist 
tror blir några problem.

– Men man måste vara lite av en genera-
list, inte bara se till sitt eget. Och så måste 
man tycka om att ha med folk att göra, inte 
minst från resten av samhället, och vara in-
tresserad av framtidsfrågor. 

Lynn Åkesson och Marie Cronqvist arbetar nu med att få ihop det tvärvetenskapliga teamet 
som ska jobba i tankesmedjan LU Futura. 

LU startar egen tankesmedja:
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PÅ NY POST. Det handlar mycket om 
lokaler för Anna Lyrevik, ny de-
kan för Konstnärliga fakulteten. 
Om fem år ska konst-, teater- och 
musikhögskolorna ligga på samma 
ställe i centrala Malmö. Men riktigt 
var fakulteten ska husera är fortfa-
rande oklart.

Detta innebär dock inte några tunga steg för 
Anna Lyrevik – hon rör sig tvärtom påfallan-
de lätt och smidigt och en del av förklaring-
en kanske ligger i att hon har varit dansare. 

– Jag dansade i drygt tio år i Göteborg, 
London och Stockholm, men vid fyllda 30 
ville jag bredda mig, säger hon.

Det blev en kulturvetarutbildning, och 
via utredarjobb på statliga Kulturrådet i 
Stockholm och senare chefsjobb på Malmö 
kulturförvaltning kom Anna Lyrevik som 
prefekt till Teaterhögskolan för tre år sedan.

– Jag hade precis tackat ja till ytterligare 
en prefektperiod när jag fick frågan om jag 
ville bli dekan. Och varför inte – om andra 
tror att jag kan göra ett bra jobb som de-
kan så är det ett förtroende som jag inte vill 
tacka nej till, säger hon.

INOM KORT blir Anna Lyrevik avlastad när 
det gäller lokalerna, eftersom man är på 
gång med att anställa en projektledare som 
ska jobba tillsammans med LU Byggnad med 
samlokaliseringen. När Konsthögskolan lite 
plötsligt blev av med sina lokaler i Meller-
sta Förstadsskolan för att Malmö stad be-
hövde fler skolor, så innebar det att arbetet 
med samlokaliseringen fördröjdes. Nu finns 
Konsthögskolan på tre ställen: administra-
tion, ledning, galleri och bibliotek på varsin 
sida om Bergsgatan och studenternas atel-
jéer och verkstäderna en bra bit bort i Båg-
hallarna. Musikhögskolan har både gamla 

och nya problem med sina lokaler på Ystad-
vägen i stadsdelen Fosie i Malmö. I värsta fall 
får de flytta inom de nuvarande lokalerna 
flera gånger i år på grund av klagomål – och 
en dom i miljönämnden – från en förskola 
som störs av ljuden från musikutbildningar-
na. Det är egentligen bara Teaterhögskolan 
som sedan sin flytt till Mazetti huset för tio 

Anna Lyrevik 
är ny dekanför 
den konstnärliga 
 fakulteten som 
ska vara samloka-
liserad om fem år. 
Var någonstans 
är ännu oklart. 

år sedan har haft det lugnt på lokalfronten. 
En annan viktig fråga för nya konstnär-

liga dekanen handlar om samarbete med 
resten av universitetet. Fakulteten är gene-
rellt bra på samverkan med samhället ut-
anför. Men inom universitetet återstår en 
del att göra och Anna Lyrevik sitter med 
i Internationella rådet, Samverkansrådet 

Hon ska föra samman 
de tre konstnärliga högskolorna
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och LU:s kulturråd. Dock finns det plane-
rade workshops med LTH för begynnande 
samarbetsprojekt med Teaterhögskolan och 
bland annat designvetenskaper. Universite-
tets 350-årsjubileum har också inneburit att 
Lund och Malmö sett mer av varandra. Anna 
Lyrevik tycker att det som Konstnärliga fa-
kulteten har varit inblandad i har varit bra 
och synligt. Inte minst den utställning på 
Lunds konsthall som var ett samarbete med 
Konsthögskolan. 

– Idag vet också alla studenter här att vi 
är en del av Lunds universitet – så var det 
inte alltid förr, har jag hört. 

ANNA LYREVIK TYCKER att hon har rätt 
bra koll på fakultetens verksamhet, trots 
att den består av tre självgående högsko-
lor med starka profiler. Söktrycket är som 
vid andra jämförande utbildningar extremt 
högt, lärartätheten likaså och studentgrup-
perna små. Det senare gör utbildningarna 
dyra, och trots mycket resurser per student 
så är den Konstnärliga fakulteten den enda 
med negativt myndighetskapital.

– Det handlar inte om några stora sum-
mor, men vi har som mål att bygga en mer 
långsiktig ekonomi, säger hon.

NYLIGEN var Anna Lyrevik LU:s representant 
vid det nationella möte som utbildningsmi-
nistern kallade till i januari med anledning av 
#metoo-uppropet som startade inom den 
konstnärliga sektorn.

– Branschkopplingen är stark och minis-
tern var intresserad av vad vi som utbildar 
inom de konstnärliga områdena gör. Alla 
jobbar med den frågan, försäkrar hon.

Förutom det enstaka ärendet vid Tea-
terhögskolan som avslutades med skade-
ståndsersättning i höstas, ligger hennes fa-
kultet bra till när det gäller den typen av 
incidenter. 

– Men hos oss, som hos alla andra med 
vår typ av utbildningar, har studenterna nära 
kontakt med sina lärare – och där finns både 
kvaliteten och risken, säger Anna Lyrevik. 

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

FOTNOT: Anna Lyrevik efterträder Solfrid Sö-
derlind som dekan. Staffan Storm är fortsatt 
prodekan.

SAMVERKAN. Lunds universitet har skri-
vit under ett samarbetsavtal med Saab 
som omfattar utbildning, forskning och 
innovation. Avtalet ska komma Saab 
Kockums ubåtsverksamhet i Malmö till 
nytta och i Saabavtalet ingår också att 
göra kompetens, resurser och anlägg-
ningar tillgängliga för båda parter. 

Rektor Torbjörn von Schantz menar 
att Saab är en viktig strategisk partner 
och att samarbetet nu fördjupas och 
formaliseras, efter många år av gemen-
samma projekt. Saabs VD Roger Berg är 
glad över avtalet och menar att LU nu 
samarbetar med Saab på samma nivå 
som övriga tekniska högskolor i Sverige. 

Ny strategi lyfter samverkan 
mellan kultur och vetenskap
KULTURSAMVERKAN. En strategi för kul-
tursamverkan som ska stärka universite-
tets samverkan inom konst och kultur har 
antagits av rektor. Målet är att konstnär-
liga kompetenser, konstnärlig och kultur-
inriktad kunskap ska verka tillsammans 
med övriga vetenskapliga ämnen i betyd-
ligt högre grad än idag för att stärka ut-
bildning och forskning. 

Detta ska man göra bland annat ge-
nom att öka kännedomen om de konst-
närliga och kulturinriktade kompeten-
serna och synliggöra universitetet som 
kulturmiljö. Man ska även undersöka möj-
ligheterna att erbjuda konstnärlig/kultur-
inriktad/humanistisk orientering inom fler 
av universitetets utbildningsprogram – i 
linje med som i USA kallas Liberal Arts. 
Man ska underlätta anställdas, studen-
ters och allmänhetens tillgång till univer-

sitetets arkiv- och museisamlingar, stödja 
en studentdriven kultur och arbeta för att 
definitionen av infrastrukturstöd på na-
tionell nivå beskrivs så att den tydligare 
omfattar konstnärlig och kulturinriktad 
infrastruktur. 

Den nya kulturstrategin ansluter till 
den strategiska planen som gäller fram 
till 2026.

Samarbetsavtal klart mellan LU och Saab Kockums

Skissernas Museum. foto: emma krantz

Nytt strålrör viktigt 
för proteinforskning
MAX IV. Nyligen tillkännagavs att Novo 
Nordisk Fonden beviljat 225 miljoner 
danska kronor till Lunds universitet för 
att bygga och driva Micro MAX, ett nytt 
strålrör till forskningsanläggningen Max 
IV i Lund. 

Strålröret blir ett av världens starkaste 
proteinmikroskop och ett viktigt verktyg 
för forskarna som studerar proteiner.

Uppsving för frivillig kurs 
i artificiell intelligens
UTBILDNING. En icke-obligatorisk kurs 
om artificiella neuronnätverk (ANN) som 
getts sedan 1991 med cirka 15 studenter 
per år från både N-fak och LTH fick ett 
plötsligt uppsving nu under hösten 2017. 
Plötsligt registrerade sig 185 studenter va-
rav 148 har tenterat den, de flesta med 
gott resultat. ”Studenterna vet själva var 
världen är på väg” konstaterar Mattias 
Ohlsson, kursansvarig på Institutionen 
för astronomi och teoretisk fysik. 
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Slutet 
för alfahannen?

Mansrollen hamnade i ett obarmhärtigt fokus under hös-
tens #metoo-kampanj och den dominerande, kraftfulla 
alfahannen kom i nytt strålkastarljus. Kanske kommer 
nu andra slags män att uppskattas på ett nytt sätt. Är 
det dags för den mer empatiska, omhändertagande 
och kommunikativa mannen att bli mansideal? 
      Våra forskare ger sin syn på mansrollen utifrån 
olika perspektiv. Det handlar om papparollen, 
om den nya närheten till barnen, vilken roll 
biologin spelar, om kristna mansideal och om 
hur muslimska idealmannen frontas genom 
megamusikstjärnor…

Forskarna Jeffrey Neil-
son, Alexander Mau-

rits, Jens Rydström och 
Fredrik Nilsson. 

foto: kennet ruona
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Den svenska manligheten krisar 
med ojämna mellanrum och kan-
ske förändras mansrollen nu igen i 
svallvågorna efter #metoo. 

Genushistorikern Emma Severins-
son hoppas att dagens pojkar får 
lära sig att visa känslor – och genus-
vetaren Jens Rydström fyller i med 
att män behöver bli bättre på att 
prata om problem. 

För trots att Sverige går i brä-
schen med pappaledighet och 
jämställdhet så är dagens mansroll 
på många sätt trång. 

Från barnsben matas vi med bilden av den 
starke, beslutsamme mannen som ideal. 
Sällan kombineras svällande muskler och 
aggressiv dominans med en förmåga till em-
pati och känslosamhet i reklam, tv eller film. 
Män står fortfarande för nästan alla vålds-
brott i Sverige och Emma Severinsson me-
nar att det finns ett stort värde i att pojkar, 
precis som flickor, får lära sig att visa känslor 
och prata – icke-våldsamma strategier för 
att hantera svåra livssituationer.

– Tänk på #metoo-kampanjen. Även om 
det handlar om ytterligheter så visar om-
fånget att det handlar om strukturella pro-
blem som vi måste försöka lösa. Pojkar be-
höver uppfostras till empati, till att få vara 
sårbara, de behöver lära sig uttrycka käns-
lor och att prata – så att de får tillgång till 
det som flickorna har idag, säger Emma Se-
verinsson, som menar att här är genuspeda-
gogiken något att sätta sitt hopp till.

JENS RYDSTRÖM menar att just maktper-
spektivet är det viktiga i kampanjen.

– Det viktiga med #metoo-kampanjen är 
att den visar hur män utövar makt genom 
sexuella trakasserier på arbetsplatserna. Där 
hoppas jag den kan bidra till en förändring. 
Däremot är jag kritisk till uthängningarna – 

kvinnor lärt sig använda språket terapeutiskt 
och bli bättre rustade att klara av vuxenlivets 
kriser, säger Jens Rydström.

År 2008 gjordes en undersökning där 
man frågade barn vem de helst talar med 
när de är ledsna. Pappa kom först på femte 
plats efter mamma, kompis, någon annan 
och inte någon alls. Jens Rydström menar 
dock att det går framåt och att männen bli-
vit bättre och bättre på att prata med var-
andra och sin partner om mjuka frågor. 

MANSROLLEN HAR HAMNAT i kriser minst 
tre gånger under de senaste hundra åren 
– på 1920-talet, 1970-talet och 1990-talet. 
Varje gång berodde det på strukturella för-
ändringar i samhället – och varje gång har 
det lett till förändringar i relationerna mel-
lan män och kvinnor.

Efter första världskriget längtade väst-
världen efter att få njuta och lämna krig, fat-
tigdom och ojämlikhet bakom sig. 1920-ta-
let var framstegens tid, särskilt för kvinnorna 
som fick rösträtt och etablerade sig på ar-
betsmarknaden, samtidigt som bilar, flyg, 
elektricitet, film och radio gjorde sitt intåg. 
Frigjorda kvinnor klippte håret kort, kläd-
de sig i korta raka klänningar och fjädrar, 
dansade charleston och tjänade framförallt 
egna pengar.

Emma Severinsson har i sin forskning 
analyserat veckopress från 1920-talet. I tid-
ningarna beskrivs kvinnorna som de som 
driver utvecklingen framåt. Kvinnorna står 
för det nya och moderna medan männen 
ofta beskrivs som stagnerade.

– Mannen var inte längre i centrum och 
hans privilegier var hotade. Tidigare uppma-
nades kvinnan att vara en god kamrat till sin 
man och stötta honom genom att intres-
sera sig för honom och hans intressen. En 
god hustru skulle gärna vara påläst för att 
kunna diskutera med sin man när han kom 
hem från jobbet, säger Emma Severinsson.

Förändrad mansroll efter #metoo?

MANSROLLEN

”Pojkar behöver 
uppfostras till empati, 
till att få vara sårbara, 
de behöver lära sig 
uttrycka känslor och 
att prata – så att de får 
tillgång till det som 
flickorna har idag.”

som i en folkdomstol utan chans att försvara 
sig. Och straffet står ofta inte i proportion 
till brottet.

PÅ 1980-TALET STUDERADE lundaforskaren 
Jan Einarsson hur pojkar och flickor i mel-
lanstadieåldern pratade med varandra. Det 
visade sig skilja sig mycket åt. Medan flick-
ornas vanligaste språksituation var intima 
samtal två och två, så talade pojkarna of-
tare i lite större grupper. 

– Pojkarna använde språket hierarkiskt, 
för att säga de fulaste orden eller vinna ord-
strider. På så sätt, menade Einarsson, har 
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Genushistorikern Emma Severinsson. 
foto: jenny loftrup
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Nu utmanades mansrollen – han förvän-
tades intressera sig för sin hustrus liv, han 
skulle vara kamrat i kamratäktenskapet. 
Trots detta förväntades inte mannen dela 
på arbetet med hem och barn. 

– Jag tror både min far och farfar hade 
det bra, de hade tid att ha roligt med an-
dra män och fick fin hemservice. Däremot 
fick de inte så bra kontakt med sina barn 
och det är ett högt pris att betala, säger 
Jens Rydström.

Nästan hundra år senare skriver Åsa 
Beckman, litteraturskribent, en mycket 
spridd och omdiskuterad krönika i DN om 
män som inte är intresserade av någon an-
nan än sig själv. Hon uppmanar kvinnor till 
frågestrejk, om inte mannen ställer några 
frågor till dig om ditt liv – sluta då fråga 
honom om hans liv.

PÅ 1970-TALET, med lågkonjunktur och ar-
betslöshet, ifrågasätts mansrollen av den 
nye mjukismannen i Befria-mannen-rörel-
sen. Solidaritet, kärlek och studentuppror. 
Nu kommer mannen närmare sina barn 
och förväntas vara jämlik med kvinnan – 
inte olikt dagens ideal, men mer provoce-
rande på 70-talet.

– Velourmannen var oerhört föraktad. 
Han tog hand om barn, kramades och ut-
forskade sina känslor, säger Jens Rydström.

Homofobin var stark på 70- och 80-ta-
let och mansrörelsen svängde snart till att 
handla om att ”hitta sin inre man” och sna-
rare förstärka en aggressiv mansroll.

Efter 80-talets tillbakagång till macho-
mannen – med pengar, kostymmakt och 
karriär i fokus – kom 90-talet med ”varan-
nan damernas” och kvinnornas intåg i po-
litiken på bred front. Då var det dags för 
avgörande förändringar i mannens livsstil 
igen – nu hämtar männen barn på dagis, 
tar föräldraledigt i högre grad och förvän-
tas dela på ansvaret hemma. 

 IDAG LEVER MÄNNEN på många sätt mer 
likt kvinnan och de tillbringar mer tid med 
barnen. Än så länge utan att drabbas av 
stress-sjukdomar i samma grad som kvin-
norna, något som kan hänga ihop med att 
kvinnan fortfarande i högre grad är pro-

jektledare i hemmet. Men om männen går 
samma väg som kvinnorna finns det för-
stås risk för att de också kommer drabbas 
av utbrändhet i högre grad.

Förmodligen behöver morgondagens 
manlighet innehålla mer ansvar för det ”lil-
la livet” hemma i kombination med min-
dre arbete ute i den stora världen, för att 
undvika att hamna i kvinnornas fälla. Jens 
Rydström menar att den största vinsten för 
männen under de senaste decennierna är 
att de har fått större tillgång till sina barn.

Pappor som skiljer sig blir inte längre 
sällanpappor.

– Vid skilsmässor på 70- och 80-talet 
var det fortfarande vanligt att barnet inte 
fick så mycket tid med pappan. Nu är det 
varannan vecka som ses som det naturliga, 
det är en stor förändring i mansrollen, sä-
ger Emma Severinsson.

I LJUSET AV #METOO sjunker den domine-
rande alfahannen i kurs och kanske upp-
värderas nu en ny slags snäll man – i mot-
sats till den som tar för sig och inte lyssnar 
till andra. Kanske kommer snällhet att bör-
ja ses som en omistlig del av en attraktiv, 
sexig man.

– Men det är alltid svårt att analysera 
vad som händer just nu, vi vet inte än vad 
som blir följderna av #metoo, säger Emma 
Severinsson, och Jens Rydström nickar in-
stämmande.

JENNY LOFTRUP
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Genusvetaren Jens Rydström. 
foto: kennet ruona

Mansrollen har hamnat i kriser på 1920- talet, 
1970-talet och 1990-talet – varje gång på 
grund av strukturella förändringar i samhäl-
let, och varje gång har det lett till föränd-
ringar i relationerna mellan män och kvinnor.
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– När jag ser papparollsidealet i dag 
ser jag en kopia av moderskaps-
myten. Jag är orolig över att män 
håller på att hamna där många 
kvinnor har varit i relation till att 
vara förälder, att man aldrig kan 
vara nöjd och ständigt känner att 
man borde ha gjort mer. 

Det menar utvecklingspsykolo-
gen Elia Psouni.

– Jag tror man var naiv när man tänkte att 
om männen tog större del av belastningen 
så skulle det bli bättre för alla. Om pappa-
rollsidealet driver männen åt ett lika galet 
håll som mammarollsidealet gjort för kvin-
nor, finns det risk att både män och kvinnor 
mår dåligt, säger Elia Psouni.

PAPPAROLLEN

Jämställda pappor riskerar
gå i klassisk kvinnofälla

Papparollen har förändrats under de se-
naste decennierna. Den traditionella – och 
stereotypa – bilden bygger på att kvinnan 
sköter hem och barn, medan mannen satsar 
på sin karriär och drar in pengar. Med tiden 
har detta förändrats alltmer och på många 
håll tar männen en allt aktivare del i föräldra-
skapet. Men det har inte alla gånger varit lätt 
för papporna. Moderskapsmyten säger att 
kvinnor är bättre lämpade att vara föräldrar 
och i många fall blir mannens roll som för-
älder efter mammans samtycke. Det blir en 
förhandling där kvinnan ”tilldelar”mannen 
en föräldraroll i vardagen.

– Många män har inte en tvärsäker bild av 
hur de vill vara som föräldrar utifrån hur deras 
pappor var, eftersom männen förr ofta inte 
var delaktiga på det sätt de själva vill vara. 

Detta belastar många män. Men kanske 
att vara en aktiv förälder inte har så mycket 
med kön att göra överhuvudtaget. Man skul-
le kanske kunna titta på sina mammor eller 
andra kvinnor då i stället, säger Elia Psouni.

SAMTIDIGT ÄR DET INTE helt lätt att leva 
upp till sina ideal, även om viljan finns, och 
olika tider i barnets utveckling ställer olika 
krav på detta.

– För oss blev det svårt när våra barn blev 
tonåringar. Då kom jag själv på mig vilja att 
min man skulle ta på sig den traditionella 
papparollen och gå in och vara sträng och 
sätta gränser, fast han aldrig haft den rollen 
förut. Många gånger har vi inte tänkt färdigt 
hur vi vill ha våra roller under barnets hela 
uppväxt, säger Elia Psouni.

Om pappa-
rollsidealet dri-
ver männen åt 
ett lika galet 
håll som mam-
marollsidealet 
gjort för kvin-
nor, finns risk att 
både män och 
kvinnor mår då-
ligt, säger ut-
vecklingspsy-
kologen Elia 
Psouni. foto: 
mostphotos
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Att dela på föräldraledighet, vabb och 
annat räcker inte för att uppnå jämställdhet. 
Ett ökande antal pappadagar kommer inte 
heller att lösa problemet, menar Elia Psou-
ni. Utöver dessa åtgärder krävs en ständigt 
pågående intim förhandling mellan mam-
man och pappan, som kräver både tid och 
energi. Hur bra man kan förhandla i familjen 
och vilka förväntningar vi har, avgör i viss ut-
sträckning vilka föräldraroller vi tar.

– Hur väl det lyckas står och faller med 
detta. I bästa fall vill vi ha känsliga och ly-
hörda män, men samtidigt vill vi att de ska 
vara tillräckligt distanserade och balanse-
rade för att klara av barnets mamma-ska- 
period utan att bli ledsna. De ska då vara 
beredda att stå standby utan att försvinna 
iväg till andra intressen. 

PAPPANS FÖRVANDLING till att bli mer be-
tydelsefull för barnen kostar på, även eko-
nomiskt. Då är det lätt att falla tillbaka till 
traditionella roller. Yrkeslivet har inte heller 
hunnit med i den förändring som andra de-
lar av samhället har genomgått under de 
senaste decennierna. Fortfarande förväntas 
en kvinna ha sekundärt fokus på karriären så 
fort hon har fått barn, medan mannen ofta 
möts av oförstående chefer som förväntar 
sig att han ska prioritera jobbet i första hand, 
framför att vara hemma med sjuka barn eller 
annat som rör familjelivet, menar Elia Psouni. 

Men det finns mycket forskning på kvin-
nor som avslöjar vart en sådan väg leder. Det 
går knappt för kvinnor som arbetar heltid 
och samtidigt är föräldrar att leva en skuld-
fri dag – dygnets 24 timmar räcker inte till 
och de upplever alltid att det är något som 
försummas.

INTE HELLER SKOLA OCH SJUKVÅRD har 
hängt med, där lever fortfarande den gam-
la genussynen kvar i varierande utsträck-
ning. När det gäller föräldrarollen har exem-
pelvis hälsovården en väldig kvinnoprägel. 
Det finns många studier som visar att en 
del kvinnor inte mår bra efter sin graviditet. 

Samtidigt är mörkertalet stort när det gäl-
ler män. Elia Psouni har nyligen publicerat 
en studie som visar att de etablerade meto-
derna för att upptäcka depressioner hos ny-
blivna mammor fungerar dåligt på pappor.

Hon menar att den traditionella bilden 
av föräldraskapet var enklare när det knappt 
fanns någon överlappning mellan mäns och 
kvinnors ansvarsområden. Det fanns inget 
behov att få godkänt från varandra och 
det var väldigt tydligt vems ansvarsområ-
de som var vems. Det innebar också att det 
inte fanns samma behov av att kommuni-
cera och dela upp arbetet.

– Mina föräldrar fattade inte vad för-
handlingarna handlade om när jag och min 
man blev föräldrar och skulle vara föräldrar 
tillsammans. Mamma sa till mig att jag skulle 
göra som jag ville – men det kunde jag ju 
inte eftersom vi var två som skulle dela på 
ansvaret och genomföra det tillsammans. 
För det handlar väl inte om att dela upp ar-
betet 50–50, utan en stor del går åt till för-
handlingar på mikronivå, om hur man gör 
med varje sak.

– Jag tror att man ska utgå från att dyg-
net har 24 timmar. Så är det, och det är icke-
förhandlingsbart. Sedan gäller det att hitta 
hur man utför föräldraskap tillsammans, hur 
man i praktiken delar upp det, så att barnets 
behov tillgodoses samtidigt som föräldrarna 
både kan vårda sin relation och få tid till an-
nat. Det är lättare sagt än gjort, man måste 
också väl inse att under vissa perioder så 
finns det inte tid till annat. 

LYCKAS MAN INTE med det finns risken för 
bakslag. Det är relativt vanligt att kvinnor 
drabbas av utmattningsdepressioner och 
risken är att man tycker att det är enklare 
att göra som man gjorde förr och att ut-
vecklingen därmed går åt fel håll.

– Det var inte bara kvinnor som ville ha 
förändring. Många män upplevde också att 
de inte passade in i mansrollens strikta ste-
reotyper. Inom utvecklingspsykologin vet vi 
att barn mår bättre av att ha flera förgrunds-
figurer med olika egenskaper. Barn blir inte 
heller lika utsatta om de inte är beroende av 
en person enbart, utan har flera trygghets-
källor, säger Elia Psouni.

JONAS ANDERSSON

Utvecklingspsykologen Elia Psouni. 
foto: ulrika oredsson

t

Det moderna föräldraskapet 
ställer högre krav på förhand-
lingar mellan föräldrarna om 
hur arbetet ska delas upp. Ti-
digare angav de traditionella 
könsrollerna vem som gjorde 
vad. foto: mostphotos
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Biologin kan delvis förklara 
sexuellt maktmissbruk
Finns det någon underliggande bio-
logisk förklaring till varför män står 
för en så stor andel sexuella över-
grepp jämfört med kvinnor? Eller 
hade det biologiskt sett lika gärna 
kunnat vara kvinnor som begick 
denna typ av trakasserier och över-
grepp om den sociala och historiska 
maktstrukturen hade varit omvänd? 

I ljuset av #metoo-rörelsens 
många vittnesmål har LUM tagit en 
pratstund med evolutionsbiologen 
Jessica Abbott.

Jessica Abbott har under många år fors-
kat om hur könsskillnader uppstår och hur 
de utvecklas ur ett evolutionärt perspektiv. 
Hon är fascinerad av vad som händer när två 
olika kroppar, det vill säga hanar och honor, 
ska byggas upp utifrån samma genetiska in-
formation. Just generna är den centrala ut-
gångspunkten i hennes forskning.

HON ÄR SÄRSKILT INTRESSERAD av de fall 
då en och samma gen visar sig ha motsatt 
överlevnadseffekt hos hanar jämfört med 
hos honor; inom vetenskapen kallas det 
för sexuell antagonism. Där kan man hit-
ta intressanta ledtrådar till fördjupad kun-
skap inom evolutionsbiologin. Till sin hjälp 
för att finna svar använder Jessica Abbott 
forskningslämpliga djur som bananflugor, 
trollsländor, plattmaskar. Hennes forskning 
resulterade för ett par år sedan i ett presti-
gefullt anslag från Europeiska forsknings-
rådet.

Men att betrakta vår egen art, männis-
kan, ur ett strikt biologiskt perspektiv är 
ofantligt mycket svårare, konstaterar hon. 
Vad kan evolutionsbiologin egentligen säga 
om manligt och kvinnligt?

ARV OCH MILJÖ

med just sexuella trakasserier från män med 
makt kan säkert delvis förklaras av samhäl-
lets förväntningar kring manligt och kvinn-
ligt, menar Abbott.

– Men jag tror att biologin också bidrar i 
och med att hanar evolutionärt sett brukar 
gynnas av att vilja para sig mer än honor, så 
steget till att utnyttja sin makt för sexuella 
ändamål kanske är något kortare för män än 
för kvinnor, säger Jessica Abbott.

MEN VARFÖR TYCKS DÅ hanar generellt sett 
ha en större parningsbenägenhet i djurvärl-
den? Kan det möjligen förklaras biologiskt 
av de två olika könsstrategier som på cell-
nivå existerar, nämligen äggceller respektive 
spermier? Hos vår egen art råder en tydlig 
skillnad i dessa bägge könsstrategier – kvin-
nan kan leverera endast en äggcell per må-
nad medan mannen, med sina många sper-
mier, har betydligt fler möjligheter att under 
samma tidsintervall skicka sina gener in i 
framtiden. Kan en sådan, djupt biologisk, 
skillnad i könsstrategi bidra till att inverka 
på mänskligt beteende?

– Det är inte orimligt att det finns en 
koppling. Sådana könsstrategier är grund-
läggande inom all forskning på sexuellt ur-
val. Men man måste se till hela parningsbil-
den. Flera olika faktorer kan spela in även 
rent biologiskt, exempelvis olika ekologiska 
faktorer, säger Jessica Abbott.

NÄR DET GÄLLER biologisk forskning om 
människan som art är vissa egenskaper hos 
oss lättare att analysera än andra, påpekar 
Jessica Abbott. Ett sådant exempel är vår 
kroppslängd. Tidigare studier har visat att 
denna egenskap till största delen, cirka 80 
procent, beror på generna och endast i li-
ten utsträckning på den omgivande  miljön. 

Evolutionsbiologen Jessica Abbott. 
foto: erik svensson

”Rent generellt kan 
man ur ett biologiskt 
perspektiv säga att 
mänskligt beteende 
handlar om att skaffa 
sig status, för vi är 
grupplevande djur. Här 
råder ingen skillnad 
mellan könen.”

– Det blir ganska mycket spekulation. 
Både biologi och samhällsstrukturer spelar 
ju in, säger Jessica Abbott.

Hon påpekar att kvinnor också kan ut-
öva fula maktspel och trycka ner andra som 
de anser vara socialt underlägsna. Fast det 
tar sig oftast, men inte uteslutande, an-
dra former än sexuella. Att det är vanligare 
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 Desto  svårare är det att bedriva evolutions-
biologisk forskning om egenskaper som 
har tätare koppling till våra beteenden. Den 
klassiska frågan om arv eller miljö blir här en 
svår nöt att knäcka.

– Det blir problematiskt att mäta när det 
har att göra med personlighet. Och det är 
omöjligt att avgöra hur mycket som beror 
på biologi jämfört med kultur, säger Jessi-
ca Abbott och konstaterar att det därför är 
så populärt med studier av enäggstvillingar 
som vuxit upp i olika miljöer.

DET ÄR SVÅRT att exempelvis mäta män-
niskors sexlust eller vilka faktorer som in-
verkar på deras val av partner. Hur mycket 
i enkät svaren är präglade av det som in-
dividerna känner jämfört med det som de 
förväntar sig att känna? Det tycks i alla fall 
vara så att gener och biologi generellt sett 
har allt mindre inverkan på skillnader mel-
lan könen ju närmare vi rör oss mot att un-
dersöka egenskaper kopplade till just våra 
beteenden och våra tankar, påpekar Jes-
sica Abbott.

– Skillnader mellan könen är i detta sam-
manhang små jämfört med skillnader mel-
lan individer oavsett kön, säger hon.

Vad gäller studier specifikt om männis-
kans sexuella beteenden och parningsstra-
tegier är det inte många aspekter som har 
gått att undersöka vetenskapligt ur ett evo-
lutionsbiologiskt perspektiv, menar Jessica 
Abbott. Om man jämför med våra närmas-
te släktingar, gorillor och schimpanser, kan 
man konstatera att människan evolutionärt 
sett har utvecklat en parningsstrategi som 
bygger på parförhållanden alternativt små 
grupper i storleksordningen en man och ett 
fåtal kvinnor eller omvänt, två män och en 
kvinna, vilket kan vara fallet om man lever i 
en miljö med knappa resurser.

– Människans strategi ligger mittemellan 
gorillornas och schimpansernas, säger Jes-
sica Abbott och förklarar att hos gorillorna 
samlas en hel flock honor runt en dominant 
hane medan schimpansernas strategi istäl-
let är att alla parar sig med alla. 

RENT GENERELLT kan man ur ett biologiskt 
perspektiv säga att mänskligt beteende 
handlar om att skaffa sig status, för vi är 
grupplevande djur. Här råder ingen skillnad 
mellan könen; både kvinnor och män vill ha 
hög status för att i grund och botten gynna 
sin överlevnad, menar Jessica Abbott.

Människans parningsstrategi ligger mittemellan gorillornas och schimpanserna. Hos gorillorna samlas en hel flock honor runt en dominant 
hane medan schimpansernas strategi istället är att alla parar sig med alla. foto: mostphotos & shutterstock

Hon är engagerad i kommittén för jäm-
ställdhet och likabehandling vid Naturve-
tenskapliga fakulteten. Genom sitt arbete 
med likabehandlingsfrågor ser hon att sex-
uellt maktmissbruk utgör en bråkdel av den 
totala mängden missbrukad makt på job-
bet. Det är vanligare för bägge könen att 
missbruka makt på andra sätt än sexuellt, 
menar hon.

– De som råkar ut för maktmissbruk är de 
som har mest att förlora på att säga ifrån. 
Det bästa sättet att ta itu med problemet är 
att hitta lösningar som gör att man inte be-
höver känna sig utsatt när man påtalar miss-
förhållanden, säger Jessica Abbott.

HON KONSTATERAR att människan som art 
är väldigt flexibel. Ur ett evolutionärt per-
spektiv är denna anpassningsförmåga vår 
styrka. Det inger också hopp inför fram tiden, 
även vad gäller genusfrågor sett i ljuset av 
#metoo-rörelsen, anser Jessica Abbott.

– Vi formar oss utifrån vilka värderingar 
och förväntningar som råder. Om det inte 
alls accepteras längre att man utövar sexuell 
makt på jobbet så går det att skapa föränd-
ring här, säger hon.

LENA BJÖRK BLIXT

t
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Från en halv procent 1974 – till 26 
procent 2016. Så ser pappornas del 
av föräldraförsäkringen ut.

Medan kvinnorollen har föränd-
rats dramatiskt såväl vad gäller 
utbildning som arbetstid, har mans-
rollen halkat efter. Rejält.

– Men mannen börjar komma 
ikapp nu, säger Jeffrey Neilson, 
forskare i ekonomisk historia, som 
undersöker hur män och kvinnor 
fördelar sin tid mellan arbete och 
familj.

I Norden delar heterosexuella föräldrapar 
betydligt mer lika på hushållsarbetet än vad 
de gör till exempel i USA. Det kan vi se tack 
vare att vi jämför statistik för hur vi använder 
vår tid. I Sverige har Statistiska Centralbyrån, 
SCB, gjort undersökningar på detta område.

Att Norden fått rykte om sig som jäm-
ställdhetens vagga beror mycket just på att 
det är möjligt även för män att vara hemma 
med barn och få pengar från staten.

– Föräldraförsäkringen i Sverige är gene-
rös och flexibel. Den ger individen stor val-
frihet. Och gör att vi kan välja strategiskt, 

Männen snart ikapp hemma
säger Jeffrey Neilson, postdoktor på Eko-
nomihögskolan.

– Men, konstaterar han: utvecklingen har 
skett gradvis. Från en knapp procent 1974 
när det blev möjligt för fäder att ta föräld-
raledigt, till 26 procent i senaste mätning-
en 2016.

JEFFREY NEILSON la fram sin doktors-
avhandling häromåret. Den handlade om 
hur män och kvinnor långsamt närmar sig 
varandra i hur de väljer att fördela sin tid 
mellan sina jobb och det obetalda arbetet 
med hem och familj. Det finns fortfarande 
ett glapp, men det har minskat mellan 1990 
och 2010, som är det spann han har under-
sökt.

Nu arbetar han tillsammans med bland 
andra Maria Stanfors, professor i ekono-
misk historia, i en studie som handlar om 
hur föräldrar tillbringar tid med sina söner 
och döttrar. Hur länge man läser med dem, 
leker, pratar, delar fritidsaktiviteter, gör hus-
hållsarbete ihop. Forskarna har utgått ifrån 
SCB:s siffror från 2010–2011.

– Vi försöker hitta skillnader: tillbringar 
man mer tid med sin son om man är pappa, 

HEMARBETE

”De svenska föräldrarna 
gör mindre åtskillnad 
mellan sina söner och 
döttrar än vad föräldrar 
gör i till exempel 
Storbritannien och 
Kanada.” t

Jeffrey Neilson, forskare i ekonomisk 
historia. foto: kennet ruona

Allt som allt: den svenske mannen till-
bringar mer tid med sina barn nu än i 
början av nittiotalet. foto: carl-johan 
timonen / mostphotos
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eller mer med sin dotter? Vilken sorts tid 
handlar det om, och hur mycket?

Analysen börjar bli klar och Jeffrey Neil-
son berättar att de svenska föräldrarna gör 
mindre åtskillnad mellan sina söner och 
döttrar än vad föräldrar gör i till exempel 
Storbritannien och Kanada.

– Mödrar tillbringar, i snitt, lite mer tid 
med sina döttrar än vad fäderna gör. Och 
fäder lite mer med sina söner än vad möd-
rarna gör. Men det är framför allt familjer 
där det bara finns ett barn som påverkar 
den statistiken. 

ALLT SOM ALLT: den svenske mannen till-
bringar mer tid med sina barn nu än i bör-
jan av nittiotalet. Jeffrey Neilson ser med 
spänning fram emot år 2020 – då kommer 
nämligen förhoppningsvis nästa stora tids-
användningsstudie från SCB som gör det 
möjligt att jämföra internationellt.

– Det vore roligt om de gjorde den stu-
dien, för jag är intresserad av att använda 
resultaten. Jag tror det är ganska rimligt att 
vänta sig en fortsatt utveckling där tidsan-
vändningen hos män respektive kvinnor 
närmar sig varandra. Jag skulle bli förvå-
nad annars!

De konvergerande könsrollerna, eller om 
man så vill: att männen sakta tar större del 
i hemansvaret, det händer inte bara i Sve-
rige utan även i andra länder, även om för-
ändringarna började vid olika tidpunkter. 

Jeffrey Neilson bor i Malmö men är född 
och uppvuxen i Kanada. Han ser medve-
tenheten om könsrollerna och det (hyf-
sat) jämställda svenska föräldraskapet var-
je dag. När han reser över Atlanten för att 
hälsa på sin släkt märker han skillnaden väl-
digt tydligt.

– Där är jag ensam man med mina barn 
på lekplatserna.

– I Sverige började den här långa histo-
riska processen 1960. Så det här landet har 
haft några decennier på sig att utvecklas i 
denna riktning. Män har fortfarande utrym-
me för att anpassa sig till de förändringar 
som kvinnor har gjort. Jag tippar på att den 
här utvecklingen kommer att fortsätta.

EVELINA LINDÉN

 

Fel att vara fet
– även för män

KROPPEN

t
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dom. Inte bara sin egen, utan hela natio-
nens. Under 1700-talet skedde en föränd-
ring mot ett asketiskt ideal med en snabb, 
disciplinerad och uthärdande kropp som 
Karl den XII och hans karoliner represente-
rade.

DET ÄR UNDER 1800-TALET som viktfrågan 
blir central i samhällsdebatten både i Sve-
rige och internationellt. En lång rad mixtu-
rer, oftast verkningslösa, som sades kunna 
råda bot på fetma lanserades. Bantningens 
fader, William Banting, slog igenom och tur-
nerade runt i Storbritannien med sitt bud-
skap om att gå ner i vikt genom att förändra 
sitt sätt att äta.

I Sverige växte under 1900-talet det mus-
kulösa idealet fram parallellt med arbetar-
rörelsen. Fredrik Nilsson vill ogärna jämföra 
eller ställa manligt mot kvinnligt. Han kon-
staterar bara att mannen genom historien 
också har blivit objektifierad. Den fete man-
nen har varit, och är, något som ska åtgär-
das och korrigeras.

– Det vältränade och muskulösa är fort-
farande det tydligaste idealet som alla andra 
kroppar förhåller sig till. På bussen har vi fått 
vår utmätta plats.

JESSICA BLOEM

För lite mer en tio år sedan var 
etnologen Fredrik Nilsson i Skott-
land för att genomföra ett forsk-
ningsprojekt om aktiemarknadens 
påverkan på människors vardag. 
Men här såddes ett frö till något 
helt annat – en djupstudie av den 
fete mannen.

Då, 2004 i Edinburgh, började Fredrik Nils-
son att betrakta vardagliga situationer med 
kroppen som utgångspunkt.

– Jag bodde i ett övre medelklassområ-
de med många kritstrecksrandiga kostymer. 
På bussen fick alla fascinerande nog plats 
att sitta och läsa sin morgontidning. Det är 
trångt på brittiska bussar. 

På en annan buss, där en av Edinburghs 
förorter var slutstation, utspelade sig helt 
andra scener.

– Ett av stoppen var utanför en bingohall. 
Helt plötsligt vällde det in en massa kraftiga 
kroppar som skulle knö in sig på platser som 
var anpassade efter en idealkropp.

De nya passagerarna hanterade detta på 
olika sätt. Det fanns de som fogade sig och 
försökte anpassa sig till det begränsade ut-
rymmet. Andra brydde sig inte om de tog 
plats. Reaktionerna från övriga passagera-
re var också blandade med allt från ilska till 
avsky och irriation, berättar Fredrik Nilsson.

– På många sätt var den här bussresan en 
bild av samhället, säger han.

TANKARNA SOM TOG FORM I Skottland ut-
vecklade sig så småningom till en idé om ett 
forskningsprojekt som resulterade i boken ”I 
ett bolster av fett. En kulturhistoria om över-
vikt, manlighet och klass” som kom ut 2011.

– Männen var de som ökade mest i vikt 
men det fanns inte så mycket forskning om 
manlig övervikt. Däremot fanns det många 
förutfattade meningar och idéer. En sådan 
idé är att det är mer tillåtet för män att vara 
överviktiga, att det till och med kan vara 
attraktivt. Men om det hade stämt, varför 
går så många män till gymmet? Kroppen är 
ett lika stort projekt för män som det är för 
kvinnor, säger Fredrik Nilsson.

Genom djupintervjuer med ett antal 
män började han borra djupare i den man-
liga övervikten.

– Många av männen jag intervjuade ba-
lanserade fram i tillvaron. De tyckte sig inte 
kunna gå på gym eftersom de kände sig 
avvikande, de var rädda för andras blickar 
och sin egen.

FÖRAKTET för den feta kroppen är både reli-
giöst och populärt rotad, enligt Fredrik Nils-
son. Frosseriet – en av de sju dödssynderna 
– sådde fröet till en religiöst baserad moral.

– Det har också funnits mer folkliga idé-
er om balans. Som människa får man bara 
tillgodogöra sig en viss mängd av det goda, 
eftersom någon annan annars blir utan. 

Historiskt har de manliga kroppsidealen 
ibland varit kopplade till ett slags ”nationens 
intresse”. Vissa perioder har det varit mer 
accepterat med övervikt och andra inte, me-
nar Fredrik Nilsson. Karl X Gustafs väl till-
tagna kropp var till exempel ”tillåten” under 
stormaktstiden på 1600-talet.

– Han symboliserade välstånd och rike-

”Männen var de som 
ökade mest i vikt men 
det fanns inte så mycket 
forskning om manlig 
övervikt. Däremot fanns 
det många förutfattade 
meningar och idéer.”

LUM NR 1 | 2018     

Etnologen Fredrik Nilsson. foto: kennet ruona

Det rådan-
de musku-
lösa mans-
idealet växte 
fram  under 
1900- talet, 
parallellt 
med arbetar-
rörelsen. 
foto: mostphotos
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Mjukis eller hårding?
Finns det ett kristet mansideal? 
Kyrkohistorikern Alexander Maurits 
berättar att det kanske inte helt 
oväntat finns flera och att synen 
inom kyrkan på mannens roll och 
ansvar påverkas av sin tids ideal, 
kultur och kyrkotradition.

Referenspunkten för det kristna mansidealet 
är hela tiden Jesus. Mellan 1910 och 1940 
var ett av idealen till exempel en arisk Jesus – 
ett supermanligt ideal med rötter i nazismen.

– Att säga ”nu vi ska agera manligt” är 
idag en omöjlighet, säger Alexander Mau-
rits. Men då under 20- och 30-talen använ-
des manligt som förstärkningsord. 

Det betydde just att man handlade kraft-
fullt, modigt och med uthållighet. Den om-
vända versionen är att utmåla något som 
omanligt. Ett exempel är det nutida uttryck-
et ”Var inte en sån kärring!”.

I omanlighetsbegreppet ligger egenska-
per som feghet och både fysisk eller psy-
kisk svaghet.

– Manlighet är något som ständigt måste 
presteras. Män är paniskt rädda för att miss-

lyckas och att fasaden ska krackelera. Man 
måste visa att man duger något till, säger 
Alexander Maurits.

Under vissa tider har religionen och 
mansidealet kopplats till vad som räknas 
som kvinnliga egenskaper. Den medeltida 
Jesus avbildas exempelvis med moderliga 
egenskaper som medkänsla och omhän-
dertagande, och efter upplysningen under 
1800-talet skedde i nordvästra Europa en 
uppvärdering av kvinnlig religiositet. 

– Upplysningsidealet, med vetenskapli-
ga framsteg och sekularisering gick i clinch 
med den gamla kyrkans ideal som byggde 
på Luthers treståndslära. Treståndsläran har 
en tydlig patriarkal ordning med kungen, 
prästen och husbonden som styr över sina 
domäner stat, kyrka och hushåll, och så hålls 
samhället ihop.

Men upplevelsen av att kyrkan feminise-
rats gjorde att männen flydde kyrkan. Det-
ta ledde till motreaktioner. En motrörelse 
är den lundensiska högkyrkligheten i slutet 
av 1800-talet. Denna teologiska gruppering 
försökte försvara och återuppliva den gam-
la patriarkala ordning som kom till uttryck 

i den lutherska treståndsläran, där kyrkan 
och staten var en enhet.

– Men kyrkans makt var försvagad och 
den gamla ordningens mansbild som tro-
fast, andlig och ödmjuk inför Gud hade pro-
blem i det moderna samhället.

I Sverige uppstod därför i början av 
1900-talet bland annat den studentcentre-
rade Ungkyrkorörelsen som omdefinierade 
det kristna mansidealet till de strömningar 
som låg i tiden då, med rasbiologiologiska 
och främlingsfientliga förtecken. Bilden av 
den kristne mannen som supermanlig skulle 
locka de unga männen till kyrkan.

– I dagens samhälle finns en föreställning 
om att det skulle finnas ett speciellt kristet 
mansideal, det vill säga att det är något sär-
skilt att vara troende och man. Schablonbil-
den är att samhället hyllar en man som är 
tuff och hård, medan den kristna mannen 
förväntas vara en mjuk man som kan stå 
upp för sin tro.

I frågan om ett särskilt kristet mansideal 
kommer man oundvikligen in på vad som är 
kultur och vad som är kristendom.

– Hela vår kultur är indränkt i kristna vär-
deringar, vilket gör det svårt och till en myck-
et komplex fråga att säga vad som är vad, 
menar Alexander Maurits.

Vilket är ditt mansideal?
– Om det nu är ett manlighetsideal vet jag 
inte, men att vara en fysiskt aktiv person 
som lyckas bra i jobbet samtidigt som man 
har god tid för familjen kan jag känna som 
ett ideal som jag strävar efter, berättar Alex-
ander Maurits. Men som ”kristen man” har 
jag inga manlighetsideal som jag känner att 
jag behöver leva upp till – dock en rad all-
mängiltiga kristna etiska ideal. Jag misslyck-
as dock ständigt.

GISELA LINDBERG

KRISTNA MANSIDEAL

Kyrkohistorikern Alexander Maurits. 
foto: kennet ruona

En omhänder-
tagande Jesus 
från 1800-talet. 
foto: shutterstock 

Motsatta ideal har präglat den kristne mannen
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Glad, hjälpsam och ansvarstagande 
är den bild som musikstjärnor ska 
förmedla av den muslimske man-
nen. Islamologen Jonas Otterbeck 
har turnerat med en av den mus-
limska världens megapopstjärnor 
Maher Zain, en svensk doldis med 
miljontals fans och över en halv 
miljard visningar på YouTube. 

– I den här musikgenrens videor visas bilden 
av en varmt leende och välvillig religiös man 
upp. Han är ansvarstagande, hjälper sina 
vänner, leker med barn och är aktiv i samhäl-
let, säger Jonas Otterbeck. Han är välklädd, 
antingen kostymklädd eller ungdomligt ca-
sual, men aldrig fattig. Sammantaget en rik-
tig svärmorsdröm, fortsätter han.

Denna typ av muslimsk musikartist bör-
jade dyka upp i början på 2000-talet. De är 
superstjärnor som sjunger västerländsk, ara-
bisk, turkisk och malaysisk popmusik med 
muslimska religiösa budskap i texterna.

– Maher Zain är kanske lite för snygg 
egentligen, konstaterar Jonas Otterbeck. 
Men man kan förhandla om utseendet men 
aldrig om budskapet i texterna i den här värl-
den. Om de handlar om kärlek är det kärleken 
mellan man och hustru. Det finns ett övergri-
pande andligt budskap – om hur en god mus-
lim ska vara och leva och om kärleken till Gud.

Västerländsk popmusik anses av en del 
muslimska lärde locka till ett syndigt liv. Men 
framförallt unga muslimer vill vara en del 
av det moderna samhället och att lyssna på 
popmusik stöpt i muslimsk form blir då ett 
alternativ.

MUSIKEN ÄR EN VARIANT av den globalt 
spridda popmusiken både vad gäller texter-
na och framförandet på scen. Konserterna 
präglas av islamiska normer och artisterna 
dansar inte trots att musiken ofta är rytmisk 
då dans riskerar att bidra till att artisterna sex-
ualiseras. Det är vanligt att de här musikerna 
deltar i välgörenhetsturnéer och insamlings-
galor. En egenhet är att de mest populära 

MUSLIMSKA MANSIDEAL

skivorna ibland spelas in i två versioner, en 
med och en utan instrument då det finns en 
föreställning hos vissa muslimer att instru-
ment i sig inte är tillåtna. Men eftersom man 
vill lyssna på pop görs musiken ”voice only”.

– Artisterna för ut ett budskap om att 
man som muslimsk man bör vara god och 
kan vara modern, en bild som står i kontrast 
med föreställningen om skrikande, förtryck-
ande och aggressiva fundamentalister. Man 
vill också visa att det är okej att gå ut och ha 
roligt med sin familj, säger Jonas Otterbeck.

Förutom pop finns idag också dockor, se-
rietidningar, filmer och modemagasin som 
är anpassade för en muslimsk konsumtions-
marknad.

Bakom flera av de här artisterna finns 
skivbolaget Awakening Records. Bolaget 
har huvudkontor i Kairo och Dubai och 
handplockar artisterna, som måste vara se-
riösa i sin tro för att kunna representera bo-
laget på rätt sätt.

Tidigare hade bolagen full kontroll över 
musiken och över hur artisten framställdes 
men i och med sociala medier har det kom-
mit in en ny lekfullhet och direkthet mellan 
artisterna och fansen i form av videokonfe-
renser och chattar. En utveckling som artis-
terna välkomnar men som gör det svårare 
att kontrollera hur artisterna representeras. 

GISELA LINDBERG

Muslimska megastjärnor 
– moderna, glada och hjälpsamma

Maher Zain föddes i Liba-
non och kom till Sverige 
åtta år gammal. Han slog 
igenom 2009 med ”Thank 
You Allah”. foto: dreamstime

Islamologen Jonas Otterbeck. 
foto: kennet ruona

LUM NR 1 | 2018     25



26                            LUM NR 1 | 2018

Omaka par
löser evolutionär gåta

En oväntat lyckad forskarduo: 
geokemisten Emma Hammar-
lund och tumör biologen Sven 
Påhlman.
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Vad har livets uppkomst på jorden att göra med elakartade 
tumör celler? En geokemist och en tumör biolog möts i ett annor-
lunda forskningsprojekt som förklarar djurens uppkomst på ett 
nytt sätt och därmed ifrågasätter en av evolutionens grundstenar.

V i träffas i professor Sven Påhl-
mans rum på Medicon Village. 
Sedan ett par år tillbaka sam-
arbetar Emma Hammarlund 

med hans forskargrupp efter sin senaste 
anställning på Nordiska Centret för Jordens 
Utveckling – ett samarbete mellan Syddansk 
Universitet och Naturhistoriska Riksmuseet. 
Forskarna har precis publicerat sin första ge-
mensamma artikel i Nature Ecology & Evo-
lution och är båda överraskade över hur väl 
deras samarbete har fortskridit. Att ta ett 
evolutionärt grepp är ingenting som can-
cerforskare brukar göra. Och att ta ett cell-
perspektiv är inte heller vanligt inom geo-
biologin. 

Det var Emma Hammarlunds frustration 
över ”syreparadigmet” som satte igång det 
hela. 

– Det tog det nästan fyra miljarder år av 
jordens historia innan djurlivet dramatiskt 
satte fart i det som kallas den kambriska ex-
plosionen. Varför tog det så lång tid? Geolo-
ger har länge kopplat ihop det med att syret i 
atmosfären ökade, men det saknas ännu be-
vis för detta, förklarar Emma Hammarlund.

FORSKNING VISAR TVÄRTOM att stora för-
ändringar i luftens syrehalt skedde både före 
och efter kambrium, men inte just när djur-
rikedomen började. Andra studier visar ock-
så att enkla djur kräver förvånansvärt låga 
syrehalter för att leva. 

– Vår ökade förståelse för jordens och 
livets historia stödjer alltså inte den gamla 
tesen. Samtidigt har alternativa förklaringar 
hittills haft svårt att få samma genomslag 
och vi har nästan stångat oss blodiga i jakten 
på geokemiska bevis för hur syret ändrades, 
säger Emma Hammarlund.

Hon spekulerar över att djurens drama-
tiska utveckling snarare beror på en speci-

”Den nya hypotesen innebär att djurs dramatiska 
intåg kommer sig av en revolution i djurens egen 
biologi och inte i en förändring i jordens atmosfär.” 

fik biologisk förändring och drar paralleller 
till fotosyntesen.

– Andra stora revolutioner för livet på 
jorden tillskriver vi biologiska uppfinningar, 
som när några mikrober plötsligt klarade av 
fotosyntesen. Men när det gäller djurens ut-
veckling utgår många ifrån att det handlade 
om en miljöförändring – utan att vi har över-
tygande bevisning. 

Hon var övertygad om att kunskapen 
från tumörbiologi kunde hjälpa henne att 
komma vidare i frågan om hur djuren ut-
vecklades, vilket gjorde att hon tog kontakt 
med Sven Påhlman. Hans forskning om syre-

brist i celler verkade relevant för att förstå 
utvecklingen av flercellighet. 

– Eftersom vi geologer inte kan göra om 
den kambriska explosionen i laboratoriet vil-
le jag förstå mer om den flercellighet som 
tumörforskare ser dagligen och vad de vet 
om hur syre påverkar skapandet av vävnad. 
Tumörer är ju trots allt en framgångsrik slags 
flercellighet.

Sven Påhlman, å sin sida, var inte lika sä-
ker på vad mötet skulle kunna ge.

– Jag tänkte att geologi är ju så långt 
från min egen värld och vad i hela friden 
skulle vi prata om? Men jag kände också att 

När Emma Hammarlund först kontaktade Sven Påhlman undrade han vad i hela friden de 
skulle ha att prata om. En hel del, visade det sig. 

t
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jag hade en skyldighet att ge det en chans.
Det första mötet mellan Sven Påhlman 

och Emma Hammarlund visade sig vara väl-
digt givande och blev starten på ett annor-
lunda samarbete om ett okonventionellt 
forskningsprojekt om djurens uppkomst på 
jorden. 

– Generellt ser vi syrebrist som ett hot, 
men glömmer då att viss syrebrist också 
är en nödvändighet för flercelligt liv. Våra 
stamceller som är de som bildar ny vävnad, 
är oerhört känsliga för högt syre och därför 
finns olika system för att hantera detta i cel-
len. Något som är tydligt i tumörer, förklarar 
Sven Påhlman.

GENOM ATT STUDERA tumörcellers förmå-
ga att efterlikna stamcellers egenskaper, har 
Sven Påhlman sett att tumörcellerna helt en-
kelt kidnappar specifika system i cellen för 
att kringgå effekter av högt syre. Följden blir 
att tumörcellerna kan ha stamcellers egen-
skaper, trots att de omges av de höga syre-
koncentrationer som också finns i kroppen. 

– Denna förmåga finns sannolikt även i 
vår normala vävnad och det menar vi är en 
evolutionär succé. Vi vänder alltså på per-
spektivet: Att klara lågt syre är inget pro-
blem – våra celler är vana vid att hantera 
syrebrist. Utmaningen för regenererande 
vävnad är att klara högt syre, säger Sven 
Påhlman.

Den nya hypotesen innebär att djurs dra-
matiska intåg kommer sig av en revolution i 
djurens egen biologi och inte i en förändring 
i jordens atmosfär. Hypotesen kan också få 
ytterligare betydelse för hur vi ser på olika 
djurs förmåga att leva i syresatta miljöer och 
kanske även för hur vi ser på cancer som en 
evolutionär konsekvens av vår förmåga att 
leva i syresatt miljö.

Efter att ha överlappat sin expertis, är 
både Emma Hammarlund och Sven Påhl-

man förvånade över att man inte tidigare 
undrat över människans egen förmåga att 
under årmiljoners evolution kunnat förnya 
vävnad trots höga syrehalter.

– Vi människor fungerar ju alldeles ut-
märkt i högt syre och inget avslöjar att det är 
en kamp och bragd. Men den förmåga som 
gör det möjligt för oss människor att leva i 
syresatt miljö, är också något som kan gå 
fel och därmed leda till vissa tumörformer. 
Synsättet kan därför även ge oss ett nytt sätt 
att se på cancer. 

VÄGEN TILL ATT PUBLICERA SIG har inte va-
rit helt rak, och det har varit många utma-
ningar när de två forskarna skulle enas om 
ett gemensamt synsätt och att prata samma 
”språk”. Och de är helt säkra på att det är 
många som inte kommer att hålla med dem 
om deras modell. 

– Men vi har vänt på kikaren, och har 
man väl gjort det så ser man hur observa-
tionerna hänger ihop – då går det inte att 
backa. Sven och jag har haft ett annorlun-
da och väldigt intressant samarbete genom 
hela processen och nu ska det bli spännande 
att se vilken typ av respons vi kommer att få, 
avslutar Emma Hammarlund.  

TEXT: ÅSA HANSDOTTER
FOTO: KENNET RUONA

Geokemisten Emma Hammarlund är spänd på vilken respons hennes och Sven Påhlmans slut-
satser kommer att få. 

Tumörbiologen Sven Påhlman brukar normalt inte ta evolutionära grepp i sin forskning. 

t
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Förpackningsprofessorn 
och tillika rektorn för Cam-
pus Helsingborg,  Annika 
Olsson, listar vilka förpack-
ningar som är mest miljö-
vänliga. foto: erik  andersson

I Sverige kastas 25 procent av all mat vi 
köper, och en del av svinnet är en följd 
av att förpackningen inte håller måttet. 
 Annika Olsson är professor i förpack-
ningslogistik vid  Designvetenskaper, LTH. 
Hon vet vilka förpackningar som är bäst.

Fem tips för att köpa 
hållbart förpackad mat

IBLAND ÄR INPLASTAT ATT FÖREDRA. 
 Gurkan som är förpackad i plast håller be-
tydligt längre än en oförpackad, vilket  leder 

till mindre matsvinn. Plasten runt gurkan är mindre 
klimatpåverkande än matsvinnet i sig – något som 
många inte känner till idag.

HELLRE GLASBURK ÄN FLASKA. En burk är 
lättare att tömma på innehåll än en flaska. Vi 
kan faktiskt förlora upp till 10–15 procent av 

en vara när vi kastar en flaska vars innehåll vi inte fått 
ut. Glasburken är dessutom återvinningsbar många 
gånger om. 

UNDVIK KONSERVBURKAR. Metallen är 
inte biologiskt nedbrytbar, burken är energi-
krävande att framställa och den går inte att 

återförsluta. Förpackningar som istället hjälper till att 
dosera mat leder till minskat matsvinn.

KÖP INTE FÖR STOR FÖRPACKNING. Kastad 
mat är ett större problem för miljön än mate-
rialet från en förpackning. Även om den  lilla 

förpackningen är dyrare per kilo så är det bättre än att 
köpa stort och billigt och bli tvungen att slänga mat. 

KRAV-MÄRKT ÄR BRA. Sedan 2015 gäller 
KRAV-märkningen inte bara innehållet utan 
också förpackningen. KRAV- märkningen 

 berättar att förpackningen är gjord av förnyelse-
bar råvara och att det inte finns onödiga kemikalier i 
 materialet. 

JESSIKA SELLERGREN 
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– IdeS-enzymet är det mest 
överraskande fyndet under 

min forskarbana. Enzymet 
kommer från en farlig 
bakterie, men kan användas 
för behandling av svåra 

sjukdomstillstånd. Och det 
påverkar bara ett enda av 

kroppens tusentals proteiner, 
så det är mer målinriktat än 

de flesta läkemedel. Det 
är en fullständigt unik 

egenskap!

Det säger professorn i infek-
tionsmedicin Lars Björck om 
IdeS, ett enzym från den fruk-
tade bakterien Streptococcus 

pyogenes. Bakterien orsakar miljontals fall 
av halsfluss och hudinfektioner varje år. 
Den har också blivit ökänd under namnet 
”mördarbakterien”, eftersom dess infektio-
ner i svåra fall kan leda till döden.

Att streptokocken är så farlig beror bland 
annat på IdeS. Detta enzym har nämligen 
förmågan att oskadliggöra en viktig del 
av människans immunförsvar. Mekanis-
men skyddar bakterien mot immunförsva-
rets antikroppar, men kan också – och här 
ligger det banbrytande i lundaforskarnas 
upptäckt – utnyttjas för behandling av vis-
sa sjukdomar. 

– Vid autoimmuna sjukdomar och inför 
t.ex. en njurtransplantation vill man dämpa 
kroppens immunförsvar. Och det är just vad 
IdeS kan göra, förklarar Lars Björck.

DET UNIKA MED IDES är att enzymet kly-
ver och inaktiverar immunförsvarets IgG-
antikroppar utan att skada någon annan 
molekyl. Så extremt målinriktade ämnen 
är sällsynta och mycket värdefulla som lä-
kemedel.

När forskarna testade IdeS i djurförsök 
verkade ämnet också nästan magiskt. Alla 
immunförsvarets IgG-antikroppar slogs 
snabbt och effektivt ut hos försöksdju-
ren. Ändå var djuren pigga och friska, och 
deras antikroppar kom tillbaka av sig själva 
efter några dagar.

– Vi hade faktiskt svårt att få publice-
ra våra fynd i början. Tidskrifternas bedö-
mare tyckte kanske att resultatet verkade 
för bra för att vara sant! säger Lars Björck.

Mitt i prick!
Målstyrt enzym utvunnet ur mördarbakterier räddar njursjuka
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LUM har skrivit om projektet tidigare (nr 
3/14). Då hade man just inlett studier av IdeS 
effekt på människor, till att börja med på 
friska försökspersoner. Nu har arbetet fort-
satt med svenska och amerikanska studier 
av njursjuka patienter som står i transplanta-
tionskö, men till vilka man inte kunnat hitta 
någon passande njure.

Patienter vars immunförsvar redan i la-
boratorietest visar sig reagera mot alla tänk-
bara transplantat är nämligen inte ovanli-
ga. Hela 20–30 procent av alla svårt sjuka 
njurpatienter ingår i denna problematiska 
grupp. Utan en ny njure blir de hänvisade 
till mångårig dialys och oftast för tidig död. 

HÄR HAR BEHANDLINGEN med IdeS visat sig 
effektiv. Genom att ge enzymet till patien-
terna före en planerad transplantation slås 
viktiga delar av immunförsvaret ut under 
den första kritiska perioden. Den nya njuren 
blir därför accepterad av patientens kropp, 
även när hans eller hennes IgG-antikroppar 
så småningom kommer tillbaka.

En av de patienter som transplanterats 
är 34-åriga Maria Krüger i Stockholm. Hon 

stod i transplantationskö i fyra år innan hon 
genom IdeS fick chansen till en operation.

– Jag visste att jag hade väldigt mycket 
antikroppar som skulle göra det svårt för 
mig att ta emot någon annans njure. Men 
behandlingen med IdeS var framgångsrik, 
så nu har jag en ny, fungerande njure i min 
kropp, säger hon.

UNDER DE FYRA ÅREN i transplantations-
kö var Maria Krügers liv helt styrt av sjuk-
domen. Hon behövde bloddialys fyra gång-
er i veckan, vilket innebar fyra timmar på 
sjukhus varje gång.

– Man blir ju väldigt låst – det var som att 
tillbringa ett halvtidsjobb i en sjukhussäng. 
Men nu har transplantationen gett mig mitt 
vanliga liv tillbaka. Det är underbart vad 
forskningen kan göra numera, tycker hon.

Maria Krüger är en av de 42 patienter 
som hittills behandlats med IdeS inför en 
njurtransplantation. Hela 41 av behand-
lingarna har haft önskad verkan. I det åter-
stående fallet var det heller inte IdeS som 
fallerade, utan andra skäl som gjorde att 
transplantatet stöttes bort.

Förhoppningen är att IdeS ska kunna an-
vändas även i fler sammanhang. Det finns 
flera ovanliga och svårbehandlade sjukdo-
mar som skulle kunna mildras av ett medel 
som slår ut kroppens IgG-antikroppar. Pa-
tienter med Goodpastures syndrom, en 
svår autoimmun lung- och njursjukdom, in-
går redan i en IdeS-studie. Svåra fall av den 
reumatiska sjukdomen lupus samt de allvar-
liga neurologiska sjukdomarna Guillain-Bar-
rés syndrom och neuromyelitis optica är an-
dra tänkbara mål.

IdeS är Lars Björcks främsta forsknings-
fynd, men det är inte det enda av hans 
forskningsresultat fått stor medicinsk be-
tydelse. Protein G och protein L, två andra 
bakteriemolekyler, är vida använda inom 
biomedicinsk forskning och industri. Ytter-
ligare ett protein som studerats av lunda-
gruppen, HBP (heparinbindande protein), 
gör det möjligt att ställa tidig diagnos på 
det livshotande tillståndet sepsis. 

DET LILLA LUNDAFÖRETAGET Hansa Medi-
cal har varit Lars Björcks viktigaste icke-aka-
demiska samarbetspartner. Han och Hansa 
Medicals nu avlidne ledare Bo Håkansson 
hade i trettio år ett givande utbyte: forsk-
ningen fick pengar, och företaget fick i gen-
gäld ”första tjing” på kommersiellt använd-
bara forskningsresultat. 

Små företag som Hansa Medical är snart 
de enda som finns kvar inom läkemedels-
industrin i Sverige. Men Lars Björck tycker 
inte det är mycket att sörja över.

– AstraZeneca var jättestort, men plocka-
de såvitt jag vet inte fram en enda egen origi-
nalsubstans under alla sina år i Lund. Här sit-
ter i stället vi, en liten forskargrupp på Lunds 
universitet, och tar fram en substans som 
fått lilla Hansa att växa från 2 till 40 anställda 
och bli värt miljarder på börsen... säger han.

Fri grundforskning i universitetsmiljö har 
enligt hans åsikt bättre chans att få fram nya 
intressanta idéer och resultat än de topp-
styrda och ofta tungrodda och byråkratis-
ka storbolagen. Den komplicerade kom-
mersialiseringen ska däremot näringslivet 
ta hand om.

– Vi som är forskare ska ägna oss åt det vi 
är bästa på – att forska! menar han.

INGELA BJÖRCK 

”Vi hade faktiskt svårt att få publicera 
våra fynd i början. Tidskrifternas 
bedömare tyckte kanske att resultatet 
verkade för bra för att vara sant!”

Maria 
Krüger  är 
en av njur-
patienter-
na som tack 
vare Lars 
Björcks upp-
täckt nu kan 
leva ett nor-
malt liv. 
foto: gunnar 
menander och 
privat
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Allt från igelkottar till sjuka som vårdas hemma kan tacka elektronik-
professorn Lars-Erik Wernersson och hans tidigare doktorander Mikael 
Egard och Mats Ärlelid. 

De ligger bakom en ny miniradar som tar tekniken från andra 
världskriget in i våra vardagsrum. Med den lilla sensorn ”i magen” får 
robotgräsklippare vett att väja för små djur och sjukvårdsutrustning 
möjlighet att övervaka andning utan att klibba på huden, till exempel. 

I december listades deras spinoff-bolag Acconeer på Nasdaqbörsen 
och snart kör massproduktionen igång. Men hela historien började på en 
strand flera år tidigare.

Innovationsresan
– från snilleblixt på stranden till mångsidig produkt

Radar-trion bakom universitets-spinoffen Acconeer: Mikael Egard, Lars-Erik Wernersson och Mats Ärlelid. Den liknar mest en liten plast- eller salmiak bit, men är sprängfylld med ny teknik och flera års forsk-
ning. Flera bolag testar nu den strömsnåla  miniradarn och snart drar produktionen igång.
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Skanör, augusti 2005. På Falsterbo 
strandbad sorlar det av folk. De ba-
dar i vågskummet eller sitter upp-
flugna på sand dyner och fläktas av 

ljumma vindar som luktar salt och semester. 
 En av dem är Lars-Erik Wernersson, ny-

bliven fysikprofessor vid LTH. Han har pre-
cis tagit ett dopp men måste nu förbere-
da en föreläsning till nästa vecka. I samma 
veva ska han byta institution, från fysik till 
elektrovetenskap. Han slår upp en lärobok 
i mikrovågsteknik och borstar bort sanden 
från uppslaget. 

Då slås han plötsligt av en tanke.
– Varför använder mina nya kollegor bara 

de längre radiovågorna för att bygga kom-
munikationsutrustning? Varför inte pulser 
av kortare radiovågor? Med dessa borde gå 
att skapa kortare intervall och därmed nya 
användningsområden, funderar han.

 Under sin tid som heltidsfysiker har han 
utvecklat en elektrisk komponent i nano-
storlek som kan generera tätare signaler 
jämfört med vanliga transistorer. Kanske 
kan den komma till användning i hans nya 
roll?

MINIRADAR FÖR 
KONSUMTIONSTEKNIK 
Radar är utrustning och teknik som 
med hjälp av korta radiovågor, elek-
tromagnetisk strålning, upptäcker 
och mäter avstånd till föremål. 

Acconeer har utvecklat en radar 
för konsumentelektronik som är 
finkänslig (mm-precision), strömsnål 
(den kan gå på batteri) och robust 
(till skillnad från dagens IR- och 
ultraljudsensorer ser den exempelvis 
fler objekt och är okänslig för smuts 
på linsen). 

Exempel på användnings-
områden:

Bilen: med en svepande hand-
rörelse stänga bagageluckan eller 
varna om bilföraren börjar se trött ut. 

Robotdammsugare- och gräsklip-
pare: Väja för vattenfläckar, ändra 
inställning beroende på golvmate-
rial, skona igelkottar.

Drönare: Vid katastrofer, exem-
pelvis jordbävningar, skicka in drö-
nare som kan känna av om det finns 
levande personer utan att behöva 
skicka in livräddare som drabbas av 
ras eller rök. 

Ansiktsigenkänning i exempelvis 
mobiltelefon.

Tänkt och gjort. Han packar ihop bad-
väskan och när han kliver in i E-huset några 
dagar senare skriver han ihop en ansökan till 
ett nytt forskningsprojekt. Den går igenom 
och två doktorander anställs – Mikael Egard 
och Mats Ärlelid, med examen från teknisk 
fysik respektive elektroteknik. 

FLERA AVGÖRANDE HÄNDELSER kommer 
att inträffa under årens lopp. Lars-Erik Wer-
nersson minns särskilt en.

– Vi var i labbet för att testa vår nybyggda 
radiosändare. Jag plockade ner en plastlin-
jal från hyllan och höll upp den i radiovågs-
fältet. Då såg vi att radiovågorna till hälften 
gick igenom och resten studsade tillbaka. 
Och det var precis vad vi ville! För då visste 
vi att vår teknik både skulle kunna användas 
till att identifiera material och att sensorn 
skulle kunna monteras bakom plast. Det var 
en häftig känsla.

ETT HALVÅR SENARE inträffar en annan vik-
tig händelse. Mats Ärlelid har precis publice-
rat en artikel. Några dagar senare får han ett 
mejl av en radartillverkare i Göteborg som 
vill träffas. 

– Vi tog chansen och åkte dit. Det blev 
aldrig något affärssamarbete, men vi hade 
en hel del kontakt. Deras frågor tvingade 
oss att staka ut en riktning och tänka i nya 
banor när det gällde möjliga användare. De 
hade ju en renodlat kommersiell synvinkel. 
Själva fick de omvärldskunskap. 

Överhuvudtaget återkommer forskarna 
till hur olika personer och organisationer va-
rit viktiga för att ge knuffar i rätt riktning: 
Den interna stödfunktionen LU Innovation 
och senare såddfinansiären LU Holding, fi-
nansiären SSF som ordnade entreprenörs-
dagar och tävlingar, experter i regionen som 
tankat in viktig kunskap, exempelvis entre-
prenören Mårten Öbrink. 

 Allra viktigast har varit att få till den där 
eftertraktade tvärvetenskapen, tycker Lars-
Erik Wernersson. (Längre ner i korridoren 
sitter exempelvis 5G- och antennforskare 
som visade sig spela in viktigt kunnande.) 
Enligt honom behöver det inte vara svårare 
än att byta arbetsplats då och då – såsom 
han själv gjorde för snart tretton år sedan.

– Därför tror jag att Science Village kan 

bli en välkommen injektion för universite-
tet. Vissa forskare kommer ju förmodligen 
att flytta dit och få nya kollegor. Man måste 
röra om i grytan då och då, säger han.

TEXT: KRISTINA LINDGÄRDE
FOTO: KENNET RUONA

Den liknar mest en liten plast- eller salmiak bit, men är sprängfylld med ny teknik och flera års forsk-
ning. Flera bolag testar nu den strömsnåla  miniradarn och snart drar produktionen igång.

Med den nya tekniken kan robotgräs-
klipparen lättare väja för exempelvis 
igelkottar. foto: håkan bewert/mostphotos
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Stark forskningsmiljö 
om Sydasien på gång
ASIENSTUDIER. Tillsammans 
med Utrikespolitiska insti-
tutet inleder nu SASNET ett 
forskningssamarbete med 
fokus på Indien och Sydasien.

– Tillsammans hoppas vi 
etablera en stark forsknings-
miljö som kan locka till sig 
nya forskare och utveckla 
internationella samarbeten, 
säger Andreas Johansson, 
ansvarig för det sydasiatiska 
nätverket vid LU.

Swedish South Asian Studies 
Network som förkortas SASNET 
har funnits vid LU i femton år, först 
som ett samarbete med SIDA men 
på senare år helt i LU:s regi. 

Idag beskriver man sig som 
ett väl inarbetat nätverk med 
stark förankring i huvudsakligen 
Indien. 

Samarbetet med Utrikespoli-
tiska institutet, UI, inleds nu lägligt 
då SASNET går från en osäker 
finansiering till att ha fått sin bud-
get permanentad, vilket Andreas 
Johansson tolkar som att LU visar 
allvar med satsningen på regionen 
Sydasien. 

– Sverige har alltid hållit Syd-
asien i skymundan jämfört med 
Kina och Östasien, vilket är olyck-
ligt. Utvecklingen i Indien och Sy-
dasien är oerhört viktig för Sverige 
och Europa, vilket detta samarbete 
kommer ge oss möjlighet att lyfta 
fram, både i den allmänna debat-
ten och till beslutsfattare, säger 
han. 

Sydasien-samarbetet mellan UI 
och SASNET blir det första av sitt 
slag i Sverige och från bådas håll 
deklareras att man nu kommer 
föra samman två starka forsknings-
miljöer med kompetens inom flera 
ämnesområden.

MARIA LINDH

forskning.

LINGVISTIK. Lingvister från Lund har 
hittat ett tidigare okänt språk på 
Malackahalvön. Det lilla språket, 
med 280 talare, har fått namnet 
jedek. Språket innehåller inga verb 
som beskriver ägande – varken 
köpa, sälja, låna eller stjäla.

– Vi insåg att en stor del av byn talade ett 
annat språk. De använde ord, språkljud och 
grammatiska strukturer som inte används i 
jahai, som de flesta talar. Vissa av dessa ord 
pekade på en koppling till andra aslispråk 
som talas långt bort i andra delar av Malack-
ahalvön, säger Joanne Yager, som skriver en 
avhandling om jedek.

FORSKARNA UPPTÄCKTE SPRÅKET under 
ett språkdokumentationsprojekt, Tongues 
of the Semang, då de åkte till flera byar för 
att samla in språkdata från olika grupper 
som talar aslispråk. Upptäckten av jedek 
gjordes när de undersökte språket jahai i 
samma geografiska område. Språket talas 
av drygt 280 personer som är bofasta jäga-
re-samlare i norra Västmalaysia.

Samhället där jedek talas är mer jämställt 
än det västerländska, det förekommer näs-

tan inget mellanmänskligt våld, föräldrar 
uppmanar medvetet sina barn att inte tävla 
och det finns varken lagar eller domstol. Det 
finns inte heller några yrken, utan alla kan 
göra allt som krävs i ett jägar-samlarsamhäl-
le. Hur man lever återspeglas i språket. Alltså 
finns inga ord för varken yrken eller domstol. 
De har heller inga inhemska verb som be-
tecknar ägande som låna, stjäla, köpa eller 
sälja men har ett rikt förråd av ord för ”ut-
byte” och ”fördelning”.

– Det finns så många sätt att vara män-
niska, men alltför ofta används våra egna 
moderna och huvudsakligen urbana sam-
hällen som måttstock för vad som är univer-
sellt mänskligt. Vi har massor att lära, inte 
minst om oss själva, av den till stora delar 
odokumenterade och hotade språkliga och 
kulturella rikedom som finns därute, säger 
Niclas Burenhult.

I världen idag finns cirka 6000 språk. Åt-
tio procent av jordens befolkning talar nå-
got av de stora språken i världen, medan 
cirka 20 procent talar något av de 3.600 
mindre språken. Forskare tror att ungefär 
hälften av jordens språk kommer att vara 
utdöda om cirka hundra år.

GISELA LINDBERG

Lundaforskare 
hittade okänt språk

Det nyupptäckta språket jedek avspeglar en fredlig och jämställd livsstil. foto: niclas burenhult
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Jag fick finansiering från Skyltfonden som 
delar ut medel till projekt som stärker tra-
fiksäkerheten.

− Fondens pengar kommer från avgif-
ter för personliga fordonsskyltar. Själv har 
jag fyra personliga nummerplåtar, så jag har 
både fått medel från fonden och bidragit 
med pengar till den, säger Per Gustafson.

PER GUSTAFSON har också gjort en snabb 
vända i filmbranschen. I TV-serien ”Hand-
bok för handlösa” som sändes i SVT 1994, 
fick han statistrollen som chaufför med sin 
egen buss.

− Jag valde att inte gå vidare inom film-
branschen, säger han och skrattar.

JESSICA SELLERGREN

PER GUSTAFSON
ARBETAR SOM: Säkerhetschef vid 
Lunds universitet sedan 2008.
FAMILJ: Sambo Lena, två vuxna söner.
BOR: Södra Halland.
INSPIRERAS AV: Starka, raka och trygga 
personligheter såsom Cecilia Wikström, 
Birgitta Ohlsson och Leif GW Persson.

Å ena sidan säkerhetschef för 
Lunds universitet, å andra sidan 
forskarstuderande vid LTH. 
Det låter som en svår balansakt, 
men Per Gustafson menar att 
rollerna går hand i hand.

Säkerhetschef doktorerar på jobbet
Per Gustafson får använda upp till halva sin 
arbetstid för studier och deltar i seminarier 
och kurser som andra forskarstuderande.

− Om jag sitter kvar på lektionerna så 
vet alla i klassrummet att det inte har hänt 
något, säger Per Gustafson och syftar på 
att säkerhetschefsarbetet alltid går i första 
hand. Men uppdraget innebär inte enbart 
akuta händelser, det är framför allt ett före-
byggande arbete.

− För mig hänger säkerhetsarbetet ihop 
med att verka för en trygg arbetsplats där 
vi tar hand om varandra och motverkar tyst 
och mentalt våld som många gånger är 
grunden för trakasserier.

Men den fysiska säkerheten är också vik-
tig.

− Vi får fler och fler digitaliserade möjlig-
heter vad gäller säkerhet, men fysisk säker-
het är egentligen ingen rocket science idag. 
När jag i framtiden kommer till en dörr vill 
jag att den ska veta att jag är jag och släppa 
in mig, det är en bekvämlighetsfråga. Men 
dörren ska också vara låst på ett säkert sätt. 
Bekvämlighet och säkerhet måste gå hand i 
hand, säger Per Gustafson.

− I mina studier tittar jag på hur säker-
hetsarbetet är organiserat vid svenska myn-

digheter och i det ingår mitt eget yrkesom-
råde. Rollerna ger till varandra och jag tycker 
att jag har hittat en bra balans mellan dem, 
säger Per Gustafson.

Nyligen presenterade han sitt licentiat-
arbete ”Systematiskt säkerhetsarbete och 
beslutsfattande” i arbetsmiljöteknik i vilket 
han tittar på hur säkerhetsarbete kan struktu-
reras och förbättras. Framöver ska han bland 
annat undersöka hur säkerhetschefens roll 
ser ut vid svenska förvaltningsmyndigheter. 

ATT VARA SÄKERHETSCHEF är många gång-
er en livsstil, menar Per Gustafson, som har 
haft med sig säkerhetstänk som en röd tråd 
genom hela sitt yrkesliv – en tråd som under 
40 år har snirklat sig mellan uppdrag som 
bland annat trafiklärare med egen trafik-
skola kombinerat med buss- och taxiföretag, 
bygga krocktestbana som forskningsingen-
jör vid Chalmers och jobba som säkerhets-
handläggare vid Högskolan i Halmstad.

− När jag i mitt bussbolag utförde skol-
skjutstransporter för barn med funktions-
nedsättningar tyckte jag ofta att barnen satt 
illa i fordonet. Det inspirerade mig att för-
söka ta fram bättre alternativ och ledde till 
ett projekt om rullstolar och barns resande. 

Säkerhetstänket går som en röd tråd genom Per Gustafsons liv. foto: robert olsson

 folk.
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ALISON GERBER
The Work of Art 
(Stanford University Press) 

Konstnärer finns i alla former, från de kända som ställs ut på museer till 
konstnärer som hoppas på en utställning på det lokala caféet. Vissa har 
en stab av assistenter medan de flesta arbetar ensamma och drygar ut 
kassan genom undervisning. I den här boken skriver sociologen Alison 
Gerber om hur konstnärer tänker runt sig själva, ett upplevt livskall och 
hur det fungerar ihop med att tjäna sitt levebröd. Faran väntar på de 
konstnärer som misslyckas med att få balans mellan de två.

Nationalekonomen Andreas Bergh menar att 
samhällsdebatten domineras av negativt tän-
kande. Genom historien har detta instinkti-
va negativitetsfilter tjänat oss väl, hoten mot 
människan har varit många och vi har varit 
snabba på att upptäcka dem. Men när värl-
den blir allt bättre för allt fler förvränger ne-

Varför berätta hem-
biträdenas historia 
genom spelfilmer?
– Att se dem på filmer är som att kliva 
in i en ny värld. Man kommer nära en 
bred folklig mentalitet på 30-talet på 
ett annat sätt än när man studerar 
torra texter. Filmerna visade på hur 
hembiträdena fungerade som ett 
prisma som man kunde se samhället 
igenom. De vävde ihop de olika klas-
serna. I de ständiga förhandlingarna 
i vardagslivet stod hembiträdena för 
ärlighet och hårt arbete. 

Hur hade hembiträdena det?
– I filmerna var hembiträdena ofta 
starka personligheter som håller på 
sitt värde, som trotjänarinnan som sät-

ter ned foten och uppfostrar 
överklassen. Men i verklig-
heten var de inte lika starka 
och de hade inte fått igenom 
åttatimmars arbetsdag. 
Deras privatliv inskränktes 
av arbetet. De var en stor 
synlig grupp i samhället, 
alla kände eller hade ett 

hembiträde på 30-40-talen. Hembiträ-
dena debatterades också i riksdagen 
eftersom många flydde yrket.

Om filterbubblor

gativitetsfiltret verkligheten. Det andra filtret 
som hindrar oss är enligt författaren det ide-
ologiska filtret, som gör att vi blir allt mer 
oförstående inför andras åsikter, eftersom vi 
helst diskuterar med likasinnade och fastnar 
i vår egen bubbla. Boken bygger på forsk-
ning inom psykologi och samhällsvetenskap.

ULRIKA HOLGERSSON
Hembiträdet och spel-
filmen: stjärnor i det svenska 
folkhemmets 1930- och 40-tal 
(Makadam förlag) 

Ulrika Holgersson, historiker.

boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

ANDREAS BERGH
Två filter – varför du har fel om nästan allt, 
men ändå inte vill ändra dig 
(Idealistas förlag) 

ARNE BERGE & SUSANNA BILL
Klok på mat
(Kakao förlag) 
Boken handlar om mat som ska leda till ett friskare liv och klarare tankar. 
Den innehåller både recept och faktaavsnitt om den multifunktionella 
maten. Kunskapen som boken baseras på kommer från fyra forskare 
på Antidiabetic Food Centre – Inger Björck, Maria Johansson, Juscelino 
Tovar och Anne Nilsson. Bakom recepten står Susanna Bill, civilingenjö-
ren som kom trea i Sveriges mästerkock och sadlade om.

GUNNAR WETTERBERG
Skånes historia III 1720–2017  
(Albert Bonniers förlag) 

Detta är sista delen i en trilogi om Skånes historia och fokuserar på ut-
vecklingen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle till dagens kun-
skapsintensiva region. LU:s utveckling under de senaste seklerna be-
skrivs och kopplas bl.a. ihop med innovativa företag. Författaren sitter 
i LU:s styrelse och medverkar i tv-programmet ”Fråga Lund”.
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M in väg in i akademin var långt ifrån utstakad. 
Det var ingen självklarhet att jag som kom 
från Lorensborg i Malmö skulle studera vida-
re. Men det fanns några personer i min när-

het, bland annat en lärare på högstadiet, som väckte in-
tresset för det ämne som jag sedermera blev professor i 
– medicinsk strålningsfysik. En inspirerande lärare är ofta det 
som behövs för att väcka ett barns intresse för vidare stu-
dier, men om det inte finns – vad gör man då? 

 Min egen erfarenhet, och många andras berättelser, vi-
sar att man behöver fånga upp 
elever långt ner i åldrarna och 
stötta dem på vägen. En begå-
vad student ska inte falla ur för 
att hen beträder okänd mark, 
inte behärskar universitetsvärl-
dens koder och känner sig vilsen 
och otillräcklig. Gapet mellan 
skola och universitet har ökat 
och det är viktigt att överbrygga detta om fler ska få möjlig-
het att läsa på universitet. Kan vi då göra mer? Ja, jag menar 
att vi kan göra insatser för breddad rekrytering och breddat 
deltagande utan att belasta det svårt ansträngda utbild-
ningsanslaget.

VI HAR ETT UPPDRAG att främja breddad rekrytering, och 
det är troligt att vi får skarpare signaler från regeringen om 
detta. Även utan nya ekonomiska medel måste vi göra oss 
beredda att avsätta resurser för att möta olika grupper av 
studenter. Utvecklat stöd leder till förbättrad genomström-
ning, vilket i sin tur förbättrar ekonomin. Vi måste helt en-
kelt arbeta på andra sätt för att studenter ska klara sig ige-
nom sina studier med goda resultat. Erfarenheter från det 

Gapet mellan skola och universitet har ökat och det är 
viktigt att överbrygga detta om fler ska få möjlighet att läsa 
på universitet, skriver vicerektor Bo-Anders Jönsson. 

tekniska basåret är goda, vad det gäller övergången till 
akademiska studier. Modellen för behörighetsgivande eller 
studieförberedande utbildningar kan passa många fler mål-
grupper, och även vara ett verktyg för det livslånga lärandet 
och ge förutsättningar att bättre klara studierna på univer-
sitetet. 

ETT ANNAT SÄTT att arbeta effektivt med breddat delta-
gande är samverkansinlärning, SI, som LU haft länge. Ande-
len som klarar sig redan vid kursens första tentamenstillfälle 

ökar markant. SI används idag 
över hela universitetet, inom 
allt från matte och fysik till 
språkämnen och runt 4.000 
studenter deltar i SI-möten. 
Genom ett regionalt samver-
kansprojekt har SI nu också 
nått utanför LU. SI-modellen 
är ett kostnadseffektivt sätt 

att arbeta i stor skala med breddad rekrytering där vi når 
elever på gymnasie- och grundskolor. SI-mentorerna är bra 
på sitt ämne och fungerar samtidigt som förebilder för dem 
som inte funderat på att söka in till universitet eller hög-
skola. Över hundra SI-mentorer stöttar runt 1.500 elever på 
gymnasier och grundskolor i Skåne och Halland varje vecka.

Min förhoppning är att Lunds universitet, liksom många 
högt rankade universitet runt om i världen, ska skapa för-
utsättningar för mångfald, motverka social snedrekrytering 
och stimulera underrepresenterade grupper att söka sig till 
högre utbildning och få fler barn och ungdomar att vilja bli 
nyfikna forskare.

BO-ANDERS JÖNSSON
VICEREKTOR

Skapa förutsättningar 
för mångfald bland studenterna!

”Över hundra SI-mentorer stöttar 
runt 1.500 elever på gymnasier 
och grundskolor i Skåne och 
Halland varje vecka.”

gästtyckaren.
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på jobbet.

ARBETSMILJÖ. Stressade chefer är 
mindre lyhörda och har sämre 
empati. Detta får så klart konse-
kvenser för medarbetarna. Men 
medarbetare kan bli bättre på att 
stötta varandra. 

Det menar psykologen Tomas 
Jungert, som i sin forskning visat 
att dialogövningar medarbetare 
emellan kan ge mycket goda effek-
ter på tillfredsställelse och arbets-
motivation.

– Jag tror att många som är utbrända har 
blivit det eftersom de inte känner stöd från 
sina chefer. Om de då istället kan få stöd från 
sin arbetsgrupp så kan medarbetarna ändå 
få en högre grad av arbetsmotivation, säger 
Tomas Jungert.

HAN HAR UTVÄRDERAT en metod som i 
korthet går ut på att i en strukturerad dia-
log reflektera och ge sin syn på teamet, på 
sig själv och på kollegorna vad gäller olika 
arbets beteenden. En del av metoden är ett 
spelmoment som gör att alla kommer till 
tals och lyssnar till varandras olika perspek-

Peppande kollegor 
kompenserar för stressade chefer

tiv. Som utgångspunkt använder man sig av 
ett antal kort med olika egenskaper ned-
tecknade, exempelvis punktlighet, kreativi-
tet, tydlighet etc. Sedan får alla i gruppen 
skatta varandra kring adjektivet. 

– Övningen leder till att man tränas i att 
ge varandra återkoppling, vilket i tur leder till 
ökad samhörighetskänsla, känsla av kom-
petens och ökad tillfredsställelse på jobbet, 
säger Tomas Jungert och berättar att skill-
naden mellan de arbetsgrupper som träna-
des genom dialogövningar och de som inte 
tränades var signifikant. 

För att värdera medarbetarnas välmåen-
de använder sig Tomas Jungert av en eta-
blerad teori inom psykologin – Self Deter-
mination Theory – SDT. Enligt den leder 
autonomi, känsla av kompetens och sam-
hörighet till välbefinnande och motivation. 

– Psykologer skiljer på inre och yttre mo-
tivation; både gruppövningar och en stöd-
jande och uppmuntrande chef kan förbätt-
ra den inre motivationen. Löner stärker den 
yttre. Vi vet sedan tidigare att inre motivation 
ger bättre resultat än yttre när det gäller såväl 
välmående som förändrat beteende, säger 
Tomas Jungert som menar att det idag läggs 
alldeles för stort fokus på chefen och ledaren. 

TOMAS JUNGERT MENAR att dialogövning-
ar varken behöver vara särskilt komplicerade 
eller ta särskilt mycket tid i anspråk. 

– Om någon anställd tränas i att hålla dia-
log övningarna kan det räcka med att man 
sätter av en kvart i veckan för att det ska ge 
goda resultat på gruppens motivation och 
känsla av samhörighet.

TEXT & FOTO: ULRIKA OREDSSON

DIALOGÖVNINGAR

Medarbetare som tränades i dialog-
övningar upplevde:
•  Ökad samhörighet med gruppen
•  Ökad inre arbetsmotivation
•  Ökad kompetens vad gäller att 

skapa bra arbetsmål och göra ett 
bra jobb

•  Ökad känsla av autonomi
Studien utfördes på 150 anställda 
inom olika branscher. Den är publice-
rad i tidskriften Applied Psychology. 
http://rdcu.be/wG0H

Tomas Jung-
ert har utvär-
derat en metod 
för strukture-
rad återkoppling 
kollegor emel-
lan, som visade 
sig vara mycket 
effektiv för att 
öka samhörighet 
och arbetsmoti-
vation. 
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Humaniora

Timothy Snyder, pro-
fessor i historia vid Yale 
University i USA blir he-
dersdoktor för sina ena-
stående insatser inom 
forskningsfältet euro-
peisk historia samt för 
sitt stora engagemang 
i den internationella forsknings- och sam-
hällsdebatten.

Timothy Snyder är en av vår tids mest 
omtalade och inflytelserika historiker, och 
en av världens främsta specialister inom 
sitt fält, öst- och centraleuropeisk samtids-
historia. 

Han är även känd som en flitig debattör 
och engagerad intellektuell vars offentliga 
framträdanden och alster ofta når långt 
utanför akademins traditionella sfär. 

Hans omfattande bokproduktion omfat-
tar bland annat den uppmärksammade Om 
tyranni: tjugo lärdomar från det tjugonde 
århundradet. 

Juridik

Bengt Lundell dispu-
terade 1987 på Statsve-
tenskapliga institutio-
nen i Lund. Sedan han 
kom till Juridiska fakul-
teten 1993 har han ut-
gjort en hörnsten för fa-
kultetens utbildning och 
forskningsmiljö inom den offentliga rätten.

Han har utvecklat internationaliserings-
arbetet och internationella samarbeten vid 
fakulteten och hela Lunds universitet, inte 
minst genom det Sida-finansierade pro-

jektet Strengthening Legal Education in 
Vietnam som pågick i ett drygt decennium 
från 1998. Samarbetet med de vietname-
siska universiteten i projektet har fortsatt 
även efter att det avslutats och Bengt Lun-
dell är hedersprofessor vid Ho Chi Minh 
City University of Law.

Bengt Lundell har sedan flera år haft 
centrala uppdrag inom China-EU School of 
Law (CESL) där han 2017 utsågs till euro-
peisk dekan.

Samuel Engblom 
är samhällspolitisk chef 
på TCO. Han studerade 
juridik i Lund och dispu-
terade vid the Europe-
an University Institute 
i Florens 2003. Paral-
lellt med sitt arbete på 
TCO har han deltagit i flera internationella 
forskningsprojekt och konferenser samt 
publicerat sig i vetenskapliga tidskrifter. 
Under sin studietid i Lund knöts Samuel 
Engblom till miljön kring det s.k. Norma-
programmet och forskning och utbild-
ning i civilrättens sociala dimension. Han 
har fortsatt att hålla kontakt med pro-
grammet, och löpande engagerat sig som 
gästföreläsare och även aktivt medverkat 
i flera av programmets internationella kon-
ferenser och publikationer.

Clare McGlynn 
är professor i juridik-
vid Durham University 
i Storbritannien. I sin 
forskning belyser hon 
aktuella samhällsfrå-
gor från ett kritiskt, och 
ofta feministiskt och 
genusteoretiskt, perspektiv. De senaste tio 
åren har hon främst verkat inom straff-
rätten och behandlat ämnen kopplade till 
sexualbrott och sexualitet, såsom våldtäkt, 
sexuellt våld och regleringen av pornogra-
fi. Hon har skrivit flera böcker och deltar 
ofta i den offentliga debatten och i TV. 
Hon samverkar nära med bl.a. regering, 
myndigheter och frivilligorganisationer för 

att förbättra lagstiftning och policy och 
motverka våld mot kvinnor och har även 
en bakgrund som praktiserande jurist.

Teologi 

Robert D. Resnick 
är fastighetsentrepre-
nör och ordförande i 
insamlingskommittén 
för Ravensbrückarkivet, 
Lund University Foun-
dation. Hans viktigaste 
bidrag till Lunds univer-
sitet rör digitaliseringen av Ravensbrückar-
kivet vid UB i Lund. Tack vare hans idoga 
arbete för att få donationer till detta pro-
jekt har biblioteket kunnat digitalisera och 
översätta stora delar av arkivet till engel-
ska, och därmed göra det tillgängligt för 
en större krets forskare och en intresserad 
allmänhet genom en webbportal. Robert 
D. Resnick var utbytesstudent vid LU under 
70-talet och har en examen från University 
of California, Berkeley och Southwestern 
University School of Law och är verksam i 
fastighetsbranschen och driver bl.a. före-
taget RDR Properties.

Professor Elias 
Bongmba är teolog, 
religionsvetare och afri-
kanist verksam vid Rice 
University i Houston, 
Texas. I sin forskning 
och undervisning täck-
er han breda områden 
och väver ihop teologi, religionsvetenskap, 
filosofi och etnologi. Hans böcker täcker 
filosofisk, teologisk och social analys av 
afrikansk trolldom och diskuterar ”public 
theology” samt HIV-AIDS pandemin i Afri-
ka. Bongmba arbetar för närvarande på en 
omfattande introduktion till de tre stora 
religiösa traditionsfamiljerna i Afrika – afri-
kanska traditionella religioner, islam och 
kristendom. Han är född i Kamerun och 
utbildades först till skollärare, därefter till 
baptistpastor i Kamerun innan han  kunde 

Nya hedersdoktorer utsedda
HEDERSDOKTORER. De humanistiska, 
teologiska, juridiska och medicin-
ska fakulteterna har utsett följande 
hedersdoktorer som kommer att 
promoveras vid jubelpromotionen 
den 25 maj. 

Timothy Snyder.

Bengt Lundell.

Samuel Engblom.

Clare McGlynn.

Robert D. Resnick. 

Elias Bongmba.

t
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ägna sig åt en akademisk karriär i USA. 
Han är innehavare av Harry and Hazel Cha-
vanne-professuren i kristen teologi samt 
en professur i religionsvetenskap.

Medicin

Professor Elena Catta-
neo, verksam vi univer-
sitetet i Milano, är en av 
Europas ledande neu-
roforskare med starka 
band till den neurove-
tenskapliga forskning-
en vid Lunds univer-
sitet. Samarbetet började på 1990-talet 
då hon under en period forskade i Lund 
och har sedan dess fortsatt. Hennes egen 
forskning har framför allt varit inriktad mot 
forskning kring Huntingtons sjukdom och 
vad om orsakar den. Idag är hon interna-
tionellt känd för sitt stora engagemang för 
forskningsetik, forskningspolitik och för 
att öka kunskapen och engagemanget för 
forskning hos den breda allmänheten.

 Professor Jeffrey 
P Krischer, är verksam 
vid University of South 
Florida, USA och är en 
av världens främsta 
experter på mekanis-
merna bakom autoim-
muna sjukdomar som 
diabetes och celiaki. Bland annat koordine-
rar han de stora internationella studierna 
TEDDY och TrialNet som undersöker just 
autoimmuna sjukdomar och där Lunds uni-
versitet och Skånes universitetssjukhus är 
en central nod. Många viktiga forsknings-
resultat har kommit fram ur dessa studier, 
bland annat kostrekommendationer kring 
gluten för barn i Sverige.

Professor Sándor J 
Kovács, är verksam vid 
Washington Universi-
ty, St. Louis USA. Han 
började sin forskar-
bana inom astrofysik 
och skrev en avhandling 
med titlen ”The Gene-

ration of Gravitational Waves” med årets 
Nobelpristagare Kip Thorne som handleda-
re. Sandor J. Kovacs bytte sedan bana och 
blev kardiolog. Han har länge samarbetat 
med forskare vid LU inom området hjärt-
fysiologi, inte minst som mentor för yngre 
forskare inom området och samarbetet har 
resulterat i nya forskningsprojekt. 

Professor John 
Chalmers vid The Ge-
orge Institute i Sydney 
och vid University of 
South Wales, är en in-
ternationellt ledande 
forskare inom hjärt-
kärlforskning. Bl.a. har 
hans studier av högt blodtryck haft stor 
påverkan för dagens behandling. På sena-
re år har han haft doktorander från Centr-
um för primärvårdsforskning vid LU vilket 
bidragit till såväl högre kvalitet på forsk-
ningen som utbyggda internationella nät-
verk inom området allmänmedicin.

FOTNOT. LUM har tidigare meddelat 
övriga fakulteters hedersdoktorer.

 

Elena Cattaneo.

Jeffrey P Krischer.

Sándor J Kovács

John Chalmers.

t

Crafoord Days 2018

Mer information och anmälan:
www.crafoordprize.se och www.kva.se/kalendarium

CR AFOORDPRISET UTDEL A S I SAMARBETE MELL AN KUNGL. VETENSK APSAK ADEMIEN  
OCH CR AFOORDSK A STIF TEL SEN I LUND. VETENSK APSAK ADEMIEN ANSVAR AR FOR 
AT T UTSE CR AFOORDPRISTAGARE. 

välkommen till

22 maj i lund   |   
Öppna prisföreläsningar av Crafoordpristagarna Syukuro Manabe,  
och Susan Solomon. 

23 maj i stockholm   |
Prissymposium   |  Earth’s climate system
Föreläsningar hålls av Crafoordpristagarna samt inbjudna föreläsare.

24 maj i stockholm   |
Prisceremoni
I närvaro av H.M. Kung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia. 

SYUKURO MANABE SUSAN SOLOMON

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela  
2018 års Crafoordpris i geovetenskaper till  
Syukuro Manabe, Princeton University, USA och  
Susan Solomon, MIT, USA, ” för fundamentala  
bidrag till förståelsen av atmosfäriska spårgasers roll  
i jordens klimatsystem.”SE ALLA FÖRELÄSNINGAR PÅ WWW.KVA.SE

P
H

O
TO

 M
A

N
A

B
E

: J
U

ST
IN

 K
N

IG
H

T,
 I

N
T

E
R

A
C

A
D

E
M

Y 
C

O
U

N
C

IL
,

P
H

O
TO

 S
O

L
O

M
O

N
:J

U
S

T
IN

 K
N

IG
H

T

BEIJERSALEN,
KUNGL. VETENSKAPSKADEMIEN,  STOCKHOLM

SKISSERNAS MUSEUM, LUND

BEIJERSALEN, 
KUNGL. VETENSKAPSKADEMIEN,  STOCKHOLM

ORIG_Annons_LUM_CD2018_S2.indd   1 2018-02-12   11:25



LUM NR 1 | 2018     41

25 FEBRUARI Skapande verkstad för barn: 
bygga stenåldershus. Kl 13.00 Historiska 
museet, Krafts torg 1, Lund. Kontakt: recep-
tion@luhm.lu.se

27 FEBRUARI Föreläsning på Lunds se-
nioruniversitet. Rolf Gustavsson, fd utrikes-
korrespondent, författare, krönikör i SvD: 
”Macron som Europas frälsare?”. Kl 14.00–
16.30 Pingstkyrkans lokaler, Stora Södergatan 
25, Lund.

28 FEBRUARI Föreläsning. Vetenskaps-
lunch: ”Minneskultur – exemplet Israel-Pa-
lestina”, Lisa Strömbom, docent i statsveten-
skap. Kl 12:00 – 13:00 Lunds stadsbibliotek, 
Atriumgården, Lund. 

3 MARS Hjärnshow i Vattenhallen. 
Upplev spännande och interaktiva experiment 
och. Kl 12.00, Vattenhallen, John Ericssons väg 
1, Lund. Info: www.vattenhallen.lth.se

4 MARS Skapande verkstad för barn: 
hugga i sten. Vi letar efter stenhuggarmär-
ken i domkyrkan och skapar sedan egna. Kl 
13.00 Historiska museet, Krafts torg 1, Lund. 
Kontakt: reception@luhm.lu.se

7 MARS Föreläsning. ”Gröna finanser 
och lokala valutor”. För att komma till rätta 
med koldioxidutsläpp, miljöförstöring och kli-
matförändring krävs av ekonomin förändras. 
Ester Barinaga, professor i socialt entrepre-
nörskap vid Copenhagen Business School och 
Anders Ögren, docent i ekonomisk historia vid 
Lunds universitet. Kl 18.00–19.30 på Lunds 
stadsbibliotek, atriumgården, Lund.

8 MARS Föreläsning. ”Japan Divided”. 
Öppen föreläsning med Alexis Dudden, Uni-
versity of Connecticut. Kl 16.15–17.00 Centr-
um för Öst- och Sydöstasienstudier, Sölvega-
tan 18 B, Lund, föreläsningssal 005. Kontakt: 
marina.svensson@ace.lu.se

10 MARS Robotshow i Vattenhallen. 
Kl 13.00 Vattenhallen, John Ericssons väg 1, 
Lund. Info: www.vattenhallen.lth.se 

13 MARS Föreläsning på Lunds 
senioruniversitet.”Hur ser framtidens bu-
tik ut?”. Ulf Johansson, professor i företags-
ekonomi. Kl 14.00–16.30, Pingstkyrkans loka-
ler, Stora Södergatan 25, Lund.

14 MARS Föreläsning. ”Mäns och kvin-
nors resande”. Kl 18.00 på Lunds stadsbiblio-
tek, atriumgården, Lund.

15 MARS Konferens. ”Den kantstöt-
ta välfärden – om välfärd och ofärd i vår 
tid”. Samhällsvetenskapliga fakulteten och 
Ekonomihögskolan bjuder in till konferens om 
svensk välfärd idag. Vid konferens medverkar 
kapitelförfattare i antologin ”Den kantstötta 
välfärden”. Kl 14.30–18.00 Edens hörsal, Pa-
radisgatan 5, Lund. För anmälan, se kalenda-
riet på www.soch.lu.se. Sista anmälningsdag 9 

mars. Kontakt: hans.sward@soch.lu.se
17 MARS Utbildningsmässa: Öppet hus 

vid Lunds universitet. Alla som är nyfikna 
på studier är välkomna. Kl 10.00–15.00 AF-
borgen, Sandgatan 2, Lund. Kontakt: matilda.
roijer@er.lu.se

17–18 MARS Fossiler med Johan i Vat-
tenhallen. Kl 12.00 lördag och söndag, Vat-
tenhallen, John Ericssons väg 1, Lund. Info: 
www.vattenhallen.lth.se 

20 MARS Föreläsning på Lunds seni-
oruniversitet. Director musices Patrik An-
dersson: ”Musik är värdefullt – hur då?” I 
samband med föredraget framför pianisten 
Fredrik Schützer två pianostycken. Kl 14.00 i 
Pingstkyrkans lokaler, Stora Södergatan 25, 
Lund.

24–25 MARS Atomresa och påskshow 
i Vattenhallen. Info: www.vattenhallen.lth.
se Kl 12 lördag och söndag, Vattenhallen, John 
Ericssons väg 1, Lund.

10 APRIL Föreläsning på Lunds 
senioruniversitet.”Iran 40 år efter revolu-
tionen”. Rousbeh Parsi, universitetslektor vid 
Historiska institutionen. Kl 14.00 Pingstkyr-
kans lokaler, Stora Södergatan 25, Lund.

11 APRIL Föreläsning. ”Förändrad na-
tur i Skåne”. Nils Carlsson, expert på invasiva 
arter. Kl 18.00 på Lunds stadsbibliotek, atri-
umgården, Lund.

18 APRIL Föreläsning. ”Optimera ditt 
och andras lärande!” Torgny Roxå, pedago-
gisk konsult LTH, föreläser om betydelsen av 
True Grit i studierna. Föreläsningen handlar 
om studieteknik och riktar sig till LTH-studen-
ter som vill hjälpa andra studenter med studie-
teknik och motivation till att studera. Kl 15.15 
LTH, E:B, Lund. Info: ingrid.holmberg@kansli.
lth.se

21 APRIL Hjärnshow i Vattenhallen. Kl 
13.00 i Vattenhallen Science Center, John Er-
icssons väg 1, Lund. Info: www.vattenhallen.
lth.se

23–28 APRIL Hållbarhetsvecka i Lund. 
Hållbarhetsveckan är ett återkommande ar-
rangemang i Lund där universitet, kommun, 
föreningar och andra intresserade anordnar 
en vecka full av aktiviteter på temat hållbar ut-
veckling. Mer information om Hållbarhetsveck-
an uppdateras efter hand på www.hallbarhet.
lu.se/hallbarhetsvecka-2018 

på gång.

disputationer.
För kommande disputationer vid Lunds univer-
sitet, se www.lu.se/lup/disputations

Schyman och Winberg 
om kvinnors villkor 
i politiken 8 mars

JÄMSTÄLLDHET. Det har snart gått 
100 år sedan Kerstin Hesselgren 
som första kvinna tog plats 
i Sveriges riksdag. Där efter dröj-
de det tjugofem år tills Sverige 
fick sitt första kvinnliga stats-
råd i Karin Kock. I vår senaste 
riksdag är nära 44 procent av 
ledamöterna kvinnor. 

Ändå räknar vi med ännu en man som 
statsminister efter valet i höst. Han 
blir i så fall nummer 30 i ordningen 
sedan allmän rösträtt infördes 1921.

Forskningen visar att kvinnor of-
tare får avgå än sina manliga kolleger 
i samband med politiska skandaler. 
Förväntas kvinnor ha en annan mora-
lisk kompass än män i politiken? 

Vi har och har haft flera kvinnor 
som partiledare. Några är kvar medan 
andra har fått avgå – är det svårare 
att få stöd i sitt ledarskap inom det 
egna partiet om man är kvinna?

Kvinnors möjligheter och villkor i 
politiken står i fokus för det universi-
tetsövergripande seminariet ”Kvinna i 
politiken – villkor och (o)möjligheter”. 
Det hålls den 8 mars kl 10:00–16:00 i 
hörsalen på SOL, Helgonabacken 12 
i Lund. Hit kommer bl.a.Margareta 
Winberg, ambassadör och tidigare 
socialdemokratiskt statsråd, Gudrun 
Schyman från Feministiskt initiativ, 
samt Barbro Westerholm, Liberalerna.

Vill du äta lunch i samband med 
seminariet, kontakta gunilla.jarlbro@
kom.lu.se senast den 26 februari.

Gudrun Schyman kommer till LU 8 mars. 
foto: maria groth/mostphotos
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effektivare en-
ergisystem, och 
för att lyckas 
med det krävs 
nya material, 
motiverar Stif-
telsen för Strate-
giskt Forskning, 
SSF, sin sats-
ning. Kenneth 
Wärnmarks del 
i detta är viktig 
eftersom hans 
forskning kan 
leda till att man 
byter ut dagens dyra och miljöovän-
liga material i solceller till järnbase-
rade material. 

hänt.

”För deras outtröttliga och enga-
gerade arbete med att göra Lunds 
universitets 350-årsjubileum till den 
stora framgång det blivit”. 

Så motiverar Universitetshistoriska 
sällskapet sina pristagare för 2018. 
Den sammanhållande kraften under 
de fleråriga förberedelserna och det 
13 månader långa genomförandet 
är och har varit jubileumskommittén 
med ordförande Göran Bexell och 
kansliet under ledning av koordinator 
Carina Jensen och hennes medarbeta-
re Louise Pierce och Cecilia Schubert.

Jubileumskansliet prisas 
av Universitetshistoriska

Louise Pierce, Carina Jensen och Cecilia 
Schubert. foto: kennet ruona

Över 50 miljoner 
till cybersäkring 
av stad och industri
Stiftelsen för strategisk forskning delar ut 
sammanlagt 300 miljoner till olika projekt 
inom cybersäkerhet. Två av projekten finns 
i Lund. Martin Hell vid Nätverk och säker-
het, LTH, får 22 miljoner för att bygga upp 
en demonstrationsmiljö för hur uppkopp-
lade enheter bakom ”den smarta staden” 
kan samspela bättre. Och Christian Gehr-
mann, adjungerad professor inom samma 
nätverk får 30 miljoner för ”Cybersäkerhet 
för nästa generations fabrik”. 

Nio forskare får dela på nära 300 mil-
joner kronor i utlysningen ”SSF – Ma-
terial för energitillämpningar”. Målet 
är att forskarna tillsammans med 
industrin ska få fram nya material för 
att skapa effektivare och mer hållbara 
energisystem. 

Det är lärosätena KTH, Chalmers, 
Linköpings universitet och  Uppsala 
universitet som delar på de 300 
miljoner tillsammans med LU. Här är 
det professor Kenneth Wärnmark vid 
Centrum för analys och syntes som 
får 34,9 miljoner kronor och ska bidra 
med sin forskning om järnföreningar 
för solceller och solbränsle. 

Världens energibehov ökar, sam-
tidigt som fossila bränslen ska fasas 
ut. Därför behövs miljövänligare och 

Miljonanslag 
till röntgen 
med nanotrådar
Forskaren Jesper Wallentin vid Fysis-
ka institutionen har beviljats cirka 15 
miljoner kronor för ett forskningspro-
jekt om nanotrådars förmåga att fung-
era som detektorer för röntgenstrål-
ning. 

Exempelvis skulle enstaka celler kun-
na röntgas om tekniken blir verklighet. 
Hans projekt handlar om att undersöka 
om nanotrådar kan användas som de-
tektorer för röntgenstrålning med myck-
et hög upplösning. 

Nanotrådar är kristaller med en dia-
meter som är mindre än en tiondels mik-
rometer. Som storleksjämförelse är ett 
hårstrå 50 mikrometer i diameter.

Fredrik Mertens utsedd 
till årets cancerforskare
Fredrik  Mertens, 
professor i klinisk 
genetik och cancer-
forskare vid Avdel-
ningen för klinisk 
genetik tilldelas 
Cancerfondens ut-
märkelse ”Årets 
 cancerforskare”  
för sin banbrytan-
de forskning om 
 sarkom, tumörer i kroppens mjukdelar.

Deras material ska ge effektivare energisystem 

En glad Kenneth 
Wärnmark får 34,9 
miljoner kronor. 
foto: kennet ruona

Jordmikrobers påverkan på koldioxidutsläp-
pen i atmosfären, kunskapens förvandling 
när den förflyttas mellan olika samman-
hang, inzoomning av hälsenan på cell- och 
molekylnivå för att ta reda på hur en brus-
ten sena bör belastas för att läka. Det är 
forskningsprojekt som Lunds universitets 

Tre nya Wallenberg Academy Fellows
tre nya Wallenberg Academy Fellows ska 
gräva djupt i åren som kommer. Av de to-
talt 24 forskarna som får mellan fem och 14 
miljoner kronor var under fem år är tre verk-
samma vid LU: mikrobiella ekologen Jo-
hannes Rousk, historikern Johan Östling 
och biomedicinteknikern Hanna Isaksson.

Fredrik  Mertens.
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Grattis 
Bengt EY Svensson...
....professor emeritus i fysik, 
till Iwan Bolin-priset. Det 
delas ut vart tredje år av 
Stockholms Arbetareinsti-
tutsföreningen till personer 
som verkningsfullt bidragit 
till folkbildningen. Pris-
summan är 75.000 kronor. 
Tidigare pristagare är Agnes 
Wold och Mattias Klum.

Kände du till priset?
– Ja, det gjorde jag eftersom det 
har anknytning till Folkuniversite-
tet där jag varit verksam. Och jag 
känner mig mycket hedrad.

Varför tror du att du fick det?
– Jag ser det som en erkänsla för 
det jag gjort under mitt universi-
tetsliv som populärvetenskaplig 
skribent och föreläsande forskare. 
Och inte minst för att jag bidragit 
till att andra forskare fått upp 
ögonen för vikten av att sprida 
sin forskning till fler och att det 
dessutom ses som en merit.

Hur ska du använda prissum-
man?
– Vi håller på med ett nybygge i 
Hörby och i det finns många hål 
att stoppa dem i.

MARIA LINDH

Bengt EY 
Svensson.

LU:s nya Wallander-
stipendiater
Forskarna Hana Nielsen, Thor Berger 
och Mikhail Martynovich prisas för 
framstående avhandlingar och blir Lunds 
universitets nya Wallanderstipendiater. 
Stipendierna innebär tre års forsknings-
finansiering vardera från Jan Wallanders 
och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Bro-
waldhs stiftelse. 

Stiftelserna stödjer samhällsvetenskaplig 
forskning inom främst ekonomisk historia, 
ekonomisk geografi, företagsekonomi, na-
tionalekonomi och ekonometri. 

Hana Nielsen och Thor Berger finns på 
Ekonomihögskolan och Mikhail  Marty novich 
på Institutionen för kulturgeografi och eko-
nomisk geografi. 

Ämnena för deras avhandlingar som 
nu prisas är bland annat stenkolets bety-
delse för industrin i Tjeckien, vad informa-
tionsteknologin betytt för gamla traditio-
nella branscher, och om potatisodlingens 
betydelse för befolkningstillväxten efter år 
1800.

Närmare 20 miljo-
ner delas ut till 16 
olika forsknings-
projekt i Barncan-
cerfondens höst-
utlysning 2017. En 
av de 16 forskningsledarna är Alexander 
Pietras som får drygt två miljoner för sitt 
forskningsprojekt om modellering av stam-
cellsignalering i hjärntumörer. 

Fysiker och biolog 
nya ledamöter i KVA
Två forskare vid Naturvetenskapliga fakul-
teten har valts till nya ledamöter i Kungli-
ga Vetenskapsakademien. Dirk Rudolph, 
professor vid Fysiska institutionen, är ny 
ledamot i klassen för fysik. Anders He-
denström, professor vid Biologiska insti-
tutionen, är ny ledamot i klassen för biolo-
giska vetenskaper. 

Miljoner till 
barncancer -
forskare

Alexander Pietras.

Kreativa tankar föds i en kreativ miljö
Backagården Kurs & Konferenscenter AB
Stenskogen 735, 249 31 Höör, Tfn 0413-746 00
www.backagarden.se   info@backagarden.se
 backagardenskonferenscenter

GYLLENSTIERNSKA
KRAPPERUPSSTIFTELSEN

Anvisningar för ansökan samt länk till ansöknings-
formulär �nns på vår hemsida www.krapperup.se

Ansökan skall vara sti�elsen tillhanda 
senast den 1 mars 2018 
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Hallå Kimberly Nicholas...
... vars forskning om hållbara livsstilsval finns på 
listan över 2017 års mest omnämnda klimat artiklar 
i media och sociala medier i världen. Hennes och 
Seth Wynes studie identifierade de fyra personliga 
val som är mest klimateffektiva för personer i den 
rikare delen av världen: äta växtbaserat, und vika 
flygresor, leva utan bil och – mer kontroversiellt, 
särskilt i sociala medier – ha färre antal barn.

Hur upplevde du mediestormen?
– Det var en fantastisk möjlighet att spri-
da forskningen till olika grupper. Men det 
var stressigt – inom akademin ägnar man 
mycket tid åt att det ska bli rätt medan 
journalister har korta deadlines och mås-
te ha snabba svar. Det var svårt att släppa 
kontrollen över slutprodukten. Vi fick en 
del reaktioner från människor som inte 
gillade våra resultat. En del genomtänkt 
kritik försökte jag ta lärdom av, men de 
hatiska reaktionerna var bara destruktiva. 

Varför väljer du att ta ett personligt 
perspektiv i intervjuer om din forsk-
ning?
– Det finns forskning som visar att allmän-
heten har större förtroende för forskare 
som lever som de lär och är mer benägna 
att lyssna på vad de har att säga. I vårt fall 
handlade ju forskningen om vilka livsstils-

val du som individ kan göra för att minska 
din klimatpåverkan. Då blir det naturligt 
att tala om mina egna klimatval.

Hur får man så stor spridning på sin 
forskning?
– Först och kanske främst: Ställ och be-
svara forskningsfrågor som människor 
utanför universitetsvärlden är intressera-
de av. Det är svårt att göra något relevant 
i efterhand. 

– Publicera i open access och arbeta 
hårt för att skriva tydliga vetenskapliga ar-
tiklar. Sikta på djup enkelhet. Dit når man 
bara efter massor av hårt arbete. Ta hjälp 
av LU:s kommunikatörer, de är mycket 
kunniga och angelägna att hjälpa dig. 
Fundera på att använda sociala medier för 
att bygga upp en gemenskap kring ge-
mensamma intressen och delta i samtal. 

Vad är dina tips till forskare som 
plötsligt befinner sig i en medie-
storm?
– Ta ett djupt andetag! Arbeta med dina 
medförfattare för att ta fram era huvud-
budskap i förväg. Tänk på att må bra – ta 
pauser, få frisk luft, ät hälsosamt, försök 
sova ordentligt. 

– Läs inte kommentarsfälten i me-
dia. Det finns inga konstruktiva bidrag 
där. Ignorera/blockera nättroll och samla 
uppskattande kommentarer. Säg nej till 
vissa medier om du inte gillar formen el-
ler är osäker på hur seriösa de är. Accep-
tera att det kommer beskrivningar och 
kommentarer som du inte gillar. Fort-
sätt kommunicera. Världen behöver din 
forskning! 

NOOMI EGAN


