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En möjlighet att få nya vänner 
och ett roligt sätt att rivstarta sitt 
studentliv. Men också fläckad 
av dåligt rykte om alkoholhets, 
pennalism och sexism. LUM tog 
tempen på årets nollning och fann 
på LTH en välorganiserad, kreativ 
och inledningsvis nykter mottag
ning av nya studenter.

Årets nollegeneral Jakob Nilsson kommer 
halvspringande, något sen, i full romar
utstyrsel med gungande blå mantel med 
guldfransar genom grupperna av overall
klädda studenter som leker och tävlar utan
för Maskinhuset. 

– Förlåt att jag är sen, det är intensivt nu. 
Åh, de här skorna är inte sköna att springa 
i, vi i fick ta de billigaste eftersom de lyxi
ga mantlarna övertrasserade kontot, säger 
han.

JAKOB NILSSON HAR JOBBAT på heltid med 
nollningen sedan i januari och har det över
gripande ansvaret för att jätteprogrammet 
fungerar tillsammans med sina överstar, 
staben eller phösen som de kallas. Nollning 
förekommer på många av utbildningarna i 
Lund, mer eller mindre ambitiöst. Men på 
LTH är den som störst, en väldirigerad jätte
apparat. Under fem veckor uppmuntras nya 
studenter att gå på sittningar, leka sig runt 
i centrala Lund, bada i sjön Sjön, åka på 
övernattningar, gå på nation och komma in 
i gänget på sin sektion. 

För några år sedan omstrukturerades 
nollningen för att slippa ifrån avarterna, och 

Från fylleslag
till teambuilding

  3
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Många kreativa lekar pågår utan-
för Maskinsektionen. Här tävlar 
två lag om att komma först i mål i 
backstafett.
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t för att inkludera fler grupper av studenter, 
till exempel de som inte dricker alkohol.

– Samhället har utvecklats och det har 
nollningen på LTH också. Å andra sidan kan 
jag inte jämföra med hur det var för ett antal 
år sedan eftersom jag inte var här då, säger 
nollegeneralen.

FOKUS FLYTTADES från gemensam fylla till 
teambuilding på olika sätt. Nollningen har 
tidigare lett till en del kulturkrockar för ut
bytesstudenterna som ibland har valt bort 
den, bland annat på grund av alkoholinta
get. Men nu satsas mer resurser på att få 
de internationella studenterna att delta. Fler 
faddrar avsätts, som kan hjälpa till med allt 
möjligt, från bostadsproblem till jojokort.

– Det har gått från att vara mer löst ord
nat till genomtänkt, från att ses och supa till 
att det finns en tanke. Alla nya studenter ska 
få bästa chansen att komma in i studentli
vet, säger Jakob Nilsson.

Den första veckan leker och umgås nol
lorna över hela stan, dirigerade av sin sek
tions stab eller phös och med bara vatten i 
glasen. På sittningarna längre fram serve
ras dock alkohol och alkoholfria alternativ. 

– Det viktiga är att det finns något för 
alla, och att det är helt okej att skippa noll
ningen också om man vill det. 

NU BESTÅR NOLLNINGEN även av fler 
nischade och lugna aktiviteter. Det kan 
vara spelkvällar och cykelturer runtom Lund, 
men även studiekvällar. För det är inte lätt 
att kombinera studierna med nollningen. I 
en enkät som tidningen Lundagård gjorde 
2016 uppgav nya lundastudenter att de var 
nöjda med sin nollning, men att de hade 
svårt att hinna med att plugga tillräckligt.

– Det är tufft om man kommer efter för
sta månaden. Vi försöker trycka på att man 
ska välja de bitar som passar en och försöka 
hinna plugga också, säger Jakob Nilsson och 
ursäktar sig, det är dags att springa och ta 
emot en leverans av varor.

De vita tygskorna får en chans till på sig 
att skava, när nollegeneralen drar iväg mot 
nästa uppdrag.

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: KENNET RUONA

Överst: Några faddrar till 
de nykomna studenter-
na passar på att ”chilla”. 
 Mitten vänster: En ”nolla” 
får agera mänsklig pen-
na. Mitten höger: Temat i 
år är Äventyrlig nollning 
vilket lämnat tydliga spår 
av gladiator i nollegene-
ralens kostym. Nederst: 
Högst korthus vinner – 
teamwork med vinden 
som motståndare.
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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

Forskning på hög höjd i Hyltemossa
Mitt ute i skogen i norra Skåne har Lunds universitet en forskningsstation 

som samlar in klimatdata till det europeiska forskningssamarbetet ICOS. Vissa 
 mätningar görs i toppen på en 150 meter hög mast, dit stationens personal måste 
klättra upp varannan vecka. 

Nya tag för uppdragsutbildningen
Uppdragsutbildning har funnits vid Lunds universitet under många år, men 

nu har universitetsledningen plockat in den bland sina strategiska frågor och gör 
en nysatsning. Och institutionerna är intresserade, men satsningen kan komma att 
innebära att man måste anställa fler lärare.

Forskning om äldre blir allt viktigare
I takt med att befolkningen blir allt äldre behövs allt mer forskning kring 

åldrande och stödjande miljöer. Och det är just vad centrumet CASE sysslar med. 
LUM har träffat några forskare där som tittar på hur tekniken kan hjälpa oss i fram
tiden – och som drar lärdomar av Japan.

Glad att kunna stötta humaniora
Hon ligger bakom uttryck som ”läskeblask” och ”Långtbortistan”. Maibrit 

Westrin har nämligen inte bara varit lektor i franska och spanska – hon har också 
översatt Kalle Anka under nästan 25 år. På äldre dar gläds hon åt att kunna donera 
pengar till studenter och forskare i humaniora och tycker att hon får mycket tillbaka. 

Biologer hittade nya arter på hemmaplan
Under ett dygn i juni genomförde Biologiska institutionen en så kallad 

 bioblitz. Man gick helt enkelt ut och inventerade allt levande runt sina institutions
byggnader. Bland fynden fanns hela 21 rödlistade arter och sex arter som aldrig 
 tidigare påträffats i Sverige.
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UNIVERSITETSSTYRELSEN. Hur ska 
de externa styrelseledamöternas 
kompetens användas för att gynna 
universitetet på bästa sätt? 

Den frågan ägnades en halv dag 
vid senaste styrelseinternatet i juni.

– Alla är besjälade av att hjälpa 
till och vara till nytta, men det är 
högskoleförordningen som reglerar 
vilka uppgifter styrelsen ska ägna 
sig åt, säger Jonas Hafström som är 
styrelsens ordförande.

Frågan kring de externa leda möternas möj
lighet att påverka och göra nytta väcktes av 
den tidigare styrelseledamoten Mats Sveg
fors som i en skrivelse för något år sedan 
menade att styrelsen formellt har en viktigt 
roll, men att förutsättningarna för att kunna 
ta den rollen saknas. 

Jonas Hafström ger emellertid två bra ex
empel på hur några av de nuvarande leda
möterna engagerar sig mer praktiskt i uni
versitetets verksamhet. Två av dem sitter 
med i den arbetsgrupp som nu snart kom
mer med ett nytt och konkret förslag på pro

cessen kring valen av rektor och prorektor. 
Och en annan ledamot har engagerat sig i 
placeringsreglementet, det vill säga hur av
kastningen på de medel som kommer från 
universitetets donationer, mark och stiftel
ser ska placeras.

– Vi har en mycket duktig stiftelseförvalt
ning som till och med slår Nobelstiftelsen 
när det gäller avkastningen på placeringar
na och det är bra med ännu mer expertis och 
engagemang, säger Jonas Hafström.

UNDER HALVDAGSSEMINARIET kom en del 
förslag upp på hur själva styrelsemötena 
skulle kunna ge ledamöterna en aktivare 
roll. Exempelvis tycker majoriteten av leda
möterna att informationspunkterna tar för 
mycket tid. Man hade hellre sett att mer tid 
ägnades åt övergripande diskussioner och 
strategier för viktiga frågor. 

– Eftersom universitetet är så stort och 
många frågor är decentraliserade till rektor 
är det inte så konstigt att hans informations
punkt blir tung, säger Jonas Hafström. 

Idag har rektor förmöten med både stu
dent och lärarrepresentanterna inför sty

relsemötena och frågan om han skulle ha 
det även med de externa ledamöterna har 
diskuterats. 

– Oavsett förmöten så har alla ledamö
ter samma ansvar för hela Lunds universi
tets bästa! 

 Ett annat alternativ, som ledamöterna 
själva förespråkar, är att förstärka den skrift
liga informationen kring beslutspunkterna 
inför sammanträdena. Genom att vara bra 
pålästa och insatta i vad det handlar om så 
skulle de inte behöva så mycket muntlig in
formation. Nu på höstens första styrelsemö
te följer man upp förslagen från ledamöter
na och beslutar om eventuella förändringar 
av rutinerna kring styrelsemötena. 

Mycket annat finns också för styrelsen 
att ta ställning till under den närmaste tiden.

– Det är många stora framtidsfrågor, sä
ger Jonas Hafström och exemplifierar med 
urholkningen av anslagen till grundutbild
ningen, följderna av Strututredningen och 
lokaliseringen av universitetets verksamhet 
till Science Village. Här samarbetar universi
tetet med Lunds kommun och Region Skåne. 

MARIA LINDH 

Universitetsstyrel-
sens  ordförande 
Jonas Hafström är 
glad över att de 
externa styrelse-
ledamöterna vill 
vara mer till nytta 
och försöker  hitta 
former för det. 
foto: håkan röjder

Externa styrelseledamöter
vill bidra mer till universitetet 
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ORGANISATION. Nu ska det bli ord-
ning och reda på befattningar, 
tjänster, mandat och befogenheter 
i den universitetsgemensamma 
förvaltningen. 

– Som det ser ut idag är det 
förvirrande utan någon gemensam 
struktur, säger förvaltningschef 
 Susanne Kristensson som hoppas 
att den nya chefsstrukturen ska 
vara på plats till årsskiftet.

Nyordningen gäller sektionerna med sam
manlagt 800 medarbetare. Och bakgrun
den är att såväl enskilda medarbetare som 
facket har klagat på otydligheten i tjänster 
och befogenheter. Många har varit osäkra 
på vem som verkligen är deras chef, med 
vem de ska hålla utvecklings och löne
samtal – avdelningschefen eller sektions
chefen? Och även chefer på olika nivåer har 
känt sig osäkra på hur deras befogenheter 
och mandat egentligen ser ut. 

– Nu ska den interna strukturen mellan 
chef och medarbetare bli tydlig, lovar Su
sanne Kristensson.

BEFATTNINGARNA sektionschef och avdel
ningschef ska finnas kvar, men med tydliga
re ansvarsområden och befogenheter. Av
delningarna ska hålla en storlek på mellan 8 
och 18 personer. I de fall avdelningarna blir 
stora kan även gruppledare, utan personal 
eller budgetansvar, utses, som exempelvis 
inom sektionen LU Service. Biträdande sek
tionschef tas bort medan ställföreträdande 
finns kvar. Till chefsuppdragen kan andra 
roller vara kopplade, dvs. en kombination 
med funktionsansvar.

– Exempelvis chefsjurist eller innovations
direktör, säger Susanne Kristensson. Och en 

ställföreträdare kanske bara behöver gå in 
som sektionschef några gånger om året så 
det skulle kunna vara en avdelningschef som 
även har den rollen. 

IDAG VÄXLAR DET OCKSÅ hur budgetan
svaret ser ut på mellannivåerna liksom hur 
mycket och hur många ansvarsområden 
man har. Att verksamheterna inom de oli
ka sektionerna skiljer sig åt tycker Susanne 
Kristensson inte spelar någon roll för en ge
mensam chefsstruktur.

– Det ska fortfarande finnas en stor frihet 
för sektionscheferna att organisera sin sekt
ion utifrån vad som är ändamålsenligt, men 
skillnaden blir att det kommer att finnas en 
tydlig struktur att hålla sig till. Just bristen på 
en sådan har lett fram till den spretigheten 
som vi nu rättar till, säger hon.

Några tankar kring ekonomiska vinster 
finns inte bakom beslutet om ny chefsstruk
tur inom den universitetsgemensamma för
valtningen. 

MARIA LINDH

Ny forskarskola 
i socialt arbete
SOCIALT ARBETE. Lunds och 
 Malmö universitet leder tillsam-
mans en ny forskarskola för 
socialarbetare. Trettio doktoran-
der ska antas som ska forska på 
halvtid samtidigt som de fortsät-
ter jobba inom socialtjänsten.

– Det är en möjlighet för dem som 
jobbar i socialtjänsten att både 
utveckla sig själva och sin arbetsplats. 
De ska lösa problemen på sitt arbete 
samtidigt som de forskar om dem, och 
vi hoppas att kunna utveckla goda for-
mer för det, säger Kerstin Svensson, 
professor vid Socialhögskolan.

Forskarskolan i socialt arbete är 
en nationell satsning och Lunds och 
Malmös universitet har fått 83 miljo-
ner av Forte, en statlig myndighet för 
folkhälsa. De första doktoranderna 
antas under sommaren 2019 och fokus 
kommer att ligga på social barnavård, 
äldre och funktionshindrade. Att 
forska om vilka insatser och vilket 
förebyggande arbete som ger bäst 
resultat, är en av forskarskolans vikti-
gaste uppgifter.

– Tanken är att doktoranderna och 
den praktiknära forskningen ska inspi-
rera och leda till en kunskapshöjning i 
socialtjänsten, säger Kerstin Svensson 
och tillägger att huvudtanken är att 
doktoranderna efter sin avhandling 
ska återvända till att arbeta inom 
socialtjänsten, snarare än att göra 
akademisk karriär.

JENNY LOFTRUP

Ny chefsstrukur 
ska tydliggöra mandat

Den centrala förvaltningen organiseras om

Förvaltningschef  Susanne Kristensson vill få 
reda bland de olika chefstyperna i den uni-
versitetsgemensamma förvaltningen. 
foto: kennet ruona

Socialhögskolan samarbetar med Malmö 
universitet om den nya forskarskolan i 
socialt arbete. foto: petra francke
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Tillbaka till framtiden
FRAMTIDSFRÅGOR. I slutet av som-
maren samlades LU Futura-teamet 
för första gången. Under våren 
valde verksamhetsledarna, Lynn 
Åkesson och Marie Cronqvist, 
tillsammans med fakultetsledning-
arna, ut en forskare per fakultet 
och två studenter som ska ingå i 
tankesmedjan. De har också gjort 
efterforskningar kring tidigare 
framtidsgrupper och andra tan-
kesmedjor, både inom och utom 
universitetet. 

På vilka sätt skiljer sig LU Futura från 
tankesmedjor utanför akademin?
– En viktig skillnad är att vi inte har en po
litisk inriktning och inte heller något vinst
intresse. Vi vill självfallet att våra analyser 
och vår kunskap ska användas som un
derlag till policybeslut, men till skillnad 
från de flesta tankesmedjor utanför aka
demin bedriver vi ingen politisk opinions
bildning. Jag tror att det kan öka trovär
digheten och minska risken för att snabba 
puckar premieras framför ett mer genom
tänkt arbete. Som fullskaligt universitet 
kan vi komma med ett fantastiskt erbju
dande. Här ska det finnas tid, utrymme 
och öppenhet för tankar på tvären med 
en solid grund i vetenskapliga fakta och 
existerande forskning. Enligt SOMunder
sökningarna är förtroendet för forskning
en högt och det ger så klart en stor fördel 
när vi som universitet vill formulera oss om 
framtidsfrågor.

Vilka tidigare försök har gjorts att 
samla forskare vid Lunds universitet 
för att tänka kring framtidsfrågor?
– Mer eller mindre varje ny universitets
ledning har tillsatt en grupp som ska ar

beta med framtidsfrågor. Historiskt har 
dessa grupper oftast varit av mer infor
mellt slag och fungerat som rådgivare el
ler bollplank för rektor i olika strategiska 
frågor. De har gått under olika namn, men i 
våra eftersökningar har vi faktiskt bara hit
tat en som direkt namngivits som “fram
tidsgruppen” och som varit universitetsö
vergripande. Det var under Boel Flodgrens 
tid som rektor. Arbetet var mer inriktat på 
universitetets framtid och inte nödvändigt

vis samhällets, och det resulterade i Lunds 
universitets första strategiska plan 1995. 

På vilket sätt skiljer sig LU Futura 
från universitetets tidigare framtids-
grupper?
– Föregångarna har oftast varit direkt 
kopplade till att arbeta med riktlinjer och 
strategier för universitetets verksamhet. 

– LU Futura är tänkt att vara något helt 
annat och mycket öppnare än arbetet med 

Forskningsbaserad tankesmedja ska vara aktiv i samhällsdebatten

Här är LU Futura-teamet: Johannes Stripple (längst bak), Maria Stanfors, Cecilia Holm, Knut 
Deppert, Jenny Julén Voitinius, Karin Johansson, Jack Senften, Lynn Åkesson, Marie Cronqvist, 
Jonas Granfeldt, Martin Hansen och Ulrika Oredsson. På bilden saknas Markku Rummukainen. 
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Jenny Julén Voitinius, 
docent i civilrätt med 
specialisering mot 
arbetsrätt. 

Vilka framtidsfrågor 
ligger dig varmt om 
hjärtat?
– Sedan 2012 har jag studerat frågor som 
rör äldre personer på arbetsmarknaden, 
och många av de mest intressanta och 
svårlösta problemen som vi har framför 
oss har koppling till de stora demografiska 
förändringar som vi ser nu och som vi 
kommer uppleva under lång tid framöver. 
Världens befolkning blir äldre, och bryter 
man ner det på nationell nivå ser man att 
detta gäller för i princip alla industrialise-
rade länder och för flera av utvecklingslän-
derna. Därtill sjunker nativiteten i många 
länder, samtidigt som vi har mycket stora 
befolkningsomflyttningar. 

– Dessa samtidiga och stora demogra-
fiska förändringar är en röd tråd som går 
igenom många av de viktigaste framtids-
frågorna. De har att göra med relationer 
och spänningar mellan exempelvis gene-
rationer, mellan kulturer och samhällsupp-
fattningar och även mellan olika länder. 

– De har också att göra med hur olika 
resurser alstras, används och fördelas, och 
vad detta får för följder. Det kan handla 
om allt från mat och vatten till resurser 
som hör till samhällets infrastruktur som 
välfärdssystem och vårdresurser, och i 
det större perspektivet också natur- och 
miljöresurser. 

Knut Deppert, 
 professor i fasta 
tillståndets fysik 

Vilka framtidsfrågor 
ligger dig varmt om 
hjärtat?
– När man ser på 
strömningarna i vår samtid där det talas så 
mycket om falska nyheter och alternativa 
fakta så känns utbildning och bildning 
som centrala framtidsfrågor. Inom uni-
versitetet är vi duktiga på att vrida och 
vända på frågor och granska fakta. Men 

är vi duktiga på dela med oss av den här 
kunskapen? Hur undervisar man på bästa 
sättet och hur gör vi det i framtiden? Jag 
tycker att vi idag lever alltför mycket i vår 
egen bubbla och att andra läroanstal-
ter som exempelvis gymnasieskolan har 
sprungit ifrån oss. Är det samma sorts 
seminarier som idag som vi ska ägna oss 
åt om trettio år eller är det något helt an-
nat? Gör vi tillräckligt för att bilda studen-
terna och gör vi det tillräckligt brett? Ska 
vi bryta upp fakultetsstrukturerna eller är 
de gudagivna? 

– Detta är frågor som måste lyftas i en 
tvärvetenskaplig grupp.

Markku Rummukainen, 
professor i klimatologi

Vilka framtidsfrågor 
ligger dig varmt om 
hjärtat?
– De stora framtids-
frågorna är i mångt och mycket vävda 
ihop till ett nät. Klimatfrågans utma-
ningar och lösningar handlar om samhälls-
utveckling, värnandet av ekosystem, mat, 
vatten, energi, fattigdom... 

– Vi behöver förstå hur det hela 
hänger ihop och arbeta med alla mål i 
sikte. Vi måste främja synergier, men även 
motverka målkonflikter. Samtidigt som vi 
arbetar fram mer kunskap är det väldigt 
viktigt att vi använder det vi redan vet för 
beslut och åtgärder som förbättrar nuet 
och säkrar framtiden. Många i världen 
åtnjuter inte skäliga levnadsförhållanden 
och det går knappast att återkalla den 
påverkan vi redan gjort på klimat och 
ekosystem. 

– Dagens globala miljöproblem är 
egentligen samhällsproblem. Vi behöver 
förstå både vad som händer, vad det har 
för konsekvenser, vad vi kan göra annor-
lunda och hur det kan gå till. Alla veten-
skapsområden behövs, och jag tror att vi 
kan lära mycket av varandra och utmanas 
att tänka nytt.

Läs samtliga intervjuer på webben 
www.lu.se/article/nu-startar-lu-futura-
lunds-universitets-tankesmedja

en strategisk plan. I bästa fall kanske vårt 
arbete kan komma att komplettera det 
senare, men det är inget huvudsyfte. 
En av huvudtankarna med LU Futura är 
att vi ska ha en tydligare inriktning mot 
samverkan med det omgivande sam
hället. 

Finns det liknande försök vid andra 
lärosäten och hur ser dessa ut?
– Det finns inga självklara föregångare. 
I universitetsvärlden finns ett stort an
tal framstående tvärvetenskapliga insti
tut. Ett sådant på nära håll är Pufendor
finstitutet, under vars paraply LU Futura 
finns. Internationellt finns exempelvis 
Max Planckinstituten, ofta med natur
vetenskaplig inriktning. Ett par spän
nande initiativ är CRASSH i Cambrid
ge och TORCH i Oxford som fokuserar 
på samhällsvetenskap och humaniora. 
Även SLU inspirerar med projekt som de 
kallar för framtidsplattformar och som 
tar sikte på utmaningar inom specifika 
områden, exempelvis mat och urbana 
miljöer. 

– Det unika med LU Futura, i relation 
till allt det tidigare nämnda här, är att 
vi med framtiden i fokus vi bygger upp 
verksamheten med hela universitetets 
bredd – åtta fakulteter samt studentkå
ren. 

Hur kommer man att märka av LU 
Futuras arbete?
– Det ligger i en tankesmedjas natur att 
vara aktiv i samhällsdebatten. Exakt på 
vilket sätt är inte hugget i sten, men det 
finns en uppsjö av möjligheter att nå ut; 
rapporter som ligger till grund för olika 
utspel i form av debattartiklar, digital in
fografik, debattaftnar och fysiska mö
ten. Det första vi ska göra är att iden
tifiera ett antal framtidsfrågor där våra 
forskare har möjlighet att göra skillnad. 
Därefter bestämmer vi vilket som är bäs
ta sättet att nå ut med våra tankar och 
resultat. Vi kommer också att anordna 
en internationell vetenskapsvecka när vår 
mandatperiod löper ut om drygt två år.

TEXT: ULRIKA OREDSSON
FOTO: KENNET RUONA

Deltagare i LU Futura om viktiga framtidsfrågor 
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aktuellt.

Bättre projektledning 
ska styra upp MAX IV

INTERNATIONALISERING. Nu genom-
förs en nationell satsning på när-
mare samarbeten mellan Kina och 
Sverige när det gäller forskning, 
högre utbildning och innovation. 
Tommy Shih från Ekonomihög-
skolan leder satsningen österut.

Det är STINT, Stiftelsen för internationali-
sering av högre utbildning och forskning, 
som står bakom initiativet. Tommy Shih 
har under de senaste åren arbetat i flera 
projekt med fokus på Kinas högre utbild-
ning och forskning, främst riktade mot 
interaktionen mellan universitet, företag 
och statliga aktörer. I sitt arbete kommer 

han att att bygga långsiktiga relationer 
med universitet, forskningsfinansiärer, fö-
retag, tankesmedjor och myndigheter på 
både den svenska och kinesiska sidan. Han 
menar att det är viktigt med en aktör i 
Sverige som arbetar strategiskt med Kina.

– Risken är annars att vi återupptäcker 
Kina med jämna mellanrum och behöver 
spendera mycket resurser på att utveckla 
något som redan existerar eller har fun-
nits tidigare, säger Tommy Shih, som är 
docent i företagsekonomi.

Intresset från svenska universitet för 
Kina växer, allt eftersom Kina blir aka-
demiskt viktigare. Idag kommer t.ex 50 
procent av alla vetenskapliga artiklar från 

Kina och cirka 600.000 kinesiska studenter 
åkte 2017 utomlands för att studera.

– Kina investerar mer pengar i forsk-
ning och utveckling än hela EU. Samtidigt 
som Kina har blivit en viktig aktör inom 
forskning och utbildning har ett antal 
kinesiska företag etablerat sig som globala 
ledare i innovation inom områden som 
informations- och kommunikationsteknik, 
e-handel och tillverkning.

Tommy Shih har även ansvaret för ett 
program som tillsammans med National 
Natural Science Foundation of China årli-
gen delar ut 40 miljoner kronor till svensk-
kinesiska forskningssamarbeten.

JENNY LOFTRUP

Nationell satsning på akademiskt samarbete med Kina leds från Lund

MAX IV. Brist på professionell pro-
jektledning, otydligheter i besluts-
kedjan och otillräcklig kommunika-
tion ligger bakom förseningarna i 
strålrörsprogrammet på MAX IV. I 
den nya åtgärdsplanen prioriteras 
åtgärder för att lösa de problemen.

– Vi måste få fler strålrör färdiga snabbare, 
och det kräver en effektivisering av orga
nisationen, säger Ian McNulty som är nybli
ven t.f. direktör för MAX IV fram tills dess att 
styrelsen rekryterat en ny direktör. 

Ian McNulty anställdes av MAX IV i mars 
i år som vetenskaplig direktör. Tidigare har 
han arbetat för Argonne National Labora
tory i Lemont i Illinois där han var senior
forskare och ledde CNMXray Microscopy 
Group. 

Förseningar i strålrörsprogrammet på 
MAX IV tillsammans med vissa interna pro
blem gällande process och ledning, resulte
rade i att laboratoriets direktör Christoph 

Quitmann avgick i början på september och 
ersattes med Ian McNulty.

Det var i våras som Vetenskapsrådet, som 
är MAX IV:s största finansiär, blev oroligt på 
grund av förseningarna med strålrören. Rå
det gjorde en genomlysning på plats i Lund 
under sommaren för att hitta orsakerna bak
om förseningarna och för att komma med 
förslag på åtgärder. Deras rapport som pre
senterades i början av september pekade 
på allvarliga brister i projektstyrningen, och 
den innehöll också en rad åtgärdspunkter. 
När det gäller projektledningen så kommer 
en erfaren projektledare att anställas för att 
stötta direktören och ett projektkontor inrät

tas för att strama upp rutiner runt tidsplane
ring och ekonomisk uppföljning.

Fram till i våras var MAX IV en framgångs
saga. Det är Sveriges största satsning på 
forskningsinfrastruktur och ett flaggskepp 
inom svensk forskning. Anläggningen har 
byggts med ett stort miljöfokus och har fått 
flera priser och utmärkelser för sitt nytänk, 
exempelvis pris för bästa framtidsprojekt på 
fastighetsmässan MIPIM I Cannes 2014 och 
bästa Miljöbyggnad på Betonggalan i Malmö 
2015. Och sedan invigningen 2016 har själva 
acceleratorprojektet framgångsrikt avslutats.

Men strålrören som ska kopplas till syn
krotronljuskällan har inte blivit klara i tid. To
talt skulle anläggningen kunna rymma ett 
30tal strålrör och 16 strålrör är finansierade. 
Men endast tre strålrör är i drift och tar emot 
forskare och ytterligare två är i slutfasen.

Nu arbetar styrelsen för MAX IV med åt
gärdsplanen och rekrytering av ny direktör. 
Rektor Torbjörn von Schantz menar att det 
nu finns en samsyn kring problemen bak
om förseningarna, liksom kring att det krävs 
kraftfulla åtgärder för att strålrörsprogram
met ska färdigställas framgångsrikt. 

– Situationen är allvarlig, men den nya 
ledningen kommer lösa problemen i sinom 
tid, säger rektor.

MARIA LINDH

Ian McNulty 
är ny t.f. direktör 
för MAX IV.
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FORTBILDNING. Att få chansen att 
förbättra sin arbetsengelska på 
brittisk mark har länge varit ett 
önskemål från teknisk-administrativ 
personal på LU. Nu har den första 
pilotkursen hållits vid Nottinghams 
universitet.

– Det var jättekul, intensivt och fullspäckat. 
Och min matchning med brittiska kolleger 
var perfekt, jag har fått så mycket med mig 
hem, säger Isabella Grujoska, som är arbets
miljösamordnare på HTfakulteterna.

TA-PERSONAL FÖRVÄNTAS ofta att smidigt 
kunna växla över till engelska i arbetssitua
tioner, trots att de ofta saknar forskarnas 
ständiga kontakt med språket. Det finns re
dan flera kurser i engelska för medarbetare 
som hålls på SOL, men detta är den första 
kursen där språkundervisning blandas med 
jobbskuggning av brittiska kolleger. De fjor
ton LUmedarbetare som åkte iväg arbeta
de inom kommunikation, ekonomi, vakt
mästeri och många andra yrken. 

– Jag känner mig rätt säker på engelska, 
men har fått mer flyt i jobbengelskan och 
även blivit bättre på artigt ”smalltalk”, sä
ger Isabella Grujoska, arbetsmiljösamord
nare på HT.

Om man bara direktöversätter från 
svenska till engelska är risken stor att man 
uppfattas som burdus. Det gäller att läg
ga till många extra ”please”, oftare be om 
lov och inte vara alltför rakt på sak. Fjorton 
LUmedarbetare deltog på femdagarskur
sen. Utvärderingarna visar att de var myck
et nöjda. 

– De var väldigt välkomnande och det var 
enormt välplanerat. På förmiddagarna fick 
vi träna på fraser och uttryck som vi sedan 
använde under eftermiddagen när vi alla 
slussades till olika avdelningar för att träffa 
dem med liknande jobb i Nottingham. 

Isabella Grujoska besökte två olika avdel
ningar som arbetade med arbetsmiljö och 
lika villkorsfrågor på olika nivåer och utbytte 
erfarenheter. En skillnad i fysisk arbetsmiljö 
var att de allra flesta satt i öppna kontors
landskap och att det inte fanns någon na
turlig plats att äta på jobbet, inga särskilda 
personalrum.

 – Det fanns inga naturliga pauser under 
dagen, folk satt och åt vid sina datorer. Det 
verkade inte finnas en lunchkultur på sam
ma sätt som hemma, än mindre fikakultur.

DEN DEL av den centrala HRavdelningen 
som Isabella Grujoska besökte hade fokus 
på inkludering och välmående, och det var 
dit man skulle vända sig vid trakasserier el
ler särbehandling. Just nu drevs en kampanj 
för att få fler att röra på sig mer, men sam
tidigt var förutsättningarna inte ultimata – 

det fanns få cykelställ och hop onhop off
bussar transporterade hela tiden människor 
över campus.

– De blev väldigt intresserade av vår frisk
vårdstimme och friskvårdsersättning, säger 
hon.

I Sverige är det förbjudet att registrera et
nicitet och ordet ras används inte ens i lagar 
eller offentliga dokument. Men på universi
teten i England jobbar man med mångfald 
på ett annat sätt och rapporterar även in 
siffror nationellt bl.a. om vilken etnisk grupp 
medarbetarna tillhör.

– Det innebar att de hade ett underlag 
att jobba vidare med. Universitetet i Not
tingham hade till exempel siffror på hur det 
såg ut på olika positioner utifrån etnisk till
hörighet. 

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: PRIVAT

Administratörer finputsade 
jobbengelskan i Nottingham

Isabella Gru-
joska och hen-
nes kurskam-
rater från LU 
uppskattade 
språkkursen och 
jobbskuggning-
en i Notting-
ham. 
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MUSIK. Francisca Skoogh drömmer 
om att skapa ett tvärvetenskapligt 
centrum för ”performance science” 
vid Lunds universitet. Själv är hon 
både pianist och psykolog och arbe-
tar på Musikhögskolan i Malmö, där 
hon forskar kring sitt förhållande till 
scenen och ängslan inför scenfram-
trädanden. Hon är också ny ledamot 
i Kungliga Musikaliska Akademien. 

Det finns inget riktigt bra begrepp på svens
ka för det som Francisca Skoogh delvis byg
ger sin kommande avhandling på.

– På engelska heter det MPA Music Per
formance Anxiety och handlar om känslor 
kopplade till prestationer. För oss musiker 
ligger nog scenskräck eller rampfeber när
mast till hands, säger hon

Den oron är utbredd visar enkäter och ti
digare kartläggningar. I en orkester kan det 
vara upp till 30 procent av musikerna som 

dämpar sin ängslan med så kallade beta
blockerare, en typ av medicin som förhin
drar hjärtklappning. Och bland solister hör 
Francisca Skoogh ofta om dem som tappar 
fokus och känner sig osäkra på scenen. Hon 
behöver inte gå längre än till sina egna er
farenheter och upplevelser för att få dessa 
känslor bekräftade. 

Hon menar att en anledning till presta
tionsoron kan vara den stora respekten för 
de gamla mästarna vars verk dagens konst
musiker spelar gång på gång.

– Beethovens femma ska spelas som den 
alltid har spelats, men ändå med nytt liv. 
Dock inte så mycket att vi sätter någon över
driven personlig prägel på den som över
skuggar verket. Det blir en väldig press.

Hon efterlyser också träning i ett reflek
terande förhållningssätt till prestationer på 
scenen, något som hon tycker man borde få 
med sig redan under utbildningstiden och 
som skulle kunna fungera som ett slags 

vaccin mot rampfeber och scenskräck. Det 
centrum hon vill skapa skulle vila på just det 
och det finns internationella föregångare.

– På Royal College of Music och Imperial 
College London finns sådana centrum som 
även vänder sig till dansare och andra yrkes
verksamma som framträder på något sätt. 

Hon har mötts av ett visst intresse bland 
sina kollegor för ett sådant centrum som 
skulle bli det första i Sverige. Särskilt yngre 
verksamma pianister tycker att idén är god.

– Men med tanke på hur utbredd pre
stationsstressen och pressen är så talas det 
väldigt lite om den, säger hon.

FRANCISCA SKOOGH TYCKER att den klassis
ka musiken är en fantastisk konstform, men 
den tappar mark och det måste man göra 
något åt. Hon lyfter fram Helsingborgs kon
serthus som ett gott exempel på hur man 
kan jobba på ett kreativt och modernt vis.

När hon nu tar plats som en av 170 svens
ka ledamöter i Kungliga Musikaliska Akade
mien är det anrik mark hon beträder. Aka
demien instiftades av Gustav III år 1771 och 
består förutom av de svenska ledamöterna 
av 60 utländska, samt fyra hedersledamö
ter. Nu är 30 procent kvinnor vilket akade
min jobbat medvetet för under många år. 

– Jag är glad över att ha blivit invald ef
tersom jag gärna vill vara med och påverka 
med min dubbelkompetens, säger hon.

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

– och är ny ledamot i Musikaliska Akademien

Hon vill lära  artister 
att bemästra scenskräck

aktuellt.

Francisca Skoogh 
är både pianist 
och psykolog, en 
kombination som 
hon hoppas ska 
komma till  nytta 
i Kungliga Mu-
sikaliska Akade-
mien, där hon är 
ny leda mot. 
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PÅ NY POST. När Ditte Maria Bjerg nu 
tar plats som rektor för Teaterhög-
skolan väljer hon samma stad som 
två andra danska kollegor redan 
har gjort – cheferna för Stads-
teatern och Operan.

– Malmö har en generös, fri och 
ambitiös kulturpolitik, förklarar 
hon det danska intresset. Och 
Teaterhögskolan en fin tradition 
och tyngd med stor utvecklingspo-
tential. 

I somras hyrde hon och hennes man elcyklar 
och bodde på hotell i Malmö i tre dagar för 
att lära känna stan. 

– Vi cyklade överallt – från Rosengård 
till Ribersborg och vi slogs av alla grönom
råden, alla parker – det är så grönt. Och 
skolans läge just nu vid Möllevångstorget 
är perfekt. Jag upplever en stor dynamik i 
Malmö, säger hon.

För Ditte Maria Bjerg är det viktigt att 
vara en del av samhällsdebatten för att tea
tern ska behålla sin relevans. Hon har alltid 
intresserat sig för vad som händer i Sverige, 
tagit del av genus och andra samhällsfrågor 
och har förståelse för svenskarna.

– Men i Danmark har vi andra perspek
tiv och jag kan komma med nya infallsvink
lar, säger hon.

HON TYCKER OM att arbeta med samhälls
frågor och berättar om ett samarbetspro
jekt om indiska surrogatmammor som hon 
gjorde med Riksteatern för några år sedan. 
Som en del av ett stort och brett universi
tet gläder hon sig åt framtida mångfald och 
många tvärvetenskapliga projekt. 

Vad gäller Ditte Maria Bjergs bakgrund 
är det nästan lättare att räkna upp vad hon 
inte har gjort inom scenkonstvärlden. Hon 
har bland annat arbetat som skådespela
re och regissör, lärare och handledare vid 

Teaterhögskolans nya rektor 
tar turen över Sundet

Danske Scenekunstskole och nu senast som 
ordförande för Statens Scenekunstudvalg, 
en stark position inom kulturlivet. Samtidigt 
har hon drivit sin egen fria teatergrupp som 
hon nu pausar. 

– Att få samla alla mina kompetenser i 
ett uppdrag här i Malmö känns väldigt bra, 
tycker hon. 

TEATERHÖGSKOLAN är arbets och studie
plats för drygt 80 personer som Ditte Ma
ria Bjerg nu blir ledare för. Som styrkor för 
det uppdraget nämner hon sitt intresse för 
människors beteende och hon beskriver sig 
som inkluderande.

– Jag är även van vid att arbeta med 
många olika yrkeskategorier samtidigt, allt 
från skådespelare till scenarbetare och tek
niker.

Som viktiga fokuspunkter i sitt arbete 
nämner Ditte Maria Bjerg tre insatsområ
den:

– Att öppna Teaterhögskolan mot resten 
av Malmö, arbeta för breddad rekrytering 
både när det gäller studenter och personal, 
samt att stärka den konstnärliga forskning
en och förmedlingen av den. 

NÅGON FLYTT TILL MALMÖ blir det dock 
inte. Ditte Maria Bjerg bor med sin man (som 
är skådespelare) på Amager, och det tar inte 
mer än en timme för henne att komma till 
jobbet på Teaterhögskolan. Det enda hon 
oroar sig lite för är att hon är aningens otå
lig och har förstått att det tar en stund till 
beslut och handling på en arbetsplats som 
Lunds universitet.

– Och sen har vi ju detta med språket. 
Det är inte alla som förstår vad jag säger…

TEXT: MARIA LINDH
FOTO: KARIN RØRBECH

FOTNOT: Ditte Maria Bjerg efterträder Anna 
Lyrevik som valdes till dekan för Konstnärliga 
fakulteten i vintras. 

Danska Ditte  Maria 
Bjerg är ny  rektor 
för Teaterhög-
skolan i Malmö. 
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Klimatforskning 
på hög nivå

Arbetet på forskningsstationen i 
Hyltemossa inbegriper en del hög-
höjdsarbete. foto: adam kristensson
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Den mjuka mossan breder ut sig 
som en behaglig heltäcknings
matta i skogsslänten vid forsk
ningsstationen i Hyltemossa, 

söder om Perstorp. Luften doftar friskt av 
omgivande barrträd, och försiktiga regn
droppar vittnar om ett annalkande regn.

MÅNGA AV TRÄDEN i området är numre
rade med hjälp av skarpt gulfärgade plast
band. På vissa träd ringlar sladdar upp längs 
barken. Andra stammar har blivit inklädda 
i skyddande plast så att de med viss fanta
si och rätt skymningsljus skulle kunna för
växlas med spökliknande varelser. Det kan 
knappast undgå en besökare att här pågår 
någon form av forskningsarbete.

– Alla våra data är öppna. Andra forskare 
får gärna använda dem för sina egna pro
jekt, exempelvis för att studera kolupptaget 
i svenska skogar eller hur klimatet påverkar 
skogens tillväxt, säger Janne Rinne, som är 
professor i naturgeografi och har det över
gripande vetenskapliga ansvaret för forsk
ningsstationen.

UNDER VÅR PROMENAD i skogsområdet be
rättar han om alla olika data som forskarna 
samlar in. Det handlar exempelvis om me
teorologiska data som temperatur, luftfuk
tighet, vindhastighet, solinstrålning. Tem
peraturen registreras från en meter ner i 
marken till 150 meter upp i luften. Och så 
mäter man växthusgaserna koldioxid, metan 
och lustgas – dessa data utgör kärnan i det 
omfattande europeiska forskningssamarbe
tet ICOS, som består av ett nätverk av mät
stationer över hela kontinenten.

– Och här mäter vi trädens temperatur. 

Vid universitetets forskningsstation i Hyltemossa pågår dygnet runt insamlingen 
av data till europeisk klimatforskning. Den största av de båda masterna sträcker 
sig hela 150 meter rakt upp i skyn. Varannan vecka måste stationens personal 
klättra till toppen för att torka rent två sensorer. Och i den lägre masten har det 
nyligen pågått ett intensivt arbete att installera utrustning som ska studera hur 
granarnas egna utsläpp egentligen påverkar klimatet.

Den mäts under barken, säger Janne Rinne 
i förbifarten och pekar på sladdarna som sit
ter fasttejpade längs en av trädstammarna 
vi passerar.

Dessutom studerar forskarna i Hyltemos
sa numera även aerosoler, partiklar i luften, 
sedan kärnfysikerna flyttade sina fältmät
ningar till Hyltemossa för två år sedan. I 

ett par helt nystartade projekt samarbetar 
kärnfysiker och naturgeografer kring just 
partikelutsläpp från granar.

– Träden släpper naturligt ut en typ av 
reaktiva gaser som sedan bildar partiklar i 
luften, förklarar Janne Rinne.

Dessa luftburna partiklar har troligtvis 
en kylande effekt på klimatet genom att de 

”Alla våra data är öppna. Andra forskare 
får gärna använda dem för sina egna projekt.”

Janne Rinne och Michal Heliasz fältarbetar i Hyltemossaskogen.

t
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bidrar till ökad molnbildning i atmosfä
ren, men förståelsen för den här typen av 
mekanismer är fortfarande begränsad på 
grund av att få studier har gjorts på barr
träd. Tack vare satsningen på projekt om 
luftburna partiklar i Hyltemossa är fältsta
tionen numera med i ytterligare ett EU
nätverk med koppling till klimatforskning; 
ACTRIS. Kärnfysikern Adam Kristensson 
på LTH är ansvarig för mätningarna i Hyl
temossa inom ACTRIS.

Janne Rinne betonar att Hyltemossa
stationen är tillgänglig även för andra 
forskningsfält som skulle kunna ha nyt
ta av faciliteterna. På stationen finns flera 
övernattningsrum och ett kök, en verk
stad och ett litet labbutrymme, kontors
plats och internet.

EFTER EN KORT PROMENAD i skogen når vi 
foten av den 150 meter höga masten. Den 
restes 2014, två år före den lägre masten. 
Forskningsingenjören Michal Heliasz, som 
också har slagit följe med oss i skogen, 
berättar att det tar cirka 30–40 minuter 
att klättra upp till toppen av den högsta 
masten. Och det måste göras varannan 
vecka då ett par sensorer i mätutrustning
en längst upp ska torkas av.

– Fast på vintern när det är kallt och 
blåsigt tar det tio minuter längre tid att 
klättra upp, säger Michal Heliasz, med nå
gorlunda neutral min.

Michal Heliasz ansvarar för forsknings
stationens löpande servicearbete, såväl på 
marken som uppe i luften. Att arbeta i 
masterna kräver både utbildning, certifi
kat och säkerhetsutrustning. Man måste 
alltid vara två personer tillsammans där 
uppe av säkerhetsskäl. Om någon skulle 
bli akut sjuk eller skadad uppe i masten 
går det inte att ringa 112 utan klättrarna 

Forskningsstationen i Hyltemossa blir snart 
en av världens få så kallade atmosfäriska 
flaggskeppsstationer, alltså mätstationer 
som tillhandahåller toppmoderna mätning-
ar och data för att öka förståelsen för hur 
marken, skogen samt partiklar och gaser 
samverkar i ett föränderligt klimat.

t
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måste istället förlita sig på varandra och 
på det långa nedfirningsrepet som alltid 
ska tas med upp.

LUM:S UTSÄNDA tittar lystmätet mot top
pen och undrar om de som har tillstånd 
att klättra i masterna någon gång roat sig 
med att se vem som kan klättra upp for
tast. Michal Heliasz ler, men skakar på hu
vudet.

– Nä, men det händer att man stan
nar upp och tar ett foto på utsikten nå
gon gång ibland om det finns tid över, 
säger han.

TEXT: LENA BJÖRK BLIXT
FOTO: KENNET RUONA

FOTNOT: Forskningsstationen i Hyltemossa 
har varit i bruk sedan 2014. Den ligger i en 
barrskog med 30 år gamla träd. Skogen är 
privatägd och kommersiellt skött.

Överst: Mätning av trädens temperatur un-
der barken. Till höger: Spökena på Hyltemos-
sa. Plasten skyddar instrumenten mot regn-
vatten. Det som mäts här är flödet av vatten 
från rötterna ut till bladen. Därigenom får 
man ett mått på hur mycket trädet transpi-
rerar.
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Nystart 
för uppdragsutbildningen

Uppdragsutbildning är hett! Samhället knackar på och universitets
ledningen har plockat in uppdragsutbildningen bland sina strategiska 
frågor och menar att den ingår i det livslånga lärandet. Institutionerna är 
intresserade, att undervisa yrkesverksamma ger både stimulans och synlig
het. Vissa är rutinerade, andra ligger i startgroparna. Och stigarna mellan 
beställaren, administratören och utföraren är inte riktigt upptrampade.

Psykologilektor Magnus Lindén 
undervisar blivande kyrkoher-
dar vid en uppdragsutbildning 
som ges i samarbete med Svens-
ka kyrkans utbildningsinstitut. 
foto: kennet ruona
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Nu drar universitetets centrala sats-
ning på uppdragsutbildning igång. 
Nya affärsutvecklare är på väg in i 
den förstärkta organisationen som 
ska administrera utbildningen 

– Om vi lyckas kommer fler lä-
rare att behöva anställas, säger Bo 
Ahrén, vicerektor och ansvarig för 
samverkan. 

LUCE som är den avdelning som hanterar 
uppdragsutbildningen förstärks och plane
ras att flyttas till sektionen Forskning, Sam
verkan, Innovation, FSI. Med förstärkning
en vill man nå utanför regionen och även 
internationellt.

– Hittills är det mest myndigheter vi sålt 
utbildning till på den internationella mark
naden – men nu hoppas vi även hitta före
tag och andra globala organisationer, säger 
Bo Ahrén.

Det handlar dock inte om att sälja utbild
ning till vilket pris som helst. Det finns etiska 
aspekter att ta hänsyn till i exempelvis dikta
turer, och Bo Ahrén menar att tjäna pengar 
inte är något primärt syfte för satsningen på 
uppdragsutbildning.

– Vårt huvudmotiv är att möta det stora 
behov av kompetensutveckling som vi vet 
finns, särskilt från näringslivet. Det är en 
strategiskt viktig satsning från vår sida och 
ingår i det livslånga lärandet. Vi har både 
kompetensen och lärare för det. 

En förhoppning är också att en fram
gångsrik uppdragsutbildning ska visa sig i 
rankningslistor. 

UNIVERSITETSLEDNINGEN vill också att alla 
fakulteter i en större utstäckning ska delta 
i uppdragsutbildningen. Hittills, menar Bo 
Ahrén, har det varit mycket fokus på LTH 
och Ekonomihögskolan, inte minst genom 
stiftelsen EFL (se artikel på nästa uppslag). 
Deras Executive MBAutbildning som skulle 

starta i höst ställdes in i våras. Anledningen 
är att den bedöms vara en uppdragsutbild
ning och då ska den ges i universitetets regi.

En uppdragsutbildning är, enligt Bo Ah
rén, en utbildning som ger akademiska me
riter vilket EMBA:n vanligtvis gör, men efter
som Stiftelsen EFL saknar examinationsrätt 
så har deltagarna endast fått ett diplom från 
stiftelsen och inte från universitetet. 

– Jag tror att det blir bättre för kursdel
tagarna också om de får de akademiska po
äng som de borde få och att det blir tydligt 
att utbildningen ges av universitetet, säger 
Bo Ahrén som hoppas att EMBA:n så små
ningom ska ges igen, men då av Ekonomi
högskolan. 

SATSNINGEN på uppdragsutbildningen för
väntas bli helt och hållet självfinansierad. 
Eftersom utbildningen ska ges inom ramen 
för universitetslärarnas tjänster och de flesta 
redan jobbar heltid så kan nyanställningar 
förväntas. Dessa betalas av de pengar man 
får in för utbildningarna. Redan nu omsät
ter LUCE 75 miljoner kronor och den siffran 
förväntas öka. 

Att universitetet centralt nu tar upp
dragsutbildningen i egna händer drabbar 

inte den universitetspersonal som idag har 
annan verksamhet vid sidan om sina tjänster 
– såvida de inte sysslar med just uppdrags
utbildning som kan ges av institutionerna.

– Bisysslor uppmuntras som princip inom 
vårt samverkansuppdrag, säger Bo Ahrén, 
men menar att det kan finnas en gråzon 
mellan vad som är och inte är uppdragsut
bildning. I tveksamma fall bör man vända 
sig antingen till sin institution eller till den 
nu förstärkta stödfunktionen kring LUCE.

Bo Ahrén säger också att man gärna 
vill öka meriteringen för lärare som arbetar 
med uppdragsutbildning. På nationell nivå 
pågår ett projekt där Vinnova finns med 
som handlar om meritering för olika sam
verkansuppdrag.  

MARIA LINDH

LUCE

LUCE är en förkortning av Lund Uni-
versity Commissioned Education och 
är en avdelning med 18 anställda 
inom sektionen Externa relatio-
ner. De planeras flytta till sektionen 
Forskning, Samverkan, Innovation 
vid årsskiftet. De hanterar all upp-
dragsutbildning vid LU i den mån 
att de skriver avtal med beställarna 
och fakturerar dem. Sen vidarebe-
fordrar LUCE pengarna till den in-
stitution som gett uppdragsutbild-
ningen. 

Externt erbjuder de ett antal 
öppna kurser som är sökbara för 
yrkesverksamma som vill fortbildas 
och de kan även skräddarsy kurser 
och program. Internt erbjuder de 
stöd och service till de institutioner 
som vill ha hjälp med kursutveckling 
och/eller praktiska arrangemang 
kring sin uppdragsutbildning. 

Vicerektor Bo Ahrén håller i universitetets 
satsning på centraliserad och ökad uppdrags-
utbildning. foto: gunnar menander

Fler lärare kan behöva anställas 
för att hantera nya uppdrag

TEMA | UPPDRAGSUTBILDNING
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Det finns en potential för upp-
dragsutbildningen och den blir allt 
viktigare. Det är man överens om 
bland dem som LUM pratat med 
inom Samfak och HT. Det är också 
bra att den lyfts till en strategisk 
fråga för universitetet, tycker man. 
Men den fulla service som LUCE 
kan ge utnyttjas än så länge ganska 
sparsamt.

Robert Holmberg är prefekt på Institutio
nen för psykologi och tycker att det är bra 
att det finns en övergripande administration 
som kan ge stöd, ha överblick och samord
na. På hans institution är dock uppdragsut
bildningen än så länge inte så omfattande.

– Vi har en rätt långsam planering och 
kan inte åta oss snabba uppdrag så vi säger 
nej till en del. Men om vi får stabila uppdrag 
kan vi ta höjd för det och anställa fler lärare.

Det finns ett värde, menar Robert Holm
berg, i att lära känna den värld som institu
tionen utbildar studenterna till. Och det ger 
också lärarna en viss stimulans att komma 
utanför universitetet.

– Det finns en stor efterfrågan på vidare
utbildning för psykologer och vi har genom
fört  en stor utbildning i psykoterapi för Re
gion Skåne som var bra.

HOS GRANNEN PÅ SOCIALHÖGSKOLAN är 
uppdragsutbildningen större. Leili Laane
mets som är studierektor och ansvarig för 

den menar att det beror på att det här be
drivs en yrkesutbildning med ambitionen 
att tillmötesgå yrkeslivet på bästa sätt. Hon 
tar emot beställningar om uppdragsutbild
ningar och är en förmedlande kontakt mel
lan beställare, lärare och LUCE. Här finns ett 
tydligt förbättringsområde som handlar om 
att korta vägen mellan beställaren och de 
lärare som ska utföra utbildningen. Ibland 
blir det många mejl och en slags oönskad 
mellanbyråkrati. 

– Vi har alla olika kompetenser vad gäller 
uppdragsutbildning. Lärarna kan det peda
gogiska innehållet och LUCE har tillgång till 
administrativa system som underlättar an
tagning, kursadministration och betalning. 
Här gäller det att hitta lösningar för de en
skilda, ofta mycket olika utbildningarna. 
Men principen är att en så stor institution 
som Socialhögskolan behöver ha möjlighet 
att äga helheten.

En del av uppdragsutbildningen inom 
Socialhögskolan är den så kallade veten
skapliga handledningen och där har man 
kommit en bra bit på väg och ser en tydlig 
marknad att utveckla. Det handlar om ge
nerell kunskap som plockas ner till en spe
cialiserad nivå.

– Det kan vara socialarbetare i olika svå
ra situationer som ska utvärdera sina insat
ser och behöver konkret handledning. Eller 
kuratorer som vill arbeta mer KBTinriktat 
och behöver handledning i det, säger Leili 
Laanemets. 

Hon menar att det finns en hög kompe
tens bland lärarna som gagnar de yrkesverk
samma och att lärarna tycker om att komma 
ut och undervisa bland dem som brinner 
för sina jobb. 

PÅ SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM, 

SOL, har uppdragsutbildningen tagit fart 
i samband med de nyanländas behov av 
att lära sig svenska. Tillsammans med Skol
verket och även Lärarlyftet har man gett fle
ra kurser i svenska som andraspråk. Även 
delar av universitetet som MAX IVlabora
toriet har köpt kurser för sina anställda som 
kommer från andra delar av världen. Till det 
kommer kurser i engelska för inhemsk uni
versitetspersonal. 

– Inom filosofi med kognitionsvetenskap 
är uppdragsutbildningen lite mer av en för
söksverksamhet, säger Johannes Persson 
som är HTfakulteternas dekanus. 

Där har man gjort kurser för bland an
dra Migrationsverket. Centrum för teologi 
och religionsvetenskap har skapat kurser för 
Svenska kyrkan, och inom utbildningsveten
skap och lärarutbildningen har man bland 
annat uppdrag för Skolverket och har va
rit involverad i arbetsmarknadsutbildningen 
”Korta vägen”.

Johannes Persson tycker att uppdragsut
bildningen blir allt viktigare och förutom att 
den bidrar till det livslånga lärandet så stär
ker den samverkan med samhället i övrigt.

– Det är bra att synliggöra de humanis

Röster om uppdragsutbildningen: Robert Holmberg, Leili Laanemets, Johannes Persson och Susanne Norrman.

”Bra att uppdragsutbildningen 
blivit en strategisk fråga”



LUM NR 4 | 2018     21

På uppdrag av rektor ska Stein 
Kleppestö undersöka Ekonomihög-
skolans möjligheter att erbjuda 
uppdragsutbildning. Han är också 
styrelseordförande för den fristå-
ende Stiftelsen EFL som nu fortsät-
ter sin verksamhet utan sitt flagg-
skepp, Executive Master of Business 
Administration, EMBA.  

I rollen som styrelseordförande ser han att 
det ekonomiska avbräcket blir stort för stif
telsen när de nu förlorar EMBA:n som utgör 
en tredjedel av EFL:s omsättning. Men det är 
inte det värsta, tycker han, utan värre är om 
något av det förtroende som EFL alltid haft 
hos regionen har gått förlorat.

– Det är viktigt att alla förstår att man 
kan fortsätta att lita på och göra affärer med 
EFL, säger han.

Gällande ekonomin menar Stein Kleppe
stö att EFL är välskött och har ordning på 
finanserna och klarar ett eller två svåra år. 
Han ser ingen anledning att avveckla andra 
kurser och program som marknadsekono
min eller styrelseprogrammet. Tvärtom fort
sätter man att utveckla nya kurser och pro
gram som kan fylla luckan efter EMBA:n.

– Jag är vid gott mod och personalen li
kaså. 

Stein Kleppestö som även är universitets
lektor vid Företagsekonomiska institutionen 
får också en roll i att designa om EMBA:n 
så att den uppfyller högskoleförordningens 
kriterier och stämmer med Bolognamodel
len. Han hoppas att den kommer ges igen 
så snart som möjligt. 

– Fler ämnen kommer säkert att plockas 
in i programmet och just nu förhör jag mig 
bland institutionerna om kapacitet och tid. 
Men de flesta lärare är redan fullt belastade 
på sina tjänster och nyanställningar tar tid. 

Steg två i Stein Kleppestös uppdrag blir 

att undersöka behovet av den typ av upp
dragsutbildning som Ekonomihögskolan 
skulle kunna erbjuda näringslivet och det öv
riga samhället. Det steget kan också kom
ma att kräva ett återuppbyggande av för
troende.

– Även Lunds universitets varumärke har 
fått sig en smäll i samband med indragning
en av EMBA:n, konstaterar han. 

MARIA LINDH

FOTNOT: Se även artikeln om uppdragsut-
bildningen i digital marknadsföring för Atlas 
Copco på nästa sida.

 

EFL
EFL är en förkortning av Executive 
Foundation Lund och är en fristå-
ende stiftelse med stark förankring 
i Ekonomihögskolan såväl genom 
styrelseposter som gemensamma 
lärare inom särskilt företagsekono-
miska ämnen.

EFL grundades 1969 och erbju-
der både öppna program och kur-
ser som skräddarsydda utbildningar 
inom bland annat affärsutveckling, 
digitalisering, ekonomi, ledarskap, 
management och styrelsearbete. 
Stiftelsen har också ett företags-
nätverk bestående av 90 företag. 

tiska och teologiska ämnena, säger han. 
Och så är det bra att ha uppdragsutbild
ningen när söktrycket svänger. Man kan 
hålla uppe en viss volym och blir inte så 
sårbar.  

Problem blir det när institutioner 
tvingas säga nej till förfrågningar för att 
de har ont om lärare och antalet möjliga 
uppdrag är för osäkra för att anställa fler. 

– Det är bra att uppdragsutbildning
en tas upp av universitetsledningen och 
blir en strategisk fråga, tycker Johannes 
Persson. 

När det gäller LUCE så används de i oli
ka grad. Johannes Persson säger att det 
för många är viktigt med en lokal koor
dination för att kurserna ska bli så verk
samhetsnära som möjligt. 

– Men när man väl etablerat något 
så kan det vara väldigt bra att kunna ut
nyttja den service som finns inom LUCE, 
säger han.

PÅ LUCE ÄR MAN GLAD över att upp
dragsutbildningen kommit upp på led
ningsnivå och blivit en strategisk fråga.

– Det finns en stor potential för vidare
utveckling och kommer i framtiden inte 
att räcka med ett par personers förstärk
ning här, säger Susanne Norrman som är 
avdelningschef.

LUCE har ett stort servicepaket som 
de erbjuder institutionerna med allt från 
informationsmaterial till lokal och hotell
bokningar, att vara bollplank och hjälpa 
till med kursutveckling. 

– Vi är inget måste, utan vill bistå med 
det som institutionerna vill och behöver. 
Vi har 17 års erfarenhet av kursutveck
ling för yrkesverksamma och upptäcker 
ibland att institutionerna till en början 
inte tror att de behöver hjälp, men änd
rar sig under tiden.

Allt arbete runt själva kurserna som att 
få tag på folk, hålla introduktioner och 
annat praktiskt arbete som tar myck
et tid kan vara skönt att lämna över till 
LUCE, menar Susanne Norrman och hop
pas kunna erbjuda mer service i samband 
med att avdelningen nu förstärks.

MARIA LINDH

 

Stein 
Kleppestö. 
foto: håkan 
röjder

Förtroendet för EFL 
kan ha skadats

TEMA | UPPDRAGSUTBILDNING
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Höga krav från näringslivet på en 
online-uppdragsutbildning ledde 
till att även utbildning på campus 
fick ett lyft. Ett gott exempel på när 
uppdragsutbildning driver utveck-
ling på flera sätt, menar läraren 
Veronika Tarnovskaya. 

Uppdragsutbildningen ledde till nya insik
ter om undervisning och ett praktiskt kun
nande om elärande, något som Veronika 
Tarnovskaya bara nosat på tidigare. Till ex
empel har hon fått mycket mer direkt feed
back på sin undervisning. Det går att följa 
exakt när studenterna får svårt att hänga 
med och börjar ställa frågor eller stänger 
av och tar en paus. Nu återanvänder hon 
mycket av materialet som skapats för upp
dragsutbildningen i masterkursen för digital 
marknadsföring.

– Studenterna är avancerade. De lever sitt 
liv på nätet och då blir det skrattretande att 
bedriva en kurs för dem i digital marknads
föring som inte alls är digital i sig själv, säger 
Veronika Tarnovskaya. 

DET BÖRJADE MED att Atlas Copco beställ
de en uppdragsutbildning till hundra av sina 
kommunikatörer. Det skulle vara en interak
tiv kurs i digital marknadsföring där grupp
arbeten skulle ingå, men ändå helt online 
eftersom kommunikatörer och marknads
förare jobbade i olika länder världen över. 
De digitala plattformer som redan fanns, 
som bland annat Luvit och Live@Lund un
derkändes – Atlas Copco krävde att det skul
le vara snyggt och enkelt med bra funktio
ner. Jessica Hansson på LUCE koordinerade 
uppdragsutbildningen och är nöjd med att 
den även ledde till bra kontakter med led
ningsgruppen för Atlas Copco som kan vara 

till nytta för universitetet och en utvecklings
möjlighet för lärarna.

– Uppdragsutbildning ger möjlighet till 
att frigöra tid till att tänka nytt och ta fram 
material, och i detta fallet en digital platt
form, som man sedan kan återanvända. 
Uppdragsutbildning ska spilla över och ut
veckla LU på flera sätt, säger Jessica Hans
son.

ATT STARTA EN ONLINE-KURS innebar myck
et jobb initialt. Veronika Tarnovskaya lade 
många timmar på att välja relevant innehåll 
och att skapa både en välfungerande teori
del och en praktikdel till varje modul. I den 
praktiska delen ingår även en extern mark
nadsföringskonsult, Sean Duffy, som också 
anlitats som gästföreläsare. Att läsa in före
läsningar och uppgifter och att filma vissa 
av föreläsningarna tog också tid.

– Det var svårt att vänja mig vid att höra 
min röst och jag läste in många gånger för 
att få det att låta mer levande och spännan
de, säger hon.

HITTILLS HAR LUCE tillsammans med Före
tagsekonomiska institutionen gett två kur
ser till Atlas Copco och en tredje kurs disku
teras nu med företagsledningen. Kontakten 
med Atlas Copco har gett Veronika Tarnov
skaya tillgång till deras medarbetare och en 
ingång till en mindre forskningsstudie om 
vad digitalisering innebär i arbetslivet. Men 
den största fördelen med uppdragsutbild
ningen är att hon upplever att hennes un
dervisning har blivit bättre och roligare se
dan hon började arbeta med elärande. 

– Vi har mer tid till fördjupande diskus
sioner eftersom studenterna redan har för
berett sig med modulerna på nätet. Det är 
också mycket trevligare att ge feedback på 

tentor för de svarar och det blir ofta bra sam
tal, säger hon.

Intresset för elärande ledde också till 
att Veronika Tarnovskaya och Jessica Hans
son gick en kurs i blended learning vid AHU 
vid LU. Veronika Tarnovskaya menar att det 
också gäller att lära av studenterna, för de 
ligger ofta mer i framkant digitalt än lärarna.

– Studenternas fantasi och kreativitet är 
gränslös om man låter dem använda den, 
till exempel genom att låta dem redovisa i 
olika former.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

Uppdragsutbildning 
på webben förnyade 
undervisning på campus 

Jessica Hansson och Veronika Tarnovskaya har 
varit med och utvecklat den webbaserade upp-
dragsutbildningen. 

”Vi har mer tid 
till fördjupande 
diskussioner eftersom 
studenterna redan 
har förberett sig med 
modulerna på nätet.”

TEMA | UPPDRAGSUTBILDNING
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Psykisk ohälsa bland studenter på utbildningar 
på Medicinska fakulteten har ökat. Det vill 
man ändra på. Linnea Sandström, som har 
varit ordförande i Medicinska föreningen, listar 
fem saker som man arbetar med för att främja 
den psykiska hälsan hos unga. 

Fem åtgärder som 
ska öka beredskapen 
för psykisk ohälsa

”FÖRSTA HJÄLPEN FÖR PSYKISK OHÄLSA” införs 
och blir ett nytt moment i grundutbildningarna. 
Konceptet är detsamma som för utbildning i hjärt-

lungräddning, men eftersom det är större risk att stöta ihop 
med någon som mår psykiskt dålig än att råka ut för någon 
som får ett hjärtstillestånd, är detta en viktig utbildning.

EN FOKUSDAG FÖR PSYKISK OHÄLSA bland unga 
infördes för första gången under våren. Det är vik-
tigt att dagen kommer tidigt i utbildningarna och 

att den blir skräddarsydd med föreläsningar av människor 
som arbetar professionellt med psykisk ohälsa. Stigmat med 
psykisk ohälsa minskar när man pratar om det. 

GE STUDENTERNA KONKRETA VERKTYG inför mö-
ten med någon som inte mår bra. Här är några tips: 
Träng dig på – personen ifråga kommer att tala om 

ifall du är påträngande, men det mest troliga är att du inte 
är det. Lyssna – att våga lyssna kan vara svårt och läskigt men 
att göra någonting är bättre än att göra ingenting. Ta med 
mat – när det verkligen är kris så kan det normalisera och av-
dramatisera lite att äta något tillsammans. Sök professio-
nell hjälp – det finns många olika nivåer och även jourtelefon 
dygnet runt till studentpräster och sjukvård. 

 
ANSTÄLL EN KURATOR. Den höga pressen på Stu-
denthälsan har gjort att kåren har gett förslag på 
att Medicinska fakulteten ska anställa en kurator 

som komplement till studievägledningen.

INFÖR DELTIDSSJUKSKRIVNING. Anpassa utbild-
ningarna så att studenter kan bli deltidssjukskrivna 
– som systemet ser ut nu så är det nästan omöjligt 

att vara sjukskriven på deltid.

5 Förra ordföranden i Medicinska 
Föreningen Linnea Sandström 
arbetar mot studenters psykiska 
ohälsa. foto: åsa hansdotter
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Vi blir allt äldre. År 2050 räknar man med att antalet personer över 85 år 
kommer att ha fördubblats jämfört med idag. LUM har träffat forskare vid 
CASE, Lunds universitets centrum för forskning om åldrande och stöd
jande miljöer, som i år har utsetts till stark forskningsmiljö. Där tittar man 
på hur tekniken kan hjälpa oss i framtiden – och drar lärdomar av Japan.

Äldreforskning 
  på frammarsch

24                   LUM NR 4 | 2018
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Att unga människor kan och tar till 
sig ny teknik bättre än äldre är en 
vanlig uppfattning. Men stämmer 
det?

Det ska professor Susanne Iwars-
son undersöka i ett projekt om 
vilken betydelse tekniken har, och 
har haft, för olika generationer. 

– När man säger att unga är de som kan 
teknik så är det den digitala tekniken man 
tänker på. Men vem har egentligen upplevt 
mest teknikutveckling – en 85åring eller en 
32åring? Det är en utgångspunkt för pro
jektet, att det är äldre personer som har den 
långa historiken när det gäller att förstå tek
nikskiften, de har ju varit med länge, säger 
Susanne Iwarsson.

HON FORSKAR OM aktivt och hälsosamt 
åldrande som koordinator för CASE (Cen
tre for Ageing and Supportive Environme
nts) och är den som leder arbetet med pro
jektet. Under hösten kommer intervjuer att 
genomföras i fokusgrupper i åldersspannen 
30–39, 50–59 och 70–79.

– I varje grupp diskuterar deltagarna 

CASE 
– STARK FORSKNINGSMILJÖ

2007 inrättades Centre for Age-
ing and Supportive Environments 
(CASE) som ett Centre of Excellence 
av forskningsrådet Forte och finan-
sierades med 60 miljoner kronor 
till och med 2017. Forskning om 
åldrande och stödjande miljöer står 
i fokus. Från och med 2018 är CASE 
formellt inrättat som ett centrum, 
en så kallad stark forskningsmiljö, 
vid Lunds universitet. 

CASE består av forskargrup-
per och motsvarande vid juridiska, 
medicinska och samhällsvetenskap-
liga fakulteterna samt vid Lunds 
Tekniska Högskola. Institutionen för 
hälsovetenskaper vid Medicinska 
fakulteten är hemvist för centrumet.

Läs mer om CASE på: www.case.
lu.se

Läs mer om de starka forsknings-
miljöerna vid Lunds universitet: 
www.lu.se/forskning/starka-forsk-
ningsmiljoer

Tekniken genom livet 
studeras i nytt projekt 

”Nu går 40talisterna 
i pension och de 
äldsta i den gruppen 
närmar sig 80. De har 
haft digital teknik i 
arbetslivet och använder 
både smartphones och 
surfplattor.”

TEMA | ÄLDREFORSKNING

1925
Sveriges Radio 
börjar sända

1958
TV slår 
igenom 

1940-talet
Fryst mat

börjar säljas 

Susanne Iwarsson forskar om aktivt och 
hälsosamt åldrande. foto: kennet ruona

Exempel på när tekniska landvinningar börjat påverka vardagen i Sverige 

1940–50-talen
Dammsugare börjar 
säljas på bred front

1950-talet
Tvättmaskiner blir 

allt vanligare

t

1910–20-talen
Cykeln blir allt 

vanligare

1920–30-talen
Bilen blir allt 

vanligare

Efter 1945
Kylskåp blir vanliga 
i nästan alla hem
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Dementa kommer i kläm
En följd av att vi lever längre är att 
antalet dementa ökar. Det är en 
växande grupp som kommer i kläm 
med nuvarande lagar som inte tar 
hänsyn till människor som förlorat 
förmågan att fatta självständiga 
beslut 

Titti Mattsson, professor i 
 offentlig rätt, ska titta närmare på 
det problemet i ett nytt projekt.

Hon koordinerar flera projekt inom ”äldre
rätt” vilket är ett ungt rättsområde i Sveri
ge som startade i Lund för några år sedan. 

– Att antalet äldre blir fler innebär stora 
utmaningar för samhället, säger Titti Matts
son. I ett land som Sverige där ansvaret för 
de gamla har övergått från familjen till sam
hället blir det extra besvärligt. Vem ska få 
vad av statens kaka? 

Just kring den frågeställningen genom
fördes en ny fördjupningskurs på 15 hp i 
våras, ”Generationskonflikter i rätten”, som 
det var ett stort intresse för, berättar hon. 

ATT ÄLDRERÄTT överhuvudtaget har blivit ett 
rättsområde är en konsekvens av att många 
samhällsförmåner och funktioner som base
ras på ålder regleras i lagar. Som exempelvis 
när man blir myndig eller ska gå i pension. 
Ett annat exempel är den just nu så omde
batterade LSSlagen (lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade) som bland annat 
begränsar möjligheten till förmåner när man 
fyllt 65 år. I Lund var man först i landet med 
äldrerätten och i samarbete med äldrecen
trumet CASE bedrivs mycket framgångsrik 
äldreforskning på universitetet. 

Titti Mattssons professur i offentlig rätt 
är inriktad på socialrätt och hon intresse
rar sig särskilt för människors hälsa och 
livsvillkor. När det gäller äldre säger social
tjänstlagen att de ska ha rätt till ett värdigt 
liv och ges möjligheter att känna välbefin

kring sin teknikanvändning, vilken bety
delse den har och har haft för hälsa, väl
befinnande och hur de lever sina liv. Steg 
två är att resultaten sedan ska använ
das för att skapa en enkät för en natio
nell kartläggning om teknikanvändande 
med fokus på hälsa, välbefinnande och 
livskvalitet, säger Susanne Iwarsson som 
menar att det idag saknas forskning om 
hur personer i olika generationer upp
fattar och ser på den teknik och teknik
utveckling de upplevt under sitt liv.

– Vi blir lätt historielösa men histori
en är viktig. Min pappa föddes 1931 och 
var lantbrukare. Han körde ut virke med 
häst och släde, sedan kom mer avance
rade traktorer och maskiner för skogs
bruk. Hans sonson kör en helautomatisk 
och datoriserad skördare som fäller träd 
och som min far med möda klev upp i 
trots att han var 85 – det var som att åka 
karusell, sa han. Han var i framkant med 
tekniken långt upp i åren. 

ATT ÄLDRE BETRAKTAS som en homo
gen grupp som förknippas med pro
blem, är alltför vanligt tycker Susanne 
Iwarsson som hoppas kunna bidra till att 
nyansera bilden.

– Debatten är dominerad av äldre
vård, social omsorg och alla problem 
som samhället har med äldre som inte 
får plats på särskilt boende, som är sju
ka och vårdberoende och som inte be
griper något om teknik. De flesta upp

fattar sällan sig själv som äldre. Men nu 
går 40talisterna i pension och de äldsta 
i den gruppen närmar sig 80. De har haft 
digital teknik i arbetslivet och använder 
både smartphones och surfplattor.

SOM EN TREDJE DEL i projektet ska fors
karna vända blicken utomlands.

– Man brukar kalla Sverige för värl
dens mest digitaliserade land. Vi ska 
exponera våra resultat från Sverige för 
äldre personer och forskare i tre andra 
europeiska länder, Lettland, Tyskland 
och Italien, för att se om de svenska re
sultaten är giltiga och tillämpbara inter
nationellt, säger Susanne Iwarsson.

OCH UTVECKLINGEN går snabbt. Trygg
hetslarm, kameror, sensorer och ehälsa 
är vardag för många och i framtiden vän
tas artificiell intelligens få stor betydelse 
för välfärdstekniken.

– Det är en naturlig utveckling, men 
ibland förutsätts det att tekniken ska 
lösa så mycket. Om man inte på allvar 
studerar hur tekniken kan integreras på 
ett uthålligt och säkert sätt i människors 
vardag så kommer det att slå tillbaka. 
Människan har mycket att lära av histo
rien för att kunna möta framtida utma
ningar, säger Susanne Iwarsson.

JESSICA BLOEM

FOTNOT. Projektet GenerationTech – 
 Åldrande, teknik och hälsa ur ett genera-
tionsperspektiv pågår fram till 2022.

Lagarna är dåligt anpassade till personer som inte kan fatta självständiga beslut

TEMA | ÄLDREFORSKNING
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20001980 1990 2010

1981
Persondatorn

lanseras

1990-talet
Internet 

slår igenom

1992
Första GSM-nätet 

öppnas, grunden för 
mobiltelefonin.

1979
Första telenätet 
för faxar öppnas

1976
VHS-video-

spelaren 
lanseras

t

Forts. Exempel på när tekniska landvinningar börjat påverka vardagen i Sverige 

2007
iPhone
lanseras

2010
iPad

lanseras
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Dementa kommer i kläm

nande. Och just kring rätten till ett värdigt 
liv handlar det aktuella demensprojektetet 
”Vems röst? Biståndshandläggning och de
mens” som Titti Mattson nyligen fått peng
ar till från Kampradsstiftelsen och som star
tar efter årsskiftet.

– Som en följd av att hjärnan inte all
tid hänger med kroppen upp i de allt hö
gre åldrarna ökar antalet dementa (se ar
tikel på sidan 30). Och dagens lagstiftning 
tar inte alltid hänsyn till dem som saknar för
mågan att påverka sin tillvaro, vilket går ut 
över de demens sjukas livsvillkor, förklarar 
Titti Mattsson som driver det nya projek

tet tillsammans med demensexperten Lot
tie Giertz som är socionom och forskare i 
socialt arbete på Linnéuniversitetet. 

En vanlig återkommande situation är när 
en äldre person inte klarar att ta hand om 
sig själv hemma och skulle behöva flytta till 
ett vårdboende, men själv inte inser det och 
lever kvar i någon typ av misär. 

DEN NYA DEMENSSTUDIEN är en uppfölj
ning av ett tidigare projekt ”Leva med de
mens, vård och sociala vårdsystem”, också 
det finansierat av Kampradsstiftelsen. Det 
visade på den typen av brister som har med 

lagstiftningen att göra och även att kraven 
på vård och trygghet för dementa och deras 
anhöriga inte alltid uppfylls. 

Titti Mattsson menar att en förklaring är 
att den allmänna lagstiftningen inom social 
omsorg och sjukvård grundas på frivillighet 
och självbestämmande. 

– Socialtjänsten kan alltså i princip inte 
ingripa om inte samtycke ges av den enskil
de och det är ett återkommande och svårt 
dilemma som kan påverka både de dementa 
och deras anhöriga negativt. Det är också 
tungt för dem som arbetar inom socialtjäns
ten att inte alltid kunna bidra på det sätt som 
den äldre egentligen skulle behöva. 

FÖR ETT ÅR SEDAN infördes Framtidsfull
makten som innebär att man kan utse en 
särskild person att ta hand om sina ange
lägenheter om man i framtiden inte längre 
kan göra det själv. Fullmakten gäller dock 
främst egendom och inte personliga om
sorgsfrågor. Titti Mattsson tror att den full
makten skulle kunna utvecklas. Hon jämför 
också med England där man har en smidi
gare lagstiftning kring omsorg av personer 
med nedsatt förmåga. 

– Jag tycker att svenska lagstiftare inte 
har tagit ansvar för att säkerställa många 
äldre dementas värdighet och livsvillkor. 
 Istället har man litat på den enskildes för
måga till självständiga beslut i alla lägen. 
Men sen vill vi förstås inte ha tillbaka den 
gamla lagstiftningen då man kunde omyn
dighetsförklara människor. 

INOM RAMEN FÖR det tvååriga projektet 
ska Titti Mattsson och Lottie Giertz granska 
lagarna och praktiken. Projektet ska även 
tillhandahålla en handlingsplan för det prak
tiska arbetet i kommunerna.

– Det handlar om att ge dem som ar
betar med socialtjänsten bättre verktyg för 
att hantera de dilemman som uppstår när 
dementa behöver åtgärder som de inte kan 
samtycka till, säger hon.

TEXT OCH FOTO: MARIA LINDH

FOTNOT. I våras fick den nya forsknings miljön 
”Health Law” sju miljoner kronor av Crafo-
ordska stiftelsen, som även den koordineras 
av Titti Mattsson och som också represente-
rar äldrecentrumet CASE inom äldrerätten. 

Lagarna är dåligt anpassade till personer som inte kan fatta självständiga beslut

”Jag tycker att svenska lagstiftare inte har 
tagit ansvar för att säkerställa många äldre 
dementas värdighet och livsvillkor.”

Titti Matts-
son, profes-
sor i  offentlig 
rätt, tycker 
att det är pro-
blematiskt 
att lagstifta-
ren har litat 
på den enskil-
des förmåga 
till självständi-
ga beslut i alla 
lägen.
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Satsa på att skruva upp värmen 
hemma hos äldre eller förbättra 
isoleringen. Förse japanska sittbad-
kar med handtag för att förhindra 
drunkningsolyckor. 

Det är några bostadsanpassning-
ar som pågående japansk-svenskt 
forskningssamarbete vid Lunds 
universitet pekar mot. 

Lika som bär men ändå inte. Det är det som 
gör jämförelser mellan Japan och Sverige in
tressanta. Den förväntade livslängden är till 
exempel hög i båda länderna. Men varför 
japanerna lever längre och har fler hälso
samma år under sina liv är en sak som väcker 
forskarnas nyfikenhet.

– Sverige har höga sjukvårdskostnader 
och sociala kostnader på grund av hälso
problemen i åldersgruppen. Därför blir det 

Japansksvenskt samarbete
ger bättre bostäder för äldre

intressant med jämförelser mellan länder
na, säger Björn Slaug, forskningsingenjör 
vid CASE (se faktaruta på sidan 25).

Han är internationell mentor för  Rumiko 

TsuchiyaIto, postdoktor vid Dia Founda
tion for Research on Ageing Societies, To
kyo. Hon har jämfört olycksstatistik i Japan 
och i Sverige och genom hennes jämförelser 
framträdde vikten av insatser i de japanska 
badrummen.

– En av mina första artiklar handlade om 
drunkning i badkar, vilket är den vanligaste 
dödsorsaken bland äldre i Japan när det gäller 
olyckor i hemmet, säger Rumiko TsuchiyaIto. 

I JAPAN ÄR DET TRADITION att ta ett bad 
varje dag och eftersom man bor trångt är 
bostäderna ofta utrustade med sittbadkar. 
Dessa kan vara svåra att ta sig ur om man 
är gammal och skör. Att förse badkaren 
med handtag kan därmed vara en lämplig 
bostads anpassning. I Sverige är det istället 
fallolyckor som toppar statistiken för död
liga olyckor inomhus bland äldre.

Japaner blir i genomsnitt äldre och håller sig friska längre än svenskar trots att deras bostäder inte alltid är anpassade för äldre. foto: shutterstock

Rumiko Tsuchiya-Ito är postdoktor vid Dia 
Foundation for Research on Ageing Societies 
i Tokyo och samarbetar med lundaforskarna.
foto: erik skogh
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MIRAI

150 år av diplomatiska förbindelser. Det firar Sverige och Japan i år. Därav 
storsatsningen på projektet MIRAI som ska stimulera till ökat forskningsutbyte 
mellan länderna inom materialvetenskap, hållbarhet och åldrande.

Projektet MIRAI (2017–2019) är ett samarbete mellan totalt 15 svenska 
och japanska universitet och riktar sig till juniora forskare. Lunds universitet 
är koordinator för den svenska delen och CASE (se faktaruta på sidan 25) har 
här blivit en naturlig partner genom sina redan pågående samarbeten inom 
åldrande, boende och hälsa med universiteten Keio och Waseda i Japan. 

I Japan, liksom i Sverige, innebär den 
pågående demografiska utvecklingen sto
ra utmaningar. Samtidigt förväntas Sveri
ges befolkning växa enligt prognosen för 
2050 medan den japanska krymper – trots 
liknande födelsetal och livslängd. Skillnader 
gällande migrationen utgör en trolig förkla
ring. I bägge länderna kommer behovet av 
bostadsanpassningar att öka.

RUMIKO TSUCHIYA-ITO har intresserat sig 
för Housing Enabler (HE), ett vetenskapligt 
verktyg som Björn Slaug varit med och ut
vecklat. Det är ett instrument som bland an
nat mäter tillgängligheten i boendet utifrån 
individens förutsättningar och bostadens 
utformning. HE finns i olika utföranden, till 
exempel som app, och utformas olika bero
ende på målgrupp. 

– Min ambition är att ta fram en anpas
sad japansk version av Housing Enabler, be
rättar Rumiko TsuchiyaIto.

Sådana finns redan för ett flertal länder, 
till exempel Danmark, Finland och USA, an
passade efter landets bostadsstandarder 
och byggtraditioner, bostadsbeståndets 
skick och ålder, nationella riktlinjer och re
gelverk med mera.

ETT ANNAT OMRÅDE som väcker nyfikenhet 
är inomhustemperaturen.

– Japanerna är intresserade av hur vi 
svenskar lyckas hålla våra hus varma, be
rättar docent Steven Schmidt, biträdande 

JAPAN–SVERIGE

2017:
Sverige: 10 miljoner invånare
Japan: 126 miljoner invånare

Andelen 65 år eller äldre 
i befolkningen
Sverige: 20 procent
Japan: 27 procent

2050 (prognos):
Andelen 65 år eller äldre 
i befolkningen
Sverige: 23 procent
Japan: 39 procent

Andelen hälsosamma år 
i livet 2015:
Japanska kvinnor: 78 år
Svenska kvinnor: 73 år
Japanska män: 72 år
Svenska män: 70 år

Källa: Statistiska centralbyrån, 
SCB och Japan Ministry of Internal 
Affairs and Communications.

handledare för doktoranden Yukie Hayashi 
vid Keio University. 

HENNES AVHANDLINGSARBETE inriktar sig 
mot hur inomhustemperaturen påverkar 
äldre såväl i Japan som i Sverige. Många äld
re japaner bor kallt vintertid i bostäder med 
en temperatur under 18 grader. Samarbetet 
har redan gett resultat och den första pu
blicerade studien visar att funktionsförmå
gan hos dessa äldre blir sämre. Bland annat 
försvagas styrkan i händernas gripförmåga. 

– En slutsats av detta kan vara att en yt
terst relevant bostadsanpassning är att sub
ventionera äldres uppvärmningskostnader 
eller förbättra värmesystemen och isolering, 
säger Steven Schmidt.

Även kollegan Björn Slaug tycker att 
samarbetet med Japan är viktigt och givan
de ur flera aspekter.

– Vi hoppas lära oss mer om vilka fakto

rer som bidrar till att japanerna inte bara le
ver längre än svenskarna, utan även behål
ler hälsan högre upp i åldrarna, säger han.

ERIK SKOGH

FOTNOT: Läs mer om Housing Enabler (HE): 
Unika kartläggningar av de värsta miljöhin-
dren i hemmet och ute på stan https://bit.
ly/2m4C1Bd

Steven Schmidt och 
Björn Slaug vill lära 

sig mer om vilka fak-
torer som bidrar till 

att japanerna inte 
bara lever längre 

än svenskarna, utan 
även behåller hälsan 

högre upp i åldrarna. 

TEMA | ÄLDREFORSKNING



30                          LUM NR 4 | 2018

– Vi måste förstå åldrandet i sig för 
att kunna hjälpa människor med 
Alzheimer och demens och så små-
ningom förhindra att dessa sjukdo-
mar uppstår.

Det menar Henrik Ahlenius vid 
Stamcellscentrum, som arbetar med 
en försöksmodell för mänskligt 
nervcellsåldrande. I förlängningen 
är målet att kunna angripa pro-
blemen med nya läkemedel eller 
stamcellsbaserad behandling.

Alzheimer och demens är så kallade neuro
degenerativa sjukdomar, vilket innebär att 
nervceller i hjärnan tappar sin funktion och 
bryts ner kontinuerligt. Enligt Socialstyrelsen 
insjuknar varje år uppemot 25.000 personer 
i Sverige i en demenssjukdom, och det är 
främst äldre personer som drabbas.

I HJÄRNAN FINNS framförallt nervceller och 
gliaceller, vilka tidigare kallats stödjeceller 
eftersom de bygger upp allt det i hjärnan 
som inte är nervceller. Processerna i hjärnan 
framstår nu, enligt Henrik Ahlenius, som allt 
mer komplexa, bland annat eftersom det vi
sat sig att flera typer av celler i hjärnan är in
blandade i nervcellernas funktion.

– En typ av gliaceller, astrocyter, som 
man tidigare trodde endast hade en funk
tion som stödjevävnad, har under de senaste 
tio åren visat sig även kunna kontrollera hur 
nervcellerna skickar sina signaler. Man tror 
nu att dessa celler är viktiga både vid sjuk
domar och när allt är normalt.

För att förstå processerna i hjärnan och 
studera funktionen hos hjärnans olika cel
ler måste man kunna göra försök med olika 
kombinationer av nervceller och stödjeceller 
och titta på både sjuka och åldrade celler. 
Målet är att få fram en cellbaserad modell 
för mänskligt nervcellsåldrande och neurod
egenerativa sjukdomar, som Alzheimer med 

Vad gör demenssjukdomar 
med våra hjärnor?

MISSION IS POSSIBLE 

Detta är en förkortad version av en 
artikel i temat ”Från livmoder till 
ålderdom”, publicerad i Mission is pos-
sible, ett digitalt vetenskapsmagasin 
vid Lunds universitet. Temat innehåller 
även artiklar om att leva med Parkin-
son och om hur föräldrarnas livsstil före 
de skaffar barn påverkar fostret. 
Läs mer på missionispossible.lu.se

 I detta arbete använder sig Henrik Ah
lenius och hans grupp av flera nyskapande 
teknologier. Bland annat har de tagit fram 
nya metoder för att producera hjärnans oli
ka celltyper var för sig från mänskliga em
bryonala stamceller i cellodlingar.

– Den forskning vi gör här utgör enligt 
min mening grunden till att utveckla nya be
handlingsmetoder för åldersrelaterade sjuk
domar i hjärnan. När vi vet vilka celler som 
påverkas och hur, och när vi utvecklat me
toder för att skapa de celler som skadats, 
kan vi börja tänka på stamcellsbaserad be
handling även för dessa sjukdomar, säger 
Henrik Ahlenius

PIA ROMARE

genetiska förändringar, vilken sedan kan an
vändas för att skapa åldrade och/eller sjuka 
hjärnceller.

Hjärnan är uppbyggd av nervceller och olika stödjeceller. Bilden visar nervceller ihopkopplade 
i stora nätverk. foto: stamcellscentrum

Henrik Ahlenius arbetar med en försöks-
modell för mänskligt nervcellsåldrande. 
foto: tove smeds

TEMA | ÄLDREFORSKNING
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Kalle Ankaöversättare 
stöttar humaniora

Istället för att testamentera vill hon vara delaktig och bidra nu. 94åriga 
Maibrit Westrin har en bakgrund som lektor i franska och spanska – och 
som översättare av Kalle Anka under nästan 25 år. Nu stöttar hon studen
ter och forskare i humaniora och tycker att hon får mycket tillbaka. 

Donatorn Mai-
brit Westrin vill 
ge humaniora en 
vitamininjektion. 



32                          LUM NR 4 | 2018

WESTRINSTIFTELSEN
Per Anders och Maibrit Westrins 
stiftelse startade 2013 med syfte 
att stötta vetenskaplig forskning 
inom humaniora och dela ut föl-
jande:
• Stipendier för att täcka studie-

avgiften för utomeuropeiska 
masterstudenter

• Stipendier till bästa uppsats 
inom romanska språken – span-
ska, franska, italienska

• Tryckbidrag till avhandlingar
• Översättningsbidrag till engelska 

av böcker inom romantiken 

Med resoluta steg, gåstavar 
och solkeps kommer Mai
brit Westrin in i universitets
huset för att låta sig intervju

as. Hon har tidigare ofta valt att vara lite av 
en doldis men nu vill hon gärna tala om ro
manska språk, humaniora och varför hon 
väljer att donera till universitetet.

– Jag vet så väl att humaniora ofta får 
stryka på foten och att det som skänks gör 
nytta, säger Maibrit Westrin, som själv dok
torerat i franska. 

Per Anders och Maibrit Westrins stiftelse 
delar ut bidrag till utomeuropeiska master
studenter i humaniora och till bokproduk
tion. Varje år delas också ett pris ut till den 
bästa uppsatsen inom romanska språk. Ma
ken Per Anders Westrin var lektor i peda
gogik och psykologi vid LU men var mest 
namnkänd som översättare av Kalle Anka 
mellan 1957 och 1981. Men bakom signa
turen P A Westrin på serietidningar dolde 
sig också Maibrit Westrin.

– Jag var lite mer ”highbrow” och ville 
inte ha mitt namn på Kalle Ankatidningar
na som akademiker, trots att många vuxna 
och även professorer läste Kalle Anka då, 
säger hon.

ATT HITTA de svenska uttrycken till  Kalle An
kas pratbubblor var ett kreativt tandemar
bete under 25 år, från 50 till 80talet. Pa
ret översatte dessutom originalserier från 
många andra språk än engelska – som hol
ländska, tyska, italienska och franska.

– Till slut visste vi ju i stort sett vad Kalle 
skulle säga. Gränsen gick när vi fick in en se
rie på turkiska, då sade vi nej. 

Paret Westrin bidrog med många kluriga 
och humoristiska uttryck i Kalle Anka som 
”Långtbortistan” och ”uschiamej”. Ordet 
”läskeblask” uppfann de när Kalle druckit 
något mousserande och raglade omkring i 
en italiensk Kalle Ankaserie. Det fungerade 
inte i en svensk barnserietidning. 

Att Maibrit Westrin skulle få läsa i Lund var 
på inget sätt självklart. Hon växte upp i Sävsjö 
i en familj med många barn och lite pengar. 
Men det fanns en lärare på gymnasiet i Ek
sjö, som såg den språkbegåvade Maibrit och 
ordnade så att hon fick bo gratis under en del 
av sin studietid i Lund, hos professor Eilert 

Ekwall, känd ortnamnsforskare. Det visade 
sig att han var född i Sävsjö och inspektor i 
Smålands nation, där Maibrit naturligtvis blev 
medlem och så småningom sexmästarinna. 
Efter studierna arbetade hon en tid som lek
tor på Romanska institutionen och sedan 
på Katedralskolan som språklärare. Hon sä
ger att hon aldrig behövde höja rösten. Det 
stämmer säkert om hon hade hälften av den 
pondus som hon utstrålar som 94åring.

Eftersom hon alltid har varit nyfiken och 
velat lära sig nytt sökte hon sig vidare till 

akademin, som hon än idag fortsätter vara 
en del av som donator. 

– Jag får höra så mycket intressant och 
dessutom får jag träffa dem som får stipen
dier, säger Maibrit Westrin och syftar bland 
annat på den fina ceremoni med kaffe och 
kakor där studenter och forskare presente
rar sin forskning eller sin uppsats.

Som pensionär har Maibrit skrivit hund
ratals brev på spanska för Amnestys räkning 
till presidenter, ministrar och andra besluts
fattare. Amnestys massiva brevkampanjer
na sätter press på regeringar att ge fångar 
en rättegång.

– Jag fick få svar, men vi vet att det spe
lar roll, säger hon.

Nu skriver hon inte längre brev men är 
fortfarande aktiv i flera olika föreningar. Ef
ter att hennes man, Per Anders Westrin, dog 
2003 så valde hon att skruva upp engage
manget i föreningslivet.

Men hur är det att bli gammal?
– Sinnen och krafter avtar. Men jag klarar 
fortfarande av att ta mig ut och träffa männ
iskor och lyssna på musik, något som jag 
är beroende av. Annars vet jag inte vad jag 
skulle ta mig till.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

”Jag vet så väl att humaniora ofta får stryka 
på foten och att det som skänks gör nytta.”

Maibrit Westrin fikar ihop med Helena Perhag på Donatorrelationer.
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Genom alla kurser och yogande har hon 
tränat på att öka sin acceptans för att alla 
människor är olika. Alla har något de bär på 
och sin egen väg att gå.

– Det är lättare att lägga saker där de hör 
hemma nu. Är någon otrevlig så är det deras 
problem, inte mitt. Det var länge sedan jag 
kände mig kränkt.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

MAJA PETERSON

AKTUELL: Laddar upp inför LU-arbe-
te på Bokmässan 27–30 september. 
Går anatomikurs för att lära sig mer 
om hur kroppen påverkas och stärks 
av olika yogapositioner.
GILLAR: Berättelser – folksagor, 
fantasy, serier, mytologi. 
OGILLAR: Att spela roller, att för-
söka vara perfekt. ”Det går fint att 
vara yogalärare och äta hamburga-
re, dricka massor av kaffe och älska 
champagne”
BOR: Nyinflyttad i Sandby efter 
tjugo år i Lund. 
FAMILJ: Mannen Stefan, Noel 11 och 
Alexander 15 år, valpen Indy

Om man glömmer att knacka på hennes 
dörr kan man hitta henne i en yogaposi
tion. Maja Peterson är administratören 
som efter ett liv utan träning blev yoga
frälst. Idag är yogan inte bara träning för 
kroppen utan en livsfilosofi som genom
syrar vardagen.

Yoga blev hennes livsfilosofi
Trots att hon har startat yogaföretag med 
sin syster och både undervisar och ordnar 
resor, så har hon inga planer på att läm
na jobbet som administrativ koordinator på 
Humanistlaboratoriet.

– Mitt jobb är oerhört varierande. Ena da
gen får man slänga på sig kavajen och visa 
labbet för ambassadörer, andra dagen hand
lar det om att skriva policys eller lägga in i 
Lucat, säger hon och tillägger att kolleger
na på humanistlaboratoriet är ett stort plus.

ATT YOGAN SKULLE ha gjort henne bättre 
på jobbet vill hon inte säga. Men hon kan 
sträcka sig till att hon mår bättre på jobbet 
och har blivit bättre på att starta om, om 
koncentrationen brister.

– Jag har blivit medveten om min kropp 
och hjärna och känner vad som behövs – 
antingen det är tio djupa andetag, några 
armhävningar eller att sträcka ut rygg och 
axlar, säger Maja Peterson och nämner att 
ibland kör de rörlighetsövningar tillsam
mans på kontoret.

MAJA PETERSON VAR TJEJEN som helst stod 
över gympan och som vägrade att sporta på 
fritiden. Hon beskriver sig själv som en nörd, 
som var med i schackklubben som barn och 

läste massor, särskilt fantasy och serietid
ningar. Att träna var ointressant. 

Men efter trettio och två graviditeter så 
kände hon sig stel och svag. Det var slitsamt 
att bära på barn. Att de till att börja med få 
yogatimmarna skulle bli starten på en ny livs
filosofi hade hon ingen aning om. Men idag 
har svag och stel bytts mot stark och vig, 
även om en bruten fot förra sommaren med 
efterföljande snedbelastning och diskbråck 
fortfarande ger sig till känna. Och det man 
lär sig på yogamattan – att inte döma sig 
själv och bara acceptera nuet – är en inställ
ning som även kan appliceras på diskbråck.

– Det går långsamt tillbaka, men jag för
söker kämpa på och träna, säger Maja Pe
terson.

IDAG FÅR HON ALLT OFTARE tyst på gubben 
på axeln som säger att hon inte duger. Tiden 
får helt enkelt räcka till och när timmarna är 
slut så är det ”good enough”. Självklart är 
vissa perioder mer intensiva men hon ser till 
att de följs av lugnare arbetsperioder. 

– Det är lättare att inte fastna i hjulet när 
man har gjort sig av med onödiga förvänt
ningar, antingen det handlar om att försöka 
vara en perfekt LUadministratör, mamma 
eller yogalärare, säger Maja Peterson.

När Maja Peterson inte 
praktiserar yoga arbetar 

hon som administratör på 
Humanistlaboratoriet.

 folk.
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Nya insektsarter 
upptäckta i Lund

I mitten av juni finkammade universitetets biologer gräs, buskar, 
träd, asfalt och vattendrag runt institutionens byggnader. Allt 
för att ta reda på vilka växter och djur som lever där. Nu är 
kartläggningen klar, bland fynden finns 21 rödlistade arter och 
sex arter som aldrig tidigare påträffats i Sverige.
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A lla de nya arterna är steklar. Två 
är dem är dessutom nya släk
ten i Sverige, berättar Pål Axel 
Olsson, ansvarig för sommarens 

bioblitz, den allra första på Biologiska insti
tutionen.

Det var Christer Hansson, forskare och 
intendent vid Biologiska museet, som hit
tade fem av de sex nya steklarna. Metoden 
kan tyckas enkel: en timmes håvande i ve
getationen.

– Det är kul att hitta nya arter, men jag 
blev nog mer överraskad av mängden ar
ter som jag hittade, cirka 150 arter parasit
steklar, säger Christer Hansson.

Bioblitzen anordnades den 15 juni. Un
der ett dygn inventerade biologer och andra 
en begränsad yta runt Biologiska institutio
nens byggnader. Hela tiden med målet att 
hitta allt som lever, såväl växter som djur. 
Ett syfte med inventeringen är att öka kun
skapen kring vilka arter som är beroende av 
varandra. På så vis blir det lättare att bevara 
den biologiska mångfalden.

I SOMMAR har fynden från bioblitzen un
dersökts och analyserats och nu står det 
klart att biologerna hittade totalt 913 ar
ter, 21 av dem rödlistade. Bland de rödlista
de finns fåglar, ryggradslösa djur, lavar och 
kärlväxter dit örter, buskar och träd räknas.

En av de rödlistade arterna är bålgetings
glasvinge, en fjäril som ser ut som en bål
geting. Den är mycket sällsynt. En annan art 
som inte tillhör de rödlistade, men som Pål 
Axel Olsson ändå framhåller är elritsa, en 
fisk som indikerar att vattnet där den lever 
är friskt. Elritsan fångades av Anders Pers
son, som även fångade abborre, mört, spigg 
och signalkräfta i den lilla bäcken och dam
men utanför Ekologihuset. 

Att det är gott om arter runt institutionen 
kommer inte som en direkt överraskning för 
biologerna. I stadsmiljöer finns ofta många 
olika arter. En anledning är att urbana miljöer 
fläckvis består av förvildade områden, bryn 
där flora och fauna får frodas. Med andra ord 
en typ av områden som till stor del gått förlo
rade i takt med exploateringen av jordbruks
mark. En annan anledning är att många arter 
trivs på solbelysta, varma plättar och områ
den, något som ofta finns i städer.

Pål Axel Olsson betonar att vilda, urbana 
områden i sydvästra Skåne har särskilt stor 
betydelse för diverse arter eftersom land
skapet i övrigt är hårt exploaterat, mer än 
på många andra håll i Sverige.

– Dessutom är sydvästra Skåne unikt 
både geologiskt och klimatologiskt, vilket 
gör att de vilda miljöerna här kan gynna 
många arter som helt saknas på andra håll i 
landet, säger han. 

FYNDEN FRÅN SOMMARENS bioblitz har 
rapporterats till Artportalen, en webbplats 
för observationer i svensk flora och fauna. 
Rapporteringen innebär att antalet arter 
som registrerats på Artportalen från Bio
logiska institutionens begränsade områ
de nästan tredubblats, från 465 till 1266. 
Dessutom ökade antalet rapporterade ar
ter i Lunds kommun med 309 och hamnar 
för första gången över 10.000strecket med 
totalt 10.304 arter. 

TEXT: JAN OLSSON
FOTO: INGER EKSTRÖM, 

CHRISTER HANSSON

 

SEX NYA ARTER

Steklar är insekter och finns i hela 
världen. Bland andra hör bin, myror 
och getingar dit. De allra flesta 
steklar har en midja som skiljer bak-
kroppen från mellankroppen. 
Ett resultat av bioblitzen är att 
Sverige fått sex nya arter och två nya 
släkten. Dessa är:
•  Tumidiclava bimaculata 
 (ny art och släkte)
•  Lathromeris germanica 
 (ny art och släkte)
•  Aprostocetus crassiceps (ny art)
•  Quadrastichus anysis (ny art)
•  Metaphycus chermis (ny art)
•  Trissolcus semistriatus (ny art)

Källa: Wikipedia och Pål Axel Olsson, 
Biologiska institutionen

Överst: Lathrome-
ris germanica och 
Tumidiclava bim-
aculata. Underst: 
Quadrastichus any-
sis.

Pål Axel 
 Olsson ansva-
rade för som-
marens bio-
blitz.

Resultatet av Anders Perssons håvande på förra sidan: elritsa, abborre och mört.
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Matteo Bruschettini är neona
talläkare som för tre år se
dan kom han till Sverige för 
att forska om hjärnans ut

veckling hos för tidigt födda barn. Redan i 
sitt hemland Italien var han involverad i Co
chrane – ett internationellt nätverk som re
censerar och sammanställer medicinsk kli
nisk forskning. Efter Cochranes lansering i 
Lund förra året är han numera chef för den 
svenska delen. 

– Varje år publiceras en miljon medi
cinska vetenskapliga artiklar och behovet 
av systematiska översikter har ökat. Det är 
helt omöjligt för sjuksköterskor och läkare 
att sätta sig in i allt som publiceras och re
sultaten i olika kliniska studier kan också 
vara osäkra och skilja sig åt, förklarar Mat
teo Bruschettini.

EN DEL STUDIER kan vara gjorda av perso
ner som inte är tränade i att producera bra 
forskning. Andra kan hålla nobelprisnivå. 
men av något skäl har forskarna inte lyck
ats publicera sina resultat på ett effektivt 
sätt. Det finns många faktorer som påverkar 
den forskning som rapporteras, vilket i näs
ta steg inverkar på hälsovårdens standard. 
Därför är Cochrane viktigt – ett oberoende 
nätverk som systematiskt kvalitetsgranskar 
och summerar bästa tillgängliga evidens av 
forskning för beslutsunderlag till hälso och 
sjukvården. 

– Ett exempel på den här typen av sam
manställande arbete är att man tidigare all
tid förordat att spädbarn ska sova på ma
gen. Men genom att granska olika studier 
insåg man att man kunde minska antalet 
plötsliga spädbarnsdödsfall genom att re
kommendationerna istället ändrades till att 
barn bör sova på rygg.

I SVERIGE VET de flesta sjuksköterskor och 
läkare vad Cochrane är och använder det i 
sitt dagliga arbete. De rekommendationer 

som kommer från WHO är också till mer än 
80 procent grundade på recensioner från 
Cochranenätverket. Eftersom huvuddelen 
av dagens medicinska forskning finansieras 
av läkemedelsindustrin är det centralt att 
man är oberoende och transparent. Därför 
består Cochranes nätverk mestadels av fri
villiga som arbetar ideellt. 

Under den korta tid som Cochrane va
rit igång i Sverige har det väckt ett enormt 
intresse och Matteo Bruschettini tycker att 
lanseringen har gått över förväntan. Men 

trots att Cochrane grundades redan 1993, 
har det dröjt tills förra året innan man kom 
igång i Sverige.

– Sverige är ett av de bästa länderna i 
världen för medicinsk forskning och många 
likt mig, har lämnat sina länder för att kom
ma hit och forska. Men Sverige har satsat 
mycket mer på prekliniska och kliniska stu
dier, observationsstudier och registerforsk
ning än översiktsartiklar, vilket jag tror är en 
av anledningarna till att lanseringen av Co
chrane har dröjt.

MATTEO BRUSCHETTINI ser nu fram emot 
att få fler personer knutna till det svenska 
nätverket och ser mycket positivt på fram
tiden. 

– En rolig nyhet för medicinstudenterna 
vid Lunds universitet är faktiskt en kurs om 
Cochrane och dess arbetssätt, något som vi 
hoppas kunna införa även på utbildningarna 
vid andra svenska universitet, avslutar han. 

TEXT & FOTO: 
ÅSA HANSDOTTER

Fuskare och nobelpristagare 
granskas av Cochranes nätverk
Med en miljon vetenskapliga publikationer varje år är det omöjligt att 
hålla koll på vad som händer inom medicinsk forskning. Lösningen är ett 
oberoende globalt nätverk som granskar allt från eventuella fuskare till 
potentiella nobelpristagare. Det är också ett stort hjälpmedel för läkare när 
de ska hitta de senaste rekommendationerna för olika behandlingar.

”De rekommendationer som kommer från 
WHO är till mer än 80 procent grundade 
på recensioner från Cochranenätverket.”
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Koffein kan hjälpa
för tidigt födda barn
Varje år föds 400 extremt prema-
tura barn – det vill säga spädbarn 
som är födda före 28:e graviditets-
veckan. Dessa ömtåliga patienter 
är mycket sjuka och dödligheten är 
så hög som 50 procent för de barn 
födda i 22–23:e veckan. 

De som överlever får ofta långsiktiga 
neurologiska skador och olika grader 
av cerebral pares – en rad störningar av 
muskelkontroll som uppstår på grund 
av hjärnskador innan hjärnan är färdig-
utvecklad. Detta kan självklart ge stora 
konsekvenser för framtida utveckling och 
skolgång. Behandling med koffein är det 
enda som hittills har visat sig vara fram-
gångsrikt för dessa små barn.

– Spädbarnen får höga doser av koffein 
intravenöst i blodet vilket minskar dödlig-
heten och sänker risken för cerebral pares. 
Koffeinet motverkar även andningsuppe-
håll, som är ett vanligt förekommande 
symtom efter en mycket för tidig förloss-
ning, förklarar Matteo Bruschettini som 
arbetat som neonatalläkare i sexton år 
och som nu forskar på hjärnans utveckling 
hos för tidigt födda barn. 

En tes är att koffeinet inverkar på lung-
ornas syresättning och därigenom påver-
kar hjärnan positivt. Men mekanismerna 
bakom koffeinets skyddande effekter 
är inte helt kartlagda och det är många 
aspekter av att ge koffein till spädbarn 
som måste undersökas närmare. I Espresso 
study som leds av Matteo Bruschettini, är 
målet att granska koffeinets inverkan hos 
för tidigt födda kaniner. Dos, behand-
lingens varaktighet och effekterna vid 
vuxen ålder är några av de faktorer som 
forskarna tittar närmare på. 

– Detta är den första validerade stu-
dien vars syfte är att beskriva effekterna 
av koffeinbehandling för nervsystemet. 
70 dagar hos en kanin motsvarar ungefär 
tolv års ålder hos en människa. Vi kommer 
att utvärdera djuren genom hjärnmagne-
tisk resonans (MRI) och med beteendes-
test kontrollera bland annat kognition och 
minne, säger Matteo Bruschettini. 

COCHRANE COLLABORATION 
Cochrane Collaboration är ett globalt oberoende nätverk av forskare, 
praktiker, patienter, vårdgivare och människor i allmänhet som är intresse-
rade av hälso- och sjukvårdsfrågor. Det är en icke vinstdrivande organisa-
tion med över 37.000 medarbetare i fler än 130 länder som tillsammans 
arbetar för att producera trovärdig och tillgänglig hälsoinformation som 
är fri från kommersiell inverkan och andra intressekonflikter. 
Motto: Tillförlitlig evidens. Informerade beslut. Bättre hälsa.
Hemsida: www.sweden.cochrane.org

ÅSA HANSDOTTER

Matteo Bruschettini är neonatalläkare, forskare och chef för den svenska delen av Cochrane-
nätverket.
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forskning.

GRANSKNING. Peer review – kollegial 
fackgranskning av vetenskapliga 
publikationer innan de accepteras 
för publicering – kan vara en otack-
sam historia. Trots stor arbetsinsats 
utgår ingen ersättning och sällan 
något erkännande. Initiativtagare 
till ett nyinstiftat pris vill ändra på 
åtminstone det sistnämnda.

Annika Björkdahl är professor i statsveten
skap och även redaktör för den internatio
nella tidskriften Cooperation and Conflict. 
Nyligen introducerade hon och hennes 
medredaktörer en helt ny priskategori i fors
karvärlden: ett pris till bästa fackgranskning 
av en artikel.

– När vi i våras lanserade priset på en kon
ferens i San Fransisco fick vi i princip stående 
ovationer. Folk var väldigt positiva till initia
tivet! berättar Annika Björkdahl.

Med priset vill hon uppmärksamma en 
arbetsinsats som är en vital del i det aka
demiska blodomloppet. På annat håll finns 
ofta en tradition av priser, exempelvis till 
bästa vetenskapliga publikation, konferens

bidrag eller avhandling, men fram till nyli
gen inte till bästa ”review”, som är det ved
ertagna begreppet.

SÅ KLART VILL Annika Björkdahl också sti
mulera till högre kvalitet på granskningen. 
Som redaktör är hon oerhört beroende av 
att forskare ställer upp.

– Det är ett problem idag att få kollegor 
att sig an sådana här uppdrag. De hinner 
inte. Det här hör jag också från andra re
daktörer, säger hon.

Nytt pris lyfter fram
bästa peer review

Annika Björkdahl introducerade nyligen ett 
pris till bästa fackgranskning av en artikel.
foto: kennet ruona

Utöver tidsbristen, är också det faktum 
att arbetet sker i det tysta en orsak till att 
det är svårt att hitta folk. För att garantera 
ärlig feedback är peer reviewarbetet ano
nymiserat. Artikelförfattaren får aldrig reda 
på vem som granskat, och kanske föreslagit 
avslag, på deras bidrag. Eller som gett kon
struktiva kommentarer.

– Jag har länge tyckt att det skaver, även 
om grundtanken med anonym granskning 
är rätt och viktig. Men det går ju att miss
bruka anonymiteten och göra en medioker 
arbetsinsats, samtidigt som andra gör en 
jätteinsats och bidrar till att höja kvalitén, 
säger hon. 

I SAMMA VEVA som initiativet till priset an
nonserades i San Fransisco i våras utsågs 
också den första pristagaren. Av samman
lagt 35 accepterade och publicerade ar
tiklar det gångna året ansågs en brittisk 
forskare ha skrivit bästa review med mo
tiveringen att ”kommentarerna bidragit 
till att avsevärt höja kvaliteten på artikeln 
och lyfta fram forskningens unika teoretis
ka och empiriska bidrag”. Nämnda review 
publicerades också i senaste numret av tid
skriften. I maj nästa år är det dags att kora 
nästa vinnare.

– Det är redan flera tidskrifter som hört 
av sig och vill veta mer. Det här är ett nytt 
grepp och jag hoppas idén får spridning, 
säger hon.

KRISTINA LINDGÄRDE

Pris till bästa peer 
– Annika Björk-
dahl har introdu-
cerat en helt ny 
priskategori i den 
akademiska värl-
den. foto: shutter-
stock 
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KARRIÄRVÄGAR. Minska användning-
en av forskaranställningar och an-
vänd meriteringsanställningar i stor 
utsträckning, och som ett tydligt 
steg i ett sammanhållet akademiskt 
karriärsystem!

Det är två av tio rekommendatio-
ner som ges i den nu färdiga rappor-
ten ”Goda och tydliga karriärvägar 
vid Lunds universitet”.  

I förra numret av LUM intervjuades Mia 
Rönnmar, professor i civilrätt och dekan för 
Juridiska fakulteten, om arbetet med rap
porten som nu är överlämnad till rektor. Hon 
konstaterade då att hanteringen av tjänster 
och forskarnas möjligheter till goda karriär
vägar skiljer sig åt mellan de olika fakulte
terna. Men det har inte hindrat henne att 
ge tio rekommendationer som gäller för hela 
universitet. I anslutning till rekommendatio
nerna har hon utvecklat tillvägagångssättet 
med instruktioner och tips.

NÄR DET GÄLLER TJÄNSTERNA bör man 
undvika forskaranställningar, särskilt tillsvi
dareanställningar som forskare och på deltid 
med låg sysselsättningsgrad. Både biträdan
de universitetslektors och postdoktorsan
ställningar är att föredra och man bör ana
lysera utmaningar inom varje fakultet för att 
komma över hinder för fullt användande av 
dessa tjänster. Vidare bör man införa en mer 
specifik reglering av den biträdande univer
sitetslektorsanställningen i anställningsord
ningen. Överlämna till varje fakultet att fatta 
ett strategiskt förankrat beslut – med hän
syn till goda och tydliga karriärvägar, som en 
generell fakultetsgemensam norm för den 
biträdande universitetslektorsanställning
ens längd. Längden på anställningen ska 
anges vid utlysningen.

En del av rekommendationerna handlar 
om utveckling – såsom av säkerställning
en kring rekrytering, det strategiska och 
långsiktiga arbetet av stödet för akademisk 
meritering, kompetensutveckling och kar
riärutveckling. Utveckling av det systema
tiska arbetet med jämställdhets och lika
behandlingsfrågor, av Lunds univeristet som 
internationellt lärosäte och av hur man yt
terligare kan stimulera samverkan med det 
omgivande samhället. 

SLUTLIGEN REKOMMENDERAR Mia Rönn
mar att man ska göra en noggrann över
syn och revidering av anställningsordning
en i ljuset av bland annat denna utredning.

Rapporten kan beställas hos carina.wick
berg@rektor.lu.se

MARIA LINDH

Rapport om karriärvägar:

”Satsa mer på 
meriteringstjänster”

Nyupptäckt mutation 
stärker immunförsvaret
MEDICIN. Hälften av befolkningen har 
en mutation som kraftigt ökar nypro-
duktionen av ett av immunförsvarets 
viktigaste vapen, T-celler som tillverkas i 
thymus, ett organ i immunförsvaret. Det 
visar en studie som även konstaterar att 
kvinnor producerar dubbelt så många av 
nämnda celler som män. Könsskillnaden 
kan vara en tänkbar förklaring till varför 
kvinnor mer sällan drabbas av infektio-
ner men oftare av autoimmuna sjukdo-
mar än män. 

– Det är en viktig vetenskaplig upp-
täckt. Den visar hur det skiljer sig mellan 
män och kvinnor på biomolekylär nivå, 
säger, Jacob Bergstedt, bioinformatiker, 
doktorand i reglerteknik. 

Hjälpsamma fåglar kan 
belönas med ledarroll
BIOLOGI. Hittills har det ansetts att fåg-
lar som lever i grupper, men inte har 
egna ungar, hjälper till att föda upp 
sina yngre syskon för att de delar gener 
och på så vis försäkrar sig om att gener-
na förs vidare. Men den bilden stämmer 
bara delvis enligt en ny studie. 

– Resultaten visar att hjälpsamheten 
inte bara gagnar familjemedlemmarna, 
utan också ökar chanserna för dem som 
hjälper till att senare i livet ta över i 
gruppen, något som kan liknas vid att få 
jackpot i ett reproduktionskasino, säger 
biologen Charlie Cornwallis.

Mia Rönnmar är professor i civilrätt och de-
kan för Juridiska fakulteten och har lett ar-
betet med rapporten ”Goda och tydliga kar-
riärvägar vid Lunds universitet”. foto: kennet 
ruona

Ny forskning visar att det finns skillnader 
hos kvinnor och män när det gäller pro-
duktionen av immunförsvarets ”strids-
piloter”, T-cellerna. foto: mostphotos

För fler artiklar om forskning vid Lunds 
universitet se: www.lu.se/nyheter
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MIKAEL KLINTMAN, THOMAS LUNDERQUIST, 
ANDREAS OLSSON
Gruppens grepp – Hur vi fördomsfulla 
flockvarelser kan lära oss leva tillsammans
(Natur & Kultur)

Hur fungerar vi när vi kategoriserar andra människor? Om detta 
skriver en professor i psykologi, en journalist och en docent i psy
kologi. Med hjälp av den senaste forskningen beskrivs hur våra 
hjärnor hanterar information om andra människor på olika sätt, 
och även hur vi beter oss olika mot andra, beroende på om vi pla
cerar dem som ”oss” eller ”dom”. Bara genom att förstå hur vi 
fungerar kan vi hitta sätt att undvika konflikter som grundar sig i 
fördomar, menar författarna.

LUDVIG QVARNSTRÖM (RED.)
Swedish Art History
(Lunds universitet)

Detta är boken för den som är intresserad av Sveriges visuella 
 kultur och konst över tid. Boken innehåller över 200 färgbilder på 
konst – från hällristningar och medeltida kyrkor till politiska af
fischer och samtida performance art. Det är även den första ut
förliga boken om svensk konsthistoria som är skriven på engelska. 
 Boken innehåller tjugo kapitel, skrivna av arton olika författare 
med varsitt unikt perspektiv.

WILHELM AGRELL
Det dunkla pusslet
(Natur & Kultur)

Idag vet spionerna för mycket för sitt eget bästa, menar Wilhem 
Agrell, professor i underrättelseanalys, i denna bok där han beskri
ver spionagets historia. Det dunkla pusslet handlar om så mycket 
mer än efterkrigstid, Stasi och machospioner från USA och Sovjet. 
Agrell går tillbaka ända till faraonernas spejare och konstaterar 
att de flesta spionerna genom historien har varit kvinnor. I  boken 
finns en lång rad tragiska och ibland dråpliga historier om hur 
spioner genom såväl rått våld som högteknologisk utrustning för
söker lägga ”det dolda pusslet” snabbare än sina motståndare.

KLASGÖRAN KARLSSON
Att undervisa i historia på universitetet
(Studentlitteratur)

Detta är en bok som konkret kopplar ihop ett universitetsämne 
med möjligheter och problem. Ett antal lundahistoriker och en 
antik vetare skriver om hur historia kan förstås och läras ut med 
 olika infallsvinklar. Ska historia undervisas som en framåtrörelse 
 eller ska vi ta sats i våra egna senmoderna föreställningar? Även hur 
 genus, etnicitet och klass påverkar historieundervisningen tas upp.

Mitt och ditt 
– ska det vara så svårt?
– Ofta framstår det som positivt att 
dela, låna, och utbyta tjänster eller 
ägodelar. Samtidigt lär vi oss tidigt att 
ägandet är viktigt. Porösa gränser mel-
lan mitt och ditt kan göra människor 
upprörda, arga och kränkta. I den här 
antologin tar forskare upp vitt skilda 
infallsvinklar på mitt och ditt – från 
lånade prylar, villaträdgården, arvskif-
ten, organdonation och våldtäkt. 

När blir ditt och mitt inte viktigt?
– Det handlar ofta om när vi vill bygga 
nära relationer och vi vill att det ska 
finnas ett ”vårt” istället. Att få frågan 
om vi vill låna ut något kan ge oss en 
känsla av att vi behövs. Runt matbor-
det vill vi också – oftast – dela med oss 
till nära och kära.

Vårt liv, min kris heter ett 
kapitel – vad handlar det 
om?
– Det handlar om skilsmäs-
sor – om när vi och vårt 
upphör. Sedan handlar det 
plötsligt om mig och mitt – 
min livskris och hur jag ska 
lyckas ta mig ur den.

KARIN SALOMONSSON (RED.)
Mitt och ditt. 
Etnologiska perspektiv på 
ägandets kulturella betydelse
(Lunds universitet)

Karin Salomonsson, docent i etnologi.

boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP
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När rektor i slutet av vårterminen lämnade Universitets
huset och fick frågan ”hur känns det”, av Sydsven
skans reporter, blev svaret ”det känns väl ingenting”. 
Jag tror att han är ganska ensam om sin uppfattning.

För många av oss – studenter, lärare, administratörer och tidi
gare rektorer – har Universitetshuset en central betydelse i vardag 
och fest. För min egen del började kontakten i mitten av 50 talet 
med inskrivning i det stora rummet på södra sidan av atrium. I 
rummet intill residerade dåvarande rektor Philp Sandblom. På an
dra sidan korridoren fanns räntekammaren. 
Så hade det också sett ut när huset invigdes 
1882. Motsvarande lokaler i norra delen 
disponerades från början av fakulteterna, 
men hit flyttade sedan rektor och konsisto
rium. Därunder fanns en källare med myck
et fukt. En av mina kollegor som hade ären
de dit ner kallade den för ”bassängen”. 

Denna del av huset är nu avstängd för sanering. Här ställs man 
inför den problematik som fått nuvarande rektor att lämna sitt 
gamla tjänsterum.

EN STÄNDIGT VÄXANDE administration har efterhand fyllt flera av 
de ursprungliga lektionssalarna. Philip Sandblom ville emellertid 
gärna ha kvar en institution på tredje våningen. Ämnet konsthis
toria hade etablerats 1919 och vi tog då över en del av ritmäs
tarens gamla domäner. Den stiliga överljussalen här uppe fanns 
däremot från början. Skånska Konstmuseum/Pictura var länge en 
populär mötesplats och en sluss till samhället ”utanför murarna”. 
Utställarna växlade från Hill och Imaginisterna till Jan Håfström 
och Matisse. Ett uppmärksammat arrangemang handlade om hu
set självt när det fyllde hundra år.

Om Universitetshusets betydelse under alla år, skriver Sten Åke 
Nilsson, professor em i konstvetenskap. Han förklarar varför huset 
nu drabbats av fuktskador och uppmanar universitetsledningen att 
överge planerna på att flytta till Kungshuset och istället återvända 
när det anrika Universitetshuset är färdigsanerat. 

Mycket hade hänt sedan huset togs i bruk och slitaget märk
tes, framför allt i aulan, det mest praktfulla rummet. Min instal
lationsföreläsning hösten 1981 kom därför att handla om arki
tekten Helgo Zettervall och behovet av en restaurering. Bland 
lyssnarna fanns CarlGustaf Andrén, nybliven universitetskans
ler med säte i Byggnadsstyrelsen. Hans efterträdare som rektor i 
Lund, Nils Stjernquist, var också entusiastisk. Och det stora arbe
tet genomfördes av Restaureringsgrupp Syd och FOJAB Arkitekt
kontor och tog två år. 

Även Atrium, den centrala hallen, åter
ställdes. Och sfinxerna, som represente
rar de från början fyra fakulteterna, kunde 
återvända till sina gamla häckningsplatser 
på taket. De gjöts av stuckatören Hans Rät
hel och firades i juni 1993. För kostnaderna 
svarade Crafoordska stiftelsen. Sfinxerna 
”lyfter” fasaden både visuellt och som sym

boler; i sitt sammanhang står de för den högsta kunskapen.

FYRTIO RUM OCH SEX KORRIDORER listade Elof Tegnér när han en 
gång skrev om det nya Universitetshuset. Ett enkelt schema kan 
man tycka, men Zettervalls arkitektur är i grunden rationell och 
har visat sig flexibel och användbar genom åren. Och det grekisk
romerska formspråk han använde har i dag nära motsvarigheter i 
postmodern design. 

Ett hus att återvända till, således. Men varför inte pröva södra 
sidan, där rektor satt från början, med perspektivet mot Domkyr
kan och de nya alléerna i Lundagård?

STEN ÅKE NILSSON, 
PROFESSOR EM. I KONSTVETENSKAP

Universitetshuset 
– en byggnad att återvända till

”Zettervalls arkitektur är 
i grunden rationell och 
har visat sig flexibel och 
användbar genom åren.” 

gästtyckaren.
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på jobbet.

Minskat buller gör dig 
betydligt effektivare
LJUDMILJÖ. Vi vet att buller påverkar 
inlärningsförmågan, skapar irrita-
tion och stress. Detta ger i sin tur 
lägre effektivitet på arbetsplatsen. 
Vissa forskningsrön pekar mot att 
effektiviteten skulle kunna öka 
ända upp till 50 procent med rätt 
ljudmiljö.

Minnesforskare och kognitionsvetare har 
gjort mycket forskning på hur ljudmiljön 
påverkar inlärning inom skola och förskola. 
Nu har forskarna börjat göra studier om uni
versitetets ljudmiljö utifrån samma modeller 
som man har använt i skolan.

– På universitetet krävs en god akustik 
då både anställda och studenter ofta ska 
bearbeta ett tungt intellektuellt material, 
säger Frans Mossberg som är forskare på 
Ljudmiljö centrum vid de Humanistiska och 
teologiska fakulteterna. 

På universitetet är framförallt foajéer, 
kontorsmiljöer och föreläsningssalar stora 
utmaningar vad gäller ljudmiljön. När en sal 
har så dålig akustik att det är ansträngande 
uppfatta vad föreläsaren säger blir det svårt 
att ta till sig innehållet.

– Detta kan man lära sig av personer med 
riktiga hörselskador. De får jobba så otroligt 
mycket för att höra och för att förstå under 
ett föredrag att de är helt slut efteråt, berät
tar Frans Mossberg. 

LJUDMILJÖCENTRUMS IDÉ är att ha ett 
övergripande perspektiv och samla alla dis
cipliner som är involverade i ljudmiljöfrågor 
som exempelvis medicin, teknik, design, 
miljövård, akustik och juridik.

Medicin kommer till exempel in efter
som ljudmiljön kan trigga olika sjukdoms
tillstånd. Buller är en känd stressfaktor och 
kan påverka folk med hjärtkärlsjukdomar, 

diabetes typ 2 och öka risken för stroke. 
– Ibland vill man inte ta bort ljud. Det 

görs också experiment för att tillföra ljud 
i vissa miljöer. På Sveriges lantbruksuniver
sitet (SLU) utvecklar forskarna terapeutiska 
ljudträdgårdar. Dessa hoppas man till exem
pel ska underlätta för dementa att kunna få 
höra naturljud i sin vardag, berättar Frans 
Mossberg.

Ljudmiljöcentrum arrangerar även ett 
stort tvärvetenskapligt symposium på BMC 
i dagarna om demens och ljudmiljö.

FRANS MOSSBERG MENAR att den mesta 
forskningen kring öppna kontorslandskap 
tyvärr bekräftar farhågan att det inte är en 
lysande idé. Men man kan jobba med olika 
saker för att förbättra den typen av ljud
miljö.

– Det behöver inte vara dödstyst för att 
det ska vara en bra ljudmiljö. Jag brukar tän
ka på det som ett avståndsperspektiv – man 
hör små ljud, som bidrar till att vi precis som 
fladdermöss kan orientera oss i omvärlden. 
Men om det till exempel skulle stå en Harley 
Davidson precis bredvid oss och varva då hör 
vi ingenting annat, säger Frans Mossberg.

Det handlar om att göra en relativ ljud
dämpning av rummet och i det arbetet in
går att lära folk att visa hänsyn genom att 
till exempel dämpa sina röster. 

– Småprat kollegor emellan kan vara 
mycket störande. Vi människor är anpassa
de för att särskilt uppfatta människoröster 
och har därför svårt för att sålla bort ljud av 
samtal, säger Frans Mossberg.

AKUSTIKBEHANDLING av rummet med hjälp 
av takplattor, mattor och möblers material 
och placering är också väsentligt. En annan 
del i arbetet är att kartlägga störande ljud 
som fläktar, slamrande saker, hur folk rör sig 
in och ut ur rummet och så vidare. Genom 
att sänka reflektionerna av ljud i ett rum på
verkas mänskliga beteenden per automatik. 

– Människor blir lite försiktigare och det 
blir en fridfullare miljö med lugn och ro för 
arbete eller studier, säger Frans Mossberg.

TEXT & FOTO: GISELA LINDBERG

Frans Mossberg 
är forskare på 
Ljudmiljöcen-
trum, där man 
nu undersöker 
ljudmiljöer vid 
universitet. Här 
sitter han i en 
ljuddämpande 
fåtölj på LUX.



LUM NR 4 | 2018     43

SEMINARIUM. Sitter musiken i krop-
pen, själen eller bara i huvudet? 
Psykiskt sjuka upplever musik an-
norlunda än vad friska personer gör 
och att skapa egen musik när man 
är sjuk kan vara en helande process. 

Detta tar seminariet Kroppens 
klanger och medicinens musik upp.

Musikvetaren och musikskribenten Tobias 
Lund är fascinerad av paradoxen att musik 
genom till exempel dans och arbetssånger 
kan vara tätt knuten till kroppen men att 
den till formen också kan vara så abstrakt. 
Han är intresserad av hur vi människor kan 
skapa vår egen musik i huvudet av ljuden 
runtomkring oss – även om vi ligger stilla i 
en sjukhussäng.

– Jag tror mycket vore vunnet om fler 
upptäckte möjligheten att leka med ljud och 
att i huvudet skapa sin egen musik. Att vara 
kreativ och skapa kan vara en helande pro
cess, säger Tobias Lund.

HAN BERÄTTAR OM en nära anhörig som 
drabbades av hjärtinfarkt. Väl på sjukhu
set var han mycket orolig. Men sedan fo
kuserade han på ljudet av regnet som föll 
på fönsterblecket och på hur det lät tillsam
mans med droppmaskinens rytmiska dropp. 

– Det lugnade honom, han skapade själv 
musik av ljuden runt honom och han fick 
kontroll över något, säger han. 

Ett annat mer anspråksfullt exempel på 
musikalisk formlek är Sjostakovitjs Symfoni 
nr 15 som skrevs mellan två hjärtinfarkter. I 
slutet av sista satsen är det som om själva 
musiken upplöses och ersätts av sus och oli
ka blippljud som det ligger nära till hands 
att förbinda med Sjostakovitjs erfarenhet av 
sjukhusets ljud.

– Det kan verka uppgivet, ja hemskt, när 
en snart döende tonsättare låter sin sista 

symfoni sluta så. Men det är ju också en se
ger om det faktiskt var så att han tog dessa 
ljud som omgav honom och bearbetade 
dem musikaliskt. Mellan det konkreta och 
det abstrakta finns ett rum för estetisk lek. 
Där kan man vara fri också när man är sjuk.

Detta kommer Tobias Lund att tala om på 
det öppna seminariet Medicinens musik och 
kroppens klanger. Där kommer även Sören 
Nielzen, tidigare docent i psykiatri och diri
gent, att prata om hur människor med olika 
slags psykiska sjukdomar upplever musik. 

– Den känslomässiga upplevelsen av 
musik förändras när man är psykiskt sjuk. 
Genom att studera varseblivningen och de 
känslomässiga reaktionerna kan man snab
bare diagnostisera till exempel schizofreni, 
säger Sören Nielzen.

Sören Nielzen har även uppfunnit en ap
parat som mäter hjärnaktiviteten i samband 
med akustiska signaler. Den har använts i 
vården i olika landsting för att snabbare di
agnosticera bland annat schizofreni, men 
också blivit kritiserad för att inte vara base
rad på tillräcklig forskning.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

VAD: Medicinens musik och kroppens 
klanger. Föreläsningar varvade med 
musik från stråkensemble under led-
ning av Elena Nicolaidis. 
NÄR: 4 oktober kl 18:30–20:30 
VAR: Palaestra et Odeum

Psykiskt sjuka 
hör musik annorlunda

Debatt i Lund:
Vem kan man lita på?
DEBATT. I en tid när allt fler upp-
lever verkligheten på radikalt 
olika sätt – vem ska man då lita 
på? Hur mår samhällets klassiska 
auktoriteter? Medierna, univer-
siteten, myndigheterna, skolan, 
kyrkan? Och vilka blir nya aukto-
riteter när gamla underkänns? 

I en politiskt turbulent tid utmanas 
ovedersägliga fakta av skicklig propa-
ganda. Vad kan och bör vi människor 
göra åt det? Hur stärker vi tilliten till 
varandra, till korrekt information och 
till vederhäftig forskning? 

Debatt i Lund tar sig den 4 oktober 
kl 20.00 an frågan om tillit på bredast 
möjliga sätt, med nedanstående kvali-
ficerade panel:
•  Louise Bringselius, docent i före-

tagsekonomi i Lund och vetenskap-
lig rådgivare i Tillitsdelegationen

•  Niklas Altermark, statsvetare i Lund 
och verksam i Tillitsdelegationen 

•  Paulina Neuding, debattör och chef-
redaktör för nättidskriften Kvartal. 

•  Lars Trägårdh, professor i historia 
vid Ersta Sköndal högskola. 
Moderator är Andreas Ekström, 

kulturjournalist och författare, och 
debatten hålls på Café Athen i AF-
borgen, Sandgatan 2.

på gång.

Musikvetaren 
Tobias Lund.

Debatt i Lund arrangeras på Café Athen 
på Akademiska Föreningen. foto: johan 
bävman
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21 SEPTEMBER Föreläsning med Dr 
Kim, Graduate School of international 
Studies (GSIS) at Korea University: “What 
brings Peace/War to the Korean Pe-
ninsula? The logic of power versus 
the logic of reassurance”. Kl 13.00–
15.00 Centre for East and SouthEast 
Asian Studier, room 005, Sölvegatan 18 
B, Lund.

21 SEPTEMBER Föreläsning. ”Cour-
se on anisotropic banach spaces and 
dynamics 6”. Kontakt: tomasp@maths.
lth.se Kl 13.15–15.00 MH 227, Lund.

22–23 SEPTEMBER Quantomshow 
i Vattenhallen. En fysikshow som tar 
dig med på en resa genom vågor, musik, 
energi, ljus, färg och laserljus. Kl 12.00–
17.00 Vattenhallen Science Center, John 
Erikssons väg 1, Lund.

24–25 SEPTEMBER Konferens ”Lund 
circuit design workshop 2018”. Info: 
http://cdworkshop.eit.lth.se Kontakt: pia.
bruhn@eit.lth.se

25 SEPTEMBER Föreläsning. Lunds 
senioruniversitet. Professor Bodil  Jönsson: 
”Leva livet – hela livet”. Kl 14.00 i 
Pingstkyrkans stora sal, Stora Södergatan 
25, Lund. 

26–30 SEPTEMBER Seminarium, 
AIML workshop: ”Academy- Society 
Collaboration”. Info och program, 
http://aiml.lu.se/events/20180926col
laboration/ MA:6, Matteanexet, Sölvega
tan 20, Lund, Kontakt karl.astrom@math.
lth.se

29–30 SEPTEMBER Forskar Grand 
Prix och Expedition Mundus i Vatten-
hallen. Under helgen bjuder forskare på 
populärvetenskapliga presentationer, dis
kussioner och handsonaktiviteter. Läs 
mer på www.vattenhallen.lth.se. Vatten
hallen Science Center, John Ericssons väg 
1, Lund.

4 OKTOBER Seminarium, ”Medici-
nens musik. Kroppens klanger”. Kl 
18.30–20.30 Palaestra et Odeum, Para
disgatan 4, Lund. Kontakt: jonatan.wist
rand@med.lu.se. Se även artikel på sidan 
42.

6 OKTOBER Planetariet i Lund fyl-

på gång.

Följande professorer installeras:
HENRIK WENANDER, offentlig rätt
JAN ASTERMARK, klinisk koagula
tionsmedicin
KARIN BROBERG, arbets och miljö
medicin
ULF EKELUND, akutsjukvård
MARTIN ENGLUND, medicinsk 
 forskning med särskild inriktning 
mot epidemiologi och ortopedi
ANN HERMANSSON, öron näs 
och halssjukdomar
RICHARD INGEMANSSON, thorax
kirurgi
TOMAS JANSSON, medicin och teknik
FREDRIK LIEDBERG, urologi
YVONNE LUNDBERG GIWERCMAN, 
experimentell patologi med inriktning 
mot cancer
JOHAN MALMSTRÖM, avancerad 
proteomicsmasspektroskopi
MAGNUS RASMUSSEN, infektions
medicin
MÅRTEN SEGELMARK, njurmedicin
EWA SITNICKA QUINN, stamcells
biologi med inriktning mot lymfocyt
utveckling

ÅSA WESTRIN, psykiatri
MO HAMZA, riskhantering och 
 samhällssäkerhet
CHARLOTTA JOHNSSON, reglerteknik
VOLKER KRUEGER, datavetenskap, 
särskilt robotsystem
ERIK LARSSON, datorarkitektur
LUIS MUNDACA, policyanalys
HENRIK TEHLER, riskhantering och 
samhällssäkerhet
CHRISTINE WAMSLER, hållbarhets
vetenskap
JOHAN ANSELMSSON, företags
ekonomi
SYLVIA SCHWAAG SERGER, 
forskningspolitik
YANN CLOUGH, miljövetenskap
MARIE DACKE, sinnesbiologi
LARS HARRIE, naturgeografi med 
 inriktning mot geomatik
KATARINA SJÖGREEN GLEIS-
NER, medicinsk strålningsfysik med 
 inriktning mot medicinsk avbildning
LENA STRÖM, geobiosfärsvetenskap
SUSANNA TÖRNROTH HORSEFIELD, 
biokemi med inriktning mot integrala 
membranproteiner

Installation av universitetets nya professorer

Lunds universitets nya professo-
rer installeras den 12 oktober kl. 
16.00 vid en högtidlig ceremoni 
i Universitetshusets aula med ef-
terföljande mingel i Pelarsalen.

Universitetets nya professorer installe
ras av rektor. I samband med installa

tionen håller en av de nya professorerna 
– installandi – en kortare populärveten
skaplig föreläsning. Lunds universitets 
studentkårers ordförande håller stu
denternas tal till de nyinstallerade pro
fessorerna som besvaras av en av pro
fessorerna. Öppen tillställning, ingen 
föranmälan krävs. 
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len Science Center, John Ericssons väg1, 
Lund.

15 OKTOBER Konferens EASE Fina-
le Future Workshop. Info: http://ease.
cs.lth.se/oct15reg/ Kl 13.00–16.00 Medi
con Village, hörsal 302, Lund. Kontakt: 
jonas.wisbrant@cs.lth.se

16 OKTOBER Föredrag, ”Sprit-
smuggling på Östersjön”. Centrum för 
Öresundstudier bjuder in till ett öppet 
föredrag om sprit, spänning och snabba 
maskiner – om smugglingens vardag och 
människorna bakom. Kl 18.00 –19.00 på 
Lunds stadsbibliotek, S:t Petri Kyrkogata 
6, Lund. Kontakt: mia.krokstade@cors.
lu.se

20 OKTOBER Rigmors musikraket i 
Vattenhallen. En resa från minsta atom, 
genom vårt solsystem ända till Pluto. Kl 
13.00 Vattenhallen Science Center, John 
Ericssons väg 1, Lund.

23 OKTOBER Föreläsning, Lunds 
senioruniversitet. Professor Thore Hus
feldt: ”Det artificiella hotet”. Vad är 
och hur fungerar artificiell intelligens? 
Är det något som vi bör oroa oss för? 
Är det verkligen ett hot? Är det något 
vi borde, eller ens kan, skydda oss mot? 
Thore Husfeldt är professor i datave
tenskap vid Lunds universitet. Kl 14.00 i 
Pingstkyrkans stora sal, Stora Söderga
tan 25, Lund. 

24 OKTOBER Föreläsning med Jo
han Jansson, docent i företagsekonomi 
vid Ekonomihögskolan och K2, Natio
nellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, 
”På spaning efter cirkulär ekonomi 
och hållbar konsumtion”. Kl 18.00–
19.30 Lunds stadsbibliotek, atriumgår
den, Lund.

25 OKTOBER LUCSUS-seminarium. 
om ERC Synergy Grant ‘DICE’ med pro
fessor Emily Boyd. Kl 10.15 i Wrangelska 
huset, rum 117, Biskopsgatan 5, Lund. 
Kontakt: cecilia.von_arnold@rektor.lu.se

27–28 OKTOBER Atomresa och 
Quantoumshow i Vattenhallen. Kl 
12.00–17.00 Vattenhallen Science Cen
ter, John Ericssons väg 1, Lund.

28 OKTOBER Föredrag, ”Tjugoen 

strängar och en kalebass”. Ett samtal 
om (och i) korans musik. Det västafrikan
ska harpinstrumentet kora spelas numera 
över hela världen, också i Sverige. Vad 
finns att berätta om denna resa? Och vad 
säger musiken? Fiolspelmannen och pro
fessorn i musikpedagogik Eva Saether 
möter Andreas Åkesson, svensk jali (mu
siker) som lärde sig spela kora i Gambia. 
Kl 15.00–16.30 Kapellsalen, Palaestra et 
Odeum, Paradisgatan 2, Lund.

28 OKTOBER Konsert. Lunds aka
demiska kör och Palaestra vokalensem
ble framför tillsammans med solister och 
orkester Wolfgang Amadeus Mozarts 
”Reqiuem”. Dirigent Cecilia MartinLöf. 
Entré 100 kr. Biljetter finns att köpa på 
Biljettbyrån (Bangatan 1, Lund), www.
ticketmaster.se och Kulturcentralen, 
www.kulturcentralen.nu Kl 16.00 i S:t Jo
hannes kyrka, Malmö.

29 OKTOBER–4 NOVEMBER Höstlov 
i Vattenhallen. Info: www.vattenhallen.
lth.se. Vattenhallen Science Center, John 
Ericssons väg 1, Lund.

31 OKTOBER Föreläsning, ”Hur 
långt räcker biobränslena?”. I omställ
ningen till ett fossilfritt samhälle finns det 
många förhoppningar om att biodriv
medel är en viktig pusselbit. Samtidigt 
finns det farhågor om att biomassan inte 
räcker eller att dess framställning skapar 
nya miljöproblem. Föredragshållare är Pål 
Börjesson, professor i miljö och energi
system. Kl 18.00–19.30 på Lunds stads
bibliotek, atriumgården, Lund.

1 NOVEMBER LUCSUS-seminarium: 
”Fixing climate change by mortga-
ging the future: Negative emissions, 
spatiotemporal fixes and the political 
economy of delay”. Kl 10.15 Wrang
elska huset, rum 117, Biskopsgatan 5, 
Lund. Kontakt: Cecilia.von_arnold@rek
tor.lu.se

ler 40 år. För att fira detta får alla besö
kare gratisshow i planetariet. Astronomi 
kommer att ligga i fokus i verksamheten 
hela helgen både innanför och utanför 
planetariet. Kl 12.00–17.00 Vattenhal
len Science Center, John Ericssons väg 1, 
Lund.

8 OKTOBER Seminarium ”Vem ska 
vara författare?”. Etikseminarium om 
medförfattarskap. Kl 12.00–13.00, Edens 
hörsal, Lund.

9 OKTOBER Föreläsning. Lunds 
senior universitet, professor Peter Råd
ström: ”Goda och onda bakterier i 
vårt viktigaste livsmedel – dricksvat-
ten”. Peter Rådström är föreståndare för 
Avdelningen för teknisk mikrobiologi på 
Kemikum. Han ingår i en expertgrupp för 
framtida dricksvattenproduktion i Stock
holm. Kl 14.00 i Pingstkyrkans stora sal, 
Stora Södergatan 25, Lund. Info: www.
folkuniversitetet.se

10 OKTOBER Hälsovetenskapens 
dag. Tema: aktivitet och rörelse. En 
eftermiddag med föreläsningar dit alla är 
varmt välkomna! Anmälan senast den 3 
oktober. Plats: Institutionen för hälsove
tenskaper, Margaretavägen 1B, 222 40 
Lund. Kontakt: hälsovetenskapensdag@
med.lu.se

11 OKTOBER Konferens ”City futu-
res – collaboration between science 
and society for sustainable solu-
tions”. Plats: Internationella miljöinstitu
tet, Tegnérsplatsen 4, Lund, kl 09.00–
16.00. Kontakt: jenny.palm@iiiee.lu.se

11 OKTOBER Filmvisning + sam-
tal. Skissernas Museum visar filmen ”Siri 
Derkert Triology”. Därtill ett samtal 
med koreografen och dansaren Teresia 
Björk om den konstnärliga processen. Kl 
18.00–20.30 Skissernas Museum, Lund.

12 OKTOBER Professorsinstallation. 
Nya professorer installeras vid en hög
tidlig ceremoni i Universitetshusets aula 
med efterföljande mingel i Pelarsalen. Kl 
16.00, universitetets aula, Paradisgatan 
2, Lund. Se även vidstående artikel.

13–14 OKTOBER Robotshow i Vat-
tenhallen. Kl 12.00–17.00 , Vattenhal

disputationer.
För kommande disputationer vid Lunds uni
versitet, se www.lu.se/lup/disputations
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Humaniorapris 
till framstående forskare
Einar Hansens Forsk
ningsfonds svenska 
pris för framstående 
humanistisk forsk
ning tilldelas histori
kern Joachim Öst-
lund. Han prisas för 
en nyskapande och 
högst relevant form 
av historieskrivning 
som ger nya perspek
tiv på kulturmöten i en globaliserad värld. 
Prissumman är 150.000 danska kronor. 
Det svenska hederspriset går till profes
sorn i etnologi Lynn Åkesson för hennes 
originella forskningsinsatser och mångår
iga bidrag till utvecklingen av humaniora 
och teologi vid Lunds universitet.

hänt.

Joachim Östlund.

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

Stipendier och konferensbidrag från

Anvisningar för ansökan – se hemsidan:

www.sol.lu.se/forskning/stipendier/the-birgit-rausing-language-programme/  

 Beslut om tilldelning sker i november2018.

The Birgit Rausing  
Language Programme

Science for Society  
– Bridging the Gap!

Welcome to a Phd-conference all about knowledge transfer between academia and 
society. We invite you to learn how research can bring on change in society and hear 
how other PhD-students have “bridged the gap”. Join PhDs and Postdocs from Sweden, 
Denmark and Norway for this year’s conference in Lund, Sweden!

7-8 Nov

The conference is free of charge for PhDs and Postdocs.

For more information, programme and registration visit
www.phdconferencelund.event.lu.se

REDAKTÖR: MARIA LINDH
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ERC starting grant 
till medicinare
Darcy Wagner, fors
kare vid Medicinska fa
kulteten, har tilldelats 
det prestigefyllda ”ERC 
starting grant” för sin 
forskning kring biotek
niskt framställd lung
vävnad baserad på 3D 
bioprinting. 

Prisas för sitt 
akademiska ledarskap
För andra året delar Fu
ture Faculty ut  Minerva 
award for academic 
leadership. Detta år är 
det Pia Sundgren, pro
fessor i diagnostisk ra
diologi, som prisas för 
sitt akademiska ledar
skap. Future Faculty, 
som är en sammanslutning av disputerade 
forskare Medicinska fakulteten, vill genom 
detta pris lyfta värdet av gott akademiskt 
ledarskap. De egenskaper som bedöms är 
ärlighet, förtroende, rättvisa, respekt, an
svar och mod. 

Grattis Lena Neij... 
... professor och föreståndare 
för Internationella Miljö-
institutet som utsetts till 
ordförande i Lunds kommuns 
klimatpolitiska råd. 

Hur kändes det att erbjudas den 
posten?
– Mycket spännande, jag ser fram 
emot att fördjupa samarbetet mel-
lan LU och Lunds kommun för att 
möta klimatutmaningarna.
 
Och vad ska du konkret göra?
– Det klimatpolitiska rådet repre-
senteras av forskare med bred 
kompetens. Tillsammans ska vi 
utvärdera kommunens insatser och 
komma med rekommendationer för 
hur kommunens arbete kan utveck-
las vidare. 

Pedagogiska priser 
till duktiga lärare
Det pedagogiska priset ”Skalpellen” 
som ges av läkarstudenterna termin 
8 gick till Evgenia Manousaki vid 
Ortopediska kliniken. Samtidigt de
lades pris ut för bästa placering och 
det gick åter igen till Anestesi och 
Intensivvård SUS i Lund. 

Lunds naturvetarkår, LUNA, har 
delat ut sitt pedagogiska pris till 
 Helena Alexandersson, profes
sor vid Geologiska institutionen. Jep 
Agrell, studierektor och universi
tetslektor vid Biologiska institutio
nen fick hederspriset.
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Ny ledning för LUS  
Lunds universitets studentkårers nya ord
förande och vice ordförande heter Christi-
na Abdulahad och Alexander Nymark. 
Christina Abdulahad kommer närmast från 
ordförandeposten i Samhällsvetarkåren 
och Alexander Nymark från vice ordföran
deposten i Humanistiska och teologiska 
studentkåren (HTS).

Kurslitteraturprisets 
hederspris 
till grammatiker
Årets vinnare av Kurslitteraturprisets 
hederspris går till professor Gun-
lög Josefsson och docent Katarina 
Lundin på SOL för ”Nycklar till gram
matik”. Det meddelar förlaget Stu
dentlitteratur och motiverar heders
priset med att författarna metodiskt 
förklarar de tankar och nyckelmo
ment som man måste förstå för att 
kunna tillämpa dem vid grammatiska 
analyser och resonemang. 

Darcy Wagner.

Pia Sundgren.

 Evgenia Manousaki.

Jep Agrell.

Lena Neij ska leda ett klimatråd vid 
Lunds kommun. 
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Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
www.lu.se

Hallå Rickard Eksten...

…som precis har börjat jobba för 
LU och Lärosäten Syd i Bryssel. Den 
tredje september öppnade han kon
toret, som är det första svenska rena 
lärosäteskontoret i EU:s huvudstad.

Vem är du, vår man i Bryssel?
– Jag är uppväxt i Helsingborg, men ut
bildad i Edinburgh och Brygge. Några po
äng hann jag dock läsa vid Lunds universi
tet innan jag flyttade till Skottland. Nu har 
jag arbetat i Bryssel i tretton år, de senaste 
åren med lobbying för skotska universi
tet. Att börja jobba för Lärosäten Syd är 
ett halvt steg hem…

Hur är det att arbeta med lobbying i 
EU-huvudstaden?
– Det är ett dynamiskt, positivt klimat 
bland de som jobbar här. Man ser vik
ten av samarbete och delar gärna med 
sig av information och erfarenheter. Brys
sel lockar mängder av unga relativt nyut
examinerade, där många har en ideolo
gisk utgångspunkt och tror på samverkan 
inom Europa.

Varför behöver Lärosäten Syd en 
person i Bryssel?
– Bryssel är en knutpunkt där många re
presentationskontor sammanstrålar runt 
EU:s institutioner. Det är en byråkratisk 
nod på liten yta där det nog är lättare än 
vad de flesta tror att få kontakt till exem

pel med anställda inom EUkommissio
nen. Genom att vara på plats i Bryssel 
kan man snappa upp ytterligare informa
tion om vad som är på gång och samti
digt bredda sitt kontaktnät för djupare 
partnerskap. Att ha en person anställd 
blir också ett tecken på Europaengage
mang, något som fungerar som en kva
litetsstämpel.

Vilken blir din viktigaste fråga att 
bevaka?
– Det blir både det nuvarande och fram
för allt det kommande EUramprogram
met för forskning och innovation Hori
zon Europe, med en föreslagen budget 
på nästan 100 miljarder euro och tre hu
vudspår: samhällsutmaningar, excellent 
forskning och ett europeiskt innovations
råd. Jag ska också försöka hitta nya are
nor för forskarna, till exempel som talare 
och experter i EU:s olika grupper.

Hur kan du hjälpa lärosätena att 
öka sin forskningsfinansiering?
– Jag kan hjälpa till med att undersöka 
vad som ligger bakom en utlysning från 

ett policyperspektiv, vilket kan leda till 
skarpare ansökningar. Genom att agera 
via olika nätverk i staden som för sam
man europeiska universitet och regiona
la innovationsorganisationer ökar man 
sina möjligheter att synas i de diskus
sioner där konsortier samlas inför sam
verkansprojekt. Men det viktiga är att 
kombinera Brysselinsatser med ett stra
tegiskt arbete på hemmaplan och därför 
har varje lärosäte utsett en kontaktper
son. Man bör också komma ihåg att det 
är ett långsiktigt arbete att bygga upp 
och hålla liv i ett aktivt engagemang på 
EUnivå.

Vad har LU och Lärosäten Syd att 
bidra med i debatten i Europa?
– Rektorerna har lyft exempelvis flyk
ting och migrationsfrågorna och menar 
att Lärosäten Syd har mycket att ge när 
det gäller flera av vår tids stora samhälls
utmaningar. Och genom att synas och att 
bidra med kunskap i diskussioner i Bryssel 
ökar ens profil, kontaktyta och förmåga 
att påverka. 

JENNY LOFTRUP


