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När mörkret faller har ett femtiotal 
Lundabor samlats vid universitets-
trappan. Det är dags för samhälls-
vetarnas stadsrundvandring under 
350-årsjubileets första vetenskaps-
vecka, med temat ”Har världen 
blivit bättre? 

– Ickeakademiker var inte välkomna till Järn-
vägshotellet, som låg på universitetssidan om 
stationen, uppdelningen av staden var mer 
påtaglig förr, berättar ekonomgeografen Jan 
Henrik Nilsson, och beskriver hur järnvägen 
delade Lund.

Han pekar ut var Lunds första hotell, Alto-
na, låg och berättar om framväxten av andra 
hotell och om hur järnvägen när den byggdes 
blev en skiljelinje som än idag skiljer av det 
akademiska Lund från det icke-akademiska. 

– För ett och ett halvt år sedan började vi 
planera den här vandringen. Det känns näs-
tan lite konstigt att det är nu det händer, sä-
ger hjärnan bakom stadsrundvandringen, Ca-
rina Sjölund, när hon rusar i förväg för att leda 
gruppen fram till nästa stopp som är Krafts 
torg och det hus som Ruben Rausing en gång 
bott i.

DÄR BERÄTTAR SOCIOLOGIPROFESSORN Åsa 
Lundqvist om ett brev som företagsmagna-
ten skrev till AMS-chefen år 1965. På den ti-
den skrek företagen efter arbetskraft och en 
viktig fråga var hur man skulle kunna frigö-
ra kvinnorna från hemmet och få ut dem på 

Forskare guidade 
genom Lunds 
samhällsskikt

  3

t

Överst vänster: Lena Eskilsson visar hur man kan 
läsa av staden med en geografs glasögon. Överst 
mitten: Fredrik Nilsson talade i Frälsningsarméns 
gamla lokaler. Överst höger: Hans Swärd pratade 
vid platsen för en gammal fattigvårdsinrättning. 
Nederst vänster: Arkeologstudenterna Peter Fogel-
berg, Maria Petersen och Lovisa Majtorp. Nederst 
höger: Markus Knutagård valde en parkbänk som 
samlingsplats för att berätta om hemlösa i Lund.
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t  arbetsmarknaden. Ruben Rausings lösning på 
problemet var att kvinnorna skulle ägna mindre 
tid åt att handla mat.

 – Genom hemleveranser var tionde dag kunde 
kvinnorna få mer tid över åt förvärvsarbete, be-
rättar Åsa Lundqvist och pekar på att Ruben Rau-
sing faktiskt fick idén till Linas Matkasse ungefär 
femtio år innan den förverkligades i Linas regi.

EFTER EN VÄRMANDE KOPP KAFFE tillsammans 
med ett föredrag om Frälsningsarmén i deras 
gamla lokaler på Maglegatan går vandringen vi-
dare till platsen för en fattigvårdsinrättning inne 
i det som idag kallas Kulturkvadranten. Där vän-
tar professorn i socialt arbete Hans Swärd med en 
berättelse om prästen Hagbard Isberg som käm-
pade mot änglamakerskor och för de oäkta bar-
nens rätt i samhället. 

Därefter fortsätter stadsvandringen norrut till 
Östra Vallgatan där kulturgeografen Lena Eskils-
son lär åhörarna att läsa av staden med en geo-
grafs glasögon.

– Finns det geografiska namn som innehåller 
orden vall eller port då vet man att det funnits 
en stadsmur just där, säger hon. Att kolla gatu-
mönstret är ett annat sätt att läsa staden. När 
Lund växte utanför vallarna blev gatorna breda-
re och husen rymligare. De välbärgade lämnade 
stadskärnan och i de låga husen vid de slingrande 
medeltida gatorna bodde, till skillnad från idag, 
de fattiga.

SISTA STOPPET på rundvandringen blir en park-
bänk i Lundagård. På den ställer sig Markus Knu-
tagård, forskare i socialt arbete. Han har valt plat-
sen eftersom just parkbänkar är hem för en del 
av Lunds 76 hemlösa. 

– Kan ni tänka er att inte ha ett hem att gå till 
på kvällen, frågar han retoriskt. Det finns inga 
människor som är bättre lämpade än andra att 
vara hemlösa och sova på parkbänkar.

Han berättar om hemlösa genom tiderna och 
frågan som ska sammanfatta hela vetenskaps-
veckan – Har världen blivit bättre? – överlämnar 
han åt åhörarna att själva fundera på. 

TEXT: ULRIKA OREDSSON

FOTO: HÅKAN RÖJDER

Överst och mitten: Carina Sjölund organiserade 
stadsrundvandringen där ett femtiotal lundabor 
följde med. Nederst:  Åsa Lundqvist berättade om 
ett brev skrivet av Ruben Rausing.
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Extremismens mekanismer
Hur uppstår extremism och radikalisering? Hur kan samhället motverka det? 

Är alla ”goda” som slåss mot IS? Och vilken roll spelar digitaliseringen i samman-
hanget? LUM har undersökt vad forskarna säger i frågan. 

Fram för fler gröna proteiner
För att skona klimatet behöver vi äta färre animaliska proteiner. Livsmed-

elsforskaren Karolina Östbring och hennes kollegor har utvecklat en process att 
ta fram vegetabiliska proteiner ut pressrester av raps – en billig metod med stora 
möjligheter.   

Nanoelektroder ger nya möjligheter 
Jens Schouenborg och hans kollegor vid Neuronano Research Center håller 

på att utveckla en ny typ av tunna, böjliga elektroder som kan föras in i hjärnan 
utan att skada den. Dessa kan ge unika möjligheter att studera hjärnans processer 
och behandla neurologiska sjukdomar och kronisk smärta.

Produktiv pensionär
Trots att kemiprofessorn Lo Gorton gick i pension i augusti förra året är han 

mer produktiv än någonsin. Vild årsskiftet hade han tretton artiklar under publice-
ring i olika internationella tidskrifter.

Arbetsliv under digital omvandling 
Hur påverkar den digitala tekniken vårt arbetsliv? Blir det mer av gammal-

dags detaljstyrning? Borde gränsen mellan arbete och fritid bli tydligare? Detta är 
något av det som undersöks i forskningstemat Digiworks på Pufendorfinstitutet.

Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda 
och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har en upplaga på 11.700 exemplar och 
utkommer med 7 nummer per år.LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN
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UNIVERSITETSSTYRELSEN. När Jonas 
Hafström svingar ordförandeklub-
ban på styrelsemötet i juni gör han 
det inför en nästan helt ny univer-
sitetsstyrelse. Själv sitter han kvar, 
bekväm i sin ordföranderoll.

 
När förra styrelseordföranden Margot Wall-
ström hoppade av mitt en mandatperiod för 
att bli utrikesminister föll valet på Jonas Haf-
ström, tidigare ambassadör i USA. Han till-
trädde i mars 2015 med föresatsen att byg-
ga upp ett nätverk inom regionen och vara 
en närvarande och tillgänglig ordförande.
    
Hur har det gått?

– Jag har försökt vara närvarande och till-
gänglig och har skapat ett nätverk som för-
hoppningsvis har varit bra för universitetet, 
säger Jonas Hafström. 

HAN HAR VARIT SYNLIG inte minst bland all 
prominens som har besökt universitetet un-
der dessa två år. Han har mött kungen (fyra 
gånger), påven, statsministern, det kana-
densiska statsbesöket för att bara nämna 
några… Han menar att den uppmärksam-
het som universitetet nu får också tack vare 

tiskt har någonstans att vända sig om det 
skulle behövas. 

Ett riskutskott har också bildats för att 
förbättra och förenkla riskhanteringen vid 
universitetet. 

DEN FRÅGA som nu upptar mycket av styrel-
sens tid är prorektorsprocessen, och där har 
man kommit så långt att ansökningstiden 
precis gått ut och man har att ta ställning till 
de kandidater som ska intervjuas. Jonas Haf-
ström leder beredningsgruppen och menar 
att den tidtabell som styrelsen bestämt och 
som stöds av hörandeförsamlingen kommer 
att hållas. Den innebär att man ska ha utsett 
den nya prorektorn till den 1 juli då nuva-
rande prorektor Eva Wiberg tillträder som 
rektor vid Göteborgs universitet.

Följ prorektorsprocessen på www.lu.se
TEXT & FOTO: MARIA LINDH

Donald Trump och Brexit 
påverkar styrelsens agenda

NY UNIVERSITETSSTYRELSE

Universitetsstyrelsens medlemmar 
byts i vår och nya externa ledamöter 
blir: vice koncernchef Magnus Man-
dersson, professor Jens Oddershede, 
hälso- och sjukvårdsdirektör Ingrid 
Bengtsson-Rijavec, generaldirek-
tör Anna Stellinger (omvald), vice 
ordförande Wanja Lundby-Wedin, 
författare Gunnar Wetterberg och 
chefsekonom Annika Winsth. 

Övriga styrelsemedlemmar pre-
senteras i nästa LUM. 

350-årsjubileet är viktig, eftersom regering-
en betonar samverkan så starkt och det spe-
lar roll för framtida anslag. 

Jonas Hafström är också en flitig före-
dragshållare. Med sin kännedom om USA 
är hans analyser kring det amerikanska pre-
sidentvalet efterfrågade – och dessa följer 
med även i styrelsearbetet. 

– Såväl det som nu händer i Storbritan-
nien som i USA påverkar oss, säger han.

När det gäller Brexit är följderna bara ne-
gativa, tycker han, eftersom forskningsan-
slagen från Bryssel som idag går till England 
inte kommer att kompenseras av medlems-
länderna. Kakan blir mindre för alla. För att 
inte tala om forskar- och studentutbytet 
med England som kommer att drabbas.

DONALD TRUMPS FÖRSTA BUDGET visar på 
enorma nedskärningar av forsknings- och 
högskolesektorn och i ett kortsiktigt per-
spektiv kan det gynna Europa och Sverige.

– USA lockar ju till sig många av våra 
toppforskare, och om forskningen där inte 
prioriteras på samma sätt som tidigare kan-
ske vi får behålla dem på närmare håll. Men 
för forskning och innovation i stort är det 
naturligtvis inte bra. 

Styrelsen har under de gångna året arbe-
tat mycket med den strategiska planen, som 
nu är klubbad, och med jämställdhetsfrågor 
där det nu finns en strategi för hur universi-
tet ska bli mer jämställt på alla nivåer.

– Den så kallade Macchiarini-skandalen 
var så klart en varningsklocka för alla Sve-
riges lärosäten. En så decentraliserad orga-
nisation som LU ställer stora krav på att vi 
inte bara har bra regelsystem, utan också en 
funktion på universitetet som följer upp att 
reglerna följs, menar Jonas Hafström, som 
är mycket nöjd med det revisionsutskott och 
den internrevision som finns vid LU. 

– Det är fint att alla medarbetare fak-

Universitetsstyrelsens ordförande Jonas Haf-
ström sitter kvar när övriga styrelsen byts ut. 
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INNOVATION. ”Samverkan, nyttig-
görande och innovation” ska bli 
meriterande vid kommande tjänste-
tillsättningar vid Medicinska fakul-
teten. Kursmoment om innovation 
och värdeskapande ska också 
läggas in i utbildningarna för både 
doktorander och docenter.

– Ingen annan medicinsk fakultet i landet 
har något liknande, menar Roland Anders-
son, vicedekan med särskilt ansvar för inno-
vation och translationell forskning.

Universitetens ansvar för att deras forsk-
ningsresultat ska komma till nytta i sam-
hället har framhållits allt mer på senare år, 
bland annat i förra höstens forskningspro-
position. Det är samma tankar som inspire-
rat det innovationsråd som Roland Anders-
son och Medicinska fakulteten startade 
2015, Life Science Innovation Board Skåne. 
Där sitter representanter för både fakulte-
ten och övriga LU samt Region Skåne och 
näringslivet.

OM SAMVERKAN SKA BLI AV måste det vara 
tydligt att det är något som fakulteten ef-
terfrågar och premierar. Det kom innova-
tionsrådet snabbt fram till, och så blir det 
nu också.

– Det förs in i tjänsteutlysningarna i form 
av ”ska”-satser. Man ska ägna sig åt samver-
kan, nyttiggörande och innovation, säger 
Roland Andersson.

Han understryker att samverkan inte är 
detsamma som ”tredje uppgiften”. Uni-
versitetets tredje uppgift (vid sidan om 
forskning och utbildning) är att föra ut sin 
kunskap i form av olika utåtriktade verksam-
heter – men då handlar det mer om populär-
vetenskap än om att omvandla forsknings-
fynd till patent och produkter.

Utbildning på området är nu också på 
väg. En deltidstjänst som koordinator ska 
tillsättas för att samordna utbildningsmo-

ment för doktorander och docenter. Två ut-
bildningsdagar blir obligatoriska för båda 
grupperna, och det ska också finnas valba-
ra kurser om innovation och värdeskapande 
samt hur man kommersialiserar sin forsk-
ning. Starten sker troligen våren 2018.

– För doktoranderna vill vi också ge möj-
ligheter till praktik hos life science-företag i 
regionen. Vi har fått positivt gensvar från in-
dustrin, som ser en möjlighet att hitta fram-
tida medarbetare genom det här samarbe-
tet, säger Roland Andersson.

Life Science Innovation Board Skåne har 
i och med detta uppfyllt sitt ursprungliga 
mål. Rådet kommer ändå att finnas kvar, på 
medlemmarnas gemensamma önskemål.

HOS LU INNOVATION är innovationsdirektö-
ren Linus Wiebe glad över Medicinska fakul-
tetens satsning på innovationer.

– Jag är imponerad över att fakulteten 
gjort verklighet av sina tankar på området. 
Man har arbetat på ett mycket framsynt och 
seriöst sätt, menar han.

– Visst är väl alla LU-anställda medvetna 
om möjligheterna till samverkan med nä-
ringslivet. Men det är en annan sak att detta 
nu premieras och kan bli karriärgrundande. 
Det är ett otroligt viktigt steg som ger en ny 
tyngd åt den här verksamheten.

INGELA BJÖRCK

Innovationsarbete blir 
meriterande vid Medfak

Det är viktigt att premiera samverkan,  menar 
vicedekan Roland Andersson. foto:  charlotte 
carlberg bärg

UNIVERSITETSSTYRELSEN. Överlag 
anser styrelseledamöterna att 
universitetsstyrelsens arbets-
former är tillfredsställande 
men att informationspunkterna 
tynger och är för långa. Leda-
möterna betonar betydelsen av 
den goda atmosfär med högt i 
tak som råder på sammanträde-
na och ger en eloge till ordfö-
randen för detta.

Detta framkommer i en utvärdering 
av styrelsens arbete. Den är gjord 
av förre akademisekreteraren Hans 
Modig, som i slutet av förra året 
intervjuade ledamöterna. 

 Så här tyckte ledamöterna i 
övrigt: 
•  Styrelsens viktigaste uppgift är 

kontrollfunktionen.
•  Genom det förberedelsearbete som 

sker inför varje styrelsemöte i olika 
grupperingar finns en uppfattning 
att besluten redan är fattade före 
mötet.

•  Flertalet understryker att styrelsen 
är ett bollplank för universitetsled-
ningen, men utnyttjas för lite som 
sådant. Ledningen önskar sig gärna 
mer inspiration från styrelsen. 

•  Några efterfrågar mer strate-
giska diskussioner, medan andra 
varnar för detta. Några menar att 
styrelsen måste uppmärksamma 
omvärldsanalys mera. 

•  Ledamöterna anser att ledningens 
information är för lång och inte 
satt i sitt sammanhang. Några 
anser att den bör vara mer universi-
tetspolitiskt orienterad och inte en 
alltför glättad kronologisk uppräk-
ning, utan även ta upp saker som 
”skaver”. 

•  Föredragningarna i styrelsen är 
oftast bra. Att olika tjänstemän är 
föredragande är bra och visar på 
bredden.  

Högt i tak och 
god stämning 
på styrelsemötena
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Anders Johansen, Sofia Feltzing och Melvyn B Davies är professorer vid 
Institutionen för astronomi och teoretisk fysik. Samtliga har fått stora 
anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Här berättar de om sin 
forskning och vad de drömmer om att upptäcka.

ASTRONOMI. Kollisioner i kosmos 
har påverkat jordens historia och 
format vår planet. Melvyn Davies 
och hans kollegor studerar rymd-
krockarna.

Det är i rymden, under havsbotten och 
inbäddat i berggrunden som Melvyn Da-
vies och hans kollegor Birger Schmitz och 
Anders Johansen söker svar på jordens 
historia. Projektet heter Impact och är ett 
samarbete mellan astronomer vid Institu-

Kartlägger hur rymdkrockar har format jordens historia

FORSKNINGSFINANSIERING. I början av 
april samlades världsledande astro-
nomiforskare i Lund för att disku-
tera de stora frågorna inom astro-
fysiken. Men utan Sveriges största 
privata forskningsfinansiär hade en 
del av den framstående lundaforsk-
ningen kanske inte blivit av.

Mycket återstår att utforska i rymden. Un-
der tre dagar i början av april lockade Lunds 
universitet cirka 200 forskare från hela värl-
den till en konferens med syftet att blicka 
framåt kring vad som väntar inom forsk-
ningen de närmaste åren, inte minst tack 
vare den tekniska utvecklingen.

Sofia Feltzing, professor i astronomi vid 

Lunds universitet, har varit vetenskapligt an-
svarig för hela konferensen. Hon konstate-
rar att hennes eget forskningsområde kom-
mer att genomgå en spektakulär utveckling 
under de kommande tio åren tack vare nya 
effektiva instrument både i rymden och på 
jorden.

– Det är väldigt spännande med de nya 

tionen för astronomi och teoretisk fysik och 
geologer verksamma vid Fysiska institutio-
nen. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
har anslagit 22,6 miljoner till projektet.

Ett fokus nu är att förstå gasjätten 
Jupiters roll i formerandet av asteroidbältet 
mellan Mars och Jupiter. Genom att förstå 
det går det att begripa hur gasjättar i andra 
stjärnors planetsystem, bidrar till att skapa 
asteroidbälten. 

Sambandet mellan gasjättar och aste-
roidbälten kan ge kunskap om livets upp-
komst. I jordens barndom bringade Jupiter 
oordning i vattenrika asteroiders omlopps-
banor. Därmed skapades förutsättningar 

Wallenbergstiftelsen hjälper 
astronomer att nå sina drömmar

Melvyn Davies. foto: magnus bergström/ 
knut och alice wallenbergs stiftelse
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ASTRONOMI. Hur bildas byggste-
narna som skapar planeter och 
vad krävs för att de ska forma 
planeter som är beboeliga som 
jorden? Det är frågor som syssel-
sätter Anders Johansen. 

Planeternas byggstenar kallas för pla-
netesimaler. Asteroiderna som svävar i 
asteroidbältet mellan Mars och Jupiter 
är sådana byggstenar. Planetesimaler 
finns också i Kuiperbältet, på andra 
sidan vårt solsystems yttersta planet 
Neptunus.

Anders Johansen tillhör den första 
kullen Wallenberg Academy Fellows 
från 2012. Med utnämningen följde 
fem miljoner kronor för att studera 
planeternas byggstenar. Den viktigaste 
upptäckten i projektet så här långt är 
att storleken av planetesimaler som bil-
das i hans simuleringsprogram stämmer 
med storleken på typiska asteroider i 

Undersöker hur beboeliga planeter uppstår

ASTRONOMI. Sofia Feltzings arbete 
handlar om att öka förståelsen för 
galaxen Vintergatan, människans 
plats i universum.

The New Milky Way heter projektet som 
Sofia Feltzing och hennes kollegor i Lund 
och Uppsala 2013 fick 34 miljoner kronor 
av KAW för. Målet är att öka kunskapen 
om hur galaxer bildas och varför de har 
blivit som de blivit. 

Projektet drivs inom flera områden. 
Ett är att analysera data från satelliten 
Gaia. Dessa data ger avstånd och rörelse 
för över en miljard stjärnor. Med hjälp av 
spektra från de ljusstarkaste stjärnorna 
går det också att se hur dessa rör sig tredi-
mensionellt.

Pengarna från KAW delfinansierar 
även ett nytt internationellt instrument, 
en spektrograf kallad 4MOST. Spektrogra-
fen kan observera mer än 1000 stjärnor 
på en gång. Observationerna börjar 2022, 
och innan dess ska mycket vara på plats. 
Just nu jobbar hon och hennes kollegor 

Ökar kunskapen om Vintergatan

data som kommer tack vare den nya tek-
nologin. Det handlar om mycket coola, 
nya instrument, säger Sofia Feltzing.

Konferensen riktade sig till astrono-
miforskare på högsta vetenskapliga nivå. 
Samtidigt var evenemanget ett led i fi-
randet av Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse. Stiftelsen fyller nämligen 100 år 
och har valt att fira det genom att bland 
annat ta initiativ till sex vetenskapliga ju-
bileumssymposier runt om i Sverige, där 
den i Lund var först ut.

Astronomiforskningen vid Lunds uni-
versitet har en stark ställning internatio-
nellt med bland annat flera stora forsk-
ningsprojekt finansierade av Knut och 
Alice Wallenbergs Stiftelse (se intillig-
gande artiklar). Därför föll det sig natur-
ligt för stiftelsen att välja just detta forsk-
ningsområde som tema för det första 
jubileumssymposiet. Peter Wallenberg 
Jr, som är ordförande i Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse, var själv på plats 
under delar av symposiet.

 – Det var väldigt intressant. Det är 
alltid extra roligt att få lära sig mer om 
den forskning som stiftelsen stödjer, sä-
ger han till LUM.

Stiftelsen har under sina 100 år 
skänkt sammanlagt 24 miljarder kronor 
till svensk forskning. Av dessa har 2,9 
miljarder kronor gått till Lunds universi-
tet. Stiftelsen är en av de största privata 
forskningsfinansiärerna i Europa.

LENA BJÖRK BLIXT

asteroidbältet. Un-
gefär 100 kilome-
ter i diameter.

– Det tyder på 
att vi nu förstår 
hur planetesimaler 
bildas. Gravitatio-
nen samlar småste-
nar på kanske bara 
en millimeter till 

kroppar på 100 kilometer, säger Anders 
Johansen.

Nu fokuserar han på när och var 
solsystemets planetesimaler bildades. 
Men drömupptäckten är en annan:

– Jag vill utveckla en komplett teori 
för hur planeter bildas och jämföra 
resultaten med de många planetsystem 
som finns runt andra stjärnor. I slutän-
dan vill jag gärna förstå inom vilka 
planetsystem som det bildas beboeliga 
planeter och vad det beror på. 

JAN OLSSON

med analys-
metoder och 
att definiera 
observationer. 

Ett annat 
område som 
Sofia Feltzing 
prioriterar är 
att ta fram 
effektiva me-
toder för att 
åldersbestäm-
ma stjärnor.

Förutom 
Gaia och 4MOST säkrar anslaget från KAW 
att samarbetet med Uppsala kring data-
analys kan fortsätta. 

Sofia Feltzing vill inte konkretisera sin 
drömupptäckt.

– Drömmen är ju att upptäcka något 
som jag inte hade tänkt mig. Det är liksom 
hela poängen med utforskande forskning; 
att man måste vara öppen för vad som 
finns i data och inte låsa sig.

JAN OLSSON

för liv på jorden i form av bland annat 
vatten och syre. 

Ett annat fält är att rekonstruera 
vilken sorts meteoriter som krockat med 
jorden vid olika tidpunkter den senaste 
miljarden år. Gruppen studerar också 
andra planetsystem i jakten på ett som 
liknar vårt eget solsystem. 

Melvyn Davies drömmer om att upp-
täcka det fullständigt oväntade. Något 
som förändrar hur människan ser på sin 
plats i universum. 

– Jag vill förstå hur unikt vårt eget 
solsystem egentligen är, säger han.

JAN OLSSON

Anders Johansen. 

Sofia Feltzing. 
foto: magnus bergström
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aktuellt.

NYANLÄNDA AKADEMIKER. Dagtid: 
plugga programmering, databaser 
och projektledning. Kvällstid: läsa 
svenska för invandrade akademi-
ker.

En liten klass med studenter, 
de flesta från Syrien, går en ny 
specialkomponerad webb- och 
systemutvecklarutbildning för 
nyanlända. 

– De har en fantastisk vilja och 
tar utbildningen på fullaste allvar, 
säger Magnus Wärja, adjunkt 
på Ekonomihögskolan och en av 
lärarna på kursen.

Vad gör du om du kommer till ett nytt land 
och jobbsökandet inte funkar trots att du 
har en utbildning som är hett eftertrak-
tad?

VID LUNDS UNIVERSITET lägger just nu ett 
antal webb- och systemutvecklare en in-
tensiv termin på att anpassa sin utbildning 
till den nya arbetsmarknaden. Sedan fe-
bruari går en klass nyanlända studenter 
en utbildning som är ett samarbete mel-
lan Ekonomihögskolan, universitetets av-
delning för uppdragsutbildning Lund Uni-
versity Commissioned Education (LUCE), 
Språk- och litteraturcentrum, Region Skå-
ne och Arbetsförmedlingen. Över 80 sökte 
utbildningen. De kommer från bland annat 
Syrien, Jordanien, Gaza och Iran. 

– Efterfrågan är väldigt stor och stu-
denterna är otroligt väl motiverade och 
kompetenta. Många av dem har teknis-
ka ingenjörsutbildningar med sig, en del 

Överst på önskelistan 
– ett jobb i Sverige

Dagarna är långa och utbild-
ningen intensiv för de ut-

ländska akademiker som går 
den nya specialanpassade 

webb- och systemutvecklar-
utbildningen. Sawsan Alha-
san, IT-ingenjör från Syrien, 

siktar på en praktikplats som 
ska göra det möjligt för hen-

ne att jobba som Javapro-
grammerare i Sverige.

Magnus Wärja, lärare i sys-
temvetenskap, är impone-

rad av studenternas ambitio-
ner. Under fem månader är 
det bara plugg som gäller – 
och sedan förhoppningsvis 

IT-jobb på en arbetsmarknad 
som skriker efter folk.

Nyanlända på webb- och systemutvecklarutbildning:



LUM NR 3 | 2017     11

inom informatik och data, berättar Mag-
nus Wärja.

– Men programmering är färskvara och 
de här studenterna har inte jobbat in i det 
sista, utan kanske tappat ett par tre år i 
samband med att de flytt, säger Jennie Pal-
danius som är samordnande projektledare 
för Lunds universitets verksamheter för ny-
anlända akademiker. 

– Det är väldigt skönt att få komma 
igång och fräscha upp mina kunskaper, ha 
någon att fråga om hjälp när jag kör fast, 
säger Hazem Farajallah som väntat i tre år 
på sitt uppehållstillstånd.

Han har en examen i datavetenskap från 
Amman i Jordanien och är glad att vara 
igång med utbildningen. Efter några års 
programmering vill han gärna chefa.

VARVAT MED ÄMNESSTUDIERNA och 
svenskkursen handlar det mycket om att få 
studenterna flygfärdiga för den svenska ar-
betsmarknaden. De får hjälp med sina cv:n 
av LUCE:s Anders Dackehed.

– Ibland kan det vara någonting så en-
kelt som att en förkortning, som garante-
rade dig jobb i landet du utbildades, behö-
ver förklaras så att en svensk arbetsgivare 
förstår den, säger Jennie Paldanius.

– Det är inte samma sak att söka jobb 
och komma igång med sin verksamhet här. 
Arbetsmarknaden har en annan struktur, 
säger Hazem Farajallah.

Sawsan Alhasan, som läst till IT-ingenjör 
på universitetet i Aleppo och haft chefsjobb 
i Damaskus innan kriget gjorde det omöjligt 
att stanna kvar, kom till Sverige i juni förra 
året. Hon hoppas mycket på den sex veckor 
långa praktik som i maj kommer att avsluta 
utbildningen.

– Praktiken är jätteviktig. Det är en bra 
chans för oss att visa vad vi kan, och få in-
blick i hur arbetsgivaren tänker och vad det 
är de vill ha. Drömmen vore att få jobba 
som Javaprogrammerare på ett stort före-
tag. 

SHADI ABO ALNASSER har en ekonomex-
amen från Damaskus och har jobbat med 
redovisning. Han är en av dem som kom-
mit till Europa via båt över Medelhavet. Väl 
på plats här och med de nya bopålarna i 

WEBB- OCH SYSTEM-
UTVECKLARKURSEN 
FÖR NYANLÄNDA

•  Kursen ger 30 högskolepoäng.
•  Den ska validera, komplettera 

och utveckla IT-kompetens efter 
svenska förhållanden.

•  Deltagarna är utländska aka-
demiker med goda kunskaper i 
engelska och bakgrund inom IT.

•  Kursen är ett samarbete mellan 
Ekonomihögskolan, LUCE, Språk- 
och litteraturcentrum, Region 
Skåne och Arbetsförmedlingen.

Landskrona vill han gärna jobba med pro-
grammering – där han lärt sig mycket av 
sin fru.

– Programmering tilltalar mig mer. Varje 
dag lär du dig någonting nytt, säger han.

Han vill gärna jobba som front-end-ut-
vecklare på ett stort företag.

Magnus Wärja betonar att utbildningen 
mäter studenterna med exakt samma tum-
stock som de som går de vanliga systemve-
tenskapliga utbildningarna på Institutionen 
för informatik.

– De får en kvalitetsstämpel i och med 
att de klarar samma tentor som våra övriga 
studenter. 

MEN DET ÄR EN TUFF TERMIN. Att efter åtta 
timmars IT-plugg uppe på Ekonomihögsko-
lan kasta i sig lite mat och sedan ha ett par 
timmars svenskstudier nere på SOL-centr-
um är vardag.

– Och sedan plugga hemma också, sä-
ger Shadi Abo Alnasser.

– Men det är under en kort period. Fem 
månader klarar man av att pressa sig, säger 
Hazem Farajallah. 

Han ser ljust på framtiden – inte bara 
för sig själv utan faktiskt för hela gruppen.

– Jag tror att vi kommer att få jobb, al-
lihop. Det finns en stor marknad för oss.

TEXT: EVELINA LINDÉN
FOTO: HÅKAN RÖJDER

National Cancer Institute 
inleder samarbete med 
cancerforskare i Lund
IMMUNTEKNOLOGI. Cancer i buk-
spottkörteln hör till de mer svår-
botliga cancerformerna. Oftast 
upptäcks sjukdomen för sent för 
att kunna botas. 

På Avdelningen för immun-
teknologi vid LTH ligger man 
långt fram med att utveckla ett 
test som kan upptäcka sjuk-
domen på ett tidigt stadium, 
när sjukdomen fortfarande är 
behandlingsbar.
 
I de kliniska tester som hittills genom-
förts ser resultaten mycket lovande 
ut. Nu väljer National Cancer Institute, 
NCI, som lyder under det amerikanska 
hälsodepartementet, att inleda sam-
arbete med lundaforskarna och Immu-
novia AB som är spin out-bolaget som 
ska ta testet ut på marknaden.

– Detta innebär att vi får vara med 
i de stora kliniska studier som NCI 
ansvarar för. Det är också en kvalitets-
stämpel för vår forskning, säger Carl 
Borrebaeck, professor i immuntekno-
logi. 

NCI har en budget för cancerforsk-
ning på inte mindre än en miljard 
dollar, vilket gör det till en av världens 
största cancersatsningar. Den förre 
presidenten Barack Obama höjde 
anslaget kraftigt i samband med hans 
så kallade ”Moonshot initiative” som 
hade visionen att eliminera förekom-
sten av cancer.

KRISTINA LINDGÄRDE

Carl Borrebaeck och hans grupp har fått 
ett stort erkännade för sitt cancertest.
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Några veckor efter terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm varnar forskare 
för att beskriva verkligheten som en svartvit kamp mellan ont och gott. Om man vill 
skydda samhället mot extremism är det viktigt att förstå hur och varför den uppstår. 
Radikalisering och våldsdyrkan finns också bland vissa grupper som slåss mot IS.   

– Att slåss mot IS kan vara en ”godhetens täckmantel” för att utöva våld för 
våldets egen skull, visar amerikanska statsvetaren Nicole Grove som besöker Lund 
under vetenskapsveckan Det digitala samhället.

Extremism 
i den digitala tidsåldern 
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Frivilliga krigare mot IS 
– en täckmantel för privat våld
Frivilliga från USA och andra väst-
länder har de senaste åren anslutit 
sig inte bara till terrorgruppen IS, 
utan också till militära styrkor som 
kämpar mot IS. 

– De säger att de slåss för det 
goda men för många är målet inte 
främst att besegra IS, utan att själva 
ostraffat få utöva våld, säger stats-
vetaren Nicole Grove. Det handlar 
om ”våldsentreprenörer” som 
oberoende av staten kan finansiera 
sin privata krigföring med hjälp av 
sociala medier.

Internet och sociala mediers betydelse för 
radikalisering har mest handlat om islamis-
tisk jihadism eller så kallade ensamvargar 
typ Anders Behring Breivik. En grupp som 
inte uppmärksammats så mycket är de fri-
villiga som dragit ut i krig mot IS och anslu-
tit sig till styrkor som exempelvis kurdiska 
Peshmerga.

AMERIKANSKA MYNDIGHETER har dålig 
koll på dessa IS-hunters, IS-jägare, men de 
lär vara många gånger fler än de som anslu-
tit sig till IS. Enligt osäkra uppgifter skulle det 
handla om cirka 900 som slåss mot IS, vilket 
är mer fyra gånger så många som rest till IS.

Myndigheternas okunnighet visar på en 
ambivalens gentemot IS-jägarna, menar Ni-
cole Grove, och ibland använder man sig av 
dem i den amerikanska underrättelseverk-
samheten. 

Vad är det då som driver denna grupp? 
Det finns flera överlappande motiv, visar Ni-
cole Grove. Hon har studerat hur IS-jägarna 
bygger och förstärker sin identitet på sociala 
medier – en slags radikalisering – och skapar 
sig sammanhang som ger både pengar och 
känslomässigt stöd. 

– De beskriver en kamp mellan gott och 

ont när de lägger fram sin sak på nätet. De 
kan uttala att de tröttnat på att staten inte 
gör något för att stoppa IS och ”slakten på 
kristna” och därför tar de saken i egna hän-
der. De speglar på det viset också vår tids 
entreprenörsideal och en stat som dragit sig 
tillbaka på många områden.

NÄTET ERBJUDER EN UPPSJÖ möjligheter 
för dem som vill åka iväg och slåss mot IS. 
Det finns ”Så här gör du”-sajter och crowd 
funding-plattformar för att finansiera resan. 

– En hel del som gett sig iväg är krigsvete-
raner och framhåller det som en särskild me-
rit. Och de som stödjer projekten kan skriva 
”Jag måste skicka kakor till dig”, precis som 

amerikanska kvinnor alltid gjort till soldater 
som försvarar fosterlandet. 

Plattformarna på nätet ger den som bi-
drar med pengar möjlighet att skräddarsy 
stödet, t.ex. genom att rikta det mot sär-
skilda operationer, välja ut vilka vapen man 
vill finansiera och till och med utrusta ”sin” 
IS-jägare med kamera så att man kan följa 
kampen i realtid. 

– Det blir nästan som att en avatar slåss 
mot IS på ditt uppdrag – och du kan vara där 
och se på…  

DET ÄR INTE NYTT att frivilliga drar ut i krig 
av ideologiska skäl, inte heller att proffs slåss 
mot betalning eller att unga män tar värv-
ning av ren äventyrslust. Men Nicole Grove 
menar att många av de IS-jägare hon stu-
derat inte enkelt kan sorteras in i de kate-
gorierna. Deras främsta mål är inte pengar 
eller seger – de är ute efter att få använda 
våld. Det framkommer också i medieinter-
vjuer med IS-jägare som återvänt. Under en 
humanitär och ideologisk täckmantel kan 
dessa ”våldsentreprenörer” genom olika 
nätplattformar finansiera sitt krigande och 
kringgå lagen.

Nicole Grove menar att det rör sig om ett 
helt nytt sätt att föra krig, som kan komma 
att konkurrera med den statliga krigs- och 
säkerhetsapparaten. Det handlar om ett 
strukturellt skifte där småskalig crowd fun-
ding kan bestämma om insatser som tidi-
gare varit förbehållna statsmakten. 

DET KAN BLI SVÅRT FÖR STATEN att han-
tera att vem helst kan identifiera en fiende 
och få råd att dra ut i krig, menar Nicole 
Grove.  Myndigheternas låt gå-inställning 
till IS-jägarna blir ytterligare ett problem när 
modellen flyttas från främmande slagfält till 
hemmaplan i USA. I dag radikaliseras ame-
rikaner på nätet med liknande retorik och 

Statsvetaren Nicole Grove från University of 
Hawaii forskar om personer som ansluter sig 
till styrkor som vill bekämpa IS. Deras motiv 
är inte alltid så nobla som de ger uttryck för.

t

EXTREMISM I DEN DIGITALA TIDSÅLDERN 
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 berättelser. Rädslan för islamistisk terro-
rism används för att legitimera och upp-
amma stöd för högerextrema miliser. 

– Detta pågår i stor skala just nu. Mel-
lan 2014 och 2016 ökade antalet beväp-
nade extremhögermiliser med 37 procent 
i USA. Och förra året steg hatbrotten med 
tjugo procent, berättar Nicole Grove.

ÄVEN I SVERIGE ser man den här utveck-
lingen, fortsätter hon, och nämner in-
vandringsfientliga grupper som exempel-
vis Soldiers of Odin. De använder samma 
typ av berättelser som IS-jägarna för att 
legitimera sin verksamhet. 

– En vag och passiv hållning till sådana 
här grupper är potentiellt mycket farlig ef-
tersom det blir oklart var gränsen går för 
självutnämnd maktutövning. 

Hon tar som exempel en kanadensisk 
stad där Soldiers of Odin har en egen gren 
som säger sig slå vakt om den vita lokal-
befolkningens säkerhet. 

Segregation värre hot än IS-återvändare
Radikaliserade ungdomar som 
återvänder från terrorgruppen IS 
är ett hot mot säkerheten, men 
hotet ska inte överdrivas, det 
handlar om väldigt få individer, 
menar sociologen Chares Deme-
triou, expert på politisk radikali-
sering. 

– Den stora frågan är vad som 
händer om trettio år. Om Sverige 
inte klarar integrationen, om 
ojämlikheten fortsätter öka och 
människor fastnar i ghetton – då 
finns en grogrund för mer omfat-
tande radikalisering i våldsam 
riktning.

I samhällsdebatten fokuseras ofta på den 
enskilda individens radikalisering. Medier 
berättar om den fredliga killen eller tjejen 
som börjar intressera sig för radikal isla-
mism och efterhand ansluter sig till den 
våldsförhärligande ideologin och blir po-
litisk aktivist. 

– Jag håller med om beskrivningen. 
Men dessa historier missar att radikalise-
ring handlar mer om grupper än om in-
divider. Det är mycket ovanligt att någon 
ansluter sig till IS utan påverkan från vän-
ner, släktingar eller människor man möter 
t.ex. i moskén, säger Chares Demetriou. 

Radikalisering är en komplicerad grup-
process som sker inom ramen för en stör-
re social rörelse och är sällan en enskild 
människas tragiska historia, menar han. 
Radikaliseringsprocessen kännetecknas 
av anspråk på förändring, att det finns 
en organisation och ett upplevt samman-
hang som kan omfatta både polisen, sta-
ten, olika motrörelser och – inte minst vik-
tigt – en publik. 

Chares Demetriou är uppväxt på Cy-
pern, men tillbringade tjugo år som stu-
dent och forskare i USA. Han har därefter 
varit verksam vid olika universitet i Italien, 
Israel, Ryssland, Nordirland och Tjeckien. 
Till Lund kom han så sent som i höstas. 

– Den lokala polisen sa i en intervju: 
”Det finns inget jag kan göra mot dem, 
de går ju bara runt på gatorna.” Så för-
flyttas gränser. 

DEN NYA TEKNIKEN för att dela infor-
mation och resurser och mobilisera till 
handling har en räckvidd och effekter 
som vi ännu bara kan ana, menar Nico-
le Grove. 

– Den teknik som födde ett sådant 
hopp under den arabiska våren kan an-
vändas på sätt som verkar i rakt motsatt 
riktning. Det minsta vi kan göra är att 
 börja tänka mer kritiskt kring fenomenet.

BRITTA COLLBERG

FOTNOT. Nicole Grove forskar i statsveten-
skap på University of Hawaii. Hon föreläser 
den 27 april klockan 15.15 (se www.lu.se/
events för lokal). Föredraget är ett samar-
rangemang med Lund University Internet 
Institute (LUii).

”Den teknik som födde ett sådant hopp under 
den arabiska våren kan användas på sätt som 
verkar i rakt motsatt riktning.” 

Soldiers of Odin är ett internationellt nätverk med nattvandrare med högerextrema kopp-
lingar. foto: johan nilsson /tt

t
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ter, gatuvåld och brist på gensvar på rättvi-
sekraven – ledde till bildandet av det våld-
samma IRA.

– På Nordirland var den katolska kyr-
kan emot våldet, men lokala präster kunde 
i biktbåset ge syndernas förlåtelse. Och när 
en grupp väl blivit våldsam, har den mycket 
svårt att återgå till fredliga metoder. Vålds-
spiralen är igång.

Den islamistiska radikalisering som sker 
idag i Sverige är allvarlig, menar Chares De-
metriou. Samtidigt är det viktigt att inte för-
lora proportionerna; läget är inte detsam-
ma som i länder med ett mörkt kolonialt 
förflutet.

– I Sverige finns inte samma förbittring 
gentemot staten, som hos exempelvis andra 
generationens tunisier och algerier i förorts-
ghettona runt Paris.

Islamistisk aktivism kommer att förbli 
en marginell företeelse i Sverige även se-
dan den Islamiska staten besegrats och 
svenska ”IS-krigare” återvänt hem – det 
är Chares Demetrious uppfattning. Men 
 radikaliseringen måste hanteras. Den stora 

Segregation värre hot än IS-återvändare
Hans forskning handlar främst om två extre-
mistgrupper: EOKA från hemlandet Cypern 
samt nordirländska IRA. 

– Radikaliseringsmönstret såg likadant ut 
hos dem som inom dagens islamistiska ex-
tremism, berättar han.

EOKA och IRA utvecklades ur sociala rö-
relser som inledningsvis var fredliga. Dessa 
rörelser ställde krav på den brittiska reger-
ingen och hävdade sina ståndpunkter i fred-
liga protester.

PÅ CYPERN kom initiativet till EOKA upp ifrån, 
från prästerna i den ortodoxa kristna kyrkan. 
När den fredliga rörelsens krav inte fick ge-
hör beslutade en hemlig grupp högt upp-
satta präster att det var dags att ta till vapen.

– Kyrkorna på Cypern var radikaliserings-
centra: här rekryterade man medlemmar 
och här legitimerades våldet, säger Chares 
Demetriou.

Nordirländska IRA utvecklades ur en ka-
tolsk gräsrotsrörelse som påminde om den 
samtida medborgarrättsrörelsen i USA. En 
serie händelser – motdrag från protestan-

”Den islamistiska 
radikalisering som 
sker idag i Sverige är 
allvarlig. Samtidigt 
är det viktigt att inte 
förlora proportionerna.”

Sociologen Chares Demetriou är expert på 
politisk radikalisering. foto: britta collberg

Islamic Center i Malmö. 
drago prvulovic/tt

EXTREMISM I DEN DIGITALA TIDSÅLDERN 

t
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LU utbildar 
mot extremism
Det är avgörande för vår egen säker-
het hur vi hanterar återvändare från 
terrorgrupper – inte bara de som 
rest till IS, utan också de som anslu-
tit sig till högerextrema grupper i 
exempelvis Ukraina, säger Dan-Erik 
Andersson, en av de ansvariga bak-
om en ny nationell uppdragsutbild-
ning om våldsbejakande extremism. 

– Sverige ska göra allt för att hin-
dra och bestraffa terrorbrott, men 
den som frias från misstankar har 
självklart samma rättigheter som 
andra i samhället, säger han.

Den första april 2016 skärptes den svenska 
lagen och det blev brottsligt att resa till ter-
rorgrupper och ta emot utbildning m.m. La-
gen har också skärpts vad gäller finansiering 
av terrorverksamhet. 

– Senaste året har ganska få rest till ter-
rorgrupper. De flesta av de cirka 300 svensk-
ar som rest gjorde det innan lagen ändra-
des. Debatten handlar i hög grad om hur de 

ska hanteras av samhället när de återvänder, 
säger Dan-Erik Andersson.

HAN ÄR UNIVERSITETSLEKTOR vid Centrum 
för Mellanösternstudier, CMES, och har till-
sammans med kollegorna Anders Ackfeldt 
och Tina Robertsson utformat en uppdrags-
utbildning om våldsbejakande extremism 
(se faktaruta).  

Kursen startade i början av april, upp-
lägget är tvärvetenskapligt och bland de 
drygt femtio kursdeltagarna finns kommu-
nala samordnare, poliser och personal inom 
kriminalvården.

– Kursen är en stor satsning både från 
vår och beställaren Nationella Samordna-
rens sida. Vi hoppas att tillsammans med 
LUCE – universitetets uppdragsutbildning –
vidareutveckla ”konceptet”.

Kursen förmedlar den akademiska kun-
skap som finns på området. 

– Men det är mycket vi inte vet, t.ex. vilka 
och exakt hur många som rest för att anslu-
ta sig till IS, som stupat och som återvänt. 

prövningen blir hur Sverige lyckas integre-
ra de många flyktingar som kommit de se-
naste åren, menar han. Och även hur man 
hanterar främlingsrädslan.

– Idag finns en förenklad syn på islam. 
De extrema grupperna utgör ju en mycket 
liten minoritet. Det finns över en miljard 
muslimer i världen som är helt ointressera-
de av både IS och våld. Att hävda att islam 
uppmuntrar till våld är rena dumheterna 
eller också har det politiska motiv, säger 
Chares Demetriou.

Men det är naturligt att en stor migra-
tionsvåg, som den Sverige upplevt, väcker 
oro, menar han.

– Svenskar kan uppleva att deras identi-
tet och livsstil är hotade. Detta måste ven-
tileras, vridas och vändas på i debatten. 
Just nu råder stor förvirring. Det är viktigt 
att försvara demokratiska värderingar och 
en frihetlig livsstil, men lika viktigt att ac-
ceptera att svenskhet inte måste vara det 
samma som att vara kristen och vit.

SVERIGE HAR GODA förutsättningar att 
klara utmaningen, menar Chares Deme-
triou. En förutsättning är dock att man har 
realistiska förväntningar på assimilerings-
processen – den tar en mansålder. Och att 
man hejdar den växande ojämlikheten så 
att medborgare ges möjlighet att lyckas 
och bli en del av samhället. 

– Vad jag hör av mina svenska forskar-
kolleger så är den svenska integrations-
processen inte alls så dålig som ibland 
görs gällande. Den är långsiktig men sät-
tet att mäta integration gynnar inte ett 
sådant upplägg.

BRITTA COLLBERG 

 

Uppdragsutbildningen Våldsbejakande 
extremism i Sverige – individ, samhälle, 
ideologi och praktik ges av Lunds 
universitet under tjugo veckor från 
april till oktober. Beställare är Natio-
nella samordnaren mot våldsbejakande 
extremism.

Sveriges främsta experter på om-
rådet undervisar på kursen. Förutom 
forskare vid Lunds universitet deltar ex-
empelvis Mattias Gardell, Uppsala, som 
föreläser om ”ensamvargar”, Christer 
Mattsson, Göteborg, som föreläser om 
”Kungälvsmodellen” som hjälpt männi-
skor att lämna högerextrema miljöer, 

Hans Brun och Magnus Ranstorp, båda 
experter på terrorism vid Försvarshög-
skolan, samt Lisa Kaati, Totalförsvarets 
forskningsinstitut, som undervisar om 
nätets betydelse för våldsbejakande 
extremism. 

Kursen sker huvudsakligen på dis-
tans men omfattar också nio heldagar i 
Stockholm. Varje vecka skickas ett elek-
troniskt brev ut kring veckans tema. 
Breven kommer att innehålla texter, 
artiklar, filmklipp och bildspel och sam-
manlagt fjorton podcasts producerade 
speciellt för kursen av radiojournalisten 
Lars Mogensen. 

UPPDRAGSUTBILDNINGEN MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

CHARES DEMETRIOUS RÅD
MOT RADIKALISERING 
•  Se till att alla islamska organi-

sationer har ett nära samarbete 
med svenska myndigheter.

•  Spåra upp och rensa ut alla 
rekryterare.

•  Utöva övervakning, inom lagens 
råmärken! 

•  Skapa inga ghetton.

EXTREMISM I DEN DIGITALA TIDSÅLDERN 
t
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SÄPO håller hårt på uppgifterna, säger Dan-
Erik Andersson.

DET ÄR OCKSÅ ETT SKÄL till att forskningen 
inte säkert kan säga vad som triggat radika-
liseringen, varför människor anslutit sig till IS 
och vilken roll nätet spelar. 

– Det finns ingen enskild faktor som kan 
förklara allt. 

Extremistgrupper använder nätet både 
för information och för desinformation. IS 
publicerar filmer på sociala medier, men 
deras betydelse för radikaliseringen är inte 
klarlagd.

– När jag själv var ung på 1970–80-ta-
len skylldes allt på videovåldet – nu hävdas 
ibland att all extremism är nätets fel. Vi vet 
inte detta.

Så kallade ensamvargars självradikalise-
ring har beskrivits som en process där in-
dividen låser in sig i en filterbubbla på nä-
tet. Men radikalisering av grupper som åker 
till kriget i Syrien sker inte i ett vakuum (se 

Dan-Erik Anders-
son, Tina Roberts-
son och Anders 
Ackfeldt har ut-
format den natio-
nella uppdrags-
utbildningen mot 
våldsbejakande 
extremism. foto: 
lars mogensen

även intervju med Chares Demetriou här in-
till) och det finns ett samband med tidigare 
kriminalitet, påpekar Dan-Erik Andersson. 

DEMOKRATIMINISTER Alice Bah Kuhnke – 
som idag inte längre har ansvar för de  här 
frågorna – fick hård kritik för att inte till-
räckligt driva på arbetet mot våldsbejakan-
de extremism i kommunerna. En delför-
klaring är att det saknas genomarbetade 
 evidensbaserade metoder att angripa pro-
blemet, menar Dan- Erik Andersson. Lunds 
kommuns sätt att hantera en 17-åring som 
återvänt från IS lyftes dock fram av ministern 
i debatten. Även Dan-Erik Andersson tycker 
det är ett bra exempel på fungerande sam-
arbete mellan polis och socialtjänst.

– Men när polis och rättsvårdande myn-
digheter gjort sitt och kommunens samord-
nare slog fast att socialtjänstlagen gäller och 
att 17-åringen skulle ha tillgång till samma 
vård och rättigheter som alla i samhället, 
väckte det starka protester och fallet körs 

till exempel fortfarande på ryska tevekana-
ler som bevis för den svenska naiviteten och 
slappheten, berättar Dan-Erik Andersson.

Arbetet mot våldsbejakande extremism 
måste ske på flera nivåer samtidigt, menar 
han. 

– Alla är överens om att vi ska ha nageln i 
ögat på dem som åker ut och ansluter sig till 
exempelvis IS. Självklart ska vi satsa mycket 
resurser så att polis, åklagare och experter 
kan göra sitt jobb och självklart ska de som 
begått brott straffas. Kanske måste lagen 
ändras, kanske ska vi göra som i Belgien, 
där det är brottsligt bara att lämna landet 
för att åka till IS.

– Samtidigt måste samhället skydda sig 
genom att förebygga fortsatt radikalisering 
här och nu och genom att hantera dem som 
tagit sig från de här våldsmiljöerna, som inte 
begått brott och som behöver återanpas-
sas i samhället. Att lyckas med det ligger i 
allas intresse.

BRITTA COLLBERG

”När jag själv var ung på 1970–80-talen skylldes allt på videovåldet 
– nu hävdas ibland att all extremism är nätets fel. Vi vet inte detta.”
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Vi äter för mycket djur för att klimatet ska klara av 
det. Det behövs ett proteinskifte. Det menar forskaren 
Karolina Östbring som medverkar på Hållbarhetsveckan. 
Hennes vision är att skapa en plattform för forskning om 
vegetabiliska proteiner på LU.

Det behövs 
ett proteinskifte!

Vi i västvärlden behöver driva på 
utvecklingen och gå över till mer 
vegetabiliska proteiner i kosten, 
menar Karolina Östbring.
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V i blir allt fler människor på jor-
den, samtidigt som vårt eko-
logiska fotavtryck behöver bli 
mycket lägre för att minska kli-

matförändringarna och värna våra naturtill-
gångar. Fler och fler pratar därför om att 
det behövs ett proteinskifte till mer vegeta-
biliska proteiner och mindre kött i vår kost.

– Proteinskiftet handlar om att vi i väst-
världen behöver driva på utvecklingen och 
gå över till mer vegetabiliska proteiner i kos-
ten, säger Karolina Östbring från Institutio-
nen för livsmedelsteknik. Den kost vi äter nu 
har ett mycket högt innehåll av animaliska 
produkter, som kött och mjölkprodukter. 
Om alla ska äta på samma sätt räcker inte 
våra resurser till eftersom det kostar så otro-
ligt mycket vatten och energi att framställa 
proteiner genom att använda djur. 

VAD ÄR DET DÅ vi kommer att äta i fram-
tiden? Handlar det om insekter eller andra 
proteinkällor som vi idag inte använder oss 
av?

– Idag är till exempel inte insekter till-
låtna enligt lagstiftningen och det är ock-
så en bit kvar innan det blir allmänt accep-
terat som livsmedel. Jag tror heller inte att 
alla konsumenter kommer att börja göra 
sina egna bönbiffar eller liknande. För att 
proteinskiftet ska få genomslag tror jag i 
stället att industrin måste förse konsumen-
terna med enkla alternativ som är vegetabi-
liska. Det finns ett jätteglapp på marknaden 
idag. Konsumenterna vill ha mer vegetabi-
liska produkter men industrin hinner inte ta 
fram nya alternativ i den takt som markna-
den önskar.

KAROLINA ÖSTBRING BERÄTTAR att indu-
strin har visat ett mycket stort intresse för 
deras projekt och att de vill få stöd från 
forskningen när det gäller nya innovativa 
idéer för vegetabiliska proteiner. 

– Ett flertal livsmedelsföretag i södra Sve-
rige har hört av sig och vill vara med i vårt 
projekt, säger Karolina Östbring. Vår vision 
för de kommande åren är att bli en platt-
form för forskning kring vegetabiliska pro-
teiner och att kunna testa olika typer av ve-
getabiliska råvaror.

I ett aktuellt forskningsprojekt tittar hon 

och hennes kollegor nu på om pressrester 
från raps kan användas som råvara för oli-
ka vegetabiliska produkter. De samarbetar 
med Gunnarshögs gård på Österlen som 
gör kallpressad rapsolja. 

– Vi har tagit fram en process där vi kan 
rena fram proteinerna och testar just nu om 
man kan göra en färsprodukt av detta. Det 
skulle kunna bli ett köttsubstitut även om 
jag tycker det är en dålig beskrivning efter-
som vegetabilierna är där för sin egen skull, 
säger Karolina Östbring.

Fortfarande finns det saker som behöver 
lösas innan det kan bli aktuellt med färdig 

Kom och bli inspirerad på temat 
hållbarhet. Under veckan kan du ta 
del av kostnadsfria föreläsningar, 
workshops och debatter där det ges 
utrymme för samtal om både utma-
ningar och lösningar för en hållbar 
värld. Hållbarhetsveckan avslutas 

produkt på marknaden. Bland annat måste 
vissa oönskade ämnen i rapsen renas bort, 
men forskarna ser hoppfullt på detta i och 
med att ny och billigare reningsteknik finns 
på marknaden.

– Bara den proteinmängd som Gunnars-
högs gård får fram som rest från sin rapsolje-
tillverkning på ett år motsvarar proteinet 
som finns i 25 procent av årsproduktionen 
av Mamma Scans köttbullar. Plus att raps-
proteinet bara kostar en bråkdel av vad kött 
kostar. Här finns enorma möjligheter!

TEXT: NINA NORDH
FOTO: KENNET RUONA

HÅLLBARHETSVECKA I LUND 15–20 MAJ

med en hållbarhetsfestival. 
Arrangemanget är en del av 
Lunds universitets 350-årsjubileum 
och en av fem vetenskapsveckor un-
der jubileumsåret.

Se programmet och anmäl dig via 
www.hallbarhet.lu.se

”Bara den proteinmängd som Gunnarshögs gård 
får fram som rest från sin rapsolje tillverkning på 
ett år motsvarar proteinet som finns i 25 procent 
av årsproduktionen av Mamma Scans köttbullar.”

Resurserna skulle räcka bättre om fler åt grönt istället för animaliska produkter som kostar 
mycket vatten och energi att framställa.
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Det är visionen för den tvärve-
tenskapliga forskningsenheten 
Neuronano Research Center. 
NRC startade med anslag från 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2005 
och blev kort därefter en av Vetenskapsrå-
dets så kallade Linnémiljöer. Efter en positiv 
femårsutvärdering fick man ökade anslag 
från VR och sedan stöd från LU. 

Nu har neuronano-forskarna i hård kon-
kurrens lyckats få 24 nya miljoner från Ve-
tenskapsrådet. Projektet gäller att utveckla 
elektroder för dubbelriktad kommunika-
tion med enskilda nervceller. Målet är att in 
i minsta detalj kunna avlyssna hjärnans verk-
samhet, och att även kunna påverka den vid 
olika sjukdomar.

– Det var 228 sökande till en utlysning av 
18 forskningsmiljöer inom naturvetenskap 
och teknik. Merparten var på förhand vikta 
för energi och IT, så för övriga ansökningar 
fanns det bara sex anslag kvar att konkur-
rera om, säger Jens Schouenborg.

Han leder NRC och är mycket stolt över 
resultatet – inte minst eftersom det, som 
så ofta inom forskarvärlden, kommer efter 
många ansökningar som kostat mycket ar-
bete men inte gett något resultat. Den här 
gången gick det alltså vägen, och med ett 

Nervcell (grön), gliacell (röd) och en av NRC-forskarnas elektroder. Längst ner ses den öppning 
där det material som gjort elektroden styv ska kunna sippra ut efter införandet. Där ska ock-
så, hoppas man, nervceller kunna docka till elektroden. De sicksackformade utsidorna är tänk-
ta att bl.a. förankra elektroden i vävnaden. 

Nanoelektroder
kan revolutionera behandling i hjärnan

Sjögräslika elektroder som böjer sig mjukt när hjärnans vävnad rör 
sig. De är klädda med ett material som inte retar upp immunsystemet, 
och förs in på ett så mjukt sätt att det påverkar nervcellerna så lite som 
möjligt. Inuti sig kan elektroderna ha både elektronik, optik, gener och 
läkemedel med vars hjälp man kan både studera hjärnans processer och 
behandla neurologiska sjukdomar och kronisk smärta.
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Avknoppat  företag 
tar forskningen 
ut i vården 
 
Neuronano Research Center, NRC, 
är ett tvärvetenskapligt forsk-
ningscentrum inom LU. Men NRC 
har också knoppat av ett företag, 
Neuronano AB, som finansierar pa-
tentsökning och kommersialisering 
av de produkter som möjliggörs av 
forskningen. 

– När man börjar närma sig 
produkter som ska ut på markna-
den måste det ske inom ett bolag. 
Bolaget tar också hand om en del 
forskning som inte ryms i våra ve-
tenskapliga projekt utan är knuten 
till produktutvecklingen, säger 
Jens Schouenborg.

Han har sett det som viktigt att 
alltid beskriva de båda verksam-
heterna öppet både för LU och för 
olika finansiärer. Rågången mellan 
det kommersiella och det icke-
kommersiella måste vara tydlig. 
Men att klara sig utan en kommer-
siell del är omöjligt om man vill att 
ens forskningsfynd så snabbt som 
möjligt ska komma till nytta inom 
sjukvården, menar han. 

– Som regel tar det 15–20 år 
innan ett vetenskapligt resultat 
omvandlats till en ny och effektiv 
behandling som anses säker nog 
att användas på patienter. Detta 
är mycket dyrt, och patentskydd är 
nödvändiga för att de som finan-
sierar det kommersiella arbetet ska 
kunna få tillbaka sina pengar.

INGELA BJÖRCK

yttrande från VR:s beredningsgrupp som är 
fullt av ord som ”excellent” och ”outstan-
ding”.

Hjärnan är vårt mest komplicerade organ 
och samtidigt det som är svårast att stude-
ra. Idag finns det visserligen MR och annan 
bildteknik som kan visa vilka delar av hjär-
nan som är aktiva i olika sammanhang. Men 
de säger inte mycket om vad som händer på 
nervcellsnivå – och det är i det komplicera-
de samspelet mellan våra miljarder nervcel-
ler som tankar, känslor och rörelser uppstår.

ETT PROBLEM när man vill närma sig en-
skilda nervceller är att hjärnan är mjuk 
som gelé. Därför flyttar den sig inuti skal-
len, även vid normala rörelser som när vi 
vrider på huvudet eller reser oss. De gan-
ska styva elektroder som idag sätts in för 
att behandla bl.a. Parkinsons sjukdom, eller 
för forskningsändamål i djurförsök, skaver 
därför mot den kringliggande vävnaden. Ärr 
uppstår och nervcellerna försvinner från en 
”död zon” runt elektroden.

– Då har man ju skadat det man ville be-
handla eller studera. Man måste också an-
vända större strömstyrka för att nå förbi den 
”döda zonen”, vilket gör behandlingen mer 
oprecis och ökar risken för biverkningar, sä-
ger Jens Schouenborg.

NRC-forskarna har lyckats utveckla mju-
ka och böjliga elektroder som inte ger upp-
hov till någon ”död zon”. Men då uppstår 
ett annat problem: hur ska elektroderna 
komma på plats, om de är böjliga som ett 
tunt grässtrå? Det problemet har man löst 
genom att baka in elektroderna i gelatin.

– Då blir de lite styvare och kan lättare 
sättas in. Gelatinet bryts ner efter en tid, och 
då blir elektroderna mjuka. Gelatinhöljet har 
också läkande egenskaper: när det bryts ner 
frisätts naturliga ämnen som vävnaden kan 
använda för att reparera eventuella skador, 
förklarar Jens Schouenborg.

NU VILL MAN UTVECKLA en ny typ av elek-
trod som kan liknas vid en liten forsknings-
plattform. Den består av ett några tusendels 
mm tunt membran fyllt med en mycket böj-
lig elektrisk ledare och ett ämne, exempelvis 
glukos (druvsocker), som gör konstruktio-
nen tillräckligt styv under isättningen. 

I elektrodens ände finns ett litet hål där 
vatten kan tränga in och glukosen sippra ut 
när implantatet väl är på plats. Då blir elek-
troden så böjlig att den kan följa med i alla 
hjärnans rörelser. Genom samma hål tän-
ker man sig att kunna tillföra läkemedel el-
ler gener till de nervceller som ska studeras. 
Konstruktionen kan också ge plats för op-
tiska ledare för så kallad optogenetik, en ny 
metod inom hjärnforskningen. 

Sådana forskningstillämpningar ligger 
nog en bit framåt i tiden. För behandling 
av Parkinsons sjukdom kan det däremot gå 
fortare. 

– Vi tror att våra elektroder kan använ-
das i kliniska försök redan om tre år, säger 
Jens Schouenborg. 

ELEKTRODER SOM BEHANDLAR kramper, 
darrningar och stelhet hos patienter med 
epilepsi och Parkinsons förekommer redan. 
Metoden kallas Deep Brain Stimulation, 
DBS. Men eftersom de elektroder som an-
vänds vid DBS är så stora och styva att de 
påverkar hjärnvävnaden, så bör NRC-fors-
karnas mindre och mjukare elektroder inne-
bära ett stort steg framåt.

– Vi hoppas också att de ska kunna an-
vändas inte bara för behandling utan även 

för att öka förståelsen av hur hjärnan fung-
erar normalt och vid olika sjukdomar. Så-
dan ny kunskap kan ju sedan användas för 
att utveckla nya behandlingar, menar Jens 
Schouenborg.

TEXT: INGELA BJÖRCK
FOTO: KENNET RUONA

Jens Schouenborg leder den tvärvetenskap-
liga forskningsenheten Neuronano Research 
Center som har tagit hem stora anslag i hård 
konkurrens.
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Lo Gorton med sina dok-
torander Paolo Bollella 
och Ali Ekhtiari.
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Produktionstakten borde ha avtagit 
när han gick i pension, men väg-
gen i lunchrummet där vi sitter 
skvallrar om motsatsen. På en 

whiteboard hänger 18 vetenskapliga artik-
lar som antingen har publicerats eller ska 
publiceras. Tretton av artiklarna har Lo Gor-
ton som författare. Två av dessa pryder om-
slaget på respektive tidskrift. 

– Det kanske inte är så vanligt att en pen-
sionär har tretton artiklar under publicering 
när ett år börjar, konstaterar han.

Lo Gorton är analytisk kemist med in-
riktning mot elektrokemisk kommunikation 
mellan biologiskt material och elektroder. 
Han har de senaste åren varit verksam vid Ke-
miska institutionens Centrum för molekylär 
proteinvetenskap, CMPS. Ett val som har fal-
lit sig naturligt eftersom hans forskning har 
en stark inriktning mot biologi och biokemi.

ATT BLI PENSIONÄR beskriver han med or-
den ”skräckblandad förtjusning”. Forsk-
ningen har varit – och är – en stor del av 
hans liv. Den har inneburit att han fått jobba 
med det han vill och forskningen har tagit 
honom ett antal varv jorden runt. Hög livs-
kvalitet kallar han det själv. Bäst av allt har 
varit kontakten med doktorander och att få 
handleda dem och se dem växa in i rollen 
som fullfjädrade forskare.

Trots pensioneringen har han fortfaran-
de en doktorand, Galina Pankratova, och 
två gästdoktorander: Paolo Bollella och Ali 

Ekhtiari. Själv började Lo Gorton sin dokto-
randutbildning utan att förstå att det var 
den han läste. Vägen dit gick via studier i 
genetik, botanik och mikrobiologi. Intres-
santast var mikrobiologi, berättar han. 

MEN FÖR ATT FORTSÄTTA med mikrobiologi 
krävdes kemi och så blev det. Efter ett och 
ett halvt år på Kemicentrum stod han råd-
vill och visste inte vad han skulle göra. Lös-
ningen blev att tacka ja när reningsverket i 
Malmö ringde och erbjöd honom ett jobb. 
Efter elva månader där fick han ett nytt te-
lefonsamtal, den 
här gången från 
Kemiska institu-
tionen som erbjöd 
honom en ama-
nuenstjänst, som 
han tackade ja till. 

– Det tog emel-
lertid ett halvår 
innan jag begrep att jag hade börjat på en 
doktorandutbildning. Man kan väl säga att 
det var en slump att jag hamnade här.   

MEN LO GORTON har inte bara gott att säga 
om den akademiska världen. Han har mött 
en annan sida också. En sida som inte är 
lika trevlig.

Han är frispråkig när han berättar, men 
poängterar att problemen är generella och 
långt ifrån enbart gäller hans egen institu-
tion. Arbetsklimatet och förhållandet mel-

I augusti förra året gick kemiprofessorn Lo Gorton i pension. 
Några månader senare, vid årsskiftet, hade han tretton artiklar 
under publicering i olika internationella tidskrifter.   

lan en del forskare beskriver han med ord 
som ”missunnsamhet och en ovilja att er-
känna och berömma kollegors forskning”.

– Hela verksamheten hade gynnats om 
uppbackningen varit bättre och om fler 
hade berömt och stöttat varandra. 

– Många känner nog av det här, men det 
talas tyst om det. Jag tror att det handlar om 
en sorts snålhet som kanske bottnar i kon-
kurrens om anslag.

LO GORTONS SÄTT att tackla problemet 
har varit att lite grann dra sig undan och 

sköta sig själv. Att 
vara öppet homo-
sexuell har bidragit 
till att han känt sig 
lite som en främ-
mande fågel, me-
nar han.

– Det har inte 
hindrat mig från 

att få anslag eller tjänster som jag sökt eller 
klättra i karriären. Inte alls. Men jag tror att 
ledningar generellt inte vet hur man tar sig 
an fördomar och eventuella problem som 
fördomar kan leda till.

Han försöker bidra med sin egen erfa-
renhet genom att vara aktiv i institutionens 
grupp för jämställdhet och likaberättigande. 

– Jag hoppas och tror att mitt bidrag har 
varit viktigt.  

TEXT: JAN OLSSON
FOTO: KENNET RUONA

”Hela verksamheten hade 
gynnats om uppbackningen 
varit bättre och om fler hade 
berömt och stöttat varandra.” 

Produktiv pensionär
efterlyser mer stöttande kultur



24                          LUM NR 3 | 2017

– Det som överraskar mig mest är att den 
lundensiska humorn syns så genomgåen-
de, från grodorna vid fontänen utanför 
Universitetshuset till det speciella Harlekin-
mönster som finns som en mall i grafiska 
profilen, säger Elisabeth Mansén.

Den lundensiska humorn uppfattar 
hon inte som ett gapflabb, utan mer som 
en förmåga att se på sig själv med själv-
kritik och ironi. Många universitet fram-
häver traditioner, hypermodern forskning 
och glada studenter i sitt bildmaterial. 
Men humorn är unik för LU som är det 
enda universitetet som har det inskrivet i 
värdegrunden. Spextraditionen och kar-
nevalerna är förstås viktiga här, men även 
när studentmössor bränns så tycks det 
ske med gott humör på bilderna.

– Det är märkligt att bilderna är så 
idylliserande även från studentprotester-
na under 70-talet. Det finns en tidnings-
bild från 1968 där poliser bär ut en stu-
dent från ett ockuperat universitetshus. 
Men både studenten och polisen ler brett 
och avväpnande på bilden…

Hon har granskat bilder från student-
kataloger, hemsidor, LUM och andra pu-
blikationer med fokus på de senaste fem-
tio åren. Eftersom LUM firar just femtio år 
2018 så blev tidningen ett bra objekt att 
studera bildens utveckling i – från svartvitt 
med få bilder till fullfärg och journalistisk 
estetik. Längre tillbaka använde sig akade-
min sällan av bilder, det sågs som oseriöst. 

– Jag är också förvånad att de bil-
der som LU använder tycks vara mycket 
genomtänkta och stämmer väl överens 
med formella dokument – som trycker på 
bland annat internationalisering, mång-
fald, jämställdhet et cetera. 

När hon räknar är det lika många kvin-
nor som män på bilderna från nyare tid 
och människor med olika hudfärg. Men 
för kvinnorna tog det lång tid innan de 
började fastna på bild i någon större om-
fattning.

– Männen dominerar fram till 90-talet. 
Först då börjar kvinnorna synas på allvar 
i bilderna.

JENNY LOFTRUP

Humorn går igen 
i universitetets bilder

Elisabeth Mansén är professor i idéhistoria 
vid Stockholms universitet, men har ett långt 
förflutet vid LU.

Sigillet, sfinxerna, en massa cyklande studenter – och 
genomgående den lundensiska humorn. Idéhistorikern 
Elisabeth Mansén har undersökt vad bilderna berät-
tar om Lunds universitet i jubileumsboken ”Beredd till 
bådadera. Lunds universitet och omvärlden”.

JUBILEUMSBOKEN 
BEREDD TILL BÅDADERA

Idéhistorikerna Gunnar Broberg och David 
Dunér är redaktörer för jubileumsboken 
”Beredd till bådadera. Lunds universitet 
och omvärlden” – en antologi med följande 
kapitel: Historien. Att skriva om ett univer-
sitet (Gunnar Broberg) Världen. Färdvägar i 
tanken och geografin (David Dunér) Bilden. 
Fysisk, metaforisk och virtuell  (Elisabeth 
Mansén) Politiken. Studenterna mellan 
attentat och jubelfest (Svante Nordin) Tid-
ningen. Lundagårds egen historia (Katarina 
Bernhardsson) Pengarna. 
Forskningssamverkan och 
innovationer (Thomas Kai-
serfeld) Framtiden. Histori-
kerna blickar framåt (Gustav 
Holmberg) Kroppen. Döden 
som livets lärare (Jan Eric 
Olsén) Publiken. Fråga Lund 
och folkbildningen (Johan 
Östling). Boken kan bl.a. 
köpas hos LU Profilshop.   
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Groda vid fontänen 
framför Universitets-
huset.
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listan.

Stefan Sveningsson, professor på Ekonomihög-
skolan, har nyligen hållit ett jubileumssemina-
rium om ledarskap. Ett gott ledarskap är viktigt 
för arbetsliv och organisationer, men riktigt vad 
det innebär kan vara svårt att definiera.

Fem tips för att förstå 
vad ledarskap är

LEDARSKAP ÄR NÅGOT ANNAT ÄN CHEFSKAP
Chef och underordnad är inte samma sak som leda-
re och följare. Chefskap fokuserar på beteende och 

resultat och får saker utförda genom planering, organisering, 
övervakning och kontroll. Ledarskap handlar om vad folk tän-
ker, värderar och känner – och hur det kopplas till miljön, av-
delningen och arbetet. 

LEDARSKAP FÖRUTSÄTTER ATT FOLK VILL
Frivillighet, ja till och med entusiasm. Det är en förut-
sättning för ledarskap. Människor accepterar inte le-

darskap bara för att de riskerar sanktioner om de inte är un-
derdåniga i förhållande till ledaren. De önskar ledarskap 
därför att det erbjuder dem en känsla av mening, moral och 
syfte med arbetsuppgifterna.

VIKTIGT ATT INSPIRERA GENOM HANDLING
Handlingar och inspirerande berättelser är viktiga. 
Ingvar Kamprad lär ha sagt: ”Se till att ditt skrivbord 

står så nära verkligheten som möjligt. Golvet är den bästa sko-
lan.” Han började med att träffa chaufförerna klockan sex på 
morgonen och frågade om de fått kaffe och bulle. 

MEDARBETARNA MEDSKAPAR 

LEDARSKAPSRELATIONER
Ledarskap handlar om relationer och det viktiga är 

inte bara vad chefen gör i sig, utan hur medarbetarna förhåller 
sig till det. De flesta chefer är känsliga för medarbetarnas upp-
fattning och ofta finns förväntningar, krav och motstånd som 
formar ledarskapsförsök. Tror man att någon kommer säga 
emot försök till påverkan så formar man ledarskap utifrån det.

FASTNA INTE I ABSTRAKTA IDEAL
En bra ledare är med andra ord den som förstår sam-
manhanget, betydelsen av kultur, de lokala förhål-

landena, vidmakthåller ömsesidigheten i relationer, tar med 
organisationens komplexitet i beräkningen, undviker att fast-
na i abstrakta ideal – samt förstår att ledarskap handlar om 
”hearts and minds”.

1

2

3

4

Stefan Sveningsson konstaterar att ledarskap 
som organisationsform kan vara mindre behöv-
ligt i en kunskapsintensiv organisation där många 
anställda är välutbildade och erfarna, litar starkt 
på det egna omdömet och arbetar självständigt 
och jämlikt med andra. foto: kennet ruona

5
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Hon väcker hopp 
om en bättre värld

Blir världen bättre? Carlota Perez svarar inte på frågan. 
Istället förklarar hon hur vi gör den bättre. Och hoppet 
tänds i ögonen hos den unga publiken under Debatt i 
Lund. 

– Klimathotet kan vändas till en möjlighet. Grön 
tillväxt kommer att ge massor av nya jobb och ett gott liv 
för människor inte bara i väst utan i hela världen. Gör vi 
rätt nu så kan detta bli lösningen på klimatproblemen och 
fattigdomen och också minska flyktingströmmarna, säger 
den 77-åriga venezuelanskan.

A nalyser är viktiga men det be-
hövs också positiva visioner – 
professorn vid London School 
of Economics Carlota Perez le-

vererar i det avseendet. Det går att rädda 
världen förklarade hon för ett Café Athen 
fyllt till bristningsgränsen när jubileumsår-
ets första vetenskapsvecka invigdes i bör-
jan av mars. 

– Hela samhället måste styras om i grön 
riktning. Utmaningen är att få politikerna 
att fatta galoppen och samlas till gemen-
sam handling. Just nu har vi en fantastisk 
chans genom de möjligheter som den di-
gitala informationstekniken ger oss. Den är 
mogen att omvandlas till innovationer som 
kan hejda den globala uppvärmningen och 
samtidigt få fart på ekonomin. Vi har 20–30 
år på oss.

TEKNISKA REVOLUTIONER följer ett histo-
riskt mönster, förklarade Carlota Perez. Den 
första införandefasen präglas av ”kreativ 
förstörelse” när föråldrade produktionssys-

tem och tänkesätt slås ut. Det innebär stora 
påfrestningar för vissa, medan andra tjänar 
grova och snabba pengar. Tiden präglas av 
”bubblor”, marknaden får verka utan stör-
re restriktioner, politiken spelar en tillbaka-
dragen roll. 

Efter inledningsfasen vidtar spridningen 
av tekniken brett i samhället, det är där vi 
nu befinner oss – mitt i den digitala revolu-
tionen. Det är en vändpunkt. 

Carlota Perez jämförde med den mass-
arbetslöshet och depression som på 1930- 
  talet följde på den industriella revolutionen.

– Vår tid liknar 30-talets på många vis. 
Pessimism, stress och ilska som kommer till 

Carlota Perez var en av 
de internationella gäs-
terna vid Debatt i Lund.
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uttryck t.ex. i valet av Trump och andra po-
pulister. Men det är inte bakåtsträvare vi 
behöver när det gamla samhället kollapsar, 
utan kloka och modiga politiska ledare, som 
kan utnyttja de nya tekniska möjligheterna. 

Tidigare tekniska revolutioner visar att 
det aldrig varit marknadskrafterna som efter 
vändpunkten fått tekniken att blomma ut i 
en golden age där hela samhället får skör-
da frukterna, menar Carlota Perez. Staten 
måste i dag, liksom i tidigare teknikskiften, 
spela en större och mer aktiv roll i ekono-

min. Hon jämför med Franklin D. Roosevelts 
stora reformprogram New Deal som såg till 
att arbetslösa amerikaner fick jobb och råd 
att köpa tillverkningsindustrins produkter. 

– Inga som stod i kö till soppköken under 
depressionen kunde väl ana att de några år 
senare skulle sitta i förorten med bil, hus, 
kylskåp och diskmaskin?

The American way of life blev förebilden 
för en hel värld. Men i dag ser vi att denna 
konsumtionsstil inte är hållbar, jordens re-
surser räcker inte till, fortsätter Carlota Pe-
rez.

– Vi behöver ett nytt ideal. Och det fina är 
att vi med teknikens hjälp kan skapa tillväxt 
utan att det tär på jordens resurser.

PEREZ KRITISERAR INTE BARA politikerna 
utan också miljörörelsen för att inte ha för-
stått de positiva möjligheterna med den di-
gitala informations- och kommunikations-
tekniken. En grön livsstil kan aldrig bygga 
på skam och skuld. Den måste vara svaret 
på människors önskningar och drömmar om 
en meningsfull tillvaro. 

– Allt fler unga européer rör sig redan 
mot en sådan livsstil. Det handlar mindre 
om att äga och passivt konsumera utan is-
tället om att återvinna, vårda, hyra, låna. 
Och uppleva.

Europa och särskilt Norden skulle kunna 
ta en ledarroll i utvecklingen. Här finns kun-
skapen, infrastrukturen och också lusten. 

Precis som The American way of life blev 
industri- och konsumtionssamhällets trend-
sättare så kunde The European way of life 
bli informationssamhällets gröna livsstil och 
stå modell för resten av världen.

En förutsättning är dock att kapital sätts 
i arbete och investeras i långsiktig grön pro-
duktion – den verkliga ekonomin som Perez 
säger. Dagens finanskapitalister är intresse-
rade av snabba cash; de enorma vinsterna 
läggs på hög. Men detta kan staten påver-
ka med skatter. På samma sätt kan den ge 

skjuts åt en grön utveckling genom att höja 
skatten på sådant som tär på jordens ändli-
ga resurser, och sänka den på arbete, tjäns-
ter etc. 

VALET STÅR ALLTSÅ INTE mellan ett själv-
späkande leverne och en återgång till ett 
miljöförstörande fossilsamhälle. Valet står 
mellan att duka under för klimatförändring-
arna eller ”getting our act together”, för-
klarar Carlota Perez. Men det behövs mer 
”kreativ förstörelse” inte bara inom indu-
strin utan också inom staten. Innovation 
måste få en mer central roll i politiken och 
den gigantiska byråkratin reformeras, den 
står i vägen för nytänkande.

Den nya tekniken gör det möjligt att job-
ba i gränslösa nätverk, flexibelt och smidigt, 
och att till låg miljökostnad leverera produk-
ter anpassade efter verkliga, gärna smala 
och specifika, behov. Svinn och köp-slit-
släng minimeras. Istället skapas jobb inom 
återvinning, uppdatering och underhåll.

– Underhåll blir stort, säger Carlota Pe-
rez och det glimtar till i ögonen på åhörarna 
på Café Athen. 

Staten ska uppmuntra övergången, fort-
sätter hon. Det betyder att politikerna mås-
te vara kunnigare och modigare än närings-
livets ledare och investerare.

Det krävs också internationellt samar-
bete för att mota klimatförändringarna och 
skapa grön tillväxt. Carlota Perez uppmanar 

alla i publiken att arbeta för att en super-
statlig myndighet skapas som kan reglera 
de stora ekonomiska aktörer som opere-
rar internationellt. Hennes vision inkluderar 
marknadsekonomiska drivkrafter, men po-
litikerna måste styra mer.

Den nya teknikens potential omfattar 
också utveckling av landsbygden – alla be-
höver inte bo i städer. Och genom att allt fler 
i dag har internet och smartphones så kom-
mer också de fattigaste länderna att kunna 
utvecklas i snabb takt. Men den rika världen 
bör erbjuda dem draghjälp i form av en ny 
”Marshallplan”. 

Med stabilt klimat och ökat välstånd föl-
jer färre krig och mindre flyktingströmmar, 
sammanfattar Carlota Perez.

– Global grön tillväxt är en win-win.
TEXT & FOTO: BRITTA COLLBERG

Debatt i Lunds jubileumsspecial 
invigde jubileumsårets första veten-
skapsvecka i början av mars. ”Blir 
världen bättre?” var temat inte bara 
för debatten utan för hela veckan; 
i symposier, workshops och föreläs-
ningar vred och vände forskare och 
inbjudna politiker och experter på 
frågan. 

Carlota Perez har skrivit flera 
uppmärksammade böcker om tek-
nologiska revolutioner och socio-
ekonomisk utveckling. Hon leder 
forskningsprojektet Beyond the 
Technological Revolution, som hon 
också presenterade under veckan på 
LUCSUS, Lunds universitets centrum 
för studier av uthållig samhällsut-
veckling. 

Deltagare i Debatt i Lund var 
även den kända filosofen Martha 
Nussbaum och ekonomen James 
Robinson, båda från University of 
Chicago, samt humanekologen Alf 
Hornborg och statsvetaren Jan Teo-
rell, båda Lunds universitet. 

Se hela debatten: www.lu.se/
debattilund

 ”Vi behöver ett nytt ideal. Och det fina är 
att vi med teknikens hjälp kan skapa tillväxt 
utan att det tär på jordens resurser.”

SE CARLOTA PEREZ 
I INSPELADE DEBATT I LUND!
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Digital revolution 
        ställer om arbetslivet

Hur påverkar den digitala tekniken vårt arbetsliv? Kan information som 
samlas in för att mäta våra prestationer leda till gammeldags detaljstyrning? 

Borde högskolevärlden ta efter sjukvården när det gäller gränsen mellan 
arbete och fritid? Detta är några av frågorna som undersöks i forskningste-

mat Digiworks på Pufendorfinstitutet. Företagsekonomen Stephan Schaefer 
och etnologen Kristofer Hansson är två av forskarna som möts i temat.
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Vetenskapsveckan ”Det digitala samhället” äger rum den 24–30 april, som en 
del av jubileet och invigs med en familjevänlig konsert där LU:s brassband och 
studentkörer framför musik från kända TV- och datorspel. Veckan avslutas 
med en robotdag på Vattenhallen och däremellan hålls ett symposium med 
16 föreläsningar om hur digitaliseringen förändrar samhället, sjukvården, 
Asien, krigen och mycket annat. Debatt i Lund hålls den 24 april under temat 
”Will Digital Destroy or Develop Democracy?”. Se program på www.lu.se/350

U nder sju månader har forskare 
från bland annat företagseko-
nomi, kulturvetenskap, socio-
logi, datavetenskap samt me-

dia och kommunikation diskuterat hur den 
teknologiska revolutionen i rask takt nu för-
ändrar arbetslivet och arbetsmiljön. Grup-
pen är intresserad av olika aspekter av digi-
tal teknikanvändning och har undersökt hur 
yrkesgrupper som lastbilschaufförer, lärare, 
sjuksköterskor, hemtjänstpersonal och kon-
torsarbetare använder digital teknik. 

– Märkligt nog finns det inte så mycket 
ingående empirisk och ämnesövergripande 
forskning på området. Men det är i hög-
sta grad angeläget, eftersom användningen 
av digital teknik för att lösa arbetsuppgifter 
kommer att bli allt viktigare inom alla områ-
den och yrken, säger Stephan Schaefer vid 
Företagsekonomiska institutionen.  

Hittills har forskargruppen samlat in ett 
antal praktiska exempel på hur digital teknik 
påverkar arbetslivet.  

ETT EXEMPEL gäller personal vid Lunds uni-
versitet. Gruppen undersökte hur lång tid 
det tog för dem att skapa en reseräkning 
genom ett tekniskt system. Det visade sig 
att det i snitt tog en halvtimme, i stället för 
de tio minuter som uppgiften förväntades 
ta. Bland orsakerna fanns ovana på grund 
av oregelbunden användning, brist på åter-
koppling inom systemet och krav på att byta 
lösenord. 

Gruppen undersökte också hur ett före-
tag använde Facebook för intern kommuni-
kation. Även i det fallet gick det att se både 
för- och nackdelar. En fördel var att perso-
nalen inte behövde någon utbildning i att 
använda plattformen. Å andra sidan ledde 
användningen av Facebook till en samman-
blandning av privat och offentligt. Persona-
len rapporterade att de fått kommentarer 
från chefer om att de inte “gillat” chefer-
nas inlägg eller foton, och att de kände sig 
tvungna att använda Facebook för att få till-
gång till intern information. 

– De här exemplen visar hur olikartad på-
verkan från den digitala tekniken är. De bil-
dar ett pussel av de frågor som aktualiseras 
när den digitala tekniken blir allt vanligare 
i arbetslivet. Och frågorna har mycket oli-

ka positiv och negativ inverkan på ekono-
misk, social och praktisk nivå, säger Stephan 
Schaefer.

FORSKNINGSTEMAT pågår fortfarande, 
men gruppen har börjat formulera någ-
ra slusatser om hur digital teknik påverkar 
arbetssituationen. En handlar om ”gamifi-
cation” och konkurrens. Många anställda 
uppmärksammade att deras chefer börjat 
samla in information för att mäta prestatio-
ner. Det kan leda till en kultur som känne-
tecknas av spelinslag och konkurrens, som 
när lastbilschaufförer tävlar med varandra 
om vem som kör mest miljömedvetet. Ett 
mer subtilt exempel, enligt Stephan Schae-
fer, är hur man kan spåra ett tävlingsbeteen-
de i personalen på företagets sätt att lägga 
upp foton och göra statusuppdateringar på 
den interna Facebooksidan. 

– Det verkar som om det finns en social 
påtryckning i de här situationerna: plötsligt 
kan man mäta saker som statusuppdate-

VETENSKAPSVECKAN ”DET DIGITALA SAMHÄLLET” 24–30 APRIL

ringar, om man gillar chefernas inlägg eller 
inte, och utsläpp av lastbilar. Och istället för 
att det är frivilligt att delta blir det nästan 
obligatoriskt, säger Stephan Schaefer.

En annan oro handlar om hur information 
som samlas in om anställdas prestationer – 
hur lång tid en viss arbetsuppgift tar eller 
hur den genomförs – kan komma att använ-
das för att återinföra en äldre, mer styran-
de form av arbetsledning, liknande den som 
förespråkades av Frederick Taylor i början av 
1900-talet. Vetenskapliga metoder skulle då 
användas för att fastställa det effektivaste 
sättet att utföra uppgifter, att anställda skul-
le fås att arbeta så effektivt som möjligt, att 
arbetseffektiviteten skulle mätas och att en 
strikt arbetsdelning skulle tillämpas.

– Det är ju bra att företag kan använda 
mätmetoder för att effektivisera arbetet och 
även ha koll på anställda som ljuger om sitt 
arbete, men det är oroande att datainsam-
ling kan användas för att styra anställda på 
detaljnivå. Människor är inte maskiner – en 
del arbetsuppgifter kan ta längre tid att ge-
nomföra vissa dagar. Vi är rädda för att de 
anställdas kreativitet och arbetsglädje kan 
kväsas av ständiga mätningar. 

DÄRFÖR MÅSTE VERKSAMHETER i framti-
den tänka igenom hur de använder digital 
teknik i arbetslivet, menar Stephan Schae-
fer. De måste också börja lyssna på sina an-
ställda: Vad tycker de om de olika digitala 
teknikerna? Hjälper de eller stjälper de?  Kan 
de leda till ökad styrning?  

– Vi tror att de här frågorna kommer att 
bli allt viktigare. Och vi som grupp vill bidra 
till diskussionen genom att uppmärksamma 
hur den digitala tekniken faktiskt påverkar 
vår arbetssituation.

NOOMI EGAN

Företagsekonomen Stephan Schaefer deltar i 
forskningstemat Digiworks.
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Att sjuksköterskor tillbringar mer 
tid framför datorn har höjt deras 
status. Samtidigt är sjukvården en 
av få arbetsplatser som vill dra en 
knivskarp gräns för var jobbet sker 
– att sköta digitalt jobb hemifrån är 
inte okej. 

Etnologen Kristofer Hansson har 
undersökt hur sjukvården påverkas 
av digitaliseringen.

Digitaliseringen påverkar alla arbetskatego-
rier i samhället – vissa arbetsuppgifter för-
svinner helt samtidigt som nya skapas.

– En sjuksköterska idag har mycket mer 
digital utrustning i sin arbetsmiljö än tidi-
gare. Dels är det sådana system som ligger 
bakom som t.ex. journaler, kvalitetssystem 
och arbetsplanering, dels system i vårdan-
det av patienten som läkemedelspumpar 
eller övervakning. Systemen har frigjort 
tid samtidigt som de tar mycket tid och de 
innebär också att sjuksköterskans status har 
höjts, berättar Kristofer Hansson.

I Pufendorfprojektet Digiwork undersö-
ker han hur sjuksköterskans arbetsmiljö och 
arbetssituation förändrats. Bl.a. har han un-
dersökt hur vårdmötet har förändrats. Idag 
kommer en påläst patient som själv har för-
slag på sjukdomar, behandlingar och medi-
ciner efter att ha letat information på nätet. 

– Det kan vara medelålders män i karriä-
ren som har haft hjärtinfarkt och har läst på 
hur man snabbast kommer tillbaka till job-
bet. Eller desperata föräldrar till ett cancer-
sjukt barn som hittat en behandlingsmetod i 
ett annat land. Patienten har mer medicinsk 
kunskap idag. Digitaliseringen har delvis för-
ändrat maktförhållandet läkare/sjuksköter-
ska – patient i vårdmötet.

ETT ANNAT TEMA som han har undersökt 
är det som kallas kontextkollaps. Vi männ-
iskor är mycket skickliga på att anpassa vår 
kommunikation efter sammanhanget i syn-
nerhet när vi står ansikte mot ansikte. I so-
ciala medier är det svårare att bestämma 
hur den den egna kommunikationen kom-
mer att landa när den inte är knuten till tid 
och rum. 

– En sjuksköterska kan t.ex. vara kompis 
på Facebook med en förälder till ett svårt 
sjukt barn – åtskillnaden mellan det privata 
och det professionella löses då upp. Mam-
mans privata tankar om sitt barns sjukdom 
kan plötsligt bli tillgängliga för sjuksköter-
skan, som måste förhålla sig till detta när 
de träffas i vårdmötet. De olika kontexterna 
faller över varandra och kollapsar.

Digitalisering har också gett oss möjlig-
heten att jobba hemifrån vilket i vissa fall har 
lett till att gränsen mellan yrkes- och privatliv 

Digitalisering har höjt
sjuksköterskors status

HUMANIST- & TEOLOGDAGARNA 
21–22 APRIL
Kristofer Hansson föreläser på HT-da-
garna den 21–22 april under rubriken 
”Framtidens yrkesliv i en digitaliserad 
värld”. Under HT-dagarna hålls ett 40-
tal föreläsningar av humanistiska och 
teologiska forskare på temat Framtid.
Program: www.ht.lu.se

upplöses. Kristofer Hansson menar att det 
intressanta med sjuksköterskorna är att det 
inte är så. På många avdelningar har man 
förbud för att använda sina privata mobiler 
och det går inte att logga in i arbetets da-
tasystem hemifrån. Arbetsgivaren är i det 
här fallet väldigt tydlig med vad som gäller. 

– Kanske är detta något andra yrkeskate-
gorier kan kopiera. Vi forskare befinner oss 
exempelvis i en situation då vi mejlar sent 
på natten och gränserna mellan jobb och 
privatliv löses upp. Det finns inga regler för 
vad som gäller från arbetsgivarens sida, sä-
ger Kristofer Hansson.

VINSTERNA med den digitala teknologin är 
att den frigör resurser som kan läggas på an-
nan sjukvård. Den möjliggör t.ex. hemsjuk-
vård för mycket sjuka och den skapar också 
bättre möjligheter att hjälpa patienter.

– Ett exempel är diabetespumpar som 
ger en mer välbehandlad diabetes. Dessa 
kan kopplas till mobiltelefoner vilket gör att 
föräldrar till diabetesjuka barn kan känna sig 
tryggare. Men samtidigt har utvecklingen 
också i vissa fall lett till en ny roll för sjukskö-
terskorna. Deras arbetsmiljö har förändrats 
och många känner att de inte riktigt hänger 
med i utvecklingen.

Delaktighet och tillgänglighet är två 
nyckelord inom svensk hälso- och sjukvård. 

– Lyckas vi utveckla en god digital tek-
nologi så skulle vi kunna skapa en mer till-
gänglig och jämlik sjukvård där patienter kan 
känna sig mer delaktiga. I den utvecklingen 
måste man ha humaniora med. Det räcker 
inte med en tekniker för att skapa delaktig-
het och tillgänglighet. Det är också centralt 
att de som ska arbeta i systemen är med un-
der utvecklingen, avslutar Kristofer Hansson.

GISELA LINDBERG

Etnologen 
Kristofer 
Hansson har 
undersökt 
hur digita-
liseringen 
har påverkat 
sjukvården. 
foto: jenny 
loftrup
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TOMMIE JÖNSSON

BOR: I Oxie
FAMILJ: Fru, fyra barn, sju barnbarn
AKTUELL: Har arbetat rekordlänge 
vid LU
HOBBIES: Busa med barnbarnen, 
semestra med husbilen

Sjutton år gammal började Tommie 
Jönsson jobba på universitetet som 
djurskötare och sextiosju år gammal är 
han nu på väg att lämna sitt jobb som 
husintendent. Han har varit med sedan 
man inte fick dua professorer – fast det 
gjorde han ändå.

Tuff Malmöpåg minns 50 år vid LU
– Jag tar inte sånt. Säger man du till mig så 
får man du tillbaka. Försöker någon ställa sig 
på piedestal så plockar jag ner dem, ingen 
får nedvärdera någon annan på jobbet. Alla 
är lika mycket värda och det har jag haft med 
mig hela livet.

Tommie Jönsson var ett av åtta syskon 
och fick flytta hemifrån och försörja sig själv 
från sexton års ålder, då hans mamma dog..

– Det gjorde mig nog lite hård och tuff. 
Men jag har alltid kunnat snacka för mig, 
det har hjälpt mig fram. Och så har jag ald-
rig behövt söka ett jobb, på det sättet har 
jag glidit fram. 

DET ÄR FÅ FÖRUNNAT att göra karriär på 
universitetet utan akademisk utbildning, 
men det har Tommie Jönsson gjort. Från att 
ha varit djurskötare på Experimentalavdel-
ningen på sjukhuset i Malmö, blev han för-
söksdjurstekniker och till slut chef för avdel-
ningen. Som chef var ett av problemen att 
hans medarbetare fick hotfulla samtal hem 
och trakasserades av djurrättsaktivister ut-
anför jobbet. Tommie Jönsson ville bjuda in 
Djurens vänner för att visa att hundar, kat-
ter, kaniner, råttor och möss inte led.

– Min chef sa nej. Men jag gjorde det 
ändå och bjöd in tv också. Djurens vänner 

såg hur väl min personal tog hand om dju-
ren. De slutade ringa och hota efter det.

Efter tjugo år blev Tommie Jönsson al-
lergisk mot djuren. Han bad om förflytt-
ning inom universitetet och menade att 
han mycket väl kunde sköta ett kontorsjobb. 

– Jag fick besked att det bara var att sluta 
om jag inte kunde jobba ordentligt. Det blev 
en kamp att få det klassat som arbetsskada, 
men jag fick igenom det.

Chefen som uppmanade Tommie Jöns-
son att sluta står inte högt kurs, men för öv-
rigt älskar han universitetet där han har mött 
många duktiga och engagerade ledare. 

– Av alla rektorer jag jobbat under är Boel 
Flodgren stjärnan för mig. Hon kom ihåg alla 
hon mötte och brydde sig om dem.

NÄSTA JOBB HAN ERBJÖDS var på Tumörim-
munologi i Wallenberglabbet där han fick 
en egen verkstad att sköta. Under sin tid 
på LU har han kontinuerligt vidareutbildat 
sig, något som har lett till många olika jobb. 
Idag är han intendent på Institutionen för 
immunteknologi och gör allt möjligt, från 
upphandlingar till att byta flytande kväve. 
Han värnar om att alla på institutionen ska 
trivas oavsett om de arbetar som dokto-
rand, städerska eller professor.

 – Jag har alltid 
sluppit att ha nå-
gon Ayatollah som 
har försökt sty-
ra i detalj. Det har 
betytt mycket för 
glädjen och ar-
betsmoralen, sä-
ger Tommie Jöns-
son som knappt 
varit sjuk på fem-
tio år.

 folk.

– Det är bra gemenskap här på Immun-
teknologi. Men det är annars något som har 
förändrats under de här femtio åren, det har 
blivit något mindre gemenskap. Jag tror det 
beror på stress. Det handlar om konkurrens 
om anslag och det blir mindre över till det 
sociala, särskilt för doktoranderna.

Universitetet har också vuxit enormt un-
der hans tid och blivit mer anonymt. 

Nu är Tommie Jönsson på väg att lämna 
moderskeppet. I augusti går han i pension. 
Han har fyra barn och sju barnbarn som han 
gärna spenderar mer tid med, men tror ändå 
att det blir tufft att säga hejdå.

– Man är en kugge i hjulet, och det kom-
mer jag att sakna. Och det sociala. Å andra 
sidan kan jag och min fru köra iväg med hus-
bilen vart vi vill och när vi vill…

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP
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forskning.

MEDICINHISTORIA. För hundra år 
sedan var det inte alltid så lätt för en 
doktor att bli sjuk. Läkaridentiteten 
stod på spel – för vad är väl det för 
en doktor som inte kan ta hand om 
sig själv?  Idag är det bättre och en 
genre inom den s.k. bekännelse-
litteraturen växer fram med läkare 
som skriver om sina sjukdomar.

Jonatan Wistrand har nyligen 
fått en artikel på detta tema publi-
cerad i ”Medical humanities”. 

Jonatan Wistrand finns inom Enheten för 
medicinhistoria och gör sin ST-tjänst på 
vårdcentralen i Löberöd samtidigt som han 
forskar, och just nu är han dessutom pap-
paledig tre dagar i veckan. 

– Halvtidsstudier och den kliniska varda-
gen passar rätt bra ihop, säger han.

I sin nyligen publicerade artikel utgår Jo-
natan Wistrand från novellen ”Morfin” av 
den rysk-ukrainske författaren Michail Bul-
gakov – en delvis självbiografisk berättelse 
om en läkare som mitt under ryska revolu-
tionen 1917 drar på sig ett tungt drogbero-
ende. Begäret och tillgången till mer morfin, 
liksom en svårgenomtränglig yrkesidentitet 
gör att läkaren till slut inte ser någon annan 
utväg än att ta sitt eget liv. 

– Morfinmissbruk var vanligt bland läka-
re förr i tiden, säger Jonatan Wistrand och 
menar att litterära vittnesmål som Bulga-
kovs kan bidra med lärdomar också in i vår 
egen tid. 

SVÅRIGHETEN ATT FÖRENA rollen som lä-
kare och patient kan sägas vara en röd tråd 
i Jonatans Wistrands forskning. 

– Sjukdom har historiskt sett varit stig-

matiserande för en doktor. Den sjuke läka-
ren har utmanat de schablonföreställningar 
som funnits av läkare som sunda och star-
ka, säger han.

IDAG VET VI EN hel del om hur svenska lä-
kare mår fysiskt – exempelvis röker de min-
dre än genomsnittet och motionerar mer. 
Men fortfarande finns ett mörkertal kring 
den mentala hälsan. Dock vet man att lä-
kare och annan sjukvårdspersonal med psy-
kisk ohälsa ofta drar sig onödigt länge för 
att söka vård. I Stockholm finns bland an-
nat därför Ersta sjukhus som erbjuder psy-
kiatrisk specialistvård till sjukvårdspersonal 
i aktiv tjänst. 

Mycket har emellertid luckrats upp kring 
läkare och deras sjukdomar och idag är läka-
re som skriver om sina sjukdomar en växan-
de litterär genre. Bara i Skåne finns exempel-
vis läkaren och författaren Karin Wahlberg 
som skriver om sin sjukdom i ”Cancerland 
– tur och retur” och läkaren och poeten Pia 
Dellsson med boken ”Väggen – en utbränd 
psykiaters noteringar”. 

JONATAN WISTRAND TYCKER att det är en 
positiv utveckling att även läkare i högre 
uträckning ges tillträde till patientrollen vid 
sjukdom. Han fortsätter härnäst sina fors-
karstudier med litterära vittnesmål från olika 
diagnosfält som hjärtsjukdom och psykisk 
ohälsa. En sista studie i hans kommande av-
handling blir ”Synen på den döende dok-
torn” om det palliativa omhändertagandet 
av läkare i livets slutskede. Här finns en an-
nan biografi att utgå ifrån ”När andetagen 
blir till luft” där Paul Kalanithi i slutfasen av 
sin läkarutbildning vid 36 års ålder får beske-
det att han har lungcancer. Framtiden går 
i spillror och den amerikanske nästan fär-
diga neurokirurgen beskriver sina sista må-
nader i livet och de livsval och frågor han 
brottas med.

Artikeln som Jonatan Wistrand fått pu-
blicerad i tidskriften Medical Humanities he-
ter ”When doctors are patients: a narrative 
study of help-seeking behaviour among ad-
dicted physicians.”

MARIA LINDH

 

När doktorn själv 
blir riktigt sjuk

Jonatan Wistrand forskar om läkare som skriver om sina egna sjukdomar. foto: andré de loisted
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POPULÄRVETENSKAP. Ett anrikt univer-
sitet som Lunds är fullt av ritualer, 
och med anledning av 350-års-
jubileet så hakade Kunskaps kabarén 
på med frågan – behövs ritualer? 

Fredrik Nilsson, professor i etno-
logi, var med på scenen och gjorde 
sitt bästa för att förklara vilken roll 
ritualer spelar. 

– De skapar identitet och gemenskap och 
har sin historia i religionen och folktron, be-
rättade han.

Mellan Fredrik Nilssons betraktelser så 
iscensatte skådespelarna Jens Olsson, Eva 
Westerling och Oskar Stenström små impro-
visationsstycken på temat ritualer. 

Många av våra ritualer är så kallade över-
gångsritualer, från ett tillstånd till ett annat – 
dop, bröllop, begravning till exempel.

– Och promotionen är också en sådan 
ritual. Det räcker inte att skriva en doktors-
avhandling – man ska gå uppför trappan i 
Domkyrkan och ta emot sin hatt eller lager-
krans och gå ner igen och därefter har man 
kommit in i akademin.

Fredrik Nilsson jämför detta med hur 
man förr i tiden gick upp på berget för att 
tala med gudarna och kom ner igen som en 
renare människa. 

Ritualer skapar 
identitet och gemenskap

– När prästen går in i sakristian och byter 
om inför gudstjänster så kan det jämföras 
med hur vår rektor sätter på sig en märklig 
hatt vid de akademiska högtiderna. 

Den som tror att vi bara dansar runt en 
lövad stång på midsommarafton har fel. 
Det är i själva verket en totempåle och det 
vår dans ber om är bra växtlighet och goda 
skördar. 

Publiken ställde också frågor till Fredrik 
Nilsson som bland annat fick reda ut skillna-
den mellan ritual och tradition.

– Tradition är det som traderas, överförs, 
till nästa generation – så det är snarare ett arv.

Värd för kvällen och kabarén var skå-
despelaren Magnus Nylander – och nästa 
gång, den 11 maj, handlar Kunskapskaba-
rén om nostalgi och det är universitetslek-
tor Per Johnsson från Institutionen för psy-
kologi som reder ut begreppen.

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

KEMITEKNIK. Ett unikt avlopps-
system i ett nytt bostadsområde 
i Helsingborg ger hopp om ökad 
hållbarhet i städer. När köksav-
fallet mals ner i en matavfalls-
kvarn bredvid diskhon medan 
toa letten får ett eget avlopp 
finns det stora återvinnings-
vinster att göra när det gäller 
biogas, värme och växtnäring.

Hamse Kjerstadius, doktorand i kemi-
teknik, har granskat miljöeffekterna 
av avloppssystemet i sin avhandling. 
Avloppssystemet byggs in i Oceanham-
nen, ett kvarter under uppbyggnad.

Mat- och toalettavfallet forslas iväg 
till en behandlingsanläggning några 
hundra meter bort för att bli växt-
näring och biogas. Näringsämnena i 
toalettavlopp har visat sig vara prima 
växtnäring för åkermark.

– För att minska övergödningen är 
det viktigt att enkelt få tillbaka nä-
ringsämnena till åkern, betonar Hamse 
Kjerstadius. Den globala kvävecykeln 
pekas ut som en av framtidens största 
utmaningar för mänskligheten, till 
och med allvarligare än den globala 
uppvärmningen.

Med separerade avlopp blir det 
också enklare att återvinna bad- och 
köksvattnet till färskvatten. Hamse 
Kjerstadius hoppas att fler kommuner 
kommer att inspireras av lösningen 
nu när större delen av Sveriges snart 
hundra år gamla ledningsnät ändå 
behöver bytas ut. I världen finns bara 
tre liknande pilotsatsningar: i Holland, 
Tyskland och Belgien. 

KRISTINA LINDGÄRDE

”Källsorterat” avlopp 
kan ge stora miljövinster

Professor 
Fredrik 
Nilsson.

Kunskapskabarén på scen. Fr. v. Eva Westerling, Oskar Stenström, Jens Olsson – 
vid keyboarden Christoffer Andersson och Magnus Nylander var kvällens värd. 

Mänsklig 
avföring 
är prima 
gödsel. 
foto: 
shutter
stock
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EKONOMI. De har varsin examen med 
sig i bagaget: i till exempel språk, 
skrivande och kommunikation, 
geografi, kemi, organisationspsy-
kologi. Under en intensiv vecka är 
studenterna på Ekonomihögskolans 
program Master’s in Management 
uppdelade i lag som ska leda sina 
företag så framgångsrikt de kan.

– Den här veckan har verkligen varit ett kon-
centrat av vad hela utbildningen står för, sä-
ger Alexandra van Heel, som är från Boston 
och har en examen i media och kommuni-
kation.

Hon får medhåll av Karie Cavendish, 
språkvetare från Storbritannien.

– Det ger oss väldigt bra tillfällen att sam-
manfatta vad vi lärt oss hittills under utbild-
ningen här. Spelet är komplext och för att 
lyckas hålla sig kvar på toppen måste vi be-
mästra en hel del utmaningar, säger hon.

– Vi har upptäckt en hel del om oss själva 

och varandra, säger geografen Pim van den 
Oetalaar från Nederländerna. 

Han pekar på kurskamraten Mikael No-
lin, kemiingenjör från Lunds tekniska hög-
skola, och konstaterar att denne skräcksla-
get upprepat orden ”We’re going bankrupt, 
we’re going bankrupt…”

– Vi har varit väldigt nära konkurs, säger 
Mikael Nolin med viss skärpa.

– Ja, vi slog verkligen i ”rock bottom”, sä-
ger Anneleen De Cuyper från Belgien, som 
har en examen i organisationspsykologi.

DERAS LÄRARE KONSTATERAR att det går 
helt enligt planerna:

– Det ska göra fysiskt ont i dem när de 
märker att pengarna kommer för långsamt 
in för att täcka alla utgifter, säger Gert Pauls-
son, lektor på Ekonomihögskolan.

Det händer att han och kollegan Ola 
Mattisson, också han lektor, får gå in och 
göra lite stödköp för att inte sagan ska vara 
all och spelet ta slut för fort. 

– Det vanligaste felet studenterna gör är 
att de vill låna för mycket i början. De be-
höver också lära sig att investera i en takt 
som är lagom. Det går inte att sälja iPads 
om kunderna fortfarande sitter med kulram. 
Marknaden måste vara mogen, säger Ola 
Mattisson.

De tycker att simuleringen är ett bra sätt 
att integrera kunskaper från olika kurser och 
olika områden.

– För en lärare är det ett privilegium att 
kunna låta studenterna arbeta med alla om-
råden samtidigt, och bokstavligt talat se när 
insikter görs och polletter trillar ner, säger 
Ola Mattisson.

FÖRETAGSSIMULERINGEN är intensiv och 
livlig. De drygt sextio studenterna, som är 
av tjugo olika nationaliteter och bara unge-
fär tio har svenska som modersmål, intera-
gerar hela tiden: ingår överenskommelser, 
men konkurrerar samtidigt på en interna-
tionell marknad. Simuleringen pågår en 

Veckolångt företagsspel 
sammanfattar hel utbildning

Tio års företagande rivs av under en veckolång simulering. Studenterna på Ekonomihögskolans masterprogram i management har bakgrunder 
inom många olika områden, men har det gemensamt att de vill toppa sin examen med ledarskap och förmågan att fatta snabba beslut. 

utbildning.
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MASTER’S IN MANAGEMENT

”Master’s in Management” är en 
akademisk examen som är vanlig i 
hela Europa, och i allt högre grad 
även i Nordamerika och Asien. 
Den är utformad för studenter 
som redan har en examen i ett an-
nat ämne än ekonomi, och som vill 
komplettera sin spetskompetens 
med en bred ledarskapsförmåga.

Programmet startade på Eko-
nomihögskolan hösten 2014.

hel vecka och studenterna tar hjälp av ett 
brädspel från Celemi, ett företag som job-
bar med erfarenhetsbaserat lärande. Till och 
med pengahögarna går att ta på.

– En riktig ögonöppnare för hur viktigt 
det är med likviditet, säger Pim van den Oe-
telaar.

– Jag har fått en helt ny förståelse för 
vad vinst och förlust faktiskt är, säger Mi-
kael Nolin och tillägger att spelets fysiska 
form gör det mycket mer påtagligt vad som 
faktiskt sker.

– Min lärandestil bygger mycket på att 
få göra saker – så det här fungerar verkli-
gen bra för mig. 

Anneleen De Cuyper håller med:
– Det hade inte alls varit lika bra att göra 

den här simuleringen online. 

MASTER’S IN MANAGEMENT är en ettårig 
utbildning som bygger på att studenter-
na redan har en examen i ett ämne utan-
för ekonomiområdet. Det vässar deras le-
darskapsförmåga och förbereder dem för 
framtida chefspositioner i ett snabbrörligt 
näringsliv.

– Vi lär oss att fatta beslut även i osäkra 
lägen, säger Katie Cavendish.

– Och att vi kommer från så många oli-
ka håll, både geografiskt och ämnesmäs-
sigt, ger oss många olika perspektiv. Det blir 
mycket mer likt hur det ser ut i arbetslivet, 
säger Alexandra van Heel.

TEXT & FOTO: EVELINA LINDÉN

POPULÄRVETENSKAP. Åtta stämp-
lar har Elisabet Nybell i sin Jubi-
leumskursbok. Siktet är inställt 
på diplom från rektor men fram-
förallt på njutbara föreläsningar.

LUM gör ett nedslag på Jubileumskur-
sen på en föreläsning om vattenrening 
på LTH. Tajmingen med det förorenade 
dricksvattnet i Lund var en ren slump.

– Jag har missat en stämpel av nio hit-
tills, jag har bara Konstnärliga fakulteten 
kvar. Jag är så förtjust i det här, vi går 
på så många som vi bara kan. Det är ett 
privilegium att höra föreläsningar med 
en sådan här bredd och vilken kvalitet, 
säger lundabon Gunilla Nybell Lindahl.

UNDER JUBILEUMSÅRET anordnas öpp-
na föreläsningar vid alla fakulteter som 
tillsammans bildar en kurs i lundensisk 
bildning. Har man gått på föreläsningar 
vid alla fakulteter och stämplat duktigt 
i sin bok så föräras man ett diplom av 
rektor vid en ceremoni i januari 2018.

– Det absoluta bästa med Lund är sti-
mulansen från universitetet, alla studen-

Jubileumskursare 
i ivrig jakt på stämplar

terna och hela den akademiska miljön – 
allt från den vetenskapliga diskussionen 
och till spexen, fortsätter hon.

Joel Bergman och Johanna Åstrand 
tillhör de yngre som går regelbundet på 
Jubileumskursen.

– Det är som Pokemon, man vill bara 
fortsätta samla. Och vi går tillsammans 
det blir en social grej, samtidigt som man 
får lära sig något som ofta inte alls häng-
er ihop med det vi studerar, säger Joel 
Bergman.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

Elisabet 
Nybell 
stämplar 
in på LTH. 

Joel Bergman och Johanna Åstrand 
sänker medelåldern. 
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Varför har ni gjort 
en bok av era brev?
– Jag visste att Emma Veronica Johansson var 
en vass tänkare som länge arbetat praktiskt 
med mode. Hon är autodidakt, gick inte ens 
färdigt gymnasiet, medan jag har doktorerat 
i modevetenskap. Forskarvärldens medel-
klassbubbla gjorde mig frustrerad och jag 
kontaktade därför henne för att se vart våra 
samtal via brev kunde leda. Jag satt fast i 
akademiska teorier, medan hon hade ett 
annat mer personligt och kritiskt perspektiv. 
Vi var främlingar som har lärt känna varandra 
genom brevväxling. Det är ingen akademisk 
bok, utan den rymmer våra idéer om modet 
och om det djup som ytan bär på.
 

 Vad överraskade dig?
– Hennes förståelse av mode 
är inte filtrerad genom gängse 
teorier och därför hade hon 
ofta djärvare tolkningar och 
idéer. Särskilt ifrågasatte hon 
den slitna klichén om att mode 
måste vara ett urbant fenomen, 
men också den sociologiska san-
ningen att mode alltid bär på 
en social dimension. Jag lärde 

mig mycket av hennes tankar och idéer. 

EMMA VERONICA JOHANSSON, 
PHILIP WARKANDER
Sista skriket: en bok 
om mode, död och erotik
(Constant Reader) 

Philip Warkander, lektor i modevetenskap, 
som har brevväxlat med moderedaktören 
Emma Veronica Johansson.

boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

KRISTIAN GERNER
Rysslands historia
(Historiska Media)

Denna gedigna skildring av Rysslands historia gavs ut re-
dan 2011, men är ändå högaktuell när den nu kommer ut 
i uppdaterad form med reflektioner runt de intressanta  
händelser som har ägt rum i Ryssland fram till 2017. Boken 
läses med fördel av alla som vill förstå landet och vad som 
händer där idag. 
    Historikern Kristian Gerners personliga betraktelser av 
Ryssland blandas i boken med skarpa analyser. När vi följer 
staten Rysslands utveckling från Peter den Stores till Vla-
dimir Putins tid så växer bilden fram av hur nära samman-
bundna Europa och Ryssland är, samtidigt som krig mellan 
stater i Europa och Ryssland är ständigt återkommande. 
Gerner gör tydligt att västra Europa ända sedan medeltiden 

fram till nutid varit beroende ryska råvaror och rysk kultur.

ANDERS BODIN
Zettervall i Lund 
– arkitektur och stadsbyggnad i 1800-talet
(Föreningen Gamla Lund)

Helgo Zettervall (1831–1907) var en av Sveriges främ-
sta arkitekter, och har ritat en mängd vackra byggnader i 
Lund som till exempel Universitetshuset, Katedralskolan, 
Allhelgonakyrkan och Kirurgiska lasarettet som kallas ”Ki-
rurgen” än idag. Han var motståndare till upprepningar, 
därav den stora variationen i hans byggnadsverk.

Författaren har ägnat sig åt en avhandling om Hel-
go Zettervall i Sverige på hobbybasis i 35 år. Denna bok 
handlar enbart om Helgo Zettervalls tjugo år i Lund, som 
i efterhand tycks vara hans mest lyckliga år både privat 
och professionellt. Är man intresserad av arkitektur så 
kan man efter att ha läst boken vandra runt i Lund och se 
byggnaderna med nya insikter.

VALTER LUNDELL
Det omstridda arvet
(Lunds universitet)

Danmark och Sverige har olika förhållningssätt till den na-
zistiska och den kommunistiska erfarenheten. I denna av-
handling i historia har Valter Lundell intervjuat danska och 
svenska gymnasielärare och historiker från två olika gene-
rationer och diskuterat brännande frågor i kommunismens 
historia. En slutsats är att i Danmark har man gjort upp 
med kommunismen på ett kraftfullare sätt än i Sverige.
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Det finns många exempel på hur Lunds universitet 
under årens lopp varit framgångsrikt med att ut-
veckla teknologier som har spridits över världen 
och främjat tillväxt och utveckling. LU:s interna 

innovationssystem har uppenbarligen varit framgångsrikt när 
det gäller att uppmuntra forskare till samarbete med näringsliv 
och att kommersialisera den framtagna kunskapen. 

Dagens samhällsutmaningar, och därmed universitetens roll 
i att möta dem, har dock delvis ändrat karaktär. De flesta är 
nog överens om att problemen i 
samhället oftast är komplexa och 
kräver samarbete mellan olika 
kunskapsområden och olika typer 
av aktörer. Vad som eftersöks är 
lösningar på sociala problem. 

DET ÄR UR SÅDANA problem 
som sociala innovationer föds. 
En social innovation är en ny el-
ler till betydande delar förändrad 
lösning på ett socialt problem. Här skulle universiteten kunna 
spela en betydande roll som motor för framtagande av denna 
typ av kunskap. En av pionjärerna på området är Stanford Uni-
versity som redan 1999 grundade sitt Center for Social Innova-
tion. Även om LU tidvis har stött initiativ inom sociala innova-
tioner får aktiviteterna sägas ha fört en tynande tillvaro och 
varit styvmoderligt behandlade jämfört med framtagandet av 
kommersiellt gångbara teknologier. Dessa teknologier skiljer 
sig från sociala innovationer som ofta inte har en uttalad efter-
frågan och därmed inte är attraktiva ur ett rent företagsekono-
miskt perspektiv.

 Varför bör LU satsa på att utveckla sin kunskap inom om-
rådet sociala innovationer? En viktig faktor är att sociala inno-

Universiteten behöver börja spela en mer betydande roll 
som motorer för att hitta lösningar på sociala problem, 
skriver Bo Göransson, koordinator för temat Sociala 
innovationer vid Pufendorfinstitutet.

vationer, med sin betoning på lösandet av sociala problem, 
tenderar att motverka ekonomiska och sociala ojämlikheter 
genom att gynna fattigare delar av befolkningen. Detta ligger 
helt i linje med tredje uppgiften och kraven från statsmakterna 
på ökad samhällelig relevans och harmoniserar även med LU:s 
nyligen antagna strategiska plan. För att åstadkomma detta 
måste det dock till ett tankeskifte i hur sociala innovationer 
uppstår. Nya konstellationer måste utvecklas med innovations-
partners som inbegriper civilsamhället och grupper som tra-

ditionellt inte har varit i fokus för 
LU:s innovationssystem.

VAD KAN LU GÖRA mer konkret? 
För det första, fortsätta att utveck-
la kurser i socialt företagande och 
sociala innovationer genom att 
bredda kontaktytan med nya ty-
per av intressenter, inklusive icke-
akademiska grupper. 

För det andra, överbrygga de 
strukturella och mentala blockeringar som förhindrar ett djup-
gående samarbete mellan företrädare för kommersiella och 
sociala innovationer, t.ex. genom skapandet av nya mötesplat-
ser för icke-traditionella intressenter. 

För det tredje, ändra incitamentstrukturerna i det akade-
miska meriteringssystemet som tenderar att missgynna forska-
re som arbetar med icke-kommersiell kunskap.

Allt detta skulle innebära att arbete med sociala innovatio-
ner uppgraderas till en legitim universitetsaktivitet och inte ses 
mer som en fritidssysselsättning för välgörenhetsivrare.

BO GÖRANSSON
KOORDINATOR FÖR TEMAT SOCIALA INNOVATIONER 

VID PUFENDORFINSTITUTET

Kan Lunds universitet bli 
en motor för social innovation?

”Nya konstellationer måste 
utvecklas med innovations-
partners som inbegriper 
civilsamhället och grupper som 
traditionellt inte har varit i fokus 
för LU:s innovationssystem.

gästtyckaren.
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på jobbet.

TRÄNING. Att få medarbetare att 
träna betalar sig både i hälsa och 
prestation. Men det som är svårast 
och samtidigt lönar sig mest är om 
man får igång inaktiva medarbe-
tare. Det har man lyckats med i 
träningskursen ”Aktiv LU-anställd”.

I början på träningskursen så får medarbe-
tarna skatta sin hälsa och mäta sin styrka, 
gånghastighet och rörlighet. Fem månader 
senare görs samma tester om igen. Ann 
Lindvall Lundgren klarar då plankan på nivå 
fem jämfört med nivå ett i början.

– Jag har blivit piggare, starkare och smi-
digare, och går snabbare. Helheten i projek-
tet har varit genomtänkt med lunchträning-
ar och hälsoföreläsningar. Vi har fått prova 
en mängd träningsformer, något som de 
flesta av oss inte skulle ha vågat oss på an-
nars, säger hon och tillägger att hon berät-
tar för alla kollegor hon möter om kursen. 
Hon har också hittat en ny träningsform 
som hon kommer fortsätta med, där hon 
kombinerar spinning och yoga.

DET ÄR DE REDAN träningsfrälsta som mest 
utnyttjar friskvårdspeng och friskvårdstim-
me, och deras regelbundna träning häng-
er samman med att de har färre sjukdagar 
och stressymton, som t.ex. dålig sömn och 
problem med koncentrationen och minnet. 
Men alla tränar inte och har inte heller po-
sitiva minnen från skolgympan. För många 
finns det en stor tröskel för att ge sig ut och 
prova på olika motionsformer, för att hitta 
något som man trivs med i längden.

Från början drog Sveriges akademiska 
idrottsförening igång ett projekt som rik-
tade sig mot inaktiva studenter och det är 
det som i olika former nu sprider sig över 
högskolevärlden.

– Vi behöver inte uppfinna hjulet igen. 
För mig var det en enkät på LU som visade 
att folk mådde dåligt på jobbet, som trig-
gade idén att rikta ett projekt mot de som 
inte är aktiva, säger Nadia Haffajee Krysell, 
initiativtagare till kursen och ledare på Ger-
dahallen, som sägs vara Sveriges största mo-
tionscenter och främst riktar sig till studen-
ter och medarbetare vid LU.

DE SOM HAR GÅTT KURSEN har prövat på en 
lång rad träningsformer, från zumba till HIT 
(högintensiv intervallträning) till yoga. Grup-
pen har också erbjudits gemensamma pro-
menader och föreläsningar om kost, stress, 
sömn och yogans inverkan.

– Det handlar absolut inte om en bant-
ningskurs, utan om att få en starkare kropp 
och få slippa symton på stress. Målet är att 
träningen ska bli en del av vardagen, en del 
av en livsstilsförändring, säger Nadia Haffa-

jee Krysell, och tillägger att när man kom-
mer igång med träningen så ändras ofta 
matvanorna till det bättre också.

Att vara i en grupp har varit betydelse-
fullt.

– Här vet man att alla är lika från början 
och att man inte riskerar att göra bort sig 
bland en massa vältränade människor, säger 
Eva Landgren och går bort för att hjälpa till 
att bygga upp dagens hinderbana, på det 
allra sista gympapasset.

Kursen sträcker sig över fem månader.
– Det är viktigt att kursen håller på läng-

re än tre månader eftersom tremånaders-
svackan är ett känt fenomen, säger Nadia 
Haffajee Krysell.

Om ett halvår kommer hon att göra en 
uppföljning för att se om kursdeltagarna 
fortfarande är aktiva. I oktober startar en 
ny omgång av kursen.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

Nadia Haffajee Krysell på Gerdahallen har inspirerat Ann Lindvall Lundgren att komma igång 
med träningen. 

Piggare medarbetare 
efter träningskurs i jobbets regi
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KONFERENS. Digitalisering, entrepre-
nörskap, hållbarhet. Det är temat för 
den nationella ambulerande samver-
kanskonferens som hålls i Helsingborg 
18–19 maj.

Den heter HSS 2017 vilket står för 
högskola och samhälle i samverkan och 
blir Campus Helsingborgs bidrag till 
universitetets 350-årsjubileum. Den hålls 
vartannat år och ambulerar mellan lä-
rosätena och i år blir tionde gången. Pia 
Siljeklint är projektledare och berättar 
att målgruppen för konferensen är alla 
dem som arbetar med kunskapsutveck-

KONFERENS. Hur kulturverk-
samheterna vid universitetet 
kan bidra till utbildning och 
forskning handlar en halv-
dagskonferens den 8 maj om. 
Goda exempel på detta från 
universiteten i Oxford, Har-
vard och Uppsala lyfts fram 
med inbjudna talare därifrån.

Det är Lunds universitets kultur- 
och museiverksamheter, LUKOM, 
som bjuder in till halvdagen om 
hur museerna och samlingarna 
kan integreras i universitetets 
kärnverksamhet. LUKOM består 
av Skissernas museum, Historiska 
museet, Botaniska trädgården och 
Odeum (LU:s centrum för student-
baserat musicerande, konserter, 
föreläsningar och utbildning). 

Moa Lindell är projektledare 
vid LUKOM:s kansli.

– Det är LUKOM:s övertygelse 
att museerna och samlingarna 
tillför värden till universitetet, och 
kulturverksamheterna ska vara 
en strategisk resurs både när det 
gäller utbildning och forskning 
liksom för kontakter och rekryte-
ring, säger hon.

Rektor öppnar konferensen och 
LUKOM:s ordförande Sven Ström-
qvist introducerar en paneldebatt 
som avslutar halvdagen som hålls 
på Skissernas museum den 8 maj 
från 13.30.

Från The Ashmolean Museum 
vid Oxford University kommer 
Alexander Sturgis, från Harvard 
Art Museum vid Harvard Univer-
sity David Oto och från Gustavia-
num i Uppsala Marika Hedin.

Målgruppen är dekaner, pre-
fekter, lärare och studentkårer. 
För ytterligare information och 
anmälan se: http://delegia.com/
culture

Cristina Stenbeck blir hedersdoktor 
vid Ekonomihögskolan

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

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

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

Stor samverkanskonferens i Helsingborg
ling eller innovationer. Såväl småföreta-
gare som större industrier, förvaltningar 
och organisationer. Förhoppningen är 
en bred dynamik och att nya tankar ska 
uppstå under den speedcoachning som 
erbjuds under konferens andra dag. 

Inbjudna inspirationstalare är 
ESS-strategen Pia Kinhult och Örjan 
Sölvell, professor i företagsekonomi 
vid Handelshögskolan. De ska prata om 
potentialen för regional och nationell 
utveckling runt ESS´. 

För information och program se 
www.ch.lu.se

HEDERSDOKTORER. Näringslivsföre-
trädaren Cristina Stenbeck och 
professor Christopher Humphrey 
har utsetts till hedersdoktorer vid 
Ekonomihögskolan.

– Ur Ekonomihögskolans synpunkt är de två 
ett klockrent val: en ledande näringslivsfö-
reträdare och en namnkunnig akademiker. 
Christopher Humphrey har bidragit till att 
utveckla redovisningsområdet och Cristina 
Stenbeck är särskilt intressant just nu efter-
som Kinneviksfären är mycket aktiv i innova-
tioner inom hälsoområdet, bl.a. digitalisering 
av vårdtjänster, ett område där vi gärna vill 
fördjupa vårt engagemang, säger Ekonomi-
högskolans rektor Fredrik Andersson.

Företagsledaren och entreprenören Cris-
tina Stenbeck har studerat svenska i Lund 
och har återvänt många gånger, inte minst 
för att möta Ekonomihögskolans studenter.
Hon axlade ansvaret för Kinneviks-koncer-
nen i unga år och har utvecklat och konso-
liderat koncernen som idag har verksamhet 
i över 80 länder. 2016 lämnade hon över 
ordförandeklubban för Kinnevik för att fri-
are kunna arbeta med framtida satsningar. 

Christopher Humphrey är professor i re-
dovisning vid Alliance Manchester Business 
School, och är en internationell auktoritet 
inom internationell finansiell reglering samt 
revision.

Hedersdoktorerna promoveras i Lunds 
domkyrka den 2 juni.

Halvdag om hur 
kulturverksamheter
kan bidra till utbildning 
och forskning 
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på gång.                                           För detaljerad information se www.lu.se/events

21–22 APRIL Humanist- och teologdagar-
na, tema Framtid. LUX, Helgonavägen 3, Lund. 

21 APRIL Teater. Examensproduktion. 
Kl 19.00 Bryggeriteatern, Teaterhögskolan i 
Malmö. 

22–23 APRIL Bygg en stjärnglob i Vat-
tenhallen. Kl 12.00–17.00. John Ericssons väg 
1, Lund.

23 APRIL Föreläsning. Director musices 
Patrik Andersson ”Är musik konst?”. Pianist 
Fredrik Schützer spelar pianomusik. 

23 APRIL Konsert. Invigning av veten-
skapsveckan ”Det digitala samhället” med 
Lunds universitets brassband och studentkö-
rer som framför musik från kända TV- och 
datorspel. Dirigenter är Roger Andersson och 
Cecilia Martin-Löf. Kl 18.00, Stadshallen i Lund. 

24–25 APRIL Symposium: The Digi-
tal Society Symposium. Lunds stadshall, kl 
09.00–17.15 båda dagarna. 

24 APRIL Föreläsning. Harald Gustafsson: 
”Lund, Skåne och Sverige i 1660-talets 
Europa”. Kl 18.30–20.00, sal C121, LUX, Hel-
gonavägen 3, Lund. 

24 APRIL Debatt i Lund ”Will digital 
destroy or develop democracy?” med Law-
rence Lessig, Carl Bildt, Marina Svensson och 
Amelia Andersdotter. Kl 19.30–21.15 Athen, 
AF-borgen, Lund.

25 APRIL Symposium. ”Reformation 
och revolution”. Arr: Kungl. Humanistiska 
Vetenskapssamfundet i Lund. Plats: Grand Ho-
tel, Lund.

25 APRIL Lunds filosoficirkel. Eva Öst-
erberg: ”Skärvor och ekon istället för min-
nesfester. Barn i nordisk medeltid”. Kl 
19.30–21.00 Palaestra, Lund.

26 APRIL Seminarium. Digitalisering av 
samhällsbyggandet. Anmälan: http://lu350.
gis.lu.se/ Kl 9.00–16.00 Palaestra övre, Lund. 

26 APRIL Symposium. ”Digital Asia: 
Vision, transformations, and engage-
ments”. Kl 09.15–17.00 Palaestra nedre, Lund.

26 APRIL Symposium. Medicinska fa-
kulteten – några historiska nedslag. 
Kvinnor och män i medicinens värld. Kl 
13.00–17.15 Jubileumsaulan, Skånes universi-
tetssjukhus i Malmö. 

26 APRIL Föreläsning “Creating an ex-
ponential mindset – the fundamentals of 
strategic thinking”. Kl 19.00–20.00 Crafo-
ordsalen, Ekonomihögskolan, Lund. 

26 APRIL Teknik- och naturvetarcirkeln. 
Bengt Olle Bengtsson, professor em. i  gene-
tik ”Sex, evolution och nytta – om en 150-
årig lundensisk tradition”. Kl 19.30–21.00 
Edens hörsal, Paradisgatan 5, Lund.

27 APRIL Panelsamtal ”Sanning och 

konsekvens?” Samtal om fakta i den digitala 
kulturen och om pågående forskning inom 
forskningsnoden ”Digitala kulturer” Kl 10.15–
12.00 LUX:C121, LUX, Helgonavägen 4, Lund.

27 APRIL Föreläsning ”E-hälsa: Digitali-
seringen av hälsa och sjukvård”. Kl 13.00–
17.00 Pufendorfinstitutets hörsal, Lund. 

27 APRIL Föreläsning ”Kunskap i en di-
gital värld: resultatdialog och debatt”. Kl 
15.00–18.00 LUX:C126, LUX, Helgonavägen 
4, Lund. 

27 APRIL Workshop ” Participatory Me-
dia and Shifting Landscapes of Security 
and Surveillance in the Middle East: Per-
spectives from the Field”. Kl 16.15–18.00 
Center for middle Eastern studies, Finngatan 
16, Lund. 

27 APRIL Föredrag ”Lunds universitet 
i världen”. Kl 18.30–20.30 Skissernas mu-
seum, Lund.

28 APRIL Symposium ”Hur hållbart är 
digitalsamhället – egentligen?” Kl 09.00–
17.00, Gymnasieskolan Spyken och IIIEE i Lund. 

28 APRIL Lunchkonsert  ”Ödlornas 
bröllop”. De blivande sångpedagogerna Vic-
tor Berrio Garcia och Simon Bergström framför 
sånger från det romanska språkområdet. Kl 
12.15 Kapellsalen, Palaestra et Odeum, Lund.

28 APRIL Seminarium ”Integritet i det 
digitala samhället”. Kl 13.00–16.00 Stora 
hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum, Söl-
vegatan 26, Lund.

29 APRIL Föredrag ”Robotar: då, nu 
och i framtiden”. Kl 12.00–17.00 LUX, Hel-
gonavägen 3, Lund.

29–30 APRIL Öppet hus i Vattenhallen. 
Kl 12.00–17.00, John Ericssons väg 1, Lund.

1 MAJ Rektorsuppvaktning kl 12.20. 
Lunds studentsångare sjunger in våren kl 
18.00. Universitetsplatsen i Lund.

2 MAJ Filosoficirkeln. Tobias Lund: 
”KTH-området hundra år. En fontän av en 
symfoni manar vetenskapen till strid”. Kl 
19.30–21.00, Palaestra, Lund.

3 MAJ Jubileumskurs. Eva Ekvall Hansson 
”Rörelse som medicin – från sängläge till 
rörelser som bot för allt?” Kl 19.00–20.00 
Fernströmsalen, BMC, Sölvegatan 19, Lund.

4 MAJ Neuroscience day 2017. Kl 09.00–
17.00. 

8 MAJ Innanför Juridicums murar. Gui-
dad visning av Juridicum. Samling i recep-
tionen. Kl 17.00–18.00, Lilla Gråbrödersgatan 
4-6, Lund.

8 MAJ Jubileumskurs. Lise Eklund: ”Kär-
lek, intimitet och familjebildning i det 
könsskeva Kina”. Kl 19.00–20.00 Edens hör-
sal, Paradisgatan 5, Lund.

9 MAJ Lunchkonsert. Giovannikvartet-
ten framför Telemann. Ta med egen lunch. Kl 
12.15–13.00 Pufendorfinstitutet, 2:a vån, Bi-
skopsgatan 3, Lund.

9 MAJ Föreläsning. Nicolò Dell`Unto, lek-
tor i arkeologi: ”How 3D methods help ar-
chaeologists”. Kl 15.15–16.00 LUX, Helgona-
vägen 3, sal B237, Lund.

9 MAJ Lunds filosoficirkel. Louise Vinge: 
”Om jubileer, litterära och andra”. Kl 
19.30–21.00 Palaestra, Lund.

10 MAJ Lunchkonsert. Musica Anti-
qua – Cantare e ballare de 1600.  Kl 12.15–
13.15, Skissernas museum, Lund.

10 MAJ Föreläsning. Tommy Anders-
son, professor i nationalekonomi: ”När fol-
ket själv får välja – optimala beslut”. Kl 
19.00–20.00 Crafoordsalen, Ekonomihögsko-
lan, Lund.

11 MAJ Lunchkonsert med sångklassen 
från Musikhögskolan i Malmö: ”Samma läng-
tan varje år. Sånger, arier och ensembler 
genom 350 år”. Kl 12.15–13.15, Kapellsalen, 
Palaetra et Odeum. 

11 MAJ Kunskapskabaré med impro-
visationsteater. Tema: nostalgi. Kl 18.00–
20.00 Sångarsalen, Stora Magle Kyrkogata 4, 
Lund.

11–21 MAJ Konsthögskolans årsutställ-
ning. 13.00–17.00, Konsthögskolan i Malmö.

11 MAJ Körkonsert ”En vårbukett a ca-
pella” med damkören vid Musikhögskolan i 
Malmö, Kl 19.00–20.00, Universitetshusets 
aula, Lund.

12 MAJ Konsert: MHM Folk hits the 
streets! Buskspel med folk- och världmusik. Kl 
12.00–12.45, Stortorget, Lund.

12 MAJ 2017–1 FEBRUARI 2018 Utställ-
ning. ”Störst, mest och vackrast: Univer-
sitetsbiblioteket 350 år”. Helgonabacken, 
Lund.

12 MAJ Panelsamtal kring universite-
tets musikverksamhet. Director musices 
Patrik Andersson med gäster blickar tillbaka på 
musiklivet vid universitetet under 250 år. Gäs-
ter: prof. Bengt Olle Bengtsson och arkivarie 
Fredrik Tersmeden. Kl 17.00–18.00, Kapellsa-
len, Palaestra et Odeum.

12 MAJ Konsert med Lunds Akademiska 
Kör, i universitetshusets aula kl 19.00–20.00.

21 MAJ Pop/rock-konsert med fyra en-
sembler från Musikhögskolan i Malmö, in-
släpp från kl 20.00. Kl 21.00–23.45, AF-bor-
gen, Lund.

13 MAJ Barnens upptäckardag. Gå på 
upptäcktsfärd i Lundagård, lär dig mer om di-
nosaurier, gör en egen arkeologisk utgrävning, 
se om du hittar några skatter i Domkyrkan, 
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17 MAJ Föreläsning. Markus Lahtinen, 
universitetsadjunkt i informatik: ”Vad blir 
kvar av det traditionella universitetet när 
böcker, föreläsare och forskare flyttar in 
på Internet?” Kl 19.00–20.00 Crafoordsalen, 
Ekonomihögskolan, Lund.

17 MAJ Teknik- och naturvetarcirkeln. 
Leif Bülow, professor vid Kemiska institutionen 
”Blodet – det röda, det gröna, det giftiga 
och det goda”. Kl 19.30–21.00 Edens hörsal, 
Lund.

18–19 MAJ Konferensen HSS 2017 – 
Högskola och samhälle i samverkan. Se 
notis sidan 39. 

18–19 MAJ LUMES Alumni Conference 
2017. LUCSUS, Biskopsgatan 5, Lund.

18 MAJ En dag för ekonomisk historia. 
Kl 13.00–16.00 AF-borgen, Nya Fest, Lund.

19 MAJ Seminarium: ”Hållbar mat för 
framtiden”. Kl 9.00–13.00 på Skissernas mu-
seum, Lund. 

19 MAJ Symposium. ”Höra men inte se 
– Se men inte höra – Ljudmiljöns roll för 
syn- och hörselskadade”. Kl 9.00–13.00 Se-
gerfalksalen, BMC, Lund.

20 MAJ Föredrag. ”Citizen Science – ett 
sätt att hjälpa forskarna”. Lär dig att hjälpa 
biologer att hålla koll på fågel- och fjärilsbe-
stånden i Sverige. Kl 10 Botaniska trädgården, 
Östra Vallgatan 2, Lund. 

20 MAJ Konsert. Musikhögskolans symfo-
niorkester ”Operaglans”. Kl 15.00,  Rosen-
bergsalen, Musikhögskolan i Malmö.

21 MAJ Konsert. . Musikhögskolans sym-
foniorkester ”Operaglans”. Kl 15.00, Tivoli 
konsertsal, Köpenhamn.

22–24 MAJ Konferens ”Vetgirigt”. Mu-
sikhögskolans avgångsstudenter presenterar 
sina examensarbeten. Musikhögskolan i Mal-
mö, Lilla salen, Malmö.

22 MAJ Föreläsning. Primatologen och 
författaren Fran de Waal: “Empathy and co-
operation in animals”. Kl 15.15–17.00 LUX 
aula, Helgonavägen 3, Lund.

23 MAJ Föreläsning. Frans de Waal, 
primatolog och författare, håller en föreläs-
ning, den andra i en serie av tre, om moral 
hos djur. Kl 15.15 LUX aula, Helgonavägen 
3, Lund.

23 MAJ Lunds filosoficirkel. Jan Hjärpe: 
”Reformen, konfession, politik: Sverige, 
Polen, Osmanska riket – Lutherskt, ka-
tolskt, muslimskt”. Kl 19.30–21.00, Palaes-
tra, Lund.

24–31 MAJ Arkitektskolans vårutställ-
ning. A-huset, LTH, Lund. 

24 MAJ Utställning. ”Entrepreneurial 
trade show”. Ideon Agora, kl 11.30. 

24 MAJ Föreläsning. Primatologen och 
författaren Frans de Waal håller en föreläs-
ning, den sista i en serie av tre, där han berör 

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

titta på biologishow och se hur en riktig 3D-
skrivare egentligen fungerar. Kl 12.00–16.00, 
Krafts torg, Lund. 

13 MAJ Symfonikonsert med Akade-
miska kapellet: ”Molto Romantica”. Kl 
18.30–20.30, Universitetshuset aula, Lund.

13 MAJ Konsert: ”Tangons lockrop”. 
Trottoarorkestern bjuder upp till tango. Kl 
21.00 – 22.00 Kapellsalen, Palaestra et Ode-
um, Lund.

14 MAJ Jazzkonsert. Kl 12.00–13.00, Ka-
pellsalen, Palaestra et Odeum, Lund.

14 MAJ Konsert med nykomponerad 
musik från kompositionsklassen på Musikhög-
skolan i Malmö. Kl 16.00–17.00, Kapellsalen, 
Palaestra et Odeum, Lund.

14 MAJ Brassbandskonsert i universi-
tetshusets aula, Lund, kl 19.30–21.00.

14 MAJ Folk- och världsmusikkonsert i 
Kapellsalen på Palaestra et Odeum. Kl 21.00–
22.00, Lund.

15–20 MAJ Hållbarhetsveckan i Lund. 
Ta del av lunchföreläsningar, forskningssemi-
narier och debatter där det ges utrymme för 
samtal mellan forskare, studenter, allmänhet, 
organisationer och politiker. Info: www.hall-
barhet.lu.se/hallbarhetsvecka

15 MAJ Konferens “Challenges and 
opportunities in the transition to bioeco-
nomy”. Kl 9.00–16.00, Stadshallen i Lund.

16 MAJ Seminarium ”Hållbart varumär-
ke”. Ett lösningsfokuserat samtal i talkshow-
format. Kl 9.00–12.00 Crafoordsalen, Ekono-
micentrum, Tycho Brahes väg 1, Lund.

16 MAJ Lunds filosoficirkel. Martina 
Björk: ”Carmen et error: Ovidius och den 
kejserliga vreden”. Kl 19.30–21.00, Palaes-
tra, Lund.

17 MAJ Konferens ”Människan i staden 
– en dag med fokus på hållbar stadspla-
nering”. Kl 9.00–14.00, Skissernas museum, 
Finngatan 2, Lund.

17 MAJ Föredrag ”Den ohållbara håll-
barheten”. En eftermiddag med populär-
vetenskapliga föredrag med forskare från 
service management och tjänstevetenskap, 
Campus Helsingborg. Moderator: Carina Sjö-
holm. Kl 13.00–17.00 på Palaestra, Paradisga-
tan, Lund.

17 MAJ Seminarium. The International 
Day Against Homophobia and Transphobia. 
Del LaGrace Volcano. “Resistance is fertile. I 
believe in crossing the line, not just once, but 
as many times as it takes to build a bridge we 
can all cross together.” Kl  15.15–17.00 Kultu-
ren, Auditoriet, Tegnérsplatsen 6, Lund.

17 MAJ Jubileumskurs.  Elisabeth Einars-
son: ”Dinosauriernas mysterier och fos-
silens hemligheter. Hur såg det ut här 
i Skåne under dinosaurernas tid?”. Kl 
19.00–20.00 Palaestra, Lund.

ämnet djurs kognition. Kl 17.00 LUX aula, Hel-
gonavägen 3, Lund.

25–28 MAJ Konferens: Heraldik och ce-
remonier vid akademin – universitetens 
och studenternas symbolvärld. Pufendorf-
salen, Lilla Gråbrödersagatan 3, Lund. 

25 MAJ Symposium. ”Mendelian society 
in Lund and genetics and medicin historical net-
work joint workshop”. Kl 16.30–19.00 Lund.

26 MAJ Konsert. Kammarmusik med mu-
siker ur Akademiska kapellet. Kl 12.15 Univer-
sitetsbiblioteket, Lund. Kontakt: david.riebe@
odeum.lu.se

27–28 MAJ Åskföreställning i Vatten-
hallen.  

30 MAJ Föredrag. Tomas Persson: ”Dr 
Littlewoods förmodan”. Kl 18.30–19.30 
Hörmander-salen, MH:C, Lund. Kontakt: to-
masp@maths.lth.se

1 JUNI Föredrag. Hedersdoktorsföreläs-
ning med Londa Schiebinger: ”Gendered 
Innovations in Natural sciences and engi-
neering”. Kl 10.00–12.30 Lundmarksalen, 
Astronomihuset, Sölvegatan 27, Lund. Kon-
takt: dragana.trivic@science.lu.se

2 JUNI Doktorspromotion. Allmänheten 
välkomnas i mån av plats, vänligen kontak-
ta övermarskalken via e-post, overmarskalk@
rektor.lu.se för biljetter. Kl 12.00 i Lunds Dom-
kyrka.

JUBILEUMSSYMPOSIUM

Medicinska  
fakulteten 
– några  
historiska nedslag
Tid: Onsdagen den 26 april kl 13–17 
Plats: Jubileumsaulan,  
Skånes universitetssjukhus, Malmö

Fritt inträde – varmt välkommen!

Mer info och program: www.lu.se/350  
alt Peter.Nilsson@med.lu.se
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Mötesplats!
Hos oss är det lätt att mötas, samla tankarna och 
fatta kloka beslut. Till din hjälp har du goda luncher 
och middagar, vacker miljö och behagligt boende. 
Varmt välkommen!

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

Konferenspris! 

fr. 598 sek 

/person

21 april

Sabina Gušic i psykologi: ”I feel like I do not 
exist” – Adolescent dissociative experiences 
and the importance of trauma type, attach-
ment, and migration background”. Kl 13.00 
Palestra nedre, Paradisgatan, Lund.

16 maj 

Amin Parsa: “Knowing and seeing the com-
batant. War, counterinsurgency and targeting 
in international law”. Kl 10.15 Pufendorfsalen, 
Juridiska institutionen, Lilla Gråbrödersgatan 
3 C, Lund.

Disputationer som ägt rum:

Mårten Wadenbäck i matematik: ”Homo-
graphy-based positioning and planar motion 
recovery”. 

Valter Lundell i historia: “Det omstrid-
da arvet. Den kommunistiska erfarenheten I 
dansk och svensk historiekultur”. 

Helga Hagman i klinisk medicin med 
inriktning onkologi: ”A targeted approach 
to maintenance  of tumour response. Clinical 
and translational studies in metastatic”. 

Helene Wilhemson i historisk osteolo-
gy: “Perspectives from a human-centred archa-
eology. Iron age people and society on Öland”. 

Helena Mörse i klinisk medicin med in-
riktning pediatrisk onkologi: ”Anti-Mülle-
rian hormone as a marker of ovarian reserve 
in girls before, during and after treatment for 
childhood cancer”. 

Peder Rogmark i kirurgi: ”Implementa-
tion of modern incisional hemia repair techni-
ques”. 

Vasileios Zampelis i klinisk medicin 
med inriktning ortopedi: “Revision hip arth-
roplasty using impacted allograft bone and 
cement. Studies on prosthetic stability and 
outcome”. 

Hossein Delavaran i klinisk medicin 
med inriktning neurologi: “Clinical findings 
and outcome after stroke. Including a transla-
tional stem cell therapy perspective”. 

Linda Ekström i industriell näringslära: 
”Tailoring the course of postprandial glycae-
mia to bread – On the importance of viscous 
dietary fibre for acute and semi-acute glucose 
tolerance and appetite”. 

Beata Lindholm i klinisk medicin med 
inriktning klinisk neurovetenskap: “Fear 
of falling, falls and near falls in Parkinson´s di-
sease”. 

Karolina Boman i laboratoriemedicin 
med inriktning patologi: ”A valuable pair 
– candidate biomarkers RBM3 and PODXL in 
urothelial bladder cancer”. 

Hedvig Örneholm i klinisk medicin med 
inriktning ortopedi: ”The diabetic foot: 
Plantar forefoot ulcer, heel ulcer and minor 
amputation”. 

Ilka Kamrad i klinisk medicin med inrikt-
ning ortopedi: ”Outcome of surgery for end-
stage ankle arthritis”. Hemanth Srinivas Prabhu 
i elektroteknik: ”Hardware implementation of 
baseband processing for massive MIMO”. 

Ihdina Sukma Dewi i klinisk medicin 
med inriktning kardiovaskulär forskning: 
”Non-invasive rejection surveillance after heart 
transplantation”. 

Sigurdur Ragnarsson i klinisk medicin 
med inriktning thoraxkirurgi: ”Impact of 
surgical techniques used for mitral valve repair 
on hemodynamic performance”. 

Nader Alaridah i laboratoriemedicin 
med inriktning klinisk mikrobiologi och 
immunologi: “Tuberculosis – clinical value of 
initial host molecular signaling and molecular 
fingerprinting”. 

Mikael Kronborg Christophersen I la-
boratoriemedicin med inriktning transfu-
sionsmedicin: “Identification and characteri-
zation of SMIM1 variants determining the Vel 
blood group”. 

Daniel Sorobetea i biomedicine med 
inriktning imunologi: “Mucosal interactions 
during trichuris infections”. 

Maya Landenhed Smith i klinisk medi-
cin med inriktning thoraxkirurgi: “Lund 
concept for de-airing of the left hart – clinical 
evaluation”. 

Nikolas Eleftheriou i laboratoriemedi-
cin med inriktning experimentell onko-
logi: “TGF-β family signaling in tumor angi-
ogenesis”. 

Mostafa Abdalkhalik: ”Oligomerization 
of human and bacterial frataxin: structural and 
functional studies”. 

Hamse Kjerstadius: “Enhancing anaerobic 
digestion in urban wastewater management”. 

Eva Sperling: “Painfully energetic: a tale 
of two proteins potentially connected”. 

Amalia Foukaki: “Corporate standardiza-
tion management: A case study of the auto-
motive industry”. 

Ester Arevalo Sureda: “Development of 
the gastrointestinal tract in young mammals: 
effects of enteral provocation with protease or 
phytohaemagglutinin in neonatal rats”. 

Thomas J. Evans: “Across landscapes and 
seascapes: The movement ecology of diving 
and flying guillemots and gulls during bree-
ding”. 

Lovisa Senje: “Detector development, 
source characterization and novel applications 
of laser ion acceleration”. 

Simon Reese: “Estimation and testing in 
panel data with cross-section dependence”. 
Alexei Abrikossov: “Modelling anisotropic in-
teractions in colloidal systems”. 

Yannu Sheng: “How immigrants invent: 
evidence from Sweden”. 

Anton Baranov: “Scarred uterus: Subse-
quent pregnancy and delivery”. 

disputationer.

Biträdande universitetslektor i fysik med 
inriktning nanoskalig magnetism. Ref nr 
PA2016/4824, ans 5 maj 2017. Kontakt 046-
2229627, 046-2223609.

tjänster.

Föreningsstämma
Pensionsföreningen mellan yngre lä-
rare och tjänstemän vid Lunds universi-
tet (understödsförening) kallas till ord. 
föreningsstämma onsdagen den 5 maj 
2017 kl 17.00, Docentgatan 11, Lund.
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delas mellan Lidewij Spelt, kirurgi och Carl 
M. Öberg, njurmedicin. Den första avhand-
lingen handlar om hur man kan öka möjlighe-
terna att genomföra potentiellt kurativ kirurgi 
vid levermetastaser från tjocktarms- och änd-
tarmscancer. Och den andra om hur man med 
hjälp av matematisk modellering ökat förståel-
sen för hur kroppens minsta blodkärl, kapillä-
rerna, filtrerar ämnen från blodet. 

MATTEPENGAR. Knut 
och Alice Wallenbergs 
Stiftelse fortsätter sin 
satsning på svensk ma-
tematikforskning med 
anslag till till samman-
lagt tretton forskare vid 
svenska lärosäten. Pro-
fessor Sandra Pott och 
doktorand Eskil Rydhe, 
vid Naturvetenskapliga 
fakulteten tillhör dem som får medel i årets 
omgång. Sandra Potts använder anslaget till 
att rekrytera en gästprofessor från University 
of Leeds, Jonathan Partington, för att sam-
arbeta kring utveckling av robusta modeller 
inom reglerteori. Eskil Rydhe för att möjliggöra 
en postdoktoral tjänst utomlands och därefter 
ekonomiskt stöd under två år efter återvändan-
det till Sverige. 

PEDAGOGISKT PRIS. Ebrahim Parhamifar 
på Institutionen för teknik och samhälle, på 
trafik- och vägavdelningen har tilldelats nord-
iskt vägforums pedagogiska pris på 50.000 
kronor. Han har tidigare arbetat på Malmö 
gatukontor och Trafikverket i Iran. Han får 
priset för sitt nytänkande och utvecklings av 
kvaliteten i undervisnings- och lärandeproces-
sen inom Nordiskt vägforums verksamhets-
områden.

ADJUNGERADE. 
 Kristina Sundquist 
och Jan Sundquist, 
båda distriktsläkare vid 
vårdcentraler i Malmö 
och professorer vid 
Centrum för primär-
vårdsforskning har ad-
jungerats till professo-
rer  vid Department of 
Family Medicine and 
Community Health, De-
partment of Popula-
tion Health Science and 
Policy, Icahn School 
of Medicine at Mount 
 Sinai, New York, USA.  

KONSOLIDERINGSBIDRAG. Bengt Hansson, 
universitetslektor vid Biologiska institutionen, 
får konsolideringsbidrag på totalt 12 miljoner 
kronor av Vetenskapsrådet. Pengarna får han 
för projektet ”On the evolution of sex chromo-
somes, sex-biased gene expression and sexual 
conflicts”.

INNOVATIONSPRISER. 
Olov Sterner, professor 
och dekan, samt Sophie 
Manner, forskare och 
studierektor, båda vid Ke-
miska institutionen, har 
fått Lunds universitets 
och Sparbanksstiftelsen 
Finns nya pris för framti-
dens innovationer. Priset 
får de för sitt arbete med att hitta en säker och 
effektiv behandling av vaginala svampinfektio-
ner. 

MILJONREGN. 
Europeiska forsknings-
rådet, ERC, har offentlig-
gjort vilka forskare som 
får pengar i årets om-
gång av den åtråvärda 
utlysningen Advanced 
Grant. Av de tio anslag 
som gick till Sverige lan-
dade två hos Naturve-
tenskapliga fakulteten 
vid Lunds universitet, 
närmare bestämt hos 
biologiprofessorerna 
Dennis Hasselquist, 
som studerar åldran-
dets gåta och immun-
försvarets attacker på 
kroppens egna celler, 
och Eric Warrant, som 
utforskar små insek-

ters förmåga att navigera med hjälp av jordens 
magnetfält.

HONORARY FELLOW. Gunnar Hägglund, 
professor i barnortopedi vid Institutionen för 
kliniska vetenskaper, har blivit utnämnd till he-
dersmedlem vid The Royal College of Surgeons 
of Edinburgh. Anledningen är hans uppfölj-
ningsprogram för barn med cerebral pares (CP) 
som inneburit stora förbättringar av höftleds-
problem som är vanligt bland dessa barn. Pro-
grammet används nu i Sverige, Norge Danmark, 
Island och Skottland. 

BÄSTA AVHANDLING. Anna-Greta Crafo-
ords pris för bästa medicinska avhandling 2016 

hänt.

Kroatiskt president-
besök drog fullt hus
Kroatiens preident Kolinda Grabar-
Kitarovic besökte Sverige eftersom 
hon vill stärka de politiska och eko-
nomiska relationerna mellan Kroatien 
och Sverige. Hon ville även få en bild 
av svensk teknologi och innovation, 
eftersom  Sverige ses som ett mycket 
framgångsrikt land på många olika 
områden. I Sverige finns även cirka 
36.000 personer med rötter i Kroa-
tien och från kroatiskt håll är det an-
geläget att få en del av dessa att vilja 
återvända. 

Vid Lunds universitet besökte Ko-
linda Grabar-Kitarovic MAX IV-labo-
ratoriet och hon höll också en före-
läsning i universitetets aula på temat 
”Sydöstra Europa – en grund för eu-
ropeisk och euro-atlantisk beslutsam-
het och solidaritet.”

Hennes besök var omgärdat av ett 
stort polispådrag med avspärrningar 
kring universitetshuset – och hennes 
föreläsning drog fullt hus. Inte minst 
var studenterna intresserade.

Kroatiens president Kolinda Gra-
bar-Kitarovic i universitetshuset 
med sin sekreterare och livvakt. 
foto: jenny loftrup

INVALD. Tönu Pullerits, professor vid Kemis-
ka institutionen, har valts in i Kungliga Veten-
skapsakademien.

Olov Sterner.

Dennis Hassel-
quist och Eric 
Warrant.

Sandra Pott.

Kristina och Jan 
Sundquist.
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Hallå Björn Magnusson Staaf... 

... docent i museologi, vars studenter 
är med och samlar in berättelser från 
flyktingar och volontärer som möttes på 
Malmö C 2015 under den stora flykting-
strömmen.

Varför är det viktigt att samla in 
flyktingarnas berättelser?
– Det är viktigt att fånga detta väldigt dra-
matiska skeende i både Sveriges och Eu-
ropas historia, för att förstå vår tid. Och 
materialet kommer att bli ovärderligt om 
20–30 år när flyktingarnas barn söker sin 
historia, eller när de som kom som små-
barn vill veta hur det gick till. Projektet 
är ett samarbete mellan Kulturen, Mal-
mö Museer, Regionmuseet Kristianstad 
och Institutionen för kulturvetenskaper. 
Och berättelserna handlar inte bara om 
hösten 2015, utan uppropet att berätta 
om sin flykt och sin integration gäller flyk-
tingar som kommit vid olika tidpunkter till 
Sverige från alla möjliga länder och som 
kan skriva hur kort eller hur långt som 
helst och på sitt eget språk.

Masterstudenterna i etnologi har 
främst intervjuat volontärer, varför 
då?
– Det är svårare att intervjua flyktingarna, 

både på grund av språket och att man 
måste ha kunskap om sammanhangen de 
kommer ifrån för att förstå deras berät-
telser. Men projektet går ut på att även 
dokumentera volontärarbete, integration 
och den främlingsfientlighet som växte 
då. Här kommer masterstudenterna i et-
nologi in.

Hur upplevde volontärerna hösten 
2015?
– Många talar om ett minne för livet, där 
en väldig positiv ström av människokär-
lek gav sig till känna. Det var ett stort en-
gagemang med många frivilliga insatser, 
det finns en tendens till att prata om det 
som en myt. De som var aktiva är väldigt 
glada över det. De som inte var med öns-
kar att de var det. Samtidigt körde många 
volontärer slut på sig, och var nära ut-
mattningens gräns. Några brände ut sig. 
Det fanns också en tendens till konkur-

rens mellan volontärgrupperna som inte 
samordnade sig. Intervjuerna pågår fram 
till maj, så efter det kommer vi att kunna 
dra slutsatser.

Många blev skrämda av flykting-
strömmen 2015 och främlingsfient-
ligheten växte – dokumenterar ni 
det också?
– Ja, vi försöker dokumentera vad som 
skrevs i sociala medier, efter så kallad net-
nografisk metod. Det är en stor utmaning 
forskningsmässigt att arbeta så, för även 
om till exempel facebook kan tyckas väl-
digt offentligt, så har de flesta låst sina 
sidor så att bara vänner kan se dem. Nä-
tet är både öppet och stängt. Åsikter som 
att ”någon borde ställa sig på Öresunds-
bron med en kulspruta och skjuta dem” 
kommer nog oftast inte fram i offentlig-
hetens ljus.

JENNY LOFTRUP
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