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Erik Hannerz och Peter Bengtsen stude-
rar hur urban kreativitet, som till exempel 
graffiti, påverkar det offentliga rummet. 
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Banksys gatukonstmålningar har 
sedan länge flyttat in i finkul-
turen och skyddas bakom glas. 
Malmö profilerar sig som en ung 
och kreativ stad via graffitiväggar 
och Stapelbäddens skejtpark. Vad 
händer när subkulturer omfamnas 
av staden? 
     LUM har träffat två forskare 
från det nya tvärvetenskapliga 
temat Urban Creativity på Pufen-
dorfinstitutet som ser det offentliga 
rummet med nya ögon. 

Det är en småkylig höstmorgon i Skejt
parken i Lund. Den är helt tom just nu, men 
kommer fyllas av skejtare under eftermid
dagen. 

– Det fanns redan en skejtpark i Lund ute 
på Gastelyckan som skejtarna själva byggt 
på en övergiven industritomt. Samma skej
tare var med och designade den här ord
nade varianten, berättar Erik Hannerz, so
ciolog och en av koordinatorerna i temat. 

EN AV DE SAKER som händer när kommu
nen går in och ordnar upp den här typen av 
urbana subkulturers uttryck är att det till
kommer nya användare.

– Klätterstenen där borta skulle kunna 
vara en vanlig sten, men när det konstru
erats en uppenbar klättersten klättrar ock
så vuxna på den, säger Erik Hannerz. I Sve
rige tycker många att det oordnade stör 
och vill ersätta det med något som upplevs 
som mer ordnat och kontrollerat. En typisk 
svensk samhällssyn är också att detta bör 
komma alla tillgodo, fortsätter han.

Urban kreativitet
ger liv åt stadens 
gömda platser

  3
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t Inom begreppet urban kreativitet ryms 
subkulturer som parkour, street art, graf
fitimålning, guerilla gardening och dump
ster diving – att återvinna mat och annat ur 
containrar. Den gemensamma faktorn är att 
brukarna på gränsöverskridande sätt använ
der sig av det offentliga stadsrummet. Ofta 
sker aktiviteterna på ytor som har glömts 
bort eller används på andra sätt än planerat.

– Medan kommunplaneraren sätter upp 
en väl synlig vägg avsedd att måla på är 
graffitimålarnas intresse att hitta en egen 
plats, gärna svåråtkomlig och lite farlig att 
ta sig till, som ett brofäste, ett bullerplank 
eller väggen bredvid tågspåren, säger Peter 
Bengtsen, konstvetare och den andre koor
dinatorn i temat.

Pufendorftemat ska bland annat studera 
hur subkulturer ifrågasätter de legala, mo

raliska och kulturella gränser som vi har i 
staden. 

– De hjälper oss att få syn på maktstruk
turer och ägandeförhållanden i det offent
liga rummet. Det gör det möjligt att till ex
empel utmana synen på hur en park får 
användas genom att odla sallad i rabatter
na eller genom att skörda fläderblommorna 
i den, säger Erik Hannerz.

TEMAT KOMMER OCKSÅ att studera hur so
ciala medier förändrat spelplanen.

– Det blir mindre lagg när folk omedel
bart inspireras av vad de ser online. Om man 
tidigare kunde prata om t.ex. en Parisstil 
inom graffitin så finns den inte längre. Stilar
na har blivit globala, säger Peter Bengtsen. 

Utöver en större publik och en kommer
sialisering har subkulturernas natur påver
kats via de nya digitala kanalerna. Graffitin 
och parkour är till sin natur flyktiga – par

kouren finns bara medan den utövas och 
graffitin målas snart över. Men nu görs 
verken beständiga via bilder och filmer. 

PUFENDORFTEMAT fångar upp det 
ökande intresset som finns för urban 
kreativitet idag. Det blir till exempel allt 
vanligare att kommuner använder nå

gon av subkulturerna som re
dan finns i ett område till 

att profilera sig eller som 
en väg för att höja områ
dets sociala status. 

– Det finns bra och 
dåliga exempel. Ibland 
skapas urbana zoon 
som folk åker guidade 
bussturer till. Område
na blir alibin för att visa 
att kommunen bryr sig, 
säger Erik Hannerz.

GISELA LINDBERG

URBAN CREATIVITY

Urban Creativity-temat består av 
åtta unga forskare från fem fakul-
teter. Alla är utifrån sin disciplin 
experter på urban kreativitet. Med 
deras samlade erfarenheter har 
Lund den största samlade kom-
petensen inom området i Europa. 
När frågeställningen om hur man 
potentiellt skulle kunna använda 
sig av det offentliga rummet ska 
diskuteras planerar gruppen att 
bjuda in externa aktörer, som t.ex. 
utövare av olika typer av urban 
kreativitet och stadsplanerare.

För de som är intresserade av 
urban kreativitet går det bra att 
kontakta forskningstemat via Insta-
gram (@urbancreativitylund) eller 
Pufendorfinstitutets hemsida.

Pufendorftemat om urban kreativitet, 
där Erik Hannerz och Peter Beng-
tsen ingår, tittar bland annat på 
vad som händer när kommuner 
använder någon av subkultu-
rerna för att profilera sig. 
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LU satsar på de globala målen
Agenda 2030 står i fokus för en ny forskarskola som Lunds 

 universitet satsar 64 miljoner kronor på mellan 2109 och 2023. Fullt ut
byggd kommer den att rymma ett 20tal doktorander.

Ingen gräddfil till professur
En prorektorstjänst ska inte kunna uppfattas som en gräddfil till 

en professur. Det menar den arbetsgrupp som har tagit fram förslag till en 
ny process för rektors och prorektorsrekrytering. 

Havsväxter ska stoppa stranderosion
Skånes kuster försvinner bitvis genom stranderosion. I ett nytt 

stort projekt ska bland andra lundabiologer plantera ålgräs en bit ut i vatt
net för att stoppa erosionen och öka den biologiska mångfalden.

Organdonationer med förhinder
Färre än 200 personer blir organdonatorer i Sverige varje år, trots 

att det finns fler som skulle kunna donera. Begränsad lagstiftning och brist 
på intensivvårdsplatser ligger bakom problemet, menar Anna Forsberg, 
Europas enda professor i transplantationsvård. Möt också Carita Håkans
son, som fick en ny lever och ett nytt liv.

Doktorander vill ha mer stöd
Otillräcklig handledning är ett alltför vanligt problem bland LU:s 

doktorander, vilket bidrar till den ökade press som många känner. Det visar 
en enkät från fackförbundet ST.

Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda 
och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har en upplaga på 11.700 exemplar och 
utkommer med 6 nummer per år.LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN
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HÅLLBARHET. Lunds universitet 
satsar 64 miljoner kronor på 
en forskarskola med fokus på 
samhällsutmaningar och Agenda 
2030. Kristina Jönsson, docent i 
statsvetenskap, blir koordinator.

– Det här är en unik möjlighet 
att göra något riktigt nytt och 
spännande, säger hon.

Forskarskolan är finansierad från 2109 till 
2023. Myndighetskapital från fakulteter
na finansierar tolv doktorander.

Fullt utbyggd kommer den att rymma 
ett 20tal doktorander. En bärande tan
ke bakom satsningen är att tillvarata uni
versitetets bredd, både vad gäller forsk
ning och utbildning. För att möta de stora 
komplexa utmaningar som samhället har 
krävs ofta tvärvetenskapliga samarbeten 
och infallsvinklar från flera håll.

LU satsar 64 miljoner 
på forskarskola 
om de globala målen

HÅLLBARHET. Agenda 2030 är ett 
försök att få till en hållbar fram-
tid för vår planet. Statsvetarna 
 Kristina Jönsson och Magdalena 
Bexell granskar politiken kring 
Agenda 2030 och dess globala 
mål. Här listar de sina iakttagelser 
hittills.

DET UNIKA: Detta är första gången som 
alla världens länder går samman och sät
ter upp gemensamma mål för hållbar ut
veckling i flera dimensioner: ekonomiska, 
sociala och miljömässiga. Föregångarna 
millenniemålen och Agenda 21 fokusera
de på fattiga länder respektive miljö och 
utveckling.

– Jag minns att jag faktiskt blev överras
kad av att alla världens länder kunde kom
ma överens om en så omfattande agenda, 
säger Kristina Jönsson. 

VAD MÅNGA MISSAR: De 17 globala må
len är ett resultat av politiska, mellanstat
liga förhandlingar i FN. Kompromisserna 
är både agendans styrka och svaghet, en
ligt forskarna: Målen fick ett politiskt mo
mentum genom att antas av alla världens 
länder. Samtidigt utgör målen bara en läg
sta gemensam nämnare. Det är i det här 
ljuset man ska förstå varför ett mål som 
demokrati inte finns med. Som en kom
promiss fastslogs istället vikten av ansvars
utkrävande. Den kritiskt sinnade kan be
trakta målen som urvattnade, andra som 
förankrade.

FLERA MÅL UTMANAR SVERIGE: Även om 
Sverige tagit på sig ledartröjan och ligger 
långt framme i många mätningar, finns ut
maningar också här. Mål tio om minskad 
ojämlikhet kan vara svår att uppnå när klyf
torna ökar.

– Mål tolv om hållbar konsumtion och 
produktion är också en stor utmaning. 

aktuellt.

– Universitetet har unika möjlig heter 
med sin bredd och spets att bidra till sam
hällets utveckling i hållbarhets frågor. 
Satsningen kommer samtidigt att lyfta 
universitetets forskning och utbildning 
inom hållbarhet. Med Agenda 2030 får vi 
tillfälle att stärka tvärvetenskap och sam
verkan med det omgivande samhället, 
säger prorektor Sylvia Schwaag Serger.

BASEN I FORSKARSKOLAN utgörs av ett 
antal tvärvetenskapliga forskarutbild
ningskurser. Varje fakultet får i uppdrag 
att utveckla en forskarutbildningskurs 
om 7,5 högskolepoäng som är öppen för 
hela universitetet och har utgångspunkt 
i de frågeställningar som definieras i de 
globala målen. Totalt blir det åtta kur
ser. Det långsiktiga målet är att ett 20tal 
doktorander deltar i varje kurs.

TEXT & FOTO: KRISTINA LINDGÄRDE

Vad du inte vis ste om Agenda 2030

Statsvetarna Magdalena Bexell och Kristina Jönsson granskar politiken kring Agenda 
2030. Kristina Jönsson är också koordinator för den nya forskarskolan. 



LUM NR 5 | 2018     7

Inte minst om man räknar in att vi konsume
rar mycket som producerats utanför Sverige 
på icke hållbara sätt, säger Kristina Jönsson. 

DEN (BRISTANDE) SVENSKA FÖRANK-
RINGEN: Varje regering ska ta fram en plan 
för hur målen ska realiseras i det egna lan
det. Regeringen Löfvens handlingsplan för 
Agenda 2030 kom först i juni 2018 och för
ankrades inte i riksdagen. 

– Det är synd. Nu blir genomförandet 
mer beroende av valcykler. En parlamenta
risk förankring hade ökat chansen till lång
siktigt genomslag. Moderaterna sade direkt 
att de ska skrota den nuvarande handlings
planen. Och Liberalerna är kritiska till Agen
da 2030 eftersom den inte innehåller ett de
mokratimål, säger Magdalena Bexell.

FULL AV MÅLKONFLIKTER: Agenda 2030 
punktar upp vad som ska göras, men det 
är upp till varje genomförare – land, kom
mun, företag eller organisation – att kom
ma fram till hur det ska göras. Ledarskap på 
den nationella politiska nivån är avgörande, 
menar forskarna. Och uppgiften att hante
ra målkonflikter ligger hos politikerna, vilket 
kan vara en utmaning när politiken ofta har 
en betydligt mer kortsiktig agenda än till år 
2030. En minst lika stor utmaning handlar 
om komplexiteten.

– Ett syfte med Agenda 2030 är att 
tvinga till holistiskt tänkande och skrota 
stuprörstänkandet, säger Kristina Jönsson. 

OLIKA LÖSNINGAR: I sin forskning har Kris
tina Jönsson och Magdalena Bexell också 
studerat hur Ghana och Tanzania anammar 
Agenda 2030.

– Utvecklingsländer väljer ofta ut någ
ra mål och satsar på dessa. Vi har sett mer 
diskussion om målens substans i dessa län
der, medan politisk debatt i Sverige hittills 
mest rört processer kring Agenda 2030, sä
ger Kristina Jönsson. 

DEN SVÅRA KONSTEN ATT MÄTA: Hur ska 
193 länder lyckas mäta och utvärdera sina 
insatser på ett tillförlitligt och någorlunda 
likartat sätt? Detta är en fråga som just nu 
diskuteras livligt i forskarkretsar och inom 
FNsystemet. Och SCB hjälper via Sida ut
vecklingsländer att bygga upp politiskt 
oberoende statistiska institutioner. 

– Mätbarhet är nödvändigt för uppfölj
ning, men fångar inte alla viktiga aspek
ter av hållbar utveckling, säger Magdale
na Bexell. 

EFFEKTERNA HITTILLS: Den stora fördelen 
med Agenda 2030, enligt forskarna, är att 
den har bidragit till att bredda begreppet 
hållbarhet och till att ge förnyad politisk 
kraft till nationell och internationell politik 
för hållbar utveckling. Det har forskarna 
sett i den mängd initiativ som genomförs 
på alla nivåer, även lokalt.

– De globala målen är ett raster man 
lägger på verkligheten som gör att man 
ser problem som man kanske annars inte 
skulle upptäcka, säger Magdalena Bexell. 

KRISTINA LINDGÄRDE

AGENDA 2030

Agenda 2030 antogs av FN i 
september 2015 under namnet 
”Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Develop-
ment”. Det övergripande strategi-
dokumentet innehåller tre delar, 
varav en del är de 17 globala målen 
med namn som ”ingen hunger” och 
”hållbar energi för alla”. Som en del 
i Sveriges genomförande tillsatte 
regeringen i mars 2016 en delega-
tion med uppgift att stödja och 
stimulera arbetet. 

Vad du inte vis ste om Agenda 2030
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aktuellt.

PUBLICERING.  Miljonerna från Lunds 
universitet till tidskriftsförlaget 
Elsevier har slutat att rulla. Nu över-
väger bibliotekschef Eva Nylander 
och hennes kollegor hur man kan 
använda de pengarna till att i stäl-
let stötta öppen publicering, open 
access. 

I dagarna går en enkät ut som 
ska ge svar på vad det uppsagda 
tidskriftsavtalet innebär för LU:s 
forskare. 

Det var i våras som de svenska lärosätena 
fick nog av de skyhöga prenumerationsav
gifterna och sa upp avtalet med Elsevier som 
ger tillgång till bland andra The Lancet och 
Cell. Nu har det gått fyra månader sedan till
gången ströps och från bibliotekens sida vill 
man veta mer om hur det drabbat forskarna.

– Vi får både positiva och negativa reak
tioner – men mest är det ”heja, heja – stå 
på er”, säger Eva Nylander.

Åsa Sellgren, verksamhetsansvarig för 
emedier, menar att konsekvenserna ännu 
så länge inte behöver vara så stora. Det är 
fortfarande möjligt att komma åt artiklarna 
som är publicerade före 1 juli i år, och man 
kan också fjärrlåna tidskriftsartiklarna via 
exempelvis Danmark som har kvar avtalet 
med Elsevier.

– Man kan även ta direktkontakt med 
andra forskare och be att få artikeln skick
ad till sig. 

Men optimalt är det förstås inte med 
den begränsade tillgången till Elseviers tid
skriftspaket – det är bibliotekarierna över
ens om. Kristoffer Holmqvist som ansvarar 
för området vetenskaplig kommunikation 
säger att LU så klart vill ge forskarna och 
studenterna den bästa servicen och det är 
därför de nu tillsammans med fakultetsbib
lioteken skickar ut enkäten till forskare och 

 lärare om vad den nekade åtkomsten be
tyder. 

Resultatet av enkäten delger de sedan till 
Bibsam, lärosätenas nationella förhandlings
organ med Elsevier. Det leds av Stockholms 
universitets rektor Astrid Söderbergh Wid
ding som också är med i SUHF:s (Sveriges 
universitets och högskoleförbund) styrelse. 

De kommersiella tidskriftsförlagens av
gifter, där Elsevier är ”värstingen”, diskute
ras inte bara på nationell nivå som hos Bib
sam och på SUHF, utan även på EUnivå, och 
i Nederländerna på ministernivå. Tyskland 
har gått i bräschen för striden och flera an
dra länder har följt efter. 

I USA har det blivit rättssak av en webb
tjänst som heter SciHub (se faktaruta) som 
en forskare i Kazakstan ligger bakom och 
som tillgängliggör det mesta av Elseviers 
samlade utbud helt utan kostnad. 

Kraven på att publicera sig open access, 
OA, med fri tillgång till forskningsartiklarna 

växer. Detta är något som allt fler europe
iska forskningsfinansiärer och andra orga
nisationer nu börjar kräva för att ge anslag. 
I Sverige har Formas och Forte skrivit under 
den så kallade Plan S som kräver öppen till
gång till forskning. Vetenskaps rådet tillsam
mans med Kungliga Biblioteket är på gång 
med en nationell open accesspolicy. De 
etablerade tidskriftsförlagen tar ut en extra 
avgift om forskarna även vill ha sin artikel 
tillgänglig i open access, något som kallas 
”double dipping” (universiteteten betalar 
både för prenumeration och för att köpa 
loss OA) och som är mycket impopulärt 
bland både forskare och bibliotek.

Men varför överhuvudtaget publicera 
sig hos de dyra förlagen och inte nöja 
sig med dem som har rimliga villkor 
för open access? 
Den frågan får Jörgen Eriksson som är UB:s 
expert på open access.

Omvärldsbevakningen kring vad som sker mellan de kommersiella tidskriftsförlagen och Euro-
pas universitet är intensiv. Från vänster Eva Nylander, Jörgen Eriksson, Åsa Sellgren och Krist-
offer Holmqvist. 

Vill satsa mer på open access
UB undersöker hur forskare påverkas av uppsagt tidskriftsavtal
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SCI-HUB 

Sci-Hub är en sökmotor med över 
64.500.000 akademiska artiklar. 
Artiklarna är tillgängliga via direkt 
nedladdning, vilket ger fri tillgång 
till annars betalt innehåll. Nya do-
kument laddas upp dagligen och de 
artiklar som det går att få tillgång 
till på Sci-Hub lagras sedan i Library 
Genesis-arkivet.

Sci-hub grundades av en kaza-
kisk postdoc 2011 som en reaktion 
på den höga kostnaden av forsk-
ningsartiklar bakom betalväggar. 
Elseiver har nu stämt forskaren i 
USA. Själva webbtjänsten är regist-
rerad i Ryssland. 

Källa: Wikipedia

– Då får man först gå till botten med me
riteringssystemet, säger han. Så länge fors
karna får bättre villkor, ökade anslag och hö
gre status genom att publicera sig i de dyra 
och prestigefyllda tidskrifterna så kommer 
de att fortsätta att vilja göra det.

Jörgen Eriksson passar också på att varna 
för de så kallade ”predatory journals” som 
är oseriösa tidskrifter som raggar publice
ringssugna forskare på nätet. Dessa tidskrif
ter har ofta namn som antyder breda äm
nesområden och titlarna börjar inte sällan 
på ”International Journal of…”.

– Det är viktigt att se på vad tidskriften 
tidigare publicerat och fundera på om man 
vill vara med i de sammanhangen, säger han.

På ett halvår sparar LU cirka sex miljoner 
kronor på det uteblivna avtalet med Else
vier. Förra året var notan på runt 14 miljoner. 
Mot slutet av året ska Bibsam göra en na
tionell utvärdering av det uppsagda avtalet 
och sedan inleds eventuellt nya förhandling
ar. Man följer utvecklingen inom resten av 
Europa där allt fler länder står upp för open 
access och rimliga kostnadsökningar för att 
universiteten ska kunna ta del av förlagens 
tidskrifter. I Finland finns även initiativet ”no 
deal, no review” vilket innebär att forskarna 
inte ställer upp som redaktörer eller sakkun
niga granskare för andras artiklar på förlag 
som anses alltför giriga. 

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

FINANSIERING. Det finns mer 
pengar inom Horisont 2020 att 
söka för forskare inom humani-
ora och samhällsvetenskap. För 
en del utlysningar gäller att de 
projekt som finansieras bör ha 
med en part från HS-området. 

Många projekt som finansieras av EU är 
enligt kommissionen så komplexa att 
det krävs att flera vetenskapliga disci
pliner samarbetar för att nå resultat. En 
del utlysningar är så kallat HSflaggade. 
Flaggningen innebär att projekt som fi
nansieras inom dessa utlysningar bör ha 
med en part från området humaniora 
och samhällsvetenskap.

VID LU FINNS ett par sådana pågående 
projekt, bland annat i samhällsutmaning 
2 – som täcker livsmedelstrygghet, håll
bart jord och skogsbruk, marin, ma
ritim och insjöforskning samt bioeko
nomi – och i samhällsutmaning 5, som 
handlar om klimatåtgärder, miljö, re
surseffektivitet och råvaror.

I det som benämns samhällsutmaning 
6  – ”Inkluderande, innovativa och re
flekterande samhällen” – finns närmare 
400 miljoner euro kvar, varav 199 miljo
ner 2019 och 196 miljoner år 2020. Sam
hällsutmaningen omfattar utlysningar 
kring ökat migrationsflöde, socioekono
miska och kulturella omvandlingar, sam
spelet människateknik och den senaste 
utvecklingen inom europeisk, nationell 
och global samhällsstyrning.

Men det finns pengar att söka för HS
forskare också inom andra delar av ram
programmet. På Horisont 2020:s webb
plats finns en portal där man hittar alla 

utlysningar och där kan man också göra 
särskilda sökningar på HSflaggade ut
lysningar.

VID FORSKNINGSSERVICE säger forsk
ningshandläggare Sophie Hydén Picas
so att forskare kan få hjälp med att hitta 
utlysningar och med ansökningen.

– Ramprogrammet kan vara svårt att 
orientera sig i, exempelvis var man hittar 
dokument och deadlines och hur ett bra 
konsortium ser ut. Tveka inte att ta kon
takt, uppmanar hon.

Vid LU visar färsk statistik att 46 an
sökningar har skickats in till samhälls
utmaning 6, och tre av dem har bevil
jats. Ett av projekten har koordinerats av 
lunda sociologen Christopher Mathieu. 
Sverige deltar i totalt 56 projekt i sam
hällsutmaning 6. 

MARIA LINDH

Mer EU-pengar att söka 
för samhällsvetare 
och humanister

Sophie Hydén Picasso uppmanar forskare 
som är intresserade av att söka EU-medel 
att ta kontakt. foto: jenny loftrup
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REKTORSREKRYTERING. Det ska vara 
möjligt att rekrytera en prorektor 
externt. Men det ska inte vara möj-
ligt att ansöka om befordran till pro-
fessor i samband med uppdraget.

– En prorektorstjänst ska inte 
kunna uppfattas som en gräddfil till 
en professur, säger Thomas Kaiser-
feld.

BAKGRUND
Vid senaste prorektorsrekryteringen 
fick universitetskollegiet endast en 
kandidat att höra av dåvarande be-
redningsgruppen som dominerades av 
styrelserepresentanter. Detta väckte 
missnöje hos kollegiet som menade 
att universitetsstyrelsen åsidosatte 
det kollegiala ledarskapet. Styrelsens 
motivering för att tillsätta arbets-
gruppen, som de gjorde i december 
2017, var att ”samråd och förankring 
är viktiga principer vid utseende av 
ledare och att det är av största värde 
att bevara detta samråd”. 

ARBETSGRUPPEN
Arbetsgruppen har bestått av följande 
representanter för universitetskol-
legiet: Thomas Kaiserfeld, Marie 
Wahlgren och Fredrik Tersmeden. 
Följande har representerat univer-

sitetsstyrelsen: Jens Oddershede 
(ordförande), Wanja Lundby-Wedin, 
Tommy Andersson och Johan Reimer 
(studentrepresentant). 

REKTORSPROCESSEN
En rekryteringsgrupp som utses av 
universitetsstyrelsen ska bestå av 
fyra representanter från styrelsen 
varav en ska vara ordförande med 
utslagsröst, samt fyra representan-
ter från universitetskollegiet och två 
från personalorganisationerna (utan 
rösträtt). Gruppen ska ta fram mer än 
ett förslag till kandidater (såvida inte 
hela gruppen är enig om en kandidat) 
att höras av universitetskollegiet som 
består av 48 ledamöter som represen-
terar lärare, forskare och studenter. 
Det är sedan universitetsstyrelsen som 
utser prorektor och regeringen som 
utser rektor. 

Han är en av dem som representerar univer
sitetskollegiet i den arbetsgrupp som fick i 
uppdrag av universitetsstyrelsen att ta fram 
förslag till utformning av en framtida pro
cess för rekrytering av rektor och prorektor. 
I gruppen, som nu är klar med sitt förslag, 
ingår även styrelserepresentanter och fack
liga representanter (se faktaruta). 

Det fanns mycket att diskutera kring ex
ternt rekryterade prorektorer vilkas upp
drag tidsmässigt är beroende av rektorer
nas mandatperioder. Vad gör man av en 
prorektor som inte har en grundtjänst vid 
universitetet när rektors mandatperiod är 
slut?

– Hen ska då erbjudas en administrativ 
tjänst, säger Thomas Kaiserfeld som me
nar att det inte vore möjligt att tillfälligt 
anställa någon för bara en eller två man
datperioder.

ATT OMVANDLA prorektorsuppdraget till 
en vanlig lärartjänst diskuterades också, 
men bedömdes alltså vara ett sämre alter
nativ. En annan fråga var hur rektor skulle 
involveras i rekrytering av prorektor och 
här landade man i att den möjligheten ska 
ges tidigt i processen.

Varför det överhuvudtaget ska vara 
möjligt att rekrytera en prorektor externt 
motiverar arbetsgruppen med att det hö
jer kvaliteten bland de sökande och ökar 
urvalet.

Förslag till process för rekrytering 
av rektor och prorektor:

Prorektorstjänst 
ska inte vara gräddfil 
till professur

Thomas Kaiserfeld är professor i idé- och 
lärdomshistoria och ingår i den arbets-
grupp som har arbetat fram nya regler 
för rektors- och prorektorsrekrytering. 
foto: gunnar  menander



LUM NR 5 | 2018     11

NYÖPPNING. Den 1 december 
slår Historiska museet upp sina 
helt nya portar. Huset från 1840 
har inte bara fått en ny entré 
– dessutom har den medeltida 
kyrkovåningen getts ett varsamt 
ansiktslyft och fynd från 400-ta-
lets ryttarfolk har fått en helt ny 
inramning.

Snart avslutas nästan ett år av ombygg
nad, renovering och överraskningar som 
hör till när man börjar röra i ett nära 180 
år gammalt hus. Det byggdes ursprung
ligen som bostad till biskopen, men kom 
nästan omedelbart i universitetets ägo. 
Först hyste huset Zoologiska museet och 
institutionerna för fysik och kemi. 

Kilian Stobæus (1690–1742) natura
liesamling blev utgångspunkten för His
toriska museet, som bland annat har le
gat i Kungshuset och i Universitetshusets 
pelarsal. 1918 flyttade museet till Krafts
torg. Spanska sjukan härjade, så knappt 
hade museet invigts förrän det tillfälligt 
fick stängas då det blev förbjudet med 
folksamlingar på grund av smittorisken.

Lördagen den 1 december är det dags 
att nyinviga museet efter renoveringen. 
Bland nyheterna finns en utställning med 
Sösdalafynden, Europas förnämsta fynd 
av ryttarutrustning från järnåldern.

Historiska museet 
nyöppnar efter renovering

– Det är otroligt fascinerande hant
verk i förgyllt silver och brons – utrust
ning som offrades när dess ägare gick 
i graven på 400talet, säger museichef 
Per Karsten.

En stor del av arbetet har ägnats 
åt våningsplanet med Otto Rydbecks 
mede ltida kyrkokonst. Utställningen är 
en i stort sett orörd 100årig museimil
jö som är unik genom sin ålder och har 
stort kulturhistoriskt värde. Omgestalt
ningen har skett med hänsyn till att be
vara den ursprungliga atmosfären. 

– Vi vill lyfta fram föremål ur den 
kristna motivvärlden och ge publiken en 
vandring i ett medeltida andligt miniuni
versum, säger Sofia Cinthio, biträdande 
chef på museet.

Huset har också fått en ny butik, 
ny reception, en historisk verkstad och 
bättre tillgänglighet. Med den nybygg
da glaskuben på södra långsidan kom
mer inomhusklimatet att bli mer stabilt 
och ett nytt skyltprogram ska göra det 
lättare att hitta. Innan byggdammet ens 
hade lagt sig firade museet dessutom 
hundraårsjubileum på Kraftstorg – nå
got som kommer att uppmärksammas 
även under öppningshelgen.

EVELINA LINDÉN

FOTNOT. Invigninghelgen 1–2 december 
är det fri entré till museet kl 12.00–16.00.

Historiska 
 museet flytta-
de in i huset på 
Kraftstorg för 
hundra år se-
dan. Nu bjuds 
besökarna in till 
återinvigningen 
den 1 decem-
ber. foto: dom-
kyrkoarkitekten 
 theodor wåhlin

– Det har inte varit så många sökan
de under senare år och det är inte helt 
lätt att rekrytera en prorektor, säger Tho
mas Kaiserfeld som tycker att prorektors
uppdraget borde vara mer attraktivt ef
tersom det visat sig vara en språngbräda 
till rektorstjänster vid andra lärosäten i 
landet.

VIDARE DISKUTERADES möjligheten för 
de sökande att få vara anonyma. Här 
kom man fram till att efter de blivit utval
da som kandidater att höra så skulle kra
vet på anonymitet kollidera med offent
lighetsprincipen.

– Det finns ju dessutom stor risk för 
läckor också när så många känner till nam
nen.

En annan viktig fråga handlade om 
universitetskollegiets representation i 
rekryteringsgruppen (före detta bered
ningsgruppen) – den grupp som väljer ut 
vilka kandidater som man ska gå vidare 
med. Tidigare har kollegiet endast haft en 
adjungerad ledamot i den gruppen och nu 
föreslås fyra representanter. 

– Detta för att balansera styrelsens fyra 
representanter, säger Thomas Kaiserfeld.

Dock är ordförandeposten i rekryte
ringsgruppen styrelsens och den rösten 
är utslagsgivande.

HUR MÅNGA KANDIDATER som ska tas 
fram till rektorsposterna var också en dis
kussionspunkt. Här kom man fram till att 
rekryteringsgruppens uppdrag är att ta 
fram mer än ett förslag till dessa poster, 
såvida inte hela rekryteringsgruppen är 
enig om en och samma kandidat. 

Universitetsstyrelsen behandlade ar
betsgruppens förslag på sitt möte den 28 
oktober.

MARIA LINDH

FOTNOT: Ser man till LU:s tre senaste pro-
rektorer så rekryterades Eva Åkesson vi-
dare till rektor för Uppsala universitet 
och Eva Wiberg till rektor för Göteborgs 
universitet. Nuvarande prorektor Sylvia 
Schwaag Serger rekryterades externt från 
Vinnova.

Prorektorstjänst 
ska inte vara gräddfil 
till professur
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aktuellt.

LEDARSKAP. Att vara chef på LU är 
inte alltid så enkelt. Nu tar universi-
tetet ett samlat grepp för att tydlig-
göra förväntningarna, precisera 
chefs rollen och, inte minst viktigt, 
förbättra stödet.

På LU finns flera hundra chefer med myck
et olika arbetsvardag. Alla som är chefer, 
oavsett om de är chefer på hundra eller 
tjugo procent, ansvarar för verksamheten, 
budgeten och medarbetarnas arbets miljö 
– från kemikaliehantering till trakasserier. 
Under 2017 gjordes en undersökning bland 
prefekter om deras arbete. Den visade att 
de upplevde att administrationen blev allt 
tyngre samtidigt som de behövde bättre 
stöd i alla typer av personalfrågor, särskilt 
arbetsmiljöfrågor. Den undersökningen har 

varit en av bidragande orsak till att arbe
tet med en ny chefs och ledarplattform har 
påbörjats. Konkret innebär plattformen en 
beskrivning av vad chefsuppdraget faktiskt 
innehåller.

– Det blir ett startskott för ett långsiktigt 
arbete med att skapa bättre förutsättningar 
för att vara chef på LU, säger personaldirek
tör Ann Silbersky Isaksson.

ATT UTVECKLA LEDARSKAPET är prioriterat 
i den strategiska planen och en av ledning
ens hjärtefrågor. De flesta läro säten i Sveri
ge har idag riktlinjer och policys som berör 
chefsrollen, och ambitionen är att bygga nå
got liknande inom LU. 

– Steg ett är att lägga en gemensam 
grund för vad det innebär att vara chef, 
men det är bara början. Med utgångspunkt 

från den grunden kommer vi sedan att 
ha fortsatta samtal med chefer kring vad 
det innebär i praktiken för alla som har ett 
chefsuppdrag, säger Ina Roman, verksam
hetsutvecklare vid sektionen Personal.

– Det viktigaste är att de förändringar 
som görs ska underlätta för cheferna, det 
får absolut inte uppfattas som ytterligare 
pålagor, säger Ann Silbersky Isaksson och 
tillägger att om man t.ex. är chef på 30 pro
cent måste det vara extra lätt att förstå vad 
man är ansvarig för och hur man ska ta sig 
an olika knepiga ärenden som till exempel 
rehabiliteringar och andra personalärenden.

PROJEKTET med en chefs och ledarplatt
form kommer att innebära ett mer samlat 
grepp om LU:s chefs och ledarutveckling. 
Bland annat kommer de ledarskapsutbild
ningar som finns idag att ses över.

– Att utveckla chefsrollen är något vi be
höver göra tillsammans, det är inget som 
stödverksamheten varken kan eller ska driva 
på egen hand, säger Ann Silbersky Isaksson 
och menar att detta är en långsiktig sats
ning som kräver en kontinuerlig dialog och 
som utgår från verkliga behov i verksam
heten.

ETT LOGISKT STEG i det här utvecklings
arbetet har varit att träffa representanter 
från verksamheten och samtala kring hur 
de uppfattar chefsrollen. 

– Det finns en otydlighet runt chefsrollen 
som vi behöver arbeta bort. Om man vet vad 
som förväntas är det förstås lättare att göra 
ett bra jobb, säger Ina Roman. 

När det gäller att utveckla chefernas per
sonliga ledarskap är det viktigt att det stöd 
som utvecklas går att bryta ner för varje in
divid. Ett exempel är det kommunikativa le
darskapet.

– Vill LU ha mer kommunikativa chefer 
måste varje chef kunna stöttas i det som just 
den personen behöver. Det  kan handla om 
att lyssna bättre eller bli bättre på att för
medla budskap och då ska det finnas möj
lighet att träna på det, säger Ina Roman.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

Förväntningarna 
på LU:s chefer
ska göras tydligare

 Ina Roman och Ann Silbersky Isaksson arbetar med LU:s nya chefs- och ledarskapsplattform.
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NOBELNÄRA. För länge sedan arbe-
tade Carl Borrebaeck och en av årets 
nobelprisvinnare i kemi, sir Gregory 
Winter, sida vid sida med att publi-
cera en ny teknologi inom ett då 
nytt och hett område kallat ”antibo-
dy engineering”. 1989 publicerade 
båda forskarna inom ett par veckor 
rön om den teknologi som nu ligger 
till grund för årets nobelpris i kemi.

Sedan genombrottet 1989 har Gregory 
Winter gjort flera vidareutvecklingar av den
na tidiga forskning. 

– Det är roligt att kunna berätta att Insti
tutionen för immunteknologi har legat långt 
framme och varit med och forskat fram en 
teknologi som var början på den utveckling 
som ledde till årets nobelpris, säger Carl 
Borrebaeck.

– Det jag och Winter kom på samtidigt 
var en ny teknik som kunde kopiera gener
na som kodar för vilken sorts antikropp som 
helst i tusentals kopior, säger han och till
lägger att det är de mest svårkopierade anti
kropparna som behövs mot cancerceller.

På den tiden hade Carl Borrebaeck en 
liten forskargrupp som arbetade i Wallen
berglaboratoriet. 

– Vi var konkurrenter förstås. Men över 
åren har vi blivit vänner, säger Carl Borre
baeck, numera professor i immunteknologi.

HAN BERÄTTAR ATT Gregory Winter för
utom att vara en världens bästa forskare 
också gärna börjar dagen med lite morgon

NOBELPRISET I KEMI 2018

Frances H. Arnold, 
Gregory Winter 
och George P. 
Smith fick dela 
på nobelpriset i 
kemi 2018. Alla 
tre hade gjort 
upptäckter som 
gör att evolutio-
nen kan påskyn-
das och göras 
flera tusen gånger 

snabbare i ett laboratorium. 
Frances H. Arnold är den femte 

Hack i häl på nobelpristagaren
träning – genom att simma i vallgraven runt 
sitt lantställe.

Carl Borrebaeck har efter genombrot
tet 1989 grundat företagen Alligator och 
Immunovia som har transformerat forsk
ningen om biologiska läkemedel. Alligator 
tecknade nyligen Sveriges största licens avtal 
någonsin inom life science, värt 700 miljo
ner dollar. 

– Men pengarna är inte det väsentliga, 
utan att forskningen via företaget kommer 
cancerpatienter till nytta. Det är viktigt att 
vi för ut våra forskningsresultat till gagn för 
samhället.

Tumörceller är ”ena listiga motståndare” 
som nästan alltid klarar av att stänga runt 
sig, när kroppens egna immunförsvar an
faller. 

– Men lyckas vi ”kickstarta” immunsys
temet med hjälp av antikroppar som bry
ter avstängningen så kan vi få fantastiska 
terapi effekter för patienterna.

ATT NOBELPRISEN ofta går förbi Sverige 
hänger samman med att vi i Sverige inte 
satsar tillräckligt på spetsforskning, menar 
Carl Borrebaeck. 

Länder som England storsatsar däremot 
på de mest lovande projekten och forskar
na. 

– Det är upprörande att vi inte tar hand 
om våra stjärnforskare. Det finns många ex
empel på forskare som lämnat Lund för att 
de har fått bättre resurser i till exempel Eng
land, Danmark och USA.

CARL BORREBAECK MENAR också att det 
finns en mer stimulerande miljö till exempel 
i Cambridge. Gregory Winter har haft andra 
nobelpristagare som mentorer som han har 
kunnat ta en promenad med i parken un
der lunchen. Greg Winters rum i Cambridge 
sägs också ha varit Isak Newtons studiekam
mare för flera hundra år sedan.

– Klart att det är stimulerande att forska 
i en miljö omgiven av supertalanger.

JENNY LOFTRUP 

kvinnan någonsin som har fått priset. 
Hon tilldelades femtio procent av 
nobelpriset för sin forskning om den 
riktade evolutionen mot enzymer. Den 
andra halvan av kemipriset delades 
av George P. Smith och sir Gregory P. 
Winter. De belönades för så kallad 
fagdisplay av peptider och antikrop-
par. Fagdisplay är när virus som 
infekterar bakterier används för att 
skapa nya proteiner. Smith utvecklade 
metoden 1985 medan Gregory Winter 
har använt den för att framställa nya 
läkemedel.

 

Gregory Winter.

Carl Borrebaeck var med och forskade fram 
den teknologi som i utvecklad form har lett 
till årets nobelpris i kemi. foto: apelöga
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både i vattnet och på land längs kusten, sä
ger Pål Axel Olsson. 

ÅLGRÄSPLANTORNA SÄTTS en bit ut från 
strandlinjen, med början på ett djup av en 
och en halv–två meter och utåt. Det är på 
det djupet de antas göra mest nytta som 
en sorts vågbrytare med rötter som bin
der sediment. 

– Och på det djupet stör inte plantorna 
de som badar, säger Johan Hollander och 
fortsätter:

– Ålgräsängar fungerar som barnkam
mare för många arter. Det är också där 
som flera kommersiellt viktiga arter hittar 
sin mat. 

INOM KORT ska han och Pål Axel Olsson 
anställa en doktorand och en postdoc som 
ska arbeta i projektet. Tillsammans med 
dem ska de under åren som kommer ut
värdera effekterna av olika åtgärder. En av 
frågorna de vill ha svar på är om det går att 
rädda Skånes stränder med hjälp av ålgräs? 
Går det att återställa, och på sikt bevara, 
redan eroderade stränder genom sandfod
ring i kombination med ålgräsängar? 

TEXT: JAN OLSSON
FOTO: INGER EKSTRÖM 

BIOLOGI. Klimatförändringen driver 
på stranderosionen. För att förhin-
dra att Skånes stränder försvinner 
ska nya gröna åtgärder provas i 
ett nytt stort projekt. Bland annat 
ska biologerna Pål Axel Olsson och 
Johan Hollander plantera ålgräs-
plantor på havsbotten på ett antal 
platser utmed Skånes kust. 

Klimatförändringar innebär att havsnivån 
stiger. Förutom att växt och djurlivet drab
bas när stränder bryts ner ökar hotet mot 
kustnära bebyggelse, vägar och annan in
frastruktur.

I ett nytt fyraårigt projekt ska myndig
heter, kommuner och biologerna samar
beta för att rädda Skånes stränder. Nyligen 
blev finansieringen på 45 miljoner kronor 
klar. EU bidrar med hälften.

PROJEKTET HANDLAR OM att hitta meto
der för att mildra klimatförändringens ef
fekter längs kusten. Marinbiologen Johan 
Hollander ska tillsammans med kollegan 
och växtekologen Pål Axel Olsson bland 
annat arbeta med forskning och analyser 
av de åtgärder som sätts in.

De ska också delta i arbetet med att 
sandfodra, det vill säga förse eroderade 
stränder med ny sand. Dessutom ska de 
plantera 40.00 ålgräsplantor på havsbot
ten längs den skånska kusten. Än är det 
inte helt bestämt var, mer än att havet ut
anför Ystad Sandskog blir en av platserna.

– Målet är att ålgräsängarna ska stoppa 
stranderosionen och på sikt faktiskt kunna 
ersätta hårda och fula strukturer som våg
brytare och andra betongfundament, sä
ger Johan Hollander. 

– En annan positiv effekt är att ålgräs bi
drar till att öka den biologiska mång falden 

Havsväxter ska rädda 
Skånes stränder

KUSTPROJEKTET

Region Skåne är huvudman för 
det fyraåriga projektet ”Coastal 
adaptation to climate change by 
multiple ecosystem-based measu-
res”. Partners i projektet är Lunds 
universitet, Kommunförbundet 
Skåne, Helsingborgs stad, Ystad 
kommun, Lomma kommun och 
Länsstyrelsen i Skåne.

Den totala budgeten är på drygt 
4,5 miljoner euro, motsvarande 
över 45 miljoner kronor. EU finan-
sierar hälften med medel från LIFE, 
EU:s miljöfonder. LIFE har som mål 
att utveckla innovativ teknik och 
hitta lösningar för att genomföra 
EU:s miljöpolitik. 

aktuellt.

Biologerna Pål Axel Olsson och Johan Hollan-
der hoppas att ålgräs ska stoppa stranderosio-
nen i Skåne. 
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POPULÄRVETENSKAP. Varför en work-
shop i haikuskrivande för forskare 
och doktorander? För att det är 
kreativt och stimulerar forskare att 
utveckla sin populärvetenskapliga 
skicklighet! 

Det menar Lena Björk Blixt och 
Susanne Pelger som ordnade work-
shopen.

Susanne Pelger är lektor och pedagogisk ut
vecklare vid Nfak och Lena Björk Blixt är 
pressansvarig som gillar att skriva haiku. Un
der ett år vigde hon många kafferaster åt att 
skriva en haiku om varje ny avhandling på 
fakulteten. Det blev drygt femtio stycken.

– Du lär dig sikta på läsarens hjärta, inte 
hjärnan. När du har den målsättningen även 
i en haikudikt om din forskning så ger det 
fina tillfällen att skapa perspektiv på den 
egna forskningen och dess större samman
hang, säger Lena Björk Blixt som menar att 
det ligger i lyrikens natur att vilja beröra. 

Människor blir mer intresserade när man 
skriver eller talar om forskning om man lyck
as tala även till deras känslor. En haiku be

står av 17 stavelser vilket också verkligen 
tvingade workshopdeltagarna att renodla 
och koka ner sin forskning, något som är 
användbart i all populärvetenskaplig kom
munikation. En annan viktig aspekt var att 
de fick träna sig i att hitta kärnfulla nyckel
ord kopplat till sin forskning.

– Att vara medveten om sin forsknings 
nyckelord från en mer dramaturgisk synvin
kel är en grundbult för att väcka intresse 
hos såväl media som annan publik utanför 
akademin.

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: PETRA FRANCKE

Hon kokar ner 
avhandlingar 
till haikuformat

Träden på mossen
viskar vår historia
Röster från döda

(Avhandling : “Holocene climate 
change and peatland dynamics in 
southern Sweden based on tree-ring 
analysis of subfossil wood from peat 
deposits”)

HAIKUDIKTER OM AVHANDLINGAR | AV LENA BJÖRK BLIXT
 

Likt oljedroppar
vägrar hon att blanda sig,
flyter ensam hem

(Avhandling:“Structure and Dynamics 
in Amphiphilic Bilayers – NMR and MD 
Simulation Studies”) 

Lena Björk Blixt menar att haikudiktning kan hjälpa forskare att förmedla kärnan i sin forskning. 

TIPS FÖR DEN SOM VILL 
SKRIVA HAIKUDIKTER 
OM SIN FORSKNING

•  Fråga dig själv vad du forskat om 
och varför dessa forskningsresul-
tat är så spännande/intressanta/
viktiga. Här måste du verkligen 
vara kortfattad och renodla kär-
nan i ditt budskap. Svara i enbart 
ett par meningar och se vilka 
intresseväckande nyckelord som 
kan gömma sig här.

 •  Sök nyckelord med hög densitet 
och hitta de som både innehåller 
energi, information och som kan 
skapa fria associationer.

•  Därefter lägger du in en kom-
primerad formulering med ett 
eller några lockande nyckelord i 
haikuns första utkast. Kanske går 
denna formulering över en eller 
två rader. Överanalysera inte. 
Utforska och experimentera med 
rytm och antal stavelser. Lek med 
orden. Ibland behöver du hitta en 
synonym någonstans. Kom ihåg 
att sikta på hjärtat för att beröra, 
kanske hittar du något som speg-
lar det stora i det lilla.  

 Ta bort onödiga ord och släpp alla 
grammatiska regler. Någonstans i 
äventyret sätter du den tredje och 
sista raden.

 •  Tänk på att en dikt aldrig har 
någon redovisningsplikt. Den kan 
inte förklara din forskning på ett 
faktamässigt plan utan bidrar sna-
rare med att skapa en annan väg 
för forskningen in i människor.
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För få intensivplatser
hindrar organdonationer

I Sverige dör totalt 90.000 
människor varje år. Trots 
att 80 procent av Sveriges 
befolkning uppger att de är 
positiva till att donera organ 
efter sin död, är det färre än 
200 personer som faktiskt blir 
organdonatorer per år. 
    Varför? Det handlar bland 
annat om vår begränsade 
lagstiftning och om att organ 
inte tas tillvara på grund 
av bristen på intensivvårds-
platser.

ill: sh
u

t
ter

sto
c

k
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F ör att bli organdonator räcker det 
inte med att dö. Du måste dö på 
ett speciellt sätt. 

– Döden måste ske i respirator 
på sjukhuset i det som man i dagligt tal kallar 
hjärndöd. Om man avlider i soffan hemma 
eller efter en olycka inne på akuten, så kan 
dessa personer alltså inte bli organdonato
rer, förklarar Anna Forsberg, Europas enda 
professor i transplantationsvård. 

I Sverige transplanteras idag organ från 
avlidna donatorer som är hjärndöda. Men i 
många andra länder är det också möjligt att 
donera organ när en människa får cirkula
tionsstillestånd, där hjärtat stannat först. En 
lagändring i Sverige för att införa donation 
även vid cirkulationsstillestånd skulle inne
bära en ökning av antalet möjliga donatorer. 
Men med fler transplanterade behövs även 
fler intensivvårdsplatser – något som idag 
är en stor bristvara. Anna Forsberg menar 
att det kan finnas ett mörkertal där möjliga 
donatorer inte kommer i fråga, då det skulle 
innebära att en intensivvårdsplats upptas av 
en möjlig donator istället för av någon vars 
liv går att rädda genom avancerad kirurgi 
eller efter en olycka.

– Det är helt absurt, men hela tiden görs 
prioriteringar i sjukvården. Vi i Sverige är 
bland de som har minst antal vårdplatser 
per invånare i hela världen. Sjukvården får 
så dåligt med resurser att patienter konkur
rerar med varandra. 

ENDAST 1,5 MILJONER SVENSKAR har aktivt 
gjort sin vilja känd gällande organdonation. 
Men även om man inte har gjort ett aktivt 
val fungerar lagstiftningen så att man utgår 
ifrån att människor är positiva till att donera, 
om de inte uttryckligen sagt nej. Trots detta 
är det viktigt att göra ett personligt val för 
att bespara närstående beslutet. 

– Sörjande anhöriga blandar lätt ihop or
gandonation med döden. När frågan upp
kommer är ju personen redan död, men det 
kan vara lätt att säga nej i en känslomässig 
situation där det man kanske egentligen sä
ger nej till är döden.

Anna Forsberg talar om den varma och 
den kalla döden. Det som kan vara förvirran
de med den varma döden är att en person 
som är hjärndöd fortfarande ser levande ut. 

Det vi uppfattar med våra sinnen stämmer 
alltså inte överens med det hjärnan förvän
tas förstå. Den kalla döden är hur personen 
ser ut efter donationen, så som vi i vanliga 
fall föreställer oss döda personer.

HENNES EGEN FORSKNING handlar mycket 
om livet för patienten efter transplantatio
nen. När man tar emot ett nytt organ går 
man inte från sjuk till frisk, som man normalt 
gör vid andra typer av kirurgi. Istället inne
bär det livslång medicinering för att und vika 
avstötning och med det följer en mängd bi
verkningar.

ORGANTRANSPLANTATION

• I snitt dör en person i veckan i 
väntan på transplantation.

• Äldsta organdonatorn i Sverige 
var 83 år. Det finns ingen ålders-
gräns för donation av  organ, 
utan man skiljer på kronologisk 
och biologisk ålder.

• Hjärta är lättare att transplantera 
än levern då hjärtat ansluts till 
större kärl. 

• I Sverige utförs 180–200 lever-
transplantationer per år.

• Mellan donation och transplanta-
tion får det högst gå fyra timmar 
för ett hjärta och tolv timmar för 
en lever.

• Närståendeforskning visar att 
anhöriga som sagt ja till donation 
inte ångrar sig. Istället är det de 
som säger nej som ofta ångrar 
sig. 

• Den spanska modellen inom 
transplantationsmedicin är 
världsledande. Spanien har 
en lagstiftning som möjliggör 
organdonation efter cirkula-
tionsstillestånd och har gjort en 
massiv utbildningsinsats av vård-
personalen för att ingen möjlig 
donator ska missas. 

 – Vi säger att patienten ska leva ett nor
malt liv efter transplantationen, men vi vet 
samtidigt inte vad som är normalt och vad 
som är en rimlig nivå på hälsa efter åratal av 
livshotande sjukdom. 

Anna Forsbergs forskargrupp är först i 
världen med att ha publicerat en studie om 
hur lungtransplanterade patienter återhäm
tar sig fem år efter sin transplantation.

– Nu först vet vi vad återhämtning inne
bär. För att sprida detta till transplanterade i 
hela landet har vi konstruerat en digital app 
så att alla kan ta del av resultaten och få 
kunskap om hur deras dagliga liv påverkas 
av transplantationen. Det känns bra att ge 
tillbaka forskning på det här konkreta sät
tet – lite som om cirkeln är sluten, avslutar 
Anna Forsberg.

TEXT & FOTO: ÅSA HANSDOTTER

”Vi i Sverige är bland 
de som har minst antal 
vårdplatser per invånare 
i hela världen.”

Det skulle kunna utföras betydligt fler trans-
plantationer i Sverige, menar Anna Fors-
berg, Europas enda professor i transplanta-
tionsvård. 
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LUM hinner precis få en intervju 
med Carita Håkansson innan hon 
packar väskorna för en vandrings-
resa i Grekland. För första gången 
på många år har hon nu åter möjlig-
het att göra det hon tycker bäst om 
– att få uppleva naturen och land-
skapet till fots. Genom sin trans-
plantation har hon fått ett nytt liv.

Carita Håkansson blev sjuk redan i 40års
åldern. När hennes mage började växa kon
staterade läkarna att hon hade flera cystor i 
levern som gjorde att den i sin tur kompen
serade genom att successivt öka i tillväxt. 
Slutligen var magen lika stor som om hon 
hade varit gravid i nionde månaden. 

– Buken var fylld med lever och mina andra 
organ blev undantryckta. När lungorna och 
hjärtat slutligen trycktes ihop fick jag svårt att 
andas och livet blev väldigt begränsat. 

Men Carita Håkansson var ändå inte till
räckligt sjuk för att komma ifråga för en le

CARITA HÅKANSSON

YRKE: Forskargruppschef inom 
arbets- och miljömedicin 
vid Lunds universitet
ÅLDER: 61 år
FAMILJ: Man, två vuxna barn
LEVERTRANSPLANTERAD: mars 2017

vertransplantation, utan läkarna menade 
att det här fick hon leva med. Men efter en 
utlandsresa förändrades allt. Carita Håkans
son blev akut dålig och det som vårdcentra
len först trodde var turistmage, visade sig 
i stället vara dödlig sepsis. 

– Tydligen hade det blivit så trångt i ma
gen att mina egna tarmbakterier hade vand
rat ut i buken och in i en cysta. 

Hon hade precis tillträtt som ny forskar
gruppschef när hon blev akut sjuk och var 
tvungen att vara borta i flera månader. Det 
blev en lång ofrivillig paus.

– I forskarvärlden ska man ju springa fort 
och vara framgångsrik, men när man är rik
tig sjuk omvärderar man vad som är viktigt.

EFTER TVÅ MÅNADER på sjukhus återhäm
tade hon sig och läkarna ville sätta upp hen
ne på väntelistan för transplantation. Men 
trots att hon hade varit så sjuk var det ändå 
ett svårt beslut. En fara var att levern kun
de ha växt ihop med andra organ och ris

Hon fick en ny lever
– och ett nytt liv

ken fanns att hon inte skulle överleva ope
rationen. 

– Många i min omgivning tyckte att det 
var självklart att jag skulle sätta upp mig på 
listan, men jag tänkte mycket på mina barn 
och anhöriga och vad som skulle hända om 
jag dog. Det tog tid att landa i mitt eget 
beslut. 

RUNT JULEN 2016 började Carita Håkans
sons tillstånd bli mer och mer allvarligt och 
när sjukhuset väl ringde i mars 2017 och sa 
att det fanns en lever var hon mer än beredd. 
Transplantationen gick bra och den enda 
komplikationen var att kirurgerna hade va
rit tvungna att bygga upp ett artificiellt stöd 
inne i magen för den nya levern, eftersom 
den gamla hade lämnat ett stort hålrum. 

– Jag fick inte någon information om 
återhämtningsprocessen och hur mitt var
dagsliv skulle kunna bli efter transplanta
tionen. Men eftersom jag själv hade hittat 
Anna Forsbergs artiklar om tiden efter ope
rationen (se föregående uppslag) fick jag en 
bild om vad jag kunde förvänta mig.

Sex månader efter transplantationen 
började Carita Håkansson jobba heltid. Nu 
ett och ett halvt år efter operationen har 
hon ett bättre liv än någonsin tidigare. Två 
gånger per dygn ringer hennes mobillarm 
för att hon inte ska missa att ta de livsnöd
vändiga avstötningsmedicinerna. 

– Något som jag njuter av, även om det 
är en småsak i sammanhanget, är faktiskt 
att ha ordentliga kläder och slippa hand
la mammakläder. Varje dag tänker jag på 
min donator och vilken gåva jag har fått. Jag 
känner inte att jag inte har fått tillbaka mitt 
liv – utan att jag har fått ett helt nytt liv. Nu 
är det bara wow!

TEXT & FOTO ÅSA HANSDOTTER

Riskerna var stora, men Carita Håkansson satte ändå upp sig på väntelistan för att få en ny 
lever – ett beslut som hon inte ångrar.
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Ett samhällsvetenskapligt centrum i kvarteret Paradis och en fortsatt 
förstärkning av Kunskapsstråket med bland annat den nya byggnaden 
Forum Medicum. Det prioriteras i den nya lokalplanen 2018–2019 
som presenterar universitetets planer på om-, till- och nybyggnation. 
     – Det ska bli skönt att komma i mål med de stora projekten som 
varit igång länge, tycker Åsa Bergenudd, chef för LU Byggnad. 

Fortsatt förtätning

Interiörskiss från Forum Medi-
cum, som ska byggas ihop med 
BMC på Sölvegatan.
ill: henning larsen arkitekter
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S om byggnadschef vid Lunds univer
sitet får man inte vara alltför otå
lig. Det är långa processer med 
förhandlingar på flera nivåer och 

hänsyn till såväl regelverk som själva husen 
och dess innehåll. 

Åsa Bergenudd strävar efter en mix mel
lan gammalt och nytt. Att ta hand om det 
gamla och blanda med moderna väl genom
tänkta tillägg är inte bara vackert och spän
nande utan också viktigt rent hållbarhets
mässigt, tycker hon. LUX och SOL är bra 
exempel liksom Skissernas Museum och 
miljöerna runt omkring.

– Gatukorsningen vid LUX blev verkligen 
den nod och mötesplats man tänkte sig när 
hela korsningen omvandlades till ett torg 
med liv och rörelse. 

Hon hoppas och tror att samhällsvetarna 
ska få det lika fint i kvarteret Paradis kring 
Eden och med ombyggnaden av Gamla kö
ket (f.d. Teologen) dit Socialhögskolan flyt
tar nästa år. 

TANKEN PÅ ett samlat kunskapsstråk – ett 
område som sträcker sig åt nordost genom 
universitetet, till stora delar utmed Sölve
gatan – har varit i fokus ända sedan Åsa Ber
genudd började jobba med lokalförsörjning 
för 17 år sedan. 

– Vi har hela tiden arbetat vidare med 
Kunskapsstråket och alla tillägg vi har gjort 
har förstärkt det, säger hon.

Och man fortsätter på den banan. Efter 
SOL, LUX, Eden, Skissernas, Annexet och 
Geocentrum byggs snart Medicinska fakul
tetens Forum Medicum. Platsen där det ska 
uppföras, högst upp på Sölvegatan, beskri
ver Åsa Bergenudd idag som lite av ett kal
fjäll. Men när väl den spektakulära byggna
den i glas och betong (se illustration på sidan 
22) är på plats kommer den att göra mycket 
för att ge liv åt den delen av Kunskapsstrå
ket, med en aktiv bottenvåning som vänder 
sig ut mot stråket. 

FORTSÄTTER MAN SEDAN över Tornavägen 
mot Kårhuset så finns där nya hänsyn som 
måste tas.

– Där planeras för en ny hållplats för spår
vagnen och för att utnyttja potentialen av 
detta finns det planer på att ge Kårhuset en 

UNIVERSITETSHUSET

Universitetshuset byggs om till 
besökscentrum med bland an-
nat reception och utställningar 
om universitetets historia och 
dagens verksamhet. Här ska 
också finnas studiemiljöer, 
arbetsplatser och möteslokaler.  
Oklar tidsplan.

NY SOCIALHÖGSKOLA

Det gamla lasarettsköket som 
senast inrymde Teologiska 
fakulteten byggs om. Hit flyttar 
hela Socialhögskolan 2019. 

Ett urval av universitetets pågående 
och planerade byggprojekt i Lund

BYRÅLOGEN

Administrationsbyggnaden 
Byrålogen renoveras under 
våren 2019.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT 
CENTRUM

Utredningsarbete pågår om att 
skapa ett Samhällsvetenskap-
ligt centrum genom tillägg till 
befintliga byggnader i kvarte-
ret Paradis. Klart tidigast 2023.

KUNGSHUSET

Kungshuset från 1580-talet 
byggs om till moderna kontor 
för rektor och hans staber. En 
ny entré tas upp mot Univer-
sitetsplatsen. Klart 2020.
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BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

Agardhianum och den anslutande 
ekonomibyggnaden ”Lennarts 
länga” anpassas för att bl.a. kunna 
ta emot besöksgrupper. Klart 2019. 
Växthusen är också i behov av re-
novering. Tidsplanen är dock oklar 
här. Botaniska museet renoveras 
för att fungera som evakuerings-
lokal åt sektionen Kommunikation. 
Klart januari 2019. 

KÅRHUSET

Kårhuset behöver byggas om 
för att dels anpassa entrépla-
net till en kommande spår-
vagnshållplats, dels för att 
bättre anpassa lokalerna till 
verksamheten i huset. En för-
djupad idéskiss tas fram under 
2018. Klart tidigast 2023.

FORUM MEDICUM

Med Forum Medicum vill Medi-
cinska fakulteten bl.a. samla 
alla sina studenter i Lund. 
Projektet omfattar dels en ny 
byggnad, dels ombyggnad 
och anslutning till BMC. Klart 
tidigast 2023.

EKONOMICENTRUM

En renovering av Ekonomi-
centrums tre byggnader samt 
en tillbyggnad planeras. Klart 
2024.

M-HUSET

M-huset är i behov 
av lokalöversyn och 
renovering för att 
uppdateras till en 
modern studie- och 
forskningsmiljö. Klart 
2022. 

foto: petra francke
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ny entré mot väster och en öppnare botten
våning. Samtidigt ses hela huset över efter
som LTH:s kansli behöver samla sina lokaler 
och Kårhuset är i behov av en renovering.

PÅ LTH har man under en femtonårsperiod 
renoverat ett hus i taget och Maskinhuset 
blir ett av det sista och finns med i den nya 
lokalplanen. 

En liten bit därifrån ligger Ekonomihög
skolan och där ska bland annat husen Eko
nomicentrum I–III renoveras och det blir nya 
lärandemiljöer för Ekonomihögskolans stu
denter.

I väntan på att planerna för Science Vil
lage på Brunnshögsområdet ska bli klara 
avvaktar man med att revidera Lunds uni
versitets campusplan från 2012. Man räk
nar med att planerna för Brunnshögsom
rådet kommer att påverka områdena kring 
Fysicum och Kemicentrum och att nya stra
tegier för de norra delarna av campus be
höver tas fram. 

NER MOT CENTRUM gläder sig Åsa Berge
nudd att Kungshuset äntligen öppnas igen. 
Till våren påbörjas ombyggnaden som kom
mer att ge en ny entré in mot universitets

Under Åsa Bergenudds år på LU Bygg
nad är det studenternas beteende och pe
dagogiken som påverkat planeringen av lo
kalerna allra mest 

– Förr gick studenterna på föreläsning
ar och sen hem till sin kammare och plug
gade. Nu vistas de så mycket mer på cam
pus och behöver läsplatser och de jobbar 
också mycket mer tillsammans och behöver 
grupprum.

DETTA BEHOV har resulterat i att Åsa Ber
genudd funderat över hur lärandemiljöerna 
kan utnyttjas bättre – och inte minst de stora 
traditionella hörsalarna.

– Dessa utnyttjas mycket vid terminsstart 
– men under resten av terminen är belägg
ningen låg. På vissa andra universitet har 
man byggt om hörsalar så att de även kan 
utnyttjas som studieplatser och för grupp
arbete.

Här behövs smarta lösningar och utveck
la våra lärandemiljöer och ett sådant förslag 
har Åsa Bergenudd nyligen presenterat för 
rektors ledningsråd.

MARIA LINDH

FOTNOT: Se den nya lokalplanen i sin helhet 
under ”Campus och lokaler” på lu.se

platsen och i Kungshuset byggs även en 
hiss. År 2020 ska huset vara klart med kon
tor för rektor och hans staber. 

I Malmö jobbar man vidare med att hit
ta lämpliga lokaler för samordningen av 
Konstnärliga fakulteten och även i Helsing
borg ser man över det framtida lokalbeho
vet på campus.

Åsa Bergen-
udd är chef 
för LU Bygg-
nad.

Exteriörskiss av Forum Medicum, vars bottenplan bland annat är tänkt 
att bidra till mer liv längs Kunskapsstråket. ill: henning larsen arkitekter

”Vi har hela tiden 
arbetat vidare med 
Kunskapsstråket och 
alla tillägg vi har gjort 
har förstärkt det.”
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listan.

Carys Egan-Wyer är konsumtionsdoktoranden 
som lovade att inte köpa några nya saker under hela 
2018. Nu delar hon med sig av sina bästa tips till 
dig som vill konsumera mindre och bidra till en lite 
bättre värld på kuppen. 

Så förändrar du 
dina shoppingvanor 
under ett års tid

GÖR DITT LÖFTE SPECIFIKT
Bestäm dig för vad du får och inte får köpa. Fokusera på 
det som är viktigt för dig. Kläder, skor, elektronik? Jag 

satte inga gränser för matinköp, men däremot inventerade jag 
alla halvfulla flaskor i badrumsskåpet och bestämde mig för att 
använda dem innan jag köper nya. Jag får även köpa kläder och 
möbler så länge som de är second hand. 

GÖR DITT LÖFTE TIDSBUNDET
Handlar det om en månad? Ett år? Om ditt löfte saknar 
slutdatum är du redan på väg att misslyckas. Men om du 

har ett slut i sikte, då kan du skjuta upp ditt inköp. Jag har en  lista 
över saker som jag ska köpa nästa år, men om jag ska vara ärlig så 
har jag redan tappat intresset för de flesta av de där måste-ha-
grejerna.

DELA MED DIG 
Berätta för folk. Det gör att du måste ta ansvar för ditt 
beslut. Dessutom kan stödet från andra människor  hjälpa 

dig igenom stunder när du känner dig sugen på shopping. Jag 
har hittat ett fantastiskt community av likasinnade människor på 
 Instagram och fått goda idéer från dem. 

HITTA ALTERNATIVEN
Second hand är inte bara ett substitut för att köpa nytt, 
utan också ett meningsfullt sätt att handla. Du kan hit-

ta unika klädesplagg och möbler. Kanske kan du sy, måla om eller 
bygga om saker för att ge dem nytt liv? En del second hand-buti-
ker skänker bort sin vinst till välgörenhet. Shopping som gör gott!

INSE ATT DET ÄR OKEJ ATT MISSLYCKAS
Det är svårt att inte köpa något alls. Ge inte upp om 
du misslyckas. Tänk i stället på varför du gjorde som du 

 gjorde och om du kan hantera det annorlunda nästa gång. Jag 
 köpte exempelvis nya skor till min son när jag inte hittade några 
på  second hand. Det här året har varit en resa där jag har lärt mig 
mycket om mig själv och mina konsumtionsvanor. För mig är det 
viktigare än att göra allt exakt rätt. 

LOUISE LARSSON

1

2

3

4

5

Carys Egan-Wyer vid Ekonomi-
högskolan beslutade sig för att  
begränsa sin konsumtion under 
ett år. foto: kennet ruona
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Skogens bensin
Uttrycket ”Sveriges gröna guld” har fått en ny innebörd. Skogen ska 
numera inte bara ge virke och papper – utan också rädda klimatet. 
Kemiteknikforskaren Christian Hulteberg har lyckats omvandla 
en restprodukt från pappersmassatillverkningen till en vätska som 
är kemiskt identiskt med bensin. År 2021 planeras denna svenska 
skogsbensin finnas på tankstationerna.
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Christian Hulte-
berg visar en be-

hållare med ut-
vunnen lignin 

från tall, som kan 
omvandlas till 

bensin. 
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– Det här är utvunnen lignin från tall och 
björk. Ligninet kan i nästa steg katalyseras 
till bensin eller diesel, för att dryga ut vanli
ga fossilvarianter, säger Christian Hulteberg 
och viftar med en liten plastbehållare med 
ett brunt pulver i. 

Han står i vit rock och skyddsglasögon i 
sitt labb i Tygelsjö där flera spinoffföretag 
från forskningen på Kemicentrum i Lund ta
git sina första steg. Ligninforskningen har 
redan kommit en bra bit på vägen. Fullska
lig tillverkning är på gång med intressenter 
från grankvist till bensin. 

DEN STORA FÖRDELEN med den här tekni
ken, enligt Christian Hulteberg, är att den 
dockar in i befintlig tillverkning och inte krä
ver nya mellanled.

– Det blir en winwinwinsituation. 
Skogsägarna får ytterligare en inkomst, 
pappersmassaindustrin slipper en flaskhals 
och bränsleproducenten undviker straffav
gifter, säger han. 

Det sistnämnda avgiften syftar på den nya 
kvotplikt som nu gäller i Sverige. I och med 
den måste drivmedelsleverantörer ha förny
bara komponenter i både bensin och diesel. 
Andelen förnybart höjs efter hand med må
let 50 procent till år 2030. 

När ligninbensinen finns på tankstatio
nerna uppskattas mängden förnybart pro
ducerad bensin och diesel öka från dagens 
cirka 300.000 ton per år till mellan två och 
tre miljoner ton per år. 

Drivmedel gjorda på förnybar råvara 
är inget nytt. Växter, och även mer ”svår
tuggade” växtdelar som kvistar, grantop
par och flis, kan bli bränslen som inte ökar 
koldioxid utsläppen. 

Det i särklass största biodrivmedlet i värl
den är etanol, men i Sverige har politikerna 
vänt etanolen ryggen. Istället är biodiesel 
som görs på tallolja eller fetter det vanli
gaste svenska biobränslet. 

– Det finns många idéer. Men de flesta 
är fortfarande dyrare än att pumpa råolja ur 
marken, så utmaningen är att få ekonomi i 
det hela. Sedan kan man ibland ifrågasätta 
hållbarheten i vissa av dem. Några konkur
rerar med mat och det finns biodiesel som 
görs på palmolja. Det är ju inte så bra, på
pekar Christian Hulteberg. 

En hämsko för svenska initiativ är att styr
medlen idag endast är inriktade på att öka 
användningen av biodrivmedel, vilket ofta 
gynnar billigare, utländska biodrivmedel. 

VI LÄMNAR LABBET och går ut i solskenet. 
Vi letar efter en träddunge som kan före
ställa skog och som Christian Hulteberg kan 
fotograferas i. Vi hittar några tallar och un
der tiden fotografen förbereder sig undrar 
jag retoriskt om det överhuvudtaget är lönt 
att syssla med biodrivmedel nu när alla vur
mar för elbilar?

– Elektrifiering kan inte lösa tunga och 
långa transporter på länge än, det skulle 
kräva en enorm utbyggnad av elnätet. Och 

LIGNIN-BENSIN

Det började när LTH-kollegan Ola 
Wallberg studerade nya sätt att 
tillvarata lignin. Lignin fungerar 
som ett lim och håller ihop trädets 
fibrer. Men för massaindustrin, 
som bara behöver cellulosan 
för att göra papper, är lignin en 
onödig restprodukt. Ola Wallberg 
upptäckte att ligninet gick att 
utvinna och kunde användas som 
biobränsle. Sedan dess har han 
och Christian Hulteberg testat 
sig fram och utvecklat tekniken. 
Under resans gång har fler intres-
senter tillkommit. Tekniken testas 
sedan 2016 i en pilotanläggning i 
Piteå och i labbet i Tygelsjö. 

halva vår el kommer ännu från kärnkraft
verk. Det viktigaste är ju att vi får en grön 
elproduktion. Det är stora mängder det 
handlar om, så jag tror personligen på flera 
lösningar.

– Hur som helst, den förnybara rå varan 
lignin behövs också även om vi bara skulle 
köra runt i elbilar. Kemikalier och plast görs 
idag framför allt av fossil olja. Där finns en 
stor omställning att göra. 

TEXT: KRISTINA LINDGÄRDE
FOTO: KENNET RUONA

Christian  Hulteberg 
i sitt forsknings-
laboratorium i 
 Tygelsjö.  
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Förhoppningen är att det tvärveten
skapliga nätverket kring migration 
ska leva vidare och att nya sam
arbeten, ansökningar och tvär

vetenskapliga kunskapsutbyten ska fort
sätta även efter avslutningssymposiet i 
november.

MINE ISLAR HAR både personliga och aka
demiska erfarenheter av migration och be
skriver sig själv som en akademisk migrant 
– ett begrepp hon är medveten om kan vara 
lite kontroversiellt. Hon är född i Turkiet, bo
ende i Köpenhamn och arbetar i Sverige. 
För Mine Islar, liksom för många andra aka
demiker, har möjligheten att både studera 
och forska vid universitet i andra länder varit 
en förutsättning för hennes forskarkarriär.

– Inom akademin använder man inte or
det migrant om forskare som kommit hit 
från andra länder. Istället pratar man om in
ternationella forskare eller så kallade expats. 

Hon menar att det beror på att vi i Sve
rige ofta har en snäv bild av migranten som 
en person i nöd, utan kompetens eller andra 
viktiga värden att tillföra landet. 

– Faktum är att jag som internationell 
forskare också är en migrant. Jag, liksom 
alla andra som kommer till Sverige, måste 
ansöka om uppehållstillstånd hos Migra
tionsverket och läsa på SFI. 

Det var just under hennes SFIutbildning 
som intresset för migrationsforskning väx

te fram. Och sedan 2017 har hon varit dri
vande i Migrationsinitiativet vid Pufendorf
institutet. Initiativet syftar till att skapa en 
arena för diskussioner och forskning som 
kan ge nya perspek
tiv på migration och 
visa hur migrationen 
förändrar samhället.

– Det är viktigt 
att forskarna verkar 
för ett inkluderan
de samhälle och en 
hållbar migration, 
säger Mine Islar. Fri rörlighet och migration 
är en förutsättning för forskarsamhället.

MINE ISLAR MENAR att migration alltid har 
varit en del av vårt samhälle, men att den gi
vetvis har sett olika ut under olika perioder.

– Just nu pratas det mycket om hur männ
iskor från Asien och Afrika kommer att be
höva söka skydd i Europa till följd av klimat
förändringarna. Men vi kommer också att 
påverkas av klimatet – kanske är det vi nord
européer som är framtidens klimatflyktingar?

Även om invandringen till Sverige de se
naste åren för med sig en hel del utmaning
ar, menar Mine Islar att man ur ett längre 
perspektiv kan se att invandring är positivt 
och till och med nödvändigt för vårt fram
tida välfärdssamhälle.

– Mindre orter på landsbygden kan dra 
stor nytta av att ta emot flyktingar så att byn 

kan fortsätta växa och leva. Landsbygden 
avfolkas i allt högre grad idag, alltfler flyttar 
från landet och mindre städer till storstäder
na – vilket också kan ses som en slags mig

ration på lokal nivå. 
Mine Islar menar 

att integration så
klart är A och O för 
att migrationen ska 
bli positiv för sam
hället.

– Integration är 
allas ansvar! Det kan 

inte ligga enbart på de som kommer till ett 
annat land. Det är vi som måste skapa för
utsättningar för en god social sammanhåll
ning, och ha tålamod med att det kan ta 
lång tid att skapa ett inkluderande samhälle.

TEXT: CECILIA VON ARNOLD
FOTO: JENNY LOFTRUP

PUFENDORFINSTITUTETS 
MIGRATIONSSYMPOSIUM

Den 15 november anordnar 
Pufendorfi nstitutet ett symposium 
med flera framstående internatio-
nella migrationsforskare. Symposiet 
är öppet för alla forskare vid LU och 
avslutar det tvååriga initiativet. 

Vad vore akademin 
utan migranter?

Överallt pratas det om migration – i politiken, i media och inte minst inom akademin. 
Migration lyfts ofta fram som något problematiskt och resurs krävande och sällan som 
något som bidrar till ekonomisk, kulturell och inte minst kunskapsmässig utveckling. 
     Men vad vore akademin egentligen utan migranter? Det undrar Mine Islar som varit 
drivande vid Pufendorfinstitutets Migrations initiativ som nu avslutas efter två år.

”Integration är allas 
ansvar! Det kan inte ligga 
enbart på de som kommer 
till ett annat land.”
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Mine Islar kom till Sverige från 
Turkiet för att studera en master 
inom hållbarhet. Idag är hon bi-
trädande universitetslektor vid 
Lunds universitets centrum för 
hållbarhetsstudier (LUCSUS) och 
driver Migrationsinitiativet vid 
 Pufendorfinstitutet.
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Lärare från Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier 
LUCSUS har för första gången hållit i en kurs för arkitektstudenter i 
Mumbai i Indien.  Ambitionen är att hjälpa till att göra slumområden 
mer motståndskraftiga mot översvämningar och värmeböljor. 
      – Det var en fantastisk möjlighet att få undervisa i ett annat land 
och att få reflektera över skillnaderna mellan LU och andra under-
visningsmiljöer, säger Karin Steen.

I Mumbai bor cirka 58 procent av 
stadens 24 miljoner invånare i så 
kallade informella områden. Om-
råden som Gazdar Bandh löper 
stor risk för översvämning efter-
som kanalerna är fulla med avfall 
och havsvallarna är undermåliga. 

Givande 
kulturkrock
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På campus i Mumbai var det 30 gra
der varmt och klassrummet sakna
de fönster. Luftkonditioneringen 
fungerade skapligt men gav ifrån 

sig ett starkt surrande ljud. I den undervis
ningsmiljön hölls kursen om klimatanpass
ning, sanitet och genus.

Karin Steen blev imponerad av hur snab
ba studenterna var att ta till sig nya metoder 
och begrepp, trots att genus, sanitet och 
klimatanpassning var ganska nya koncept 
för dem, och att många av dem fick kurs
litteraturen sent. 

– De var verkligen duktiga på att tillämpa 
nya modeller, både individuellt och i grupp. 
Samtidigt är det tydligt att deras fokus lig
ger på kunskapsöverföring. De är inte vana 
vid att göra grupparbeten på det här sättet.

SARA GABRIELSSON och Ebba Brink menar 
att studenternas initiala blyghet kan ses som 
ett exempel på en typisk hierarkisk studie
miljö, som är vanlig i många andra länder.

– Vi involverade studenterna aktivt i kur
sen för att skapa en inkluderande miljö. När 
de gavs chansen att lösa problem och ta an
svar blommade de upp och ställde frågor, 
säger Sara Gabrielsson.

Att undervisa utomlands ger pedagogis
ka meriter och ingår i universitetets inter
nationaliseringsarbete. Men bäst utdelning, 
för både lärare och universitetet, blir det om 
undervisningen är långsiktig och strategisk 
menar lärarna. 

– Det finns alltid för lite tid till under
visning, inte bara i nu i Indien utan gene
rellt. Den bästa utvecklingen, för både lärare 
och studenter, är om kursen kan återkomma 
 flera gånger, säger Sara Gabrielsson.

KARIN STEEN MENAR att det också måste till 
ett utbyte mellan lärarlagen. Engagemang 
från båda håll är viktigt för att bygga upp 
något som kan ge strategisk utdelning för 
både LU och det mottagande lärosätet.

– Nu var undervisningen i fokus och det 
var jättekul, men input från lärare på plats 
behövs för att utveckla undervisningen och 
få med sig kunskap tillbaka.

Ändå tar lärarna med sig många lär
domar och intryck tillbaka till LU.

– Vi skulle kunna förbättra  rekryteringen 

Studenterna tyckte om undervisningsmetoderna. ”Jag har fått ta del av ett helt nytt sätt att 
se på hållbarhet och sanitet” och ”Det var en av de bästa valbara kurserna i mitt liv och också 
en jättebra erfarenhet” löd två av omdömena. 

”Vi involverade studenterna aktivt i kursen 
för att skapa en inkluderande miljö. När de 
gavs chansen att lösa problem och ta ansvar 
blommade de upp och ställde frågor.”

Karin Steen var en av tre lärare som höll en kurs för arkitektstudenter i Mumbai. 

Givande 
kulturkrock
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till LUMESprogrammet. Om studenterna 
ges en chans att tillämpa metoder och verk
tyg redan i ansökan, så kan det bli ett sätt 
att testa deras lämplighet bortom vad betyg 
kan visa, säger Karin Steen.

Ebba Brink tar med sig insikt om hur hen
nes ämne, risk och klimatanpassning i stä
der, fungerar i en indisk kontext, eftersom 
studenterna relaterade hennes undervis
ning till lokala exempel.

– När man undervisar i tvärvetenskap
liga ämnen eller grupper så ställer det ännu 
högre krav på läraren att göra föreläsningar 
interaktiva och kunna anpassa innehållet i 
realtid efter hur studenterna reagerar.

ANDRA TANKAR handlar om att resan har 
gjort det tydligare för dem vad studenter 
som kommer till LU har med sig hemifrån, 
och om vad de möter i Lund.

– Man inser begränsningarna. Studenter
na som kommer till oss har med sig helt andra 
erfarenheter. Det är svårt att ställa om till hur 
vi undervisar. Det är bra för oss lärare att få 
en förståelse för det, säger Sara Gabrielsson.

Framförallt tar de med sig reflektioner 
kring sätt att tänka, och undervisa, både 
hemma och i Indien. 

PROJEKTET BINUCOM

Kursen genomfördes inom ramen för projektet Building Inclusive Urban 
Communities (BInUCom) som finansieras av EU-programmet Erasmus+. 
Projektet ska utbilda indiska studenter i arkitektur och stadsplanering 
med koppling till informella bostadsområden. Bland annat ska studenter 
och lärare få kunskap och verktyg att rusta dessa områden för att bättre 
kunna motstå klimatförändringarnas  effekter till exempel översväm-
ningar, värmeböljor och landerosion. 

– Till exempel likställde studenterna håll
barhet med miljö när vi först träffade dem, 
och fokuserade på hållbara byggnader. Nu 
har de fått kunskap om hur risk, genus och 
sanitet påverkar, säger Karin Steen.

SARA GABRIELSSON SÄGER att hon lämnar 
Indien med både en insikt om magnituden 
av de problem vi står inför vad gäller sanitet, 
klimat och hållbarhet, och en stor förhopp
ning om framtiden.

– Youth is the future. Studenterna förstår 
hur viktigt deras arbete är som arkitekter 
och vill bidra. Det inspirerar mig som lärare, 
avslutar hon. 

TEXT & FOTO: NOOMI EGAN

 

Sara Gabrielsson och Ebba Brink har lärt sig mycket genom att undervisa på kursen i Mumbai. Bland annat har de fått större förståelse för hur 
främmande de svenska undervisningsmetoderna med grupparbeten kan te sig för studenter som är vana vid att det mest är läraren som pratar. 

TRE SKILLNADER 
mellan LU och The Kamla Raheja 
Vidyanidhi Institute for Architecture 
and Environmental Studies i Mumbai:
• Mindre administration: studenter 

kunde välja valbara kurser upp till 
två dagar innan kursstart.

• Mer traditionella undervisningsme-
toder: fokus på kunskapsöverföring 
istället för grupparbeten.

• Mer utmanande studiemiljö med 
trånga rum och surrande luftkondi-
tionering – men en tekniker fanns 
snabbt på plats om tekniken krång-
lade.
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LÄSTA BÖCKER

•  Visioner, vägval och verkligheter 
 – Carl-Gustaf Andrén
•  Värdegrundsarbete i akademin 
 – Tomas Brage, Inger Lövkrona
•  Akademiska värden visar vägen 
 – Göran Bexell
•  Det hotade universitetet 
 – Shirin Ahlbäck Öberg, Li Bennich-

Björkman, Jörgen Hermansson, 
Anna Jarstad, Christer Karlsson 

 och Sten Widmalm
•  Kollegialitet – Kerstin Sahlin, 
 Ulla Eriksson-Zetterquist
•  What are universities for? 
 – Stefan Collini
•  How colleges work 
 – Robert Birnbaum

Att lyfta blicken från det vardagliga 
och se sammanhangen! Kring det 
har fem administratörer från olika 
delar av LU gjort gemensam sak och 
träffas regelbundet i en bokcirkel 
som går på djupet i hur ett universi-
tet fungerar, styrs och organiseras. 
 Torrt och tungt? Glöm det – här 
avlöser skratten varandra.

Bokcirkel för universitetsnördar
Det började med att Maria Wennerström på 
Planering och Kristina Arnrup Thorsbro som 
nu jobbar på universitetsledningens kansli 
diskuterade boken Myndighetens skrivreg-
ler. Riktig fart tog det ett par år senare då 
Carl Gustaf Andrén kom ut med sin bok Vi-
sioner, vägval och verkligheter. Då anslöt 
även Carl Petersson på Juridik och Brigitta 
Larsson som nu är på Medicinska fakulte
tens kansli. 

– Vi satt i ett litet kyffe utan luft på tred
je våningen i Universitetshuset och pratade 
om boken, berättar hon.

Maria Blad, nu på Akademiintendentu
ren, kom förbi och blev nyfiken på vad de 
pratade om.

– Jag blev välkomnad med öppna armar 
och anslöt mig, säger hon.

Nu har boksamlingen vuxit och kyffet har 
bytts ut mot en pub där deltagarna ses en 
gång i månaden och luftar sina tankar och 
synpunkter kring den bok de har på gång.

– Först försökte vi läsa en hel bok inför 
varje träff, men det blev för jobbigt så nu 
blir det ett par kapitel per gång, säger Ma
ria Wennerström.

På frågan om det kan bli meningsskiljak
tigheter, skrattar Kristina Arnrup Thorsbro:

– Nejdå, det är bara du Carl som brukar 
ha fel då och då…

De har alla ett administratörsperspektiv, 

men att de kommer från olika avdelningar 
med olika infallsvinklar gör diskussionerna 
intressanta. Alla hamnar också ofta i kläm 
mellan verksamheten och regelverken som 
inte är särskilt väl anpassade till ett univer
sitet. Carl Petersson brottas ofta med reg
ler och lagar som är näst intill omöjliga för 
exempelvis en forskningsgrupp att uppfylla.

– Det kan bli så konstigt och det ger 
minst ett gapskratt om dagen, säger han.

Blir ni klokare på universitetet genom 
att läsa de böcker ni gör?
– Universitetet blir inte mindre konstigt, 
men med olika prismor ökar förståelsen, sä
ger Maria Wennerström. Särskilt när man 
läser historiska böcker.

Birgitta Larsson tycker att alla borde läsa 
Carl Gustaf Andréns bok.

– Den förklarar hur mycket av det som 
gäller idag en gång uppstod. Sen kan man ju 
ifrågasätta att visst fortfarande gäller. 

Flera av klubbens böcker handlar om kol
legialitet. Det är något som alla pratar om 
men man menar ofta olika saker, har bok
klubbens medlemmar insett. 

– Den hybrid mellan det kollegiala och 
linjeorganisation som vi har är intressant, 
liksom hur all formalia kontra det informella 
samverkar, säger Maria Wennerström.

Såväl bokinköp, läsningen och träffarna 

 folk.

Det är  aldrig 
långt  mellan 
skratten i bok-
cirkeln som 
 består av 
 (sittandes 
från  vänster) 
 Kristina 
 Arnrup Thors-
bro,  Birgitta 
 Larsson, Carl 
 Petersson och 
(stående från 
vänster) Maria 
Wennerström 
och  Maria Blad. 

sköter bokklubben privat och på sin fritid. 
– Det är nyttigt och kul att lära sig mer 

om universitetet och även om hur andra de
lar av administrationen fungerar, säger Ma
ria Blad. Och hur ens egen del ses av andra. 

– Och det är alltid lite skvaller om hänt 
sen sist när vi träffas, fyller Kristina Arn
rup Thorsbro i, och Birgitta Larsson tilläg
ger glatt att nu på den första träffen efter 
sommaren hann de knappt prata om boken!

TEXT & FOTO: MARIA LINDH
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forskning.

FORSKARUTBILDNING. Pank och sänkt 
– så riskerar doktorandanställningen 
sluta för de som inte blir klara i tid. 

Doktorandombudsmannen 
Aleksandra Popovic menar att 
handledarna och universitetet 
behöver ta större ansvar för att 
strukturera arbetet med avhand-
lingen och det stöds av en enkät 
som fackförbundet ST nyligen
genomfört.

I enkäten svarade mer än 45 procent av dok
toranderna att chefen eller handledaren inte 
hjälpte till med att tydliggöra gränser för 
innehåll och omfattning av doktorandens 
arbetsuppgifter.

Hur många det är av doktoranderna som 
inte blir färdiga i tid på LU finns det ingen 
samlad statistik på. Överlag har doktoran
derna fått det bättre – tack vare de finan
sierade doktorandtjänsterna är ekonomin 
tryggad på ett annat sätt än tidigare. Kra
vet på avhandlingarnas omfattning har ock
så minskat. Men tiden har skärpts – den som 

inte är klar efter fyra, högst fem, år får det 
kämpigt. Aleksandra Popovic är en av dem 
– och hon efterlyser mer hjälp med struktu
ren kring forskarutbildningen. 

– Det är handledarna som vet hur en bra 
forskarutbildning struktureras, inte den som 
går utbildningen för första gången, säger 
hon.

Stressade doktorander vill ha 
bättre stöd från sina handledare

ST:s enkät visar att doktorandtiden upplevs som pressande för många, bland annat på grund av bristande handledning. Vill det sig riktigt illa 
blir man inte klar i tid och får inte uppleva doktorspromotionen (bilden). foto: kennet ruona

Doktorandombudsmannen Aleksandra Popovic menar att handledarna bör ta större ansvar. 
foto: jenny loftrup
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Hon menar att den individuella studie
planen måste vara realistisk, och att hand
ledarna behöver vara mer aktiva när det 
gäller studieplanen så att den inte innehål
ler för mycket. Om inte avhandlingsarbetet 
går framåt i tillräcklig takt behöver annat 
strykas.

– Doktorander uppmuntras ofta av se
niora forskare att satsa mot stjärnorna, för 
att nå trädtopparna. Då kan doktoranden 
ha gjort väldigt mycket, gått på semina
rier, deltagit i konferenser, skrivit andra sa
ker – utan att vara i närheten av att bli klar 
med sin avhandling i tid, säger Aleksandra 
 Popovic.

BLAND DE ”UTFASADE” DOKTORANDER 

hon möter känner sig många ensamma och 
oförberedda på hur de ska hantera situatio
nen – känslomässigt och ekonomiskt. 

–  För egen del kändes det svårt att söka 
jobb utanför universitetet, hur ska man för
klara glappet i sitt cv? Det var jobbigt emo
tionellt. Jag hade lagt ned så mycket tanke 
och tid, men hade inte något att visa upp 
för arbetsgivare, säger hon och tillägger att 
självförtroendet var i botten.

Doktorandutbildningen ger inte rätt till 
akassa, så det är bråttom med att hitta en 
försörjning när doktorandanställningen tar 
slut. Själv erbjöds Aleksandra Popovic arbe
te som doktorandombudsman och började 
arbeta heltid med det. 

Vilka som blir färdiga i tid eller inte, är 
relaterat till om man arbetar mycket ensam 
eller inte.

– Det har visat sig att svårast för de som 
inte är del av ett större forskningsprojekt att 
bli färdiga i tid, säger hon. 

ÄVEN FÖR INSTITUTIONEN innebär dok
torander som inte blir färdiga ett avbräck, 
eftersom institutionen får betalt för dok
toranden först när hen har tagit examen. 
Aleksandra Popovic återkommer till den in
dividuella studieplanen som ska följas upp 
varje år. 

– Men på uppföljningarna bedöms ofta 
bara doktorandens effektivitet. Här borde 
handledarna gå in och hjälpa till och struk
turera upp doktorandernas utbildning. När 
ska man till exempel gå på seminarier? Vad 

FACKFÖRBUNDET 
ST:S ENKÄT VISADE ATT:

• nästan hälften av ST:s doktorand-
medlemmar hinner inte med 
sina arbetsuppgifter inom den 
normala arbetstiden

• de har mycket svårt att koppla 
bort jobbet och återhämta sig. 

 På frågan om man kunde tänka på 
annat än jobb på sin fritid svarade 
55 % att de kunde det till liten del 
eller inte alls.

• 45 % svarade att chefen eller 
handledaren inte hjälper till med 
prioriteringar och gränsdragning-
ar i arbetet.

• 67 % av männen och 78 % av 
kvinnorna ansåg att de inte fick 
tillräckligt med stöd från sin när-
maste chef.

• doktoranderna ofta får för få 
timmar handledning: Drygt 30 % 
svarade att de fått mellan en till 
10 timmars handledning under 
2017. Mindre än 40 % svarade att 
de fått mer än 20 timmar under 
2017.

Källa: ST:s rapport ”Doktoranders 
arbetsmiljö”, 2018, utredare Inger 
Ehn Knobblock

finns det tid till och inte? säger Aleksandra 
Popovic.

Hon menar att eftersom universitetet är 
ansvarigt för att forskarutbildningen hål
ler god kvalitet måste det specificera vad 
handledning ska innehålla. Det är inte tyd
ligt uttalat idag. Även om det naturligtvis 
finns många duktiga handledare på LU så 
finns det för stort utrymme till att tolka sitt 
uppdrag på olika sätt, menar Aleksandra 
Popovic. 

– Man blandar ofta ihop doktorandens 
forskning med hens ut bildning och ser inte 
att man ansvarar för att ge det stöd i text
processen som doktoranden behöver för att 
bli klar i tid.

JENNY LOFTRUP

Fortsatt stöd 
till spelberoende
MEDICIN. Anders Håkansson, psykia-
ter och professor i beroendemedicin 
vid LU blev 2016 den första professorn 
i Sverige med fokus på just spelbero-
ende. Forskningen på spelberoende 
och spelproblem möjliggjordes genom 
ett initiativ finansierat av Svenska 
Spel. Nu har Svenska Spel beslutat att 
fortsätta med sitt stöd  och Anders 
Håkansson får ytterligare 7,5 miljoner 
kronor till spelberoendeforskning.

3D-screening hittar fler 
bröstcancertumörer
MEDICIN. Genom tredimensionell 
bildtagning av bröst – brösttomosyn-
tes – är det möjligt att upptäcka mer 
än 30 procent fler cancertumörer än 
vid traditionell mammografiscreening. 
Det visar slutresultaten från en omfat-
tande klinisk studie vid Lunds universi-
tet och Skånes universitetssjukhus.

– Med brösttomosyntes hittades 
34 procent fler cancertumörer jämfört 
med nuvarande standard, mammogra-
fiscreening, berättar Sophia Zackris-
son, docent och röntgenläkare.

Kvantprickar 
omvandlar värme till el
NANOFYSIK. Det går att direktom-
vandla värme till el – utan mellanled.  
Det visar nanoforskarna vid LU i en 
artikel publicerad i Nature Nano-
technology vars omslag pryds av en 
illustration av tekniken. Detta innebär 
att elproduktion bör kunna ske i 
sådan liten skala att en mobiltelefon 
delvis skulle kunna ladda ”sig själv” i 
framtiden. 

– Det finns en hel del praktiska pro-
blem kvar att lösa, men vi har visat att 
en fundamentalt viktig begränsning 
inte finns, säger Heiner Linke, profes-
sor i nanofysik och en av artikelförfat-
tarna.

Läs mer om ovanstående och 
andra forskningsnyheter på 
www.lu.se/nyheter-och-press
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forskning.

TVÄRVETENSKAP. Efter tio år, 39 
doktorander och 29 avhandlingar 
avslutas nu LUCID, forskarskolan 
som satte hållbarhetsvetenskap på 
kartan och var unik i att integrera 
natur- och samhällsvetenskapliga 
ämnen. 

LUM bad Lennart Olsson, koordinator vid 
forskarskolan och verksam vid universite
tets centrum för hållbarhetsstudier  LUCSUS, 
att berätta om framgångar och svårigheter 
med att driva en tvärvetenskaplig forskar
skola.
 
Varför startades forskarskolan?
– I samband med att LUCSUS blev en Lin
némiljö skapade vi en tvärvetenskaplig fors
karskola med utgångspunkt i att hållbarhet 
måste studeras utifrån integrerade perspek
tiv. Vi ville länka samman natur och sam
hällsvetenskapliga discipliner och bereda 
vägen för ett nytt tvärvetenskapligt ämne, 
hållbarhetsvetenskap.

Hur fungerade det?
– Initialt hade vi 15 doktorander som alla 
satt tillsammans, något jag tror var en stor 
framgång. De kom från olika discipliner, 
men arbetade tätt ihop som en grupp. De 
läste också vissa kurser tillsammans. Idén 
var att utforska gemensamma problem. 

– LUCID gav upphov till väldigt intressant 
forskning över ämnesgränserna. Det bäs
ta exemplet är hur filosofi och hållbarhets
vetenskap befruktade varandra. Vi på 
 LUCSUS hade empirin och filosoferna kom 
med filosofiska infallsvinklar och modeller. 
Vissa forskare bytte faktiskt disciplin efter 
disputationen, från filosofi till hållbarhetsve
tenskap och från geografi till hållbarhetsve
tenskap. 

Vad har den gett LU och akademin?
– Framförallt har LUCID satt hållbarhets
vetenskap på den akademiska kartan inter
nationellt. Nu finns det ett stort antal av
handlingar som utforskar hållbarhet utifrån 
ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

– Vi är kända för att ha drivit ämnet fram
åt och doktoranderna är med i många inter
nationella nätverk. LUCID har även gjort att 
en grupp människor har fått en unik erfa
renhet av att arbeta tätt ihop med forskare 
från andra discipliner. Det är viktigt för det 
finns mycket tvärvetenskap inom fakulte
terna, men mindre över fakultetsgränserna. 

LUCID

• LUCID står för Lund University 
 Centre of Excellence for the Inte-
gration of Social and Natural 
Dimensions of Sustainability.  

• Doktoranderna inom LUCID kom 
från ekosystemanalys, filosofi, 
humanekologi, naturgeografi, 
 samhällsgeografi och statsveten-
skap samt det då nyetablerade 
interdisciplinära forskningsämnet 
hållbarhetsvetenskap.

• 29 avhandlingar hittills (de sista 
avhandlingarna blir färdiga 2020).

• 39 doktorander 
• Forskarskolan LUCID avlutades 

formellt med en konferens 15–17 
oktober. 

Forskarskola lyfte fram 
hållbarhetsvetenskap

Vad fanns det för svårigheter med att 
bygga upp forskarskolan?
– Det är en hög tröskel att verkligen arbeta 
tvärvetenskapligt och det tar tid att bygga 
upp avancerad tvärvetenskap. Det är ock
så administrativa problem som måste lösas 
t.ex. hur doktorandernas kurser ska löpa. 

– Om man ska bygga upp den här typen 
av forskarskolor bör man skapa oberoende 
tvärvetenskapliga miljöer. Pufendorfinstitu
tet är ett bra exempel, men där arbetar fors
kare bara tillsammans under knappt ett år. 

Finns det någon fortsättning på den 
tvärvetenskapliga hållbarhetsforsk-
ningen vid LU?
– Tvärvetenskaplig forskning inom hållbar
hetsområdet fortsätter. Men förhållandena 
vi hade då, att doktoranderna själva kunde 
definiera sina ämnen och fysiskt sitta till
sammans, är svårare utan Linné stödet.

– Förhoppningsvis skapas det nya möjlig
heter för doktorander att mötas och samar
beta kring olika forskningsfrågor i och med 
den nya forskarskolan om de globala målen 
(se sidan 6). Vi som har  jobbat på liknande 
sätt sedan tidigare har givetvis mycket erfa
renheter att bidra till denna satsning, som 
jag hoppas att universitetet tar vara på.

NOOMI EGANEftersom Linnéstödet har löpt ut läggs den 
tvär vetenskapliga forskarskolan LUCID ner. 
Koordinatorn Lennart Olsson hoppas att 
erfaren heterna tas till vara. foto: henner busch
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A tt få forskare från olika discipliner och fakulteter att 
samarbeta påstås ofta vara som att valla katter. Så 
fort det gemensamma forskningsanslaget kasserats in 
tar var och en sin andel och går hem till sitt. Sedan blir 

det på sin höjd en gemensam rapport, där avsnitten klippts och 
klistrats från deltagarnas olika individuella skrifter. Karikerat ser 
det fortfarande ut så och har gjort det sedan C.P. Snow i slutet av 
50talet talade om ”Two cultures”, dvs. med humaniora och sam
hällsvetenskaperna skilda från naturvetenskapen av en hög mur.

NYA METODER OCH DATA belönar dock samarbete och kan hug
ga stora hål i murarna. Samarbete, speciellt över fakultetsgränser
na, kan bidra till att skapa både högre reliabilitet och större rele
vans, speciellt åt samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. 
Vi visar detta med ett litet exempel i form av figuren nedan.

Diagrammet ger en bild av majsskördarna i Centralprovinsen 
i Kenya under perioden 1970 till 2010. Den nedre röda linjen är 
en uppskattning av skördarnas utveckling under perioden gjord 
med en dynamisk och processbaserad växtmodell. Modellen drivs 
av data om väderlek (t.ex. temperatur och nederbörd) och kom
pletteras med information om bland annat jordmån. Det är tyd
ligt från figuren att det finns diskrepans mellan linjerna. Den röda 

En naturgeograf, en kulturgeograf och en sociolog 
skriver om när tvärvetenskap verkligen ger något. De 
menar att tvärvetenskapliga perspektiv kan vara ett 
sätt för humanister och samhällsvetare att komma 
över de begränsningar som finns i små fallstudier.

linjen som representerar växtmodellen visar på en uppåtgående 
trend från 1980 och framåt. Men för den streckade blå linjen som 
visar den offentliga statistiken över majsproduktionen för samma 
period ser man tydligt en topp i kurvan tidigt i perioden; sedan 
följer en klart nedåtgående trend. 

UPPENBARLIGEN BEROR SKILLNADEN PÅ orsaker som inte kan 
fångas in av växtmodellen som i detta fall endast drivs av väder
förändringar. Vilka är orsakerna till skillnaden? Historisk forskning 
ger bidrag till ett svar: Några år efter självständigheten 1963 sat
sade Kenya stort på en grön revolution, efter indisk modell. Man 
lyckades höja majsskördarna radikalt, men man misslyckades med 
att konsolidera framstegen. En mer detaljerad förklaring kräver 
kännedom om politiska, ekonomiska, och sociala faktorer.

Diagrammet visar på en diskrepans mellan växtmodellen och i 
detta fall historisk statistik. Kunskapen kan fogas samman till en 
enhet om forskare samarbetar i tvärvetenskapliga team och an
vänder gemensamma data. 

Det är allmänt känt att ”big data” växer explosionsartat, men 
utanför en snäv krets av specialister används de fortfarande i be
gränsad omfattning. 

ATT KOMBINERA OLIKA TYPER av data har potential att skapa hål 
i den Snowska muren, men det kräver samarbete över fakultets
gränserna. Här ligger en möjlighet för samhällsvetare och huma
nister att övervinna de begränsningar som ligger i små fallstudier 
som inte kan generaliseras och därmed har låg relevans utanför 
akademin.  

NIKLAS BOKE OLÉN
CENTRUM FÖR MILJÖ OCH KLIMATFORSKNING

 GÖRAN DJURFELDT
SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN OCH 

INSTITUTIONEN FÖR KULTURGEOGRAFI OCH EKONOMISK GEOGRAFI
OLA HALL 

INSTITUTIONEN FÖR KULTURGEOGRAFI OCH EKONOMISK GEOGRAFI

Tvärvetenskap med mening

gästtyckarna.

Majsproduktion i Centralprovinsen, Kenya, 1970–2015

Källor: Prognos gjord med växtmodellen LPJGuess (röd linje) samt of-
fentlig statistik (blå linje)

Niklas Boke Olén,  
Ola Hall och Göran 
Djurfeldt.
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PER SIMONSSON
Cellavision Story 
– innovation, människor och miljö
(Historiska Media)

Boken skildrar historien bakom det internationella medicin
tekniska lundaföretaget Cellavision. Efter åratal av slit, 
misslyckanden och penningbrist lyckades människorna 
bakom företaget till slut. Med hjälp av stor ihärdighet och 
kreativitet blev Cellavision ett globalt företag med miljoner 
i vinst. Författaren Per Simonsson har en skönlitterär bak
grund, men är också läkare som har samarbetat kliniskt 
med Cellavision ända sen starten.

MARIA CINTHIO, ANDERS ÖDMAN, ULF SIVHED 
OCH LONE MOGENSEN
Vägar mot Lund
(Historiska Media)

Lunds äldsta historia kan förläggas ända till 970talet och 
Harald Blåtands tid, vilket är längre än vad man tidigare 
trott. Det vet vi genom ny forskning som presenteras i an
tologin Vägar mot Lund. Boken utgår från Lunds domkyrka 
och det omgivande området. Det lokala och internationella 
maktspelet runt Domkyrkan speglas och även hur Domkyr
kan växer fram med hjälp av arbetare, slavar, arbetsledning, 
och stentransportvägar som gick över stora delar av Skåne. 
Vi får möta människorna, både fria och ofria genom grav
fynd, keramik och moderna analysmetoder.

Ingemar Ståhl var en produktiv och idérik 
professor vid Lunds universitet 1971–2005. 
Han låg bland annat bakom dagens sys
tem med studiemedel som studielån som 
använts av flera miljoner svenskar. I boken 
presenteras hans insatser av forskare och 

Varför blev det en bok 
om lundahistoriker 
under 350 år?
– Det började med 350-årsjubileet. 
Vi historiker vid LU gav två popu-
lära föreläsningsserier och därifrån 
kommer det rika stoffet till boken.
 
Vad handlar boken om? 
– Bokens första del ger en levande 
och mångfacetterad bild av uni-
versitetets grundande och tidiga 
historia. I den andra delen får läsa-
ren möta färgstarka och stridbara 
lundahistoriker som Lagerbring, 
far och son Weibull och Bolin. Men 
också en helt annan generation his-
toriker, nämligen de som var lärare 
till dagens historiker i Lund. Birgitta 

Odén, Göran Rystad, 
Sven Tägil och Carl-
Axel Gemzell hör till 
de personligheter 
som har format 
studiet av det 
förflutna i Lund. 
Dagens historiker 
finns med i boken 
som författare.

Om det moderna 
studiemedlets fader

kolleger. Dessutom presenteras några av 
Ingemar Ståhls egna texter som visar hur 
han tänkte runt den svenska blandekono
min och vilka förslag han hade för att den 
skulle fungera på bästa sätt.

LARS EDGREN (RED)
Historia och historiker
Om Lunds universitet 
genom 350 år
(Lunds universitet)

Lars Edgren, professor i historia

boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

LARS JONUNG & CHRISTINA JONUNG
Ingemar Ståhl 
– en ekonom för blandekonomin
(Dialogus)



LUM NR 5 | 2018     37

på jobbet.

LEDARSKAP. ”Superbosses” är excep-
tionella när det gäller att dra till sig 
talanger och få dem att prestera på 
topp – samtidigt som de utvecklar 
talangerna till att bli nya goda le-
dare. Men finns de på universitet?

– Jag är övertygad om att vi 
skulle hitta superchefer även på 
LU om vi letade, säger Christine 
Blomquist. Det finns många goda 
ledare här.

Christine Blomquist forskar om organisa
tion och ledarskap på Ekonomihögskolan. 
De senaste två åren har hon även arbetat 
centralt med ledarskap på LU, bland annat 
med utveckling av ledningsgrupper på rek
tors uppdrag.

Just nu genomför hon och hennes kolle
ga Rikard Larsson en studie i Skåne om hur 
offentliga organisationer rekryterar och tar 
hand om talanger. Studien är finansierad av 
KEFU, rådet för kommunalekonomisk forsk
ning och utbildning.

– Talangförsörjning brukar vara en HR
fråga, men vi har valt att undersöka chefer
nas betydelse eftersom vi vet att de är vik
tiga, säger Christine Blomquist. Forskning 
visar att medarbetare som väljer att sluta 
oftare lämnar en chef än en organisation.

ÄVEN I REGION SKÅNE och i de skånska 
kommuner som deltar i studien har forskar
na identifierat superchefer. Utgångspunk
ten för studien är amerikanen Sydney Fin
kelsteins forskning om ”superbosses”.

– Superbosses leder på olika sätt, men 
har det gemensamt att de får fram nya, goda 
ledare, säger hon.

I grova drag finns det tre olika katego
rier av superbosses: det skandinaviska ledar
skapet som innebär att chefen lyssnar till, 
coachar och utmanar sina medarbetare; den 
innovativa chefen som uppmuntrar kreativi
tet, utvecklar och driver framåt, och ”glori

ous bastards” som uppmuntrar till konkur
rens och tävlande. 

Enligt Finkelstein är det som identifierar 
en superboss inte en speciell ledarstil eller 
personlighet. Det handlar mer om vad de 
gör. En superboss hittar unika talanger ge
nom att leta aktivt istället för att sitta och 
vänta på att rätt person ska söka. Väl på 
plats arbetar superbossen nära sina medar
betare och kommer med mycket informell 
feedback och peppning – de visar ett stort 
engagemang i personen, arbetsuppgifterna 
och resultaten. Superbossen förväntar sig 
mycket och påminner ofta om hur viktigt 
medarbetarnas arbete är. Ofta skapas en 
stark sammanhållning i gruppen, en kultur 
där man är beredd att jobba hårt för man 
tycker att det är värt det.

INOM DET OFFENTLIGA har chefer som både 
är omtänksamma och bra på att sätta grän
ser visat sig framgångsrika. 

– Det är chefer som är nyfikna på pro
fessionen och personen. Men det är ing
et mjukt flum, utan handlar om ett enga

gemang som också leder till resultat, säger 
Christine Blomquist.

TILLIT ÄR DET NYA MODEORDET när det 
gäller ledarskap i offentliga organisationer. 
Men Christine Blomquist vill höja en varning
ens flagg för ”det tillitsfulla ledarskapet”. 

– Det blir inte bra med bara tillit i ytlig me
ning, det kan leda till att passiva chefer kan 
fortsätta vara passiva och att medarbetare 
blir osäkra på vad det innebär att göra ett 
gott jobb, säger Christine Blomquist.

Hon menar att tillit måste balanseras 
med tydliga krav och engagerade uppfölj
ningar, vilket också poängteras av forska
re inom området. När det gäller att utkräva 
ansvar av medarbetare som inte sköter sitt 
jobb eller beter sig oacceptabelt så har LU 
en resa kvar att göra.

– Det finns en uppfattning här att man 
inte kan få sparken. Det är skadligt på 
gruppnivå och gör att osunda värderingar 
riskerar att få fäste, säger Christine Blom
quist.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

Superchefer – finns de?

Christine Blomquist undersöker chefernas betydelse för talangförsörjning. 
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Workshop undersöker 
tjänsteinnovation 
inom stadsturism
WORKSHOP. Institutionen för 
service management och tjänsteve-
tenskap bjuder in till workshopen 
”Sharing as a new logic of innova-
tion: platform-based services in city 
tourism destinations”. Målet är att 
sammanföra och bilda nya konstel-
lationer av forskare och yrkes-
verksamma som är intresserade av 
delning som en ny modell för tjäns-
teinnovation inom stadsturism. 

Anmälan: sharing economy.
innovation@gmail.com senast den 
14 november.

Tid: tisdag 20 november kl 
14.00–17.00

Plats: Campus Helsingborg, 
 Universitetsplatsen 2 (rum C729).

Som medarbetare vid Lunds universitet 
så får du tidningen LUM till din arbets-
plats. Även de nya GDPR-föreskrifterna 
tillåter att Lunds universitet hanterar 
de personuppgifter som behövs för att 
leverera tidningen till dig.

 Men om du tillhör dem som får LUM 
utan att vara anställd vid Lunds univer-
sitet, antingen till din arbetsplats eller 
till din hemadress så kan du vara säker 

LUM och GDPR

på att vi inte använder dina personupp-
gifter till något annat än för att nå dig 
med tidningen. Vill du inte längre få 
LUM så meddela det till eva.andersson@
kommunikation.lu.se  Då stryks också 
dina personuppgifter ur adressregistret.

Om du vill veta mer om hur Lunds 
universitet hanterar dina personupp-
gifter och vilka rättigheter du har, se: 
www.lu.se/integritet

LUM och GDPR

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

Har du en riktigt bra idé?

Anställda och studenter inom alla discipliner vid Lunds universitet är välkomna att söka,  
senast 9 december 2018. Läs mer på innovation.lu.se/framtidensinnovationer

200 000 KRONOR TILL FRAMTIDENS INNOVATIONER
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SKRIVPODD. En skrivkompis i den 
digitala etern – det vill podden 
”The good, the bad and the ugly 
of  writing in academia” vara. 

Den är nystartad av tre skriv-
entusiaster vid LTH och vänder sig 
till doktorander och deras hand-
ledare.

Öivind Andersson, Lene Nordrum (SOL) och 
Jennifer Löfgreen har alla jobbat med skriv
undervisning på Genombrottet vid LTH. 
Men poddformatet är nytt för dem.

– Det är väldigt dynamiskt och spännan
de att göra podd, man vet aldrig riktigt vil
ka vändningar samtalet ska ta, säger Öivind 
Andersson och tillägger att de har bestämt 
sig för att köra på med podden så länge 
som de har något att prata om – och än så 
länge känns akademiskt skrivande som ett 
outtömligt ämne.

Poddgruppen vill inte komma med några 
pekpinnar, utan vill att varje podd ska kän
nas som ett informellt och personligt sam

Podd ger tips om 
akademiskt skrivande

tal, något man kan lyssna på över diskbaljan, 
men med ett hjälpsamt innehåll om allt man 
kan stöta på från idé till publicerat manus.

VARJE AVSNITT har ett tema och det för
sta avsnittet tog ett fågelperspektiv på hela 
skrivprocessen. När man skriver en artikel är 
det vanligt att man förlorar sig i detaljer i ett 
för tidigt skede. Det är också ofta på detal
jerna och inte på textens upplägg i stort som 
handledarna ger feedback. Det visar ett pe
dagogiskt projekt som gjordes på LTH 2014.

– Då riskerar man att tappa bort bud
skapet. Skrivandet är en process där man 
bör börja med att fundera på textens bud
skap och läsare, vad behöver de veta? säger 
Öivind Andersson och berättar att avsnitt 
nummer två handlar om hur man kan göra 
för att hålla fokus när man ska skriva. Det 
är så lätt att bli störd av andra – och kanske 
framför allt av sig själv. 

Podden hittar du på iTunes eller på writ
ingpod.wordpress.com

JENNY LOFTRUP

Jennifer Löfgreen, Öivind Andersson och Lene Nordrum har startat podden ”The good, the 
bad and the ugly of writing in academia”. foto: anders ahlberg

Rektor beklagar 
processen kring 
universitetshusen
UNIVERSITETSHISTORIA. I ett svar 
på en skrivelse från Lunds 
universitetshistoriska sällskap, 
LUHS, beklagar rektor att de 
ändrade planerna för Kungs-
huset och Universitetshuset 
inte uppstod i ett tidigare skede 
och att så mycket planerings-
arbete hann genomföras för den 
tilltänkta universitetshistoriska 
utställningen i Kungshuset.

Rektor skriver också att planerna 
för utställningar, studieplatser och 
reception i Universitetshuset nu 
har satt fart, och många ser de fina 
möjlig heter som huset kommer kunna 
erbjuda allmänhet och studenter. 

LUHS å sin sida tar i sin skrivelse 
bland annat upp sin besvikelse över 
att en överenskommelse svikits, att 
den planerade samordningen av det 
nu stängda Universitetsmuseet på 
Kulturen skulle sammanfalla med 
uppbyggnaden av verksamheten i 
Kungshuset. Nu har denna samord-
ning gått förlorad och den oaccepta-
bla situationen uppkommit att Lunds 
universitet under flera år kommer att 
sakna ett museum som skildrar dess liv 
och verksamhet. Ledsamt, onödigt och 
ett stort resursslöseri, skriver LUHS.

Planeringen av den universitetshistoris-
ka utställning som var specialanpassad 
till Kungshuset måste nu göras om. 
foto: mikael risedal
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1 NOVEMBER LUCSUS-seminarium: 
”Fixing climate change by mortgaging 
the future: negative emissions, spatio-
temporal fixes and the political econo-
my of delay”. Kl 10.15 Wrangel, Biskops
gatan 5 i Lund, rum 117. Kontakt: Cecilia.
von_Arnold@rektor.lu.se

1 NOVEMBER Konstnärssamtal. Bar
nens Skulpturparks stora och små konstnä
rer kommer till Skissernas Museum för att 
hålla ett världsunikt ”artist talk”. De berät
tar om processen med att ta fram de per
manenta verken för skulpturparken i Herr
gården i Rosengård. Kl 18.00–20.00 på 
Skissernas Museum, Lund. Kontakt: elin.
alvemark@skissernasmuseum.lu.se

Malmö: ”Sepsis – när en infektion 
blir livshotande”. Kl 17.00–20.00 Jubi
leumsaulan, Jan Waldenströmsgatan 1, 
Malmö. Program: www.vetenskaphalsa.
se/forskningensdag2018/ Kontakt: Ella.
Stensson@med.lu.se

7 NOVEMBER Forskningens Dag i 
Lund: ”Sepsis – när en infektion blir 
livshotande”. Kl 14.30–18.00 Aulan, 
Blocket, Skånes universitetssjukhus, Lund. 
Program: www.vetenskaphalsa.se/forsk
ningensdag2018/ Kontakt: Ella.Stens
son@med.lu.se

7 NOVEMBER Föreläsning. ”Är kli-
matkompensation en rättvis lösning?” 
Att finansiera klimatåtgärder i utveck
lingsländer för att kompensera utsläpp av 
växthusgaser i industrialiserade länder har 
blivit allt mer populärt. Med är det själv
klart att till exempel trädplantering alltid är 
positivt för klimat, biologisk mångfald och 
lokalbefolkning? Forskarna Elina Anders
son och Wim Carton från LUCSUS berättar 
om sin forskning kring hur afrikanska små
bönder upplever trädplantering som kli
matkompensation. Kl 18.00–19.30 Lunds 
stadsbibliotek, atriumgården.

8 NOVEMBER Utställning. Utställning
ens curator och museichef Patrick Amsel
lem gör en specialvisning av Skissernas 
Museums omfångsrika samtidskonstut
ställning Memory Matters. Samling i foa
jén kl 19.00.

8 NOVEMBER Föredrag. ”How does 
street art differ and overlap in the 
Oresund region?” Kl 18.00–19.00 Lunds 
stadsbibliotek, S:t Petri Kyrkogata 6, Lund.

10 NOVEMBER Arkivens dag på Ar-
kivcentrum Syd. Tema: Fest och glädje. 
Kl 10.00–15.00 Arkivcentrum Syd, Porfyr
vägen 20, Lund.

10–11 NOVEMBER Robotshow i Vat-
tenhallen. Kl 12.00–17.00, John Ericssons 
väg 1, Lund. Info: www.vattenhallen.lth.se

12 NOVEMBER Sweden–Japan 150 
years. Kl 13.00–16.00 Centrum för Öst 
och sydöstasienstudier, Asia Library, Söl
vegatan 18 B, Lund. Kontakt paul.oshea@
ace.lu.se

12 NOVEMBER Seminarium. ”Turn 

any global experience into a profes-
sional asset”. Kl 17.30–19:15 auditori
um 128, Stora Algatan 4, Lund. Kontakt: 
info@alumni.lu.se

13 NOVEMBER Föredrag. “Lund: A 
university for sustainable develop-
ment?” Information och program: www.
sustainability.lu.se/events/ Kl 15.30– 17.30, 
rum 206, Universitetshuset, Lund. Kontakt: 
ludwig.bengtsson_sonesson@cec.lu.se

13 NOVEMBER Föredrag. Håkan Wal
lander, professor i markbiologi: ”Jord – 
funderingar kring grunden för vår til-
varo”. Arr: Botans vänner. Kl 17.30–19.00 
hörsal 128, Stora Algatan 4, Lund.

på gång.

5 NOVEMBER

Information om universitetets 
etablering på Brunnshög

Beredningsgruppen för LU@SVS 
bjuder in anställda, studenter och 
andra intresserade till ett informa-
tionsmöte om Lunds universitets 
möjligheter gällande en etable-
ring på Brunnshög. Kl 15.00–16.00 
Palaestra et Odeum, Paradisgatan 
4, Lund.

6 NOVEMBER Arkitekturseminarium. 
Just nu renoveras många hyreslägenhe
ter. Vad händer med människors rätt till 
en god inomhusmiljö? Vi får besök av en 
en forskargrupp från Danmark som tagit 
helhetsgrepp om människa och inom
husmiljö. Seminariet är kostnadsfritt men 
obligatorisk anmälan till eja.pedersen@
arkitektur.lth.se Kl 13.15–16.00 Hörsalen 
IKDC, Sölvegatan 26, Lund.

6 NOVEMBER Föreläsning. Eric War
rant, professor i funktionell zoologi vid 
Lunds universitet föreläser om ”Nattens 
otroliga navigatörer – hur synen och 
jordens magnetfält hjälper nattakti-
va insekter att hitta rätt i mörkret”. Kl 
14.00 i Pingstkyrkans stora sal, Stora Sö
dergatan 25, Lund.

6 NOVEMBER Forskningens Dag i 

14 NOVEMBER 

1,5 eller 2 grader – eller ännu mer

FN:s klimatpanel IPCC gav i början av 
oktober ut en rapport om vad som 
krävs för att begränsa klimatupp-
värmningen till 1,5 grader. Markku 
Rummukainen, professor i klima-
tologi vid Centrum för miljö- och 
klimatforskning, diskuterar möjlig-
heterna att nå Parisavtalets mål om 
långt under 2 grader och ambitio-
nen att uppnå ett 1,5-gradersmål. 
Han är Sveriges officiella kontakt 
med IPCC och har medverkat i dess 
tidigare kunskapsutvärderingar. Kl 
18.00–19.30 Lunds stadsbibliotek, 
atriumgården, Lund.

15 NOVEMBER Symposium. “The 
Pufendorf IAS Symposium on Migra-
tion – Moving ahead: exploring social 
transformations in the age of migra-
tion”. Program och anmälan: www.pi.lu.
se Kl 08.30–16.00 Pufendorfinstitutet, 
Lund.

16 NOVEMBER Symposium. ”Artifi-
cial intelligence in medical imagning”. 
Kl 08.15–12.00 demonstrationsrum 10, 
Röntgenkliniken, Cblocket, Universitets
sjukhuset i Lund. Anmälan görs via http://
aiml.lu.se/events/registration20181116/ 
Kontakt Finn.Lennartsson@skane.se



LUM NR 5 | 2018     41

22 NOVEMBER Seminarium. “Ethical, 
legal & social consequences of artifi-
cial intelligence” – AIML@LU workshop. 
Anmälan: http://aiml.lu.se/events/registra
tion/ Kl 09.30–15.00, Lundmarksalen, Söl
vegatan 27, Lund.

22 NOVEMBER Konferens. ”Under 
strecket 100 år – en konferens om 
kunskapsförmedling i offentlighe-
ten”. Under 2018 firar Under strecket 
hundra år som daglig essäsida i Svenska 
Dagbladet. Sedan 1918 har över 35.000 
artiklar publicerats i detta unika forum för 
kulturkritik, fördjupning och popularise
ring av forskning och vetenskap. Kl 13.00–
18.00 LUX, Lund. Anmälan: johan.ost
ling@hist.lu.se senast den 15 november.

22 NOVEMBER Graduate Fair. Planerar 
du att läsa vidare efter din kandidatexa
men? Kom till Lunds universitets Graduate 
Fair för att lära dig mer om vilka program 
som erbjuds på engelska vid Lunds univer
sitet! Kl 16.00–18.00 LUX, Helgonavägen 
3, Lund. Kontakt degreestudies@lu.se

disputationer.

20–21 NOVEMBER Workshop. “Pre-
dicting the interactivity of dissolved 
organic materia cross terrestrial and 
aquatic ecosystems”. Kl 09.00–16.00, 
Pangea, Geocentrum II, Lund. Kontakt: 
martin.berggren@nateko.lu.se

20 NOVEMBER Föreläsning. ”Citizen 
participatory journalism in Korea”, Ye
onho Oh, adjunct professor at the School 
of Journalism and Mass Communicatrion, 
Seoul, Korea, and founder and CEO of Oh
myNews. Kl 13.15–15.00 Centrum för Syd 
och sydöstasienstudier, rum 005, Sölvega
tan 18 B, Lund.

20 NOVEMBER Föreläsning. Lunds 
senioruniversitet: ”Ge oss orden, ge 
oss jorden – Land mot stad i 1930-ta-
lets svenska litteratur”. AnnSofi Ljung 
Svensson, universitetslektor i litteraturve
tenskap vid Malmö universitet. Kl 14.00–
17.00 i Pingstkyrkans stora sal, Stora Sö
dergatan 25, Lund.

20 NOVEMBER Workshop. “Sharing 
as a new logic of innovation – plat-
form-based services in city tourism 
destinations”. Se sidan 38.

20 NOVEMBER Föredrag. ”Öde hav – 
kan zooarkeologin hjälpa oss att för-
utse våra vattens framtid?” Föredrag av 
Adam Boethius, forskare i historisk osteo
logi. Kl 15.15–16.00 LUX, Helgonavägen 
3, Lund.

21 NOVEMBER Seminarium. ”Talk: 
Sustainability #3 health and sustai-
nability”. Kl 08.45–10.30 Belfragesalen, 
D15, BMC, Klinikgatan 32, Lund. Info och 
anmälan, www.sustainability.lu.se/

North Korea”. SeoYoung Cho, Assistant 
Professor of Economics at PhilippsUni
versity of Marburg, Germany and visiting 
scholar. Kl 10.15–12.00 Centrum för Öst 
och sydöstasienstuder, rum 005, Sölvega
tan 18 B, Lund.

28 NOVEMBER Föreläsning. ”Ljudet 
av is som smälter”. Lektorn i musikve
tenskap Sanne Krogh Groth vid Lunds uni
versitet ger en bild av förhållandet mellan 
natur och musik. Kl 18.00–19.30 Lunds 
stadsbibliotek, atriumgården, Lund.

29 NOVEMBER Guided tour in the ro-
bot lab at LTH. Kl 08.45–10.00 Mhuset, 
Ole Römers väg 1, seminarierum E2328, 
Lund. Kontakt: Jonas.Wisbrant@cs.lth.se

29 NOVEMBER Föreläsning. ”Grän-
sens erfarenhet – erfarenhetens 
gräns”. En kväll om andlig och konstnär
lig kreativitet. Kl 18.30–20.30, Skissernas 
Museum, Lund.

4 DECEMBER Föreläsning. Lunds se
nioruniversitet: ”Skola för fred. Om en 
liten förening med stort uppdrag i ar-
bete för fred under fem olika regimer 
i över hundra år”. JanOlof Johansson, 
ordförande i Svenska Jerusalemsförening
en. Kl 14.00–17.00 i Pingstkyrkans stora 
sal, Stora Södergatan 25, Lund.

6 DECEMBER LUCSUS seminar about 
the H2020 project InnoForESt with LUC
SUS researchers Torsten Krause och Sara 
Brogaard. Kl 10.15, Wrangel, Biskopsgatan 
5, rum 117, Lund.

7 DECEMBER Symposium. ” FOCUS 
Asia: China´s role in Southeast Asia”. 
Kl 09.00–16.00 Centrum för Öst och syd
östasienstudier, Sölvegatan 18 B, Lund. 
Kontakt astrid.norennilsson@ace.lu.se

11 DECEMBER Föredrag. ”Çatalhö-
yük – en stenåldersstad i södra Anato-
lien”. Susan Hydén, doktorand i arkeologi. 
Kl 15.15–16.00, LUX, Helgonavägen 3, sal 
B251, Lund.

16 NOVEMBER 

Skissernas night! 

Besök Skissernas Museum under en 
spännade kväll med många intres-
santa och oväntade gäster och 
artister, konstupplevelser, liveak-
ter, performence, workshops och 
mycket mer. Fri entré. Kl 17.00–
23.00, Skissernas Museum, Lund.

För kommande disputationer vid Lunds uni
versitet, se www.lu.se/lup/disputations

22 NOVEMBER 

Ethical, legal & social conse-
quences of artificial intelligence

AIML@LU workshop. Arranged 
by the Network for Artificial 
Intelligence and Machine Lear-
ning at Lund University. This is a 
faculty wide platform for research, 
education and innovation in that 
area. Anmälan: http://aiml.lu.se/
events/registration/ Kl 09.30–15.00, 
Lundmark salen, Sölvegatan 27, 
Lund.

26 NOVEMBER Föreläsning. “The 
‘people´s war on terror’ and the mass 
internment of muslims in Xinjiang”. 
Open lecture with Dr.Rachel Harris (SOAS, 
University of London). Kl 13.15–15.00 
Centrum för Öst och Sydöstasienstudier, 
rum 005, Sölvegatan 18 B, Lund.

28 NOVEMBER Föreläsning. “Gender 
and human trafficking in South and 
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Anställda och studenter vid Lunds 
universitet inbjuds härmed att 
föreslå kandidater till Lunds uni-
versitets administrativa pris 2019. 
Genom priset vill universitetsled-
ningen uppmärksamma utmärkta 
insatser i administrationen inom 
hela universitetet.

För mer information gå in på 
www.medarbetarwebben.lu.se/
article/nominera-kandidater-till-
administrativa-priset”

Förslagen ska vara inne senast 
den 19 november.

hänt.

Donation till forskning 
om primaters beteende 
Lundabon Pia Althin har donerat 
350.000 kronor till inköp av en ögonrörel
semätare till ett forskningsprojekt om pri
maters kognitionsförmåga. 

– Donationen är central både för att 
utveckla infrastrukturen och för att möj
liggöra nya forskningsprojekt med ögon
rörelsemätning som bas, säger en tack
sam kognitionsforskare, Tomas Persson.  

LTH-lag vann Nordiska 
studentmästerskapen 
i programmering
Efter två veckors träningsläger i  Barcelona 
vann ett lag från Lund de Nordiska 
Student mästerskapen i programmering. 
Laget bestod av Björn Magnusson (data
vetenskap), Lars Åström (teknisk mate
matik) och Jonatan Nilsson (dataveten
skap). Vinsten innebär att de representerar 
LTH vid regionfinalen i Eindhoven den 23–
25 november. Därefter väntar världsfinalen 
i  Porto i början av april nästa år. 

Forskning om hur anhöriga 
drabbas vid cancer 
prisas av LMK-stiftelsen
Marlene Malmström är en av två fors
kare som delar på LMKstiftelsens medi
cinpris på 750.000 kronor. I sin forskning 
belyser hon anhörigas perspektiv och ut
maningar vid cancersjukdom. Marlene 
Malmström är forskare vid Palliativt ut
vecklingscentrum och Institutionen för 
hälso vetenskaper vid LU. 

Nominera din 
favoritadministratör!

Pris till forskning 
om livet efter stroke
Teresa Ullberg, forskare och spe-
cialistläkare i neurologi vid Lunds 
universitet och Skånes universitets-
sjukhus, tilldelas Sparbanken Skånes 
Forskningspris på 100.000 kronor 
för sin forskning om stroke. Med 
sin avhandling har hon bland an-
nat hittat brister i den långsiktiga 
stroke vården. Bakom priset står 
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

Lysande 40-åring
Planetariet i Lund öppna-
des i Gamla observatoriet 
i Stadsparken i oktober 
1978. Numera finns anlägg-
ningen hos Vattenhallen 
Science Center där man 
hade födelsedagskalas 
för 40-åringen den 13 
och 14 oktober. Den nya 
föreställningen ”Andra 
världar” premiärvisades 
och allmänheten fick prova 
på att bygga planeter och 
astronomiska instrument i 
experimenthallen. Även en 
utställning om planetariets 
fyrtio år i Lund visades.

REDAKTÖR: MARIA LINDH

Programmeringsmästare: Björn Magnusson, 
Lars Åström och Jonatan Nilsson.

Planetariet visar en värld av stjärnor, planeter, galaxer 
och kometer. foto: håkan röjder

Neurolog Teresa Ullberg.
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cerebrovaskulär sjuk
dom med ultraljud 
och är vidare känd för 
sina arbeten om små
kärlssjukdom, stroke i 
bakre skallgropen och 
stroke hos unga. Han 
har publicerat över 
400 arbeten.

Priset, medaljen 
och diplomet delas ut vid Läkaresällska
pets årshögtid den 13 november 2018.

... biolog som vann Lunds univer-
sitets delfinal till Forskar Grand 
Prix, en tävling som går ut på 
att presentera sin forskning så 
inspirerande som möjligt på fyra 
minuter. Den 26 november är det 
final på Nalen i Stockholm med 
vinnarna från landets lärosäten. 

Hur laddar du inför finalen?
– Jag funderar lite på hur jag kan göra 
talet mer spännande och inspirerande 
utan att tumma på korrektheten. Alla 
deltagare i Lundauttagningen fick bo-
ken Talk like TED som jag läser just nu, 
men den använder jag nog mer för att 
förbättra mina vanliga föreläsningar 
än just för finalen.

Varför är det så fängslande med 
pollinering?

Bo Norrving, professor i neurologi, har 
fått David Ingvars pris på 30.000 kronor 
och Svenska Läkaresällskapets 200årsme
dalj i brons. 

I motiveringen kan man bland annat 
läsa att Bo Norrvings framgångsrika karriär 
spänner över de senaste decenniernas fan
tastiska framsteg inom strokevården.

Han ligger bakom den epokgörande 
studien som visade att aspirin i små mäng
der förebygger stroke, han var pionjär för 
in förande av undersökning av kärlträdet vid 

Två naturvetare 
får ERC-miljoner
Två lovande forskare vid Fysiska institutio
nen får prestigefyllda startbidrag på cirka 
1,5 miljoner euro vardera av Europeiska 
forskningsrådet ERC. 

Den ena är Jesper Wallentin som un
dersöker om nanotrådar kan användas 
som röntgendetektorer, och den andra 
är Korinna Zapp som återskapar förhål
landena som gällde bara några miljondels 
sekunder efter Big Bang. Hon söker svar 
på om protonkollisioner kan skapa kvark
gluonplasma i miniatyr eller om datan har 
feltolkats. Det kan också vara så att na
turen döljer något som forskarna inte har 
kommit på ännu.

Tre masterstudenter 
i konst belönades
Samtidigt som tre av Sveriges största 
konststipendier delades ut i slutet av ok
tober i Malmö till Ingela Ihrman, John 
Skoog och Ylva Westerlund med 
350.000 kronor vardera, fick tre master
studenter vid Konsthögskolan 100.000 
kronor vardera. De tre är Ellinor Lager, 
Joana Pereira och Joakim Sandqvist. 
Pengarna kom från Edstrandska stiftel
sens stipendiefond.

Lundamedicinare 
blev en av årets Ragnar
Söderberg-forskare
Ragnar Söderbergs 
stiftelse beviljar i år 
anslag om 24 mil
joner kronor till tre 
framstående unga 
forskare i medicin. 
Charlotta Böiers 
vid Molekylär
medicin och gente
rapi är  en av dem. 
Hon forskar inom akut lymfatisk leukemi 
som  är den vanligaste cancersjukdomen 
hos barn.

Grattis Lina Herbertsson...
– Jordgubbar, kakao, blommor, bin 
och gulliga humlor! Säger inte det 
sig självt? Det mesta som har med 
pollinering att göra är ju trevligt och 
spännande, men att en tredjedel av 
alla grödor vi odlar och nästan alla 
blommande växter pollineras av 
insekter gör det ju också till en viktig 
hållbarhetsfråga. Idag när många 
pollinerare minskar samtidigt som vi 
står inför enorma utmaningar med 
förändrat klimat och växande befolk-
ning är det viktigt att ta reda på hur 
vi kan kombinera matproduktion och 
bevarande av biologisk mångfald. Jag 
tror att rätt utnyttjande av polline-
rande insekter kan hjälpa oss med det, 
men då måste vi först ta reda på hur 
vi ska gå tillväga. Därför är det ju en 
fantastisk möjlighet att få forska på 
sådant här!

JENNY LOFTRUP

Prisas för sina framgångar inom strokevården

Bo Norrving.
Charlotta Böiers.

Pollinerings-
experten Lina 
Herbetsson 
ska försvara 
Lunds färger 
vid  finalen i 
Forskar Grand 
Prix. foto: 
jessica bloem
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Hallå Anette Agardh...
… professor i global hälsa som leder det forsknings-
baserade projektet Tellus. Projektet startades efter 
metoo-rörelsen för att kartlägga trakasserier vid LU 
samt för att skapa ett bättre förebyggande arbete 
mot diskriminering och trakasserier. 

Hur går det med intervjuerna 
om sexuella trakasserier?
– Nu börjar vi göra intervjuer med per
soner som har själva har blivit utsatta 
för sexuella trakasserier eller har agerat 
på ett sätt som i efterhand känts min
dre lämpligt. Nästa steg är att bjuda in 
till gruppdiskussioner som mera allmänt 
tar upp synen på sexuella trakasserier 
på arbetsplatsen eller i studiemiljön. Här 
kommer diskussionerna att inriktas på 
samtalsklimat, arbetskultur och organi
sationsstruktur. Detta kommer att utgöra 
underlag för utvecklingen av en enkät för 
att kvantitativt kunna mäta före komsten 
av sexuella trakasserier. 

Är sexuella trakasserier ett stort 
problem på LU?
– Det vet vi inte än, men vi kan anta att de 
problem som förekommer inte blir kän
da för verksamheten eftersom det ofta är 
förenat med rädsla för konsekvenser och 
skam att anmäla. Sexuella trakasserier 
upplevs generellt som ett dolt problem 
på våra arbetsplatser och i studiemiljön. 
Den som är utsatt kanske till och med läg
ger skulden på sig själv. Vi har inga siffror 

idag på hur det egentligen ser ut, men vi 
vet att det har gjorts utredningar i olika 
omfattning i verksamheten genom åren, 
även om de inte alltid är sökbara i diariet. 

Vad är det ni vill ta reda på?
– Vi vill ta reda på hur det ser ut på LU. Me
toorörelsen har synliggjort en tystnads
kultur kring sexuella trakasserier som be
höver studeras närmare. Vi behöver förstå 
mer kring normer, hierarkier, maktrelatio
ner och beroendeförhållanden i den aka
demiska miljön. Resultatet från studierna 
ska utmynna i ett kunskapsunderlag och 
rekommendationer för att stärka det för
byggande arbetet mot sexuella trakasse
rier. Vårt syfte är inte att uppmana per
soner att anmäla, utan att utifrån de svar 
vi får skapa en bättre bild av både natu
ren av sexuella trakasserier och hur vanligt 
före kommande de är. 

Vad händer om folk mår dåligt un-
der processen? 
– De som deltar i studien kommer att få 
information och kontaktuppgifter vart de 

kan vända sig om de vill prata med nå
gon, har frågor eller behöver stöd. 

Vad är det för skillnad mellan 
sexuella trakasserier och sexuellt 
övergrepp?
– I lagstiftningen är det stor skillnad på 
begreppen, även om de ofta överlappar i 
dagligt tal. Sexuella trakasserier definieras 
i diskrimineringslagen, som är civilrättslig 
lagstiftning, medan begrepp som sexu
ellt ofredande och övergrepp definieras 
i den straffrättsliga lagstiftningen. Men 
som sagt i vardagen definieras begreppet 
sexuella trakasserier väldigt brett och om
fattar allt från ovälkomna antydningar till 
sexuellt övergrepp och våldtäkt. 

När kommer resultatet av forsk-
ningsprojektet?
– Vi hoppas kunna presentera resultat i 
form av ett kunskapsunderlag senast un
der april nästa år.
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