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– Förr spelade varje utbildning för 
sig. Men titta på min stråkorkester 
– här har jag studenter från både 
jazz- och folkmusikutbildningen, 
säger Wieska Szymczynska, lärare 
i fiol och kammarorkester sedan 
tjugo år på Musikhögskolan i 
Malmö.

Hon var en av många som visade upp sig 
och sina studenter under Musikhögskolans 
öppna hus i slutet av november. Och det var 
skönt att vila en stund i den klassiska musi-
ken efter slagverk, elgitarrer och all trängsel 
bland de många besökarna.   

– I år har vi dragit på med extra allt, berät-
tar Ove Torstensson, projektledare för eve-
nemanget som är årligt återkommande se-
dan två decennier tillbaka.

nytt för i år var fler programpunkter och 
att besökarna själva deltog i sång- och in-
strumentövningarna i högre utsträckning. 
Bland tipsrundor, utställningar och konser-
ter hölls det öppna lektioner, masterclass 
och workshops som välkomnade alla intres-
serade. Vidare höll man sitt hus öppet ända 
till kvällen för att så många skolungdomar 
som möjligt skulle få möjlighet att besöka 
Musikhögskolan.

– Vår viktigaste målgrupp är förstås gym-
nasister och elever på folkhögskolor med 
musikinriktning, men vi vill också nå barn 

Musikhögskolan 
med extra allt

  3

t

Det var fullt ös i varje vrå  när 
Musikhögskolan bjöd in till öp-
pet hus. Överst till höger är det 
studenter från rockutbildning-
en som uppträder med Isabelle 
Juhlin som vokalist.
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t och ungdomar redan i grundskolan för att 
tidigt väcka intresset för musik, säger Ove 
Torstensson. 

Han menar att det är svårt för dagens 
föräldrar att komma igenom allt brus och 
uppmuntra sina barn till att bruka allvar 
med sina instrumentlektioner när de kom-
mer upp i tonåren. 

– Sedan många år är det brist på tillräck-
ligt kvalificerade sökande till musikerutbild-
ningen på oboe och fagott därför att det är 
för få som spelar dessa instrument. De be-
hövs i en symfoniorkester som tillhör vårt 
västerländska konstmusikarv som vi vill vår-
da och behålla.

PoPuLärast på Musikhögskolan är pop-, 
rock-, och jazzutbildningarna. Det är också 
särskilt trångt i den salen där studenter från 
rockutbildningen visar prov på sina färdig-
heter. Sångerskan Isabelle Juhlin är inne på 
sitt andra av fem år, och en amatör undrar 
vad hon och resten av rockmusikerna har 
mer att lära. De låter alla som professionel-
la musiker.  

– Många av oss är frilansmusiker på friti-
den, säger hon – och menar att det behövs 

som ett komplement till den pedagogiska 
utbildningen.  

– Men en dag i veckan har vi möjlighet att 
utveckla oss musikaliskt även här på skolan. 
Då tränar vi oss på sådant vi tycker vi behö-
ver och får chansen att prova på nya saker. 
Jag känner att jag utvecklas.

isabeLLe juhLin trivs väldigt bra med sina 
studier och tycker att stämningen är öppen 
och social. Och hon får många kramar och 
uppskattande ord efter sitt sångframträdan-
de som bekräftar detta. Men med jämställd-

heten på rockutbildningen är det lite si och 
så. Av ett 50-tal studenter finns det bara nio 
tjejer och sju av dem är dessutom sångare.

– Jag spelar piano också – men på frivillig 
basis tillsammans med studenter från andra 
utbildningar, säger Isabelle Juhlin som ett 
exempel på det numera gränsöverskridande 
samarbetet som fiolläraren Wieska Szymc-
zynska påtalade.

text: maria Lindh
foto: gunnar menander

Läs mer om Musikhögskolan och alla utbild-
ningar på www.mhm.lu.se

Ove Torstensson bjuder in till Musikhögskolans 
öppna hus.

Finstämda klassiska toner bjöd stråkorkestern på som leddes av Wieska Szymczynska, lärare 
i fiol och kammarorkester.

Här var det 
folkmusik!
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EU vill stimulera innovationer
Horizon 2020, EUs forsknings- och innovationsprogram för 2014–

2020, är en jättesatsning på dryga 70 miljarder euro som ersätter de tidigare 
ramprogrammen. Skillnaden mot förr är att en större andel av pengarna nu ska 
gå till forskningsprojekt som stimulerar till samarbete med industrin och övriga 
samhället. Detta är inte Lunds universitets starkaste gren, så frågan är nu hur – 
och om – universitetet ska anpassa sig för att få del av pengarna. 

Problematiskt minnas obekväma genier 
Bengt Lidforss, Herman nilsson-Ehle och Fredrik Böök var alla framstå-

ende lundaforskare. Men de hade också problematiska drag som alkoholism 
och intresse för rasbiologi respektive nazityskland. Hur ska vi idag minnas 
sådana personligheter?

Hur får vi det bäst på äldre dar?
nu fortsätter LUM äldretemat från förra numret. Vi träffar bl.a. forskare 

som studerar hur man kan närma sig det goda åldrandet både vad gäller 
äldreboenden och design av produkter för äldre. Och så får vi ta del av råd i 
handböcker i ”konsten att leva länge” som spridits ända sedan 1700-talet. 

Framtidens forskningsledare är redan här
LUM har träffat två av de fyra unga forskare vid LU, som av Stiftelsen 

för Strategisk Forskning har fått tio miljoner kronor vardera inom ramen för 
programmet ”Framtidens forskningsledare”. Möt kemisten Mikael  Lund och 
medicinaren Johan Jakobsson.

adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 
22100 Lund internpost: Hs 31 

e-post: lum@lu.se 

Lum på nätet: www.lum.lu.se

annonser: tomat annonsbyrå, www.tomat.
se tel 046-13 74 00/02, e-post PC: info@
tomat.se e-post Mac: material@tomat.se

Prenumerationer: Anställda vid LU får LUM 
gratis. Enskilda abonnenter – 190 kr/9 nr. För 
prenumeration kontakta Eva Andersson: 046-
222 70 10, Eva.Andersson@rektor.lu.se

adressändring: Anställda anmäler ändringar 
till katalogansvariga vid institutionen (motsv). 
Övriga skickar ändringsuppgifter till LUM, 
gamla adressrutan bifogas.

tryck: Lenanders Grafiska i Kalmar

nästa Lum: Manusstop 14 januari. Utkom-
mer 31 januari.

issn: 1653-2295

omslag: rafah Brhoum, lärare i arabiska. 
Foto: Gunnar Menander
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aktuellt.

samverkan. många fler företag än 
man räknat med vill låta någon av 
sina anställda tillbringa ett halvår 
på en institution vid Lunds univer-
sitet. 

det rör sig om ett projekt med 
syftet att skaffa den kompetens 
som företaget behöver för att 
utveckla en idé som ska leda till till-
växt och flera jobb inom företaget. 

LU Open leder detta s.k. interregprojekt 
med en budget på två miljoner euro. Men 
det är många parter inblandade som så ofta 
i denna typ av projekt som ska gynna sam-
arbete, tillväxt och utveckling i regioner som 
gränsar till varandra (se övriga parter ned-
an).

det var tidigt i höstas som LU Open gick 
ut med erbjudandet till företag i regionen 
om möjligheten till ett halvårs anställning 
(med full lönetäckning) vid en institution 
med forskning som passar det aktuella fö-
retagets inriktning.

– Det har varit ett betydligt större intresse 
än vi räknade med, säger Caroline Hansson 
som nu är i full gång med att gå igenom de 
89 fullvärdiga ansökningar som man fått in 
från företagsvärlden. 

av dessa ska 25 väljas ut och gås igenom 
även av övriga parter i projektet. Företags-
representanterna ska intervjuas och sen är 
det 14 som ska utses och beredas plats på 
en institution. 

Parallellt med att man tittar på ansök-
ningarna letar Caroline Hansson efter lämp-
liga forskarteam som passar de enskilda fö-
retagens utvecklingsidéer. Hon möter ett 
stort intresse även där.

– Det är många som vill backa upp och 
handleda folk från industrin, säger hon.

Främst handlar det om institutioner vid 
LTH och de medicinska och naturvetenskap-
liga fakulteterna. Men även Språk- och lit-

Lu oPen

LU Open är en enhet inom den 
universitetsgemensamma förvalt-
ningen som arbetar för att skapa 
tillväxt och ökad sysselsättning i 
regionen genom att på olika sätt 
öka samverkan mellan akademi 
och industri och det omgivande 
samhället. 

Huggsexa om företagsplatser 
på LU-institutioner

teraturcentrum, SOL, är aktuellt som mot-
tagare av företag.

Caroline Hansson menar att det blir en 
tuff konkurrens om de 14 företagsplatserna. 
Vid intervjuerna lägger man särskild vikt vid 
att utvecklingen av företagsidén ska leda till 
fler jobb, att det finns en forskningsdimen-
sion i idén (alltså ingen ren konsultverksam-
het), att den ska gynna Öresundsregionen, 
att personen i fråga har en förmåga att vara 
brobyggare mellan sitt företag och universi-
tetet samt att utvecklingsidén är förankrad i 
företagets ledning.

urvaLet av ansökningarna inklusive inter-
vjuerna ska vara genomförda senast 1 mars 
så att halvårsanställningarna kan påbörjas 
runt den 1 april 2014.

text: maria Lindh
foto: gunnar menander

övriga Parter i projektet ovan är Malmö 
högskola, Technical University of Denmark, 
Köpenhamns universitet, Copenhagen Bus-
niess School, Företagarna, Handelskamma-
ren, Sustainable Business Hub, Connect Skå-
ne, Connect Denmark, insSPIRe Food.

 

Caroline Hansson på LU Open är överväldi-
gad av den starka responsen från företag 
som vill kompetensutveckla sin personal på 
forskningsinstitutioner vid LU.
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PoPuLärvetenskaP. 18 populärve-
tenskapliga föreläsningar under en 
fredagseftermiddag i november. 
Årets Campus open komponerades 
av så vitt skilda teman som mode, 
ledarskapsmyter, smarta mobiler i 
transportforskningen, litterär turism 
och inte minst dick harrisons berät-
telse om staden som trotsade ödet.

– Själva namnet Campus Open syftar på att 
det tillverkades tennisbollar i Campus Hel-
singborgs lokaler på Tretorns tid, säger rek-
tor Jesper Falkheimer och välkomnar besö-
karna i en överfull aula. 

Historieprofessor Dick Harrison och kom-
munikationsexpert Timothy Coombs står 
för dagens inledande huvudnummer, följt 
av en färgstark ämnespalett av sexton kor-
ta föredrag.

kön ringLar sig LÅng och de besökare 
som inte får plats slussas vidare till hörsalen 
intill, där de kan följa Dick Harrisons spek-
takulära framträdande på storbildsskärm. 
”Var det på riktigt?” frågar sig någon ef-
teråt, och har inte riktigt uppfattat att fors-
karna uppträder live på andra sidan väggen.

– Helsingborg är staden som ideligen har 
råkat illa ut, men som gång på gång lyck-

ats återhämta sig, berättar Dick Harrison. 
Han håller åhörarskaran fängslad och berät-
tar bitvis återhållsamt, för att sedan plötsligt 
kasta ur sig orden med stegrande intensitet.

– Året var 1721 och Helsingborg hade 
nått sin absoluta botten, säger han med gäll 
röst och gestikulerar i sin medeltida dräkt. 
när pesten slog till och danskarna förgifta-
de brunnsvattnet fanns det till slut bara sju-
hundra invånare kvar!

Om Dick Harrison hade slutat där hade 
det blivit en ganska dyster historia som må-
lades upp för publiken. Men som tur var fick 
staden vind i seglen under 1800-talet och 
utvecklades till en blomstrande sjöfartsstad 
med flera betydande konsuler, som ”Ga-
loschkungen” Henry Dunker. 

heLsingborgs invÅnare förstod vikten 
av att vårda sina relationer med omvärlden, 
vilket är lika aktuellt på 2000-talet enligt Ti-
mothy Coombs, gästprofessor från Univer-
sity of Central Florida. 

– Public relations hjälper organisationer 
att nå sina mål, menar han. 

Ett exempel är nationella strokekampan-
jen, som drivs av Sveriges landsting och re-
gioner för att lära allmänheten symtomen 
på stroke.

– nationella strokekampanjen har 23 
626 likes på facebook. Mer än 170 000 per-
soner har gjort AKUT-testet, som är en del 
av kampanjen. För samhället i stort innebär 
det att människor får bättre liv, säger Timo-
thy Coombs.

ikeas vision att skapa en bättre vardag 
för de många människorna – och samti-
digt en hållbar framtid – kallas med kom-
munikationsexpertens ord ”Corporate so-
cial responsibility”. Och visst kan man väl 
säga att även Campus Open bidrar till ett 
bättre samhälle? 

– Vi vill vara en del av regionens utveck-
ling, och då är det viktigt att vi är öppna 
och kommunicerar vår forskning. Campus 
Open blev oerhört lyckat i år. Det kom över 
350 besökare som alla var intresserade av ny 
kunskap, säger Jesper Falkheimer, rektor vid 
Campus Helsingborg.

text: eva neLsson
foto: johan Persson

– Svenskar och danskar har turats om att sätta krokben för Helsingborg, berättar historie-
professor Dick Harrison. 

Levande historia 
vid Campus Open 
i Helsingborg
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mediCin. Christer Wingren hoppas 
få fram ett enkelt blodtest som kan 
avgöra om en patient har cancer i 
bukspottkörteln. annika jögi un-
dersöker vad syrebrist betyder för 
cellerna i en tumör. de är två av de 
nyinflyttade Lu-forskarna på medi-
con village, som visade upp sig vid 
ett öppet hus i november.

Alla universitetets cancerforskare har inte 
flyttat till Medicon Village – somliga har av 
olika skäl valt att stanna i sina nuvarande lo-
kaler med anknytning till sjukhusen i Malmö 
och Lund. Men drygt 200 LU-forskare har 
sedan sommaren flyttat in i Astra Zenecas 
gamla, delvis ombyggda och uppfräschade 
lokaler. Där samsas de med regionalt can-
cercentrum syd, region Skånes biobanker 
och ett antal medicintekniska företag med 
anknytning till cancerområdet.

Även om merparten av LU-forskarna till-

hör Medicinska fakulteten, så finns det ock-
så flera som hör hemma på Institutionen för 
immunteknologi vid LTH. Christer Wingren 
är en av dessa. Han vill utveckla ett sätt att 
hitta den allvarliga tumörformen pancreas-
cancer (cancer i bukspottkörteln) så tidigt 
att patientens liv kan räddas.

– Idag är det väldigt svårt att ställa dia-
gnos på pancreascancer, eftersom sjukdo-
men har så diffusa symtom. Patienten mår 
illa och går ner i vikt, men det kan ju ha en 
mängd andra, enklare och vanligare orsa-
ker. när tumören till slut upptäcks är den 
nästan alltid så stor att cancern inte går att 
behandla, förklarar Christer Wingren.

PanCreasCanCer är ganska ovanlig. Med 
900 fall per år kommer den först på 14e plats 
bland cancersjukdomarna vad gäller antal 
drabbade. när det gäller antal patienter som 
dör ligger den däremot som nummer fyra, 
just för att den är så svår att upptäcka i tid.

– Om man kunde hitta cancern genom 
ett enkelt blodprov skulle en sådan under-
sökning kunna göras på ett tidigt stadium. 
Cancern skulle då kunna upptäckas medan 
den ännu går att behandla. För mig som 
forskare vore det fantastiskt att få fram en 
diagnosmetod som verkligen kan göra skill-
nad! säger Christer Wingren.

han var en av ett 30-tal LU-forskare som 
kort presenterade sin forskning på Medicon 
Villages öppna hus. Besökarna kunde också 
gå runt i de två byggnader där LUs forska-
re är inrymda och se t.ex. hur tumörprover 
bereds inför en vävnadsundersökning, hur 
man mäter mängden av cancerceller i blo-
det och hur syrenivån i ett tumörprov kan 
regleras i särskilda undersökningskammare.

För den senare forskningen stod bland 
andra Annika Jögi och Caroline Wigerup. 
De forskar om kopplingen mellan syretill-
gång och tumörers aggressivitet, dvs. ris-

Christer Wingren vi-
sar hur stora tumö-
rerna i bukspottskör-
teln brukar vara när 
man hittar dem. Och 
då är det för sent. 
Nu arbetar han på 
ett blodtest som ska 
kunna  diagnostisera 
sjukdomen medan 
den ännu är behand-
lingsbar. Med på bil-
den är också hans 
medarbetare Malin 
Nordström och Pay-
am Delfani.

Öppet hus på Medicon Village

Inblick i cancerforskarens vardag
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ken för att en tumör ger svårbehandlade 
metastaser.

– Somliga har velat bekämpa cancer ge-
nom läkemedel som stryper blodförsörj-
ningen till tumören. Men detta har visat sig 
fungera bara i vissa tumörformer. I  andra, 
som bröstcancer, kan syrebrist tvärtom 
göra tumören mer aggressiv, förklarar An-
nika Jögi. 

Hon och hennes kollegor har tillgång till 
tre så kallade hypoxikammare, där celler kan 
odlas under så naturliga förhållanden som 
möjligt. Genom att variera syrenivån i kam-
rarna från god syretillgång till dålig syretill-
gång (hypoxi) och nästan total syrebrist vill 
de försöka förstå kopplingen mellan syre-
brist och ökad metastasering.

34 forskargruPPsLedare från LU och de-
ras olika inriktningar beskrivs i en skrift som 
delades ut vid öppet hus-arrangemang-
et. Skriften presenterar Medicon Village 
som ”ett allsidigt cancercentrum med kli-
nisk, translationell och experimentell can-
cerforskning” för ”forskare med bakgrund 
inom teknik, onkologi och laboratorieme-
dicin som studerar olika aspekter på cancer 
från preklinik till behandling”.

text: ingeLa björCk
foto: gunnar menander

riskforskning. effekterna av 
den förödande tyfonen haiyan 
som på kort tid ödelade stora 
delar av filippinerna i början av 
november skulle blivit mildare 
om landet jobbat med systema-
tiskt riskreducering. det menar 
Per becker som är riskforskare vid 
Lth och mellan varven själv aktiv 
biståndsarbetare.

– då hade man kanske åter-
uppbyggt de förstörda mangro-
ve-träsken vilka fungerar som en 
buffert mot storm och erosion, 
och planerat så att folk inte bor 
vid utsatta kustområden i skjul 
med lösa tak av korrigerad plåt, 
exemplifierar han. 

Han nämner Kuba som exempel för att 
visa att det inte alls bara är reserverat för 
rika länder att jobba med riskreduceran-
de arbete. Där har man framgångsrikt in-
tegrerat riskreduceringen i det vanliga ut-
bildningssystemetet.

– Varenda kuban vet vad man ska 
göra när det kommer en storm. Alla har 
spännband och markspett för att binda 
fast tak och andra lösa prylar i trädgår-
den. 

tiLLsammans med en sydafrikansk kol-
lega håller Per Becker just nu på att skri-
va en artikel som efterlyser mer syste-
matiskt riskreducerande arbete inom Fn 
som idag jobbar för mycket ad hoc, me-
nar de båda. Deras rekommendation är 
att Fn istället bör verka för att varje land 
skräddarsyr sina egna lösningar. Organi-
sationen bör också samarbeta med uni-
versitet mer än de gör i dag. 

– Jag har rest runt i mer än 40 län-
der och alla länder har ett någotsånär 
välfungerande universitet. Bara i ett så-

dant fattigt land som Tchad finns två 
universitet. 

Dessutom; hjälporganisationer kom-
mer och går, men universiteten består.  
Per Becker nämner Tanzania som exem-
pel, där en internationell hjälporgani-
sation hade varit och utbildat personal 
på plats. Två år senare fanns bara en av 
de tjugo som gått utbildningen kvar i 
landet.  

för att samLa all den kompetens som 
universitetet rymmer har rektor Per Eriks-
son nyligen inrättat ett ”Centre for Socie-
tal resilience”, alltså en centrumbildning 
för att skapa det ”resilitenta samhället”. 
Begreppet resiliens är hämtat från eko-
login och kan i detta sammanhang för-
stås som ett samhälles förmåga och åter-
hämta sig eller motstå olika störningar 
och utgör numera en del av det vidare 
begreppet hållbar utveckling. Till skill-
nad från den besläktade centrumbild-
ningen ”Lund University Centre for risk 
Assessment and Management” ska det 
nya centrumet erbjuda infrastruktur och 
projekt även för forskare som inte alls de-
finierar sig som riskforskare kan ingå.

text: kristina Lindgärde
foto: kennet ruona

Annika Jögi visar en hypoxikammare, där cel-
ler kan odlas under så naturliga förhållanden 
som möjligt, och syrenivån kan varieras.

– Filippinska tyfonskador 
kunde ha blivit mildare

Per Becker varvar jobbet som riskforskare 
med arbete som aktiv biståndsarbetare.



10                          LUM nr 9 | 2013

Horizon 2020
Hur ska LU ställa sig till EUs nya innovationssatsning?

Universitetet måste bygga nya bro-
ar till näringslivet för att kunna ta 
del av miljarderna i EU-satsningen 

Horizon 2020. ll: petter lönegård
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– vi ska inte gripas av panik. 
grundforskningen är vår styrka och 
det vore rent ut sagt stolligt att 
drastiskt lägga om kurs. däremot 
ska vi jobba vidare med samverkan 
och inse att det är inom de breda 
samhällsinriktade projekten som 
mycket forskningsmedel kom-
mer att finnas framöver, säger 
klas malmqvist. han är professor i 
kärnfysik och chef för universitetets 
forskningsservice, som bland annat 
hjälper forskare att söka anslag och 
hitta i eu-djungeln. 

I dagarna har de första utlysningarna kom-
mit inom Horizon 2020 – EUs forsknings- 
och innovationsprogram för 2014–2020. 
Det är en jättesatsning på dryga 70 miljar-
der euro, eller 650 miljarder svenska kronor, 
som ersätter de tidigare ramprogrammen. 

En stor del kommer fortfarande att gå till 
ren akademisk forskning, och Lunds univer-
sitets forskare har hittills varit lyckosamma 
med att dra in den typen av EU-medel.

HJäLPARNA:

– Ingen anledning till panik
Ändå signalerar Horizon 2020 en föränd-

ring i och med att EU denna gång plussat 
på med ytterligare drygt 20 miljarder euro, 
som ska stimulera till samarbete med indu-
strin och övriga samhället. 

bred industrisamverkan och nytta är 
nyckelord. Ämnesmässigt är det fortfaran-
de starkt fokus på teknik, men man öppnar 
upp ytterligare för samhällsvetenskap och 
humaniora. Det finns en växande insikt om 
att teknik inte är lösningen på alla problem, 
utan det krävs också kunskap om människ-
or, politik och kultur.

Det är dock inte akademiska ämnen som 
avgör inriktningen på de projekt som kan 
komma ifråga för anslag. Forskarna ska vara 
med och formulera uppdragen men de ska 
präglas av vad brukarna – samhället och för-
tagen – vill och behöver. Och det som av-
gör om man får anslag är relevans och ”im-
pact”, dvs. hur man i varje projekt konkret 
tänker bidra till att lösa angelägna samhälls-
problem som exempelvis klimatfrågan, en-
ergiförsörjningen, ungdomsarbetslösheten 

detta är horizon 2020

vad: EUs nya forsknings- och innova-
tionssatsning de kommande sju åren. 
Stor bredd med allt från individuella 
projekt till samarbetsprojekt, allt från 
grundforskning till tillämpad forskning 
och marknadsnära aktiviteter.

hur myCket: Drygt 70 miljarder euro 
– dvs. närmare en tredjedel mer än 
tidigare ramprogram.

syfte: Stärka EU:s globala ställning 
inom forskning, återindustrialisera 
Europa, anta stora framtidsutmaningar 
– fattigdom, klimathot, ungdomsarbets-
löshet etc.

nyCkeLord: Impact – dvs. nytta, rele-
vans och genomslag i verkliga innovatio-
ner och samhällsförändringar. 

hur: Breda samarbeten mellan forsk-
ning, industri och andra samhälls aktörer 
– över nations- och ämnesgränser men 
också genom att stärka europeisk spets-
forskning. 

Lunds universitet är Sveriges främsta forskningsuniversitet och drar hem stora forsk-
ningsanslag både härhemma och i Europa. Vissa anslag går dock Lund förbi – näm-
ligen en del som satsas på innovation och nära samverkan med industrin och samhället. 

 Excellent grundforskning räcker inte för att ta hem de miljarder som EU nu satsar 
på att återindustrialisera Europa men också på att ta itu med exempelvis klimatfrågan 
i nära samarbete med omvärlden.

 Behövs innovationspengarna? Ska Lunds universitet sträva efter att ingå i de 
industrinära jätteprojekten eller koncentrera sig på spetsforskningen? Handlar det om 
att vara ”beredd till bådadera”? 
     Det här är första delen i LUMs serie om beredskapen inför Horizon 2020 – EUs 
nya stora forsknings- och innovationssatsning de kommande sju åren.

tema horizon 2020

t
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och den ekonomiska stagnationen i Europa. 
Just nu bedrivs mycket spetsforskning vid 

Lunds universitet med svenska strategiska 
forskningspengar och Linnéstöd. Även från 
EU har Lunds universitet relativt stora anslag 
till ren grundforskning. Men när det gäller 
att dra in innovationsanslag till tillämpad 
industri nära forskning, som ger kommersi-
ell utdelning och genomslag i samhället på 
annat sätt, så är fullbreddsuniversitet gene-
rellt inte lika framgångsrika och Lund är ing-
et undantag.

Klas Malmqvist, chef för universitetets 
Forskningsservice, är ändå inte allvarligt 
oroad.

ny sektion ska stödja forskning och innovation
1 januari 2014 bildas en ny sektion inom Lunds universitets gemensamma 
förvaltning med enheterna LU Innovation System, LU Open, Forsknings-
service, Etikprövningsnämndens kansli, Donatorrelationer samt Regional 
samverkan. Syftet är att öka stödet till forskare som söker anslag till både 
forskning och innovationsprojekt i den allt hårdare konkurrensen. Chef för 
den nya sektionen blir Klas Malmqvist, idag chef för Forskningsservice. 

– Så länge vi har de stora nationella forsk-
ningsanslagen är det inga bekymmer. Men 
visst, när dessa medel tar slut efter tio år kan 
det bli problem. Detsamma gäller om EUs an-
slag allt mer styrs över mot innovation. Vi ska 
inte ändra vår grundforskningsprofil, men 
om förutsättningarna att få anslag ändras 
måste vi förstås spela med – annars går vi ner.

Det handlar om att lära sig söka de nya 
pengarna, fortsätter Klas Malmqvist. Detta 
kräver en mer strategisk syn på det man gör 
som forskare. 

– Vi är väldigt duktiga på att beskriva 
forskningen som sådan, men inte vilken be-
tydelse den har för samhället. nu måste vi 

från scratch väva in hur forskningsresulta-
ten ska nyttiggöras. Det förutsätter ett an-
nat tänkande och att man förstår att det är 
angeläget.

största utmaningen för att kunna ingå i 
de stora innovationsprojekten är kanske att 
hitta samarbetspartners. EU kräver att det 
finns partners som garanterar att resultaten 
kommer till nytta och gör en verklig skillnad, 
förklarar Anneli Wiklander och Magnus Ed-
blad på Forskningsservice. De och deras kol-
leger ser sig som en blandning av hjälpare 
och guider och bistår med projektlednings-
bitarna och hjälper forskarna att formulera 
sig på ”EU-vis”. 

– Det är ganska lätt för fullskaliga uni-
versitet som Lunds att sätta ihop tvärveten-
skapliga projekt. Men det räcker inte, utan 
det krävs att man letar partners utanför uni-
versitetet, utanför Sverige, utanför forskar-
kretsar: företag, myndigheter, intresseorga-
nisationer, slutanvändare med flera, säger 
Anneli Wiklander.

Ekonomer som vill forska på hälsoeko-
nomi kan exempelvis inte nöja sig med att 

Anneli Wiklander och Magnus Edblad arbetar på Forskningsservice, som 
bland annat hjälper forskare att söka EU-anslag. foto: gunnar menander

t

Klas Malmqvist är chef för Forsknings service.

”Det är ganska lätt för fullskaliga universitet som Lunds att sätta ihop 
tvärvetenskapliga projekt. Men det räcker inte, utan det krävs att man letar 
partners utanför universitetet, utanför Sverige, utanför forskarkretsar.”
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Mäklarna:

– Om inte vi samarbetar 
gör någon annan det
– det är en ny värld och vi spelar 
på en global marknad, där vi kon-
kurrerar om finansiering. forskar-
na vill inte sälja sig för tillfälliga 
nycker. men den tuffa sanningen 
är att om inte Lunds universitet 
vill samarbeta med industrin, så 
vill någon annan det, säger Lunds 
universitets ”innovationsmäk-
lare” bengt streijffert och gunilla 
jönson.

Visst finns andra forskningsfinansiärer 
än EU och Vinnova, men kraven på sam-
hällsnytta ökar. Och de som menar att an-
slagen för samarbete med industrin och 
samhället inte är något för akademiska 
forskare – de lever världsfrånvänt, med 
risk att snart inte ha några forskningsre-

surser, menar Gunilla Jönson och Bengt 
Streijffert. 

Forskningen har svällt kopiöst på se-
nare år, staten har skjutit till stora pengar 
men framöver ökar kanske inte anslagen 
i samma takt. Ska verksamheten fortsät-
ta växa och hänga med internationellt, så 
krävs samarbete med industrin. Forskarna 
måste förstå industrins behov men också 
tvärtom, industrin måste förstå forskarna, 
fortsätter de. 

guniLLa jönson är seniorProfessor 

i förpackningslogistik och f.d. rektor för 
LTH. Bengt Streijffert är seniorrådgivare 
åt rektor Per Eriksson och var under tio 
år föreståndare för Öresundsuniversitetet.

Deras uppdrag är att engagera forskare 
i Lund i de stora nationella och   europeiska 

slå sig ihop med medicinare. I varje projekt 
måste finnas samhällspartners med egna 
nätverk som man kan dela och samverka 
brett med. Och alltså inte bara i Skåne och 
Sverige utan i hela Europa. 

För specialiserade forskare kan detta 
upplevas som inte bara svårt och ovant 
utan kanske också avskräckande. Hur ska 
man få tid att forska om man ska lobba och 
nätverka hela tiden? Hur meningsfulla är 
de här jätteprojekten? Och det som fors-
karen tycker är angeläget, bedömer kan-
ske inte EU som relevant.

sÅ kan det vara, men man ska inte låta 
sig skrämmas av vare sig EU-retoriken el-
ler EU-byråkratin, kommenterar Anneli 
Wiklander och Magnus Edblad. Horizon 
2020 blir kanske inte så mycket annorlunda 
än de tidigare ramprogrammen. Den eko-
nomiska satsningen utgör dessutom bara 
en bråkdel av vad de olika EU-nationerna 
var för sig investerar i forskning, och fort-
farande finns alltså ganska mycket pengar 
till ren grundforskning också inom Hori-
zon 2020. 

– Men det finns mer än pengar att häm-
ta i de stora EU-projekten. Här har man 
chansen till både intellektuell korsbefrukt-
ning och att påverka samhällsutveckling-
en. Vill man göra en skillnad här och nu, 
får man vara beredd att röra sig över en 
större geografisk yta, och samarbeta med 
andra, olika en själv, sammanfattar Mag-
nus Edblad. 

– Det går ganska långsamt för en stor 
akademisk organisation att förändras – i 
flera avseenden är universitetet fortfa-
rande lite av ett elfenbenstorn, konstate-
rar Klas Malmqvist. Men han tycker alltså 
ändå att forskarna kan ta det ganska lugnt.

– Vi är duktiga och står oss bra i den 
internationella konkurrensen. Men för att 
hantera framtiden handlar det så klart om 
att förstå hur finansieringen och förutsätt-
ningarna håller på att ändras. Vi kommer 
att lyckas med det genom att prata om 
det, visa på goda exempel. Jag är inte så 
bekymrad över utvecklingen som många 
andra, säger Klas Malmqvist.

britta CoLLberg

 ”Vi är inte – som de mer nischade högskolorna 
– förberedda att arbeta utifrån företagens behov.”

t

tema horizon 2020

Gunilla 
 Jönson arbe-
tar med att 
knyta ihop 
lundaforska-
re med före-
tag och fors-
karkolleger 
i  Sverige – 
inom ramen 
för SIO, Vin-
novas nya 
strategiska 
innovations-
områden. 
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detta är en kiC

KIC står för Knowledge Innovation 
Community och är en särskild sats-
ning inom Horizon 2020 och är en av 
EUs största satsningar någonsin. Varje 
KIC får 1,5 miljarder per år under tio 
år från EU. Parterna investerar lika 
mycket i arbetstimmar, utrustning och 
kompetens.

Syftet är att återindustrialisera 
Europa och öka den globala konkur-
renskraften.

Hittills finns tre KIC:ar – Lunds 
universitet finns med på ett hörn i en 
KIC där KTH ingår och som handlar om 
informations- och kommunikations-
teknologi. 

Fem nya KIC:ar planeras de kom-
mande fem åren.

KIC är en fristående juridisk person 
med egen administration och tillhör 
alltså inte EU-byråkratin. KIC:arna 
sorterar under European Institute of 
Technology (EIT) i Budapest. 

Projektet är starkt industridrivet – 
företagen har majoritet.

Arbetet organiseras i noder och 
nätverk över hela Europa och är upp-
byggt efter Kunskapstriangeln, dvs. 
handlar om både utbildning, forskning 
och innovation.

detta är vinnovas sio

Strategiska innovationsområden. 
Arbetet ska styras av industrins behov 
och ha ett tydligt innovationsperspek-
tiv.

Vinnova fördelar anslagen. Varje 
SIO har en budget på mellan 10–50 
miljoner kronor.

Ett SIO har 20–25 partners, både 
universitet/högskolor och industriella 
parter, från olika ämnen och bran-
scher. Pengarna fördelas inte jämnt 
utan det är en förhandlingsfråga var 
de gör mest nytta.

SIO organiseras i noder och arbetar 
i stora nätverk. 

Syftet är att göra Sverige rikare och 
”träna” forskare och företag att sam-
arbeta och öka chansen att komma 
med i ännu större projekt i Europa.

innovationssamarbeten som kommer att 
dra igång de närmaste åren; Lunds uni-
versitet ska bli ett universitet i världsklass 
– också när det gäller innovation.

guniLLa jönson koncentrerar sig på att 
knyta ihop lundaforskare med företag 
och forskarkolleger i Sverige – inom ra-
men för SIO, Vinnovas nya strategiska inn-
ovationsområden. Bengt Streijffert sitter i 
styrgruppen för det som man hoppas och 
tror ska bli Lunds universitets första KIC 
– en Knowledge Innovation Community 
med inriktning på livsmedel (se faktaruta). 

– Vi ligger långt framme i planeringen 
för Foodbest som detta KIC-projekt kall-
las. Vi har vad jag vet inga konkurrenter. 
Så om allt går som förväntat får vi en fly-
gande start 2016 då pengarna kommer, 
säger Bengt Streijffert.

Det är viktigt att förstå det dubbla syf-
tet med de innovationsmiljarder som de 
närmaste åren delas ut av EU, Vinnova 
och andra, menar både han och Gunilla 
Jönson.

– Det handlar om att ta sig an stora glo-
bala utmaningar som exempelvis klimat-
hotet och energiförsörjningen. Men lika 
viktigt är att starta återindustrialiseringen 
av Europa och se till att kontinenten åter-
får något av den konkurrenskraft den för-
lorat, förklarar Bengt Streijffert.

Båda menar att Lunds universitet har 
ett problem att hitta sin roll i innovations-
systemet och därmed att få del av innova-
tionspengarna – hos Vinnova liksom inom 
Horizon 2020.

– Det är en fantastisk fördel att vara 
ett fullskaligt universitet, men vi är inte 
utrustade med en organisation som gör 
att vi kan reagera snabbt på den här ty-
pen av utlysningar, och vi är inte – som de 
mer nischade högskolorna – förberedda 
att arbeta utifrån företagens behov, säger 
Gunilla Jönson.

Lunds universitet har tidigare inte 
fått särskilt mycket medel från statliga 
Vinnova, som ju fördelar anslag till indu-
strinära projekt. Lunds utpräglade grund-

”Vi behöver spets i forskningen. Men för att lösa 
komplexa problem och stärka Europa måste vi 
samarbeta, dela kunskap och ta intryck av vad 
som behövs och är relevant.” 

t

Bengt 
 Streijffert 
 sitter i styr-
gruppen för 
det som man 
hoppas och 
tror ska bli 
Lunds univer-
sitets första 
KIC.



LUM nr 9 | 2013     15

ett innovationsområde där Lunds 
universitet ligger väl framme 
är livsmedel. sextio procent av 
livsmedelsindustrin finns i skåne 
och universitetet har flera fram-
stående forskningsmiljöer som 
samarbetar med industrin. Lund 
spelar också en ledande roll i ett 
konsortium som lobbar intensivt 
för en kiC om livsmedel. 

– vi är väl placerade och allt 
talar för att vi får denna food-
kiC, säger bengt streijffert som 
sitter i styrgruppen tillsammans 
med Lus rektor Per eriksson och 
representanter för köpenhamns 
universitet.

– KIC:en är en skapelse som inte finns 
någon annanstans i världen, förklarar 
Bengt Streijffert. En gräns- och bransch-
överskridande organisation med ambi-
tionen att inte bara slussa pengar utan 
allvarligt influera industri-, forsknings- 
och utbildningspolicys fram över. 

sex oLika noder kommer att finnas i 
Food Best – eller Food for Life – som den-
na KIC kallas. De är: Danmark/Sverige, 
nederländerna/Belgien, Tyskland/Öster-
rike/Schweiz, Frankrike/Spanien, Italien 
samt Storbritannien/Irland.

– I Sverige har vi i stort sett hela för-
packnings- och livsmedelsindustrin 
bakom oss och från högskolevärlden är 
förutom Lund även SLU och Chalmers 
engagerade liksom högskolorna i Halm-
stad, Kristianstad och Malmö. Tre regi-
oner, Skåne, Halland och Västra Göta-

Lund hoppas på 
en livsmedels-KIC

land, är med som sponsorer.
Denna ”Food-KIC” kommer att 

handla en hel del om utbildning. I livs-
medelsindustrin i Europa arbetar fyra 
miljoner människor, men man står inför 
både ett generationsskifte och en nöd-
vändig förnyelse. Och det är svårt att få 
kvalificerad arbetskraft.

– Industrin har ett skriande behov av 
utbildat folk, från basal nivå till forsk-
ningsnivå. Förhoppningen är att Lunds 
universitet ska kunna spela en roll här, 
kanske genom MOOCs, dvs. gratiskur-
ser på nätet öppna för alla. Kommer vi 
igång snabbt kan det bli en win-win: uni-
versitetet behöver satsa på e-lärande, 
livsmedelsindustrin behöver höja kom-
petensen.

det behövs ökade kunskaPer för 
att höja livsmedelssäkerheten, få bätt-
re barnmat, storköksmat och färdigmat 
och även bättre förpackningar. Inte bara 
i Europa utan i hela världen, fortsätter 
Bengt Streijffert.

– Med en växande medelklass i till-
växtekonomierna finns en marknad 
både för forskning, utbildning och pro-
dukter inom livsmedel. Visst – vi kan 
låta McDonalds ta över helt! Men vi kan 
också bidra med livsmedelskunskap och 
produkter som förebygger ohälsa, fet-
ma, resursslöseri och dessutom gynnar 
Europas ekonomi, säger Bengt Streijf-
fert, som menar att KICarna kommer 
att bli mycket betydelsefulla aktörer i 
Europa.

 – Det vore naivt att tro något annat. 

britta CoLLberg

i del 2 av Lums serie om horizon 2020:
”Mot Bryssel” LERU lobbar för samhällsvetare och humanister

forskningsprofil är också bakgrunden till att 
universitetet inte lämnat in någon egen an-
sökan om att leda ett SIO i den första an-
slagsutlysningen som det var deadline för i 
november.

– Däremot kommer flera av våra forskare 
i kraft av sin spetskunskap att sitta med i kär-
nan av ett antal SIO-ansökningar som andra 
parter ansöker om. Det är inte nödvändigt 
att finnas i ledningen för en SIO men det 
är viktigt att vara med i den innersta krets 
där problemen formuleras och det kommer 
våra forskare att vara, säger Gunilla Jönson. 

Besked om vilka SIO:s som får dra igång 
kommer i april 2014.

ett sio ska vara industristyrt, med 
tydligt innovationsperspektiv och visa hur 
det gör Sverige rikare. 

– Syftet är att svenska forskare och fö-
retag ska få träna på att samarbeta så de 
kvalificerar sig för ännu större projekt inom 
EU. Om man varit med i ett SIO som gått 
bra, och arbetat gränsöverskridande, går 
det lättare att ta nästa steg och göra sam-
ma sak på europeisk nivå.

Gunilla Jönson säger att hon har respekt 
för att alla forskare inte vill jobba så här till-
lämpat, men anser att fler inom de stora 
universiteten måste lära sig samarbeta med 
olika parter i omvärlden. 

– Vi ska vara glada för forskningspeng-
ar från Vetenskapsrådet, Formas etc. men 
måste möta kraven på implementering av 
kunskap i samhället. Det går inte att iso-
lera sig. 

bengt streijffert har samma åsikt. Det 
finns plats för både fri grundforskning och 
för tillämpad forskning i innovationsprojekt, 
för både klassisk akademisk utbildning och 
mer nischad utbildning som svarar mot in-
dustrins behov, menar han.

– Det handlar inte om att välja bort ”silo-
sarna”, vi behöver spets i forskningen. Men 
för att lösa komplexa problem och stärka 
Europa måste vi samarbeta, dela kunskap 
och ta intryck av vad som behövs och är re-
levant. Det ena utesluter inte det andra – vi 
kan, som universitetets valspråk säger, vara 
beredda till bådadera.

britta CoLLberg

tema horizon 2020



16                          LUM nr 9 | 2013

– Jag bär Syrien 
     i mitt hjärta

Första gången i Lund stannade hon bara 
ett par  månader. Det var 2011, hon var 
 Erasmus Mundus-stipendiat och under-
visade  i arabiska. Hon återvände hem 
till Syrien, men kriget förde henne 
snart tillbaka. Nu är Rafah 
Brhoum i Lund för att 
stanna. 

Rafah Brhoum 
trivs bra i Lund 
där hon under-
visar i arabiska, 
men saknar och 
oroar sig för sin 
familj hemma i 
det krigsdrab-
bade Syrien.
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rafah Brhoum är lätt att gilla. Hon har ett 
smittande skratt och hennes blick är alert 
och full av energi. LUM träffar henne på 
Centrum för Mellanösternstudier där hon 
undervisar studenterna vid det internatio-
nella mastersprogrammet i arabiska. 

rafah Brhoum kommer från Hama i Sy-
rien där hela hennes familj är kvar – tre brö-
der, en syster, mamma och pappa. 

– Tidigare bodde vi i Damaskus men när 
kriget bröt ut flyttade vi tillbaka till Hama, 
berättar hon.

rafah brhoum har en masterutbildning 
i att undervisa i arabiska som främmande 
språk.

Och i Syrien arbetade hon sex år som lä-
rare på universitetet i Damaskus.

 – Jag träffade studenter från hela värl-
den. Det var väldigt givande, jag lärde mig 
om olika kulturer.

Hon var inte oförberedd när hon kom till 
Sverige. Hon hade läst en hel del om landet. 
Praktisk hjälp att hitta boende och finna sig 
tillrätta i Malmö och Lund-området har hon 
fått från före detta studenter som hon un-
dervisat i Damaskus och som bor här.

Trots förberedelserna och att hon hade 
vissa kontakter är det inte okomplicerat att 
finna sig tillrätta i ett nytt land. Det svåraste 
är att familjen därhemma befinner sig mitt 
i ett krig. 

– Jag trivs i Sverige men jag tänker väldigt 
ofta på mitt hemland. Jag bär alltid Syrien i 
mitt hjärta, säger rafah Brhoum.

hon grubbLar myCket över hur hon kan 
hjälpa sin familj.

– Men jag kan ju inte göra något här ifrån 
och det tynger mig. Jag kan heller inte pra-

ta med dem om mina egna problem 
efter som jag inte vill lägga ytter-

ligare sten på bördan för dem.
Hon saknar hela familjen, 

men allra mest sin mamma och 
lillebror. 
– Jag är väldigt fäst vid min bror 

och bekymrar mig mycket för honom. 
Han gör just nu sin militärtjänst och den dag 
han är klar riskerar han att tvingas ut i kriget. 

Ibland när jag ringer får 
jag inte tag i honom och 
då blir jag väldigt orolig. 

när saknaden och en-
samheten känns svår att 
uthärda är jobbet en rädd-
ning för rafah Brhoum.

– Jag älskar att undervisa 
i mitt eget språk och att höra 
andra tala arabiska. Mina stu-
denter gör mig glad. när jag träf-
far dem lämnar jag problemen bak-
om mig och fokuserar på mitt jobb. 
Undervisningen hjälper mig att glömma 
det som är svårt.

hennes rÅd tiLL andra som befinner sig 
i samma situation är att göra samma sak, 
försöka lämna det förflutna bakom sig och 
koncentrera sig på sitt nya liv. 

– I Sverige finns det möjligheter att visa 
vad man går för och hitta jobb. Jag råder 
alla att studera det svenska språket och sät-
ta upp nya mål i livet. Om man vill arbeta 
och göra bra saker så kan man göra det. 
Det är viktigt att lära sig svenska. Jag läser 
allt om Sverige; om kulturen, civilisationen 
och språket, jag vill lära mig allt! Jag besö-
ker ofta ett språkcafé för att lära mig att tala 
bättre svenska. 

rafah bahroums eget drömmÅL är att 
doktorera. 

– Jag kämpar för att göra undervisning-
en så intressant som möjligt för mina stu-
denter genom att till exempel ta fram nytt, 
spännande material. Det måste vara roligt 
att lära sig ett nytt språk. Jag hoppas att få 
fortsätta mitt jobb som lärare, Inshallah .

text: anna heLLgren
foto: gunnar menander

rafah bahroum

född: 1980 i Hama, Syrien.
famiLj: Mamma, pappa och fyra 
syskon. 
fritidsintressen: Läsa, träna, spela 
tennis. 
drömmer om: Att doktorera.
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Bengt Lidforss, Herman 
Nilsson-Ehle och Fredrik Böök 
var alla framstående lundafors-
kare under förra seklet. Alla 
hade också djupt problematiska 
drag. Hur minns vi idag  sådana 
personligheter – och finns det 
utrymme i dagens akademi för 
avvikande profiler?

Briljanta och besvärliga
– hur hade vi handskats med dem idag?

Herman Nilsson-Ehle och Fredrik Böök – lundaforskare med intresse för 
rasbiologi repektive Nazityskland

Bengt Lidforss första maj-talar här på 
 Clemenstorget i Lund. Han var sin tids mest 
framstående akademiker, men hamnade 
ofta i bråk på grund av sin alkoholism.
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Om ”bra vetenskap och god mo-
ral” handlade nyligen ett sym-
posium organiserat av Fysio-
grafiska Sällskapet och Lunds 

Universitetshistoriska Sällskap. Temat var 
bland annat minnet av framstående perso-
ner. Ofta gäller frågan bara om man ska hyl-
la en person med en tavla, en inskription 
eller en minnesbok. Om den framstående 
personen också har osympatiska drag blir 
minnesarbetet däremot svårare.

Bengt Lidforss var sin tids främste aka-
demiska intellektuell i början av 1900-talet. 
Han var inte bara en lysande forskare, utan 
också populärvetenskapare, essäist och kri-
tiker med en enorm produktion som fort-
farande anses läsvärd. Som ateist och so-
cialist angrep han gärna kyrkan, vilket gav 
honom mäktiga fiender. Som alkoholist söp 
han inte sällan upp sina pengar och råkade 
i bråk. Han var också bisexuell, fick syfilis, 
hade trassliga förhållanden och blev (ö)känd 
för sin omoral.

herman niLsson-ehLe var likt Bengt Lid-
forss växtfysiolog och blev världsberömd för 
sin genetiska forskning. Men han var också 
högerman, knuten till riksförbundet Sveri-
ge-Tyskland och en av instiftarna för Sta-
tens institut för rasbiologi, i vars styrelse han 
länge satt med.

Fredrik Böök, slutligen, var en i Skandi-
navien och Tyskland välkänd litteraturhis-
toriker och skribent. Hans tyskvänlighet – 
mer grundad på en sorts stormaktssympati 
än på rastänkande – höll i sig genom andra 
världskriget och var länge en svår fläck på 
hans rykte.

Personer som likt Böök och nilsson-Ehle 
öppet stödde diktaturer eller rasistiska idéer 
skulle knappast bli långlivade på dagens uni-
versitet. Bengt Lidforss problematiska drag 
låg inte lika mycket i hans åsikter (även om 
han också kunde göra antisemitiska utfall) 
utan mer i hans beteende.

– Öppna förolämpningar mot namngiv-
na personer, och att nästan supa ihjäl sig, 
är ju verkligen tveksamt! säger med en lätt 
underdrift Bengt Olle Bengtsson, professor 
emeritus och en av arrangörerna för sym-
posiet.

Den geniale men besvärlige Lidforss var 

en udda person redan i sin tids akademi, 
och hade kanske inte alls rymts på Lunds 
universitet idag. Bengt Olle Bengtsson ser 
två skäl till det:

– Forskningen är mycket mer högpro-
duktiv numera, vilket gör att personer 
med alkoholrelaterade eller andra problem 
trängs ut. Alla vi som är äldre minns kufar 
och original som fanns förr, men som man 
inte ser idag.

– Alla universitet är också idag mer Pr-
medvetna och känsliga för omvärldens åsik-
ter. Lunds universitets värdegrund fungerar 
säkert oftast positivt, men kan även vid be-
hov användas mot personer som riskerar att 
ge universitetet dåligt rykte.

bengt oLLe bengtsson menar också att 
den ökade linjestyrningen i dagens univer-
sitet ändrat ledarskapets karaktär. En dekan 
och en lärare kunde förr talas vid om ett pro-
blem på ett kollegialt sätt, som i princip jäm-
ställda. nu får ett sådant samtal i stället lätt 
karaktären av en reprimand från en chef till 
en underordnad.

Ändå finns det en motkraft, menar han.
– Ungdomar strävar alltid efter att ut-

trycka sig på nya sätt, och brukar hitta vägar 

för det. Verkligt originella människor kom-
mer nog alltid att finnas, även inom univer-
siteten.

oCh hur bör vi minnas framstående fors-
kare som har obehagliga åsikter? Kanske 
just på så sätt att både det positiva och det 
negativa blir ihågkommet.

– Man ska inte sätta en peststämpel på 
människor i efterhand. Det var ju många i 
början av 1900-talet som uttryckte antise-
mitiska åsikter utan att kunna föreställa sig 
vad som komma skulle. Å andra sidan bör 
man vara öppen om de negativa sidorna 
hos en person som Lidforss, sa idéhistori-
kern Svante nordin vid symposiet. Han har 
skrivit ett av kapitlen i Universitetshistoriska 
sällskapets nyss utkomna bok om Lidforss 
(se faktaruta).

Kollegan Anna Tunlid såg växtfysiolo-
gen och genetikern Herman nilsson-Ehle 
som extra problematisk.

– Han använde sin vetenskap till ett ras-
hygieniskt projekt, att ge människor olika 
värde. Det tycker jag är värre än att ”bara” 
ha obehagliga åsikter i allmänhet, menade 
hon.

ingeLa björCk

Birgit Rausing och Bengt Olle Bengtsson tittar i Universitetshistoriska sällskapets nya årsbok 
om Bengt Lidforss. foto: gunnar menander
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I takt med att den svenska befolkningen blir allt äldre är det många praktiska 
frågor som får större betydelse. Det handlar till exempel om den bästa miljön 
på äldreboenden, den bästa designen av produkter för äldre, och om speciella 
äldrefrågor inom juridiken. 

I detta nummer av LUM fortsätter vi äldretemat från förra numret, och 
möter några forskare som studerat områdena ovan. Vi berättar också om hur 
den berömda 40-talistgenerationen beskrivs i media, och om de handböcker 
i  ”konsten att leva länge” som spridits ända sedan 1700-talet. 
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Bästa åldrandet
– hur får man till det?
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ända sedan 1700-talet har det fun-
nits handböcker i konsten att leva 
länge. de råd böckerna för fram har 
vi också alla hört: att vara måttlig i 
sitt leverne, sova regelbundet, leva 
ett aktivt liv och vara mycket ute i 
friska luften. men hur välgrundade är 
dessa råd? inte så värst, visar det sig.

– Det finns en hel del forskning idag om 
”superhundraåringarna”, människor som 
bevisligen levt mer än 110 år. De är nästan 
alla kvinnor, men i övrigt ser deras bakgrund 
mycket olika ut, säger Janicke Andersson. 

Medan några ”superhundraåringar” va-
rit måttliga med mat och dryck, så finns det 
andra som stoppat i sig en hel mängd chok-
lad och sötsaker, och några som till och med 
rökt. några har levt delar av sina liv i extrem 
fattigdom, medan andra tillhört överklas-
sen. Somliga har haft stora familjer, medan 
andra varit barnlösa.

handböCkernas rÅd för ett långt liv har 
uppenbarligen inte varit ”evidensbaserade”, 
för att använda en modern term. De har sna-
rare haft ett moraliskt syfte, menar Janicke 
Andersson, som skrivit sin avhandling just 
om dessa handböcker.

– Man ville fostra människor till ett plikt-
troget, arbetsamt och sunt liv. Förnöjsam-
het var en viktig dygd, liksom att avstå från 
alla sorters utsvävningar. Det var receptet 
för att bli långlivad, säger hon.

En klassisk handbok är ”Afhandling om 
en tarflig lefnads förmåner” (”fördelarna 
med ett enkelt liv”) av Luigi Cornaro. Dess 
1700-talsupplaga har kommit i nytryck 
gång på gång och läses fortfarande. Cor-
naro var en venetiansk adelsman vars över-
mått av mat och dryck fick läkarna att för-
klara honom dödsdömd redan vid 35 års 
ålder. Då övergick han i stället till en extremt 
asketisk diet på bara 400 gram mat och 500 

gram vin (!) om dagen, varpå han levde till 
hela 98 års ålder.

Att minska mängden kalorier ser många 
även idag som ett bra sätt att bromsa åld-
randet. Den populära 5:2-dieten, där två av 
veckans dagar ägnas åt fasta, är bara ett av 
flera exempel. Till det kommer en mängd 
idéer från modern medicin och bioteknik.

– Om man söker på begreppet ”Life Ex-
tension” får man upp allt från stamcells-
teknik och organtransplantationer till anti-
aging-krämer, vitaminer, hormoner och 
örtbehandlingar. Detta är en enorm och 
växande sektor med stora pengaintressen, 
säger Janicke Andersson.

hon stödjer många av dagens kost- och 
livsstilsråd eftersom de bevisligen ger en 
bättre folkhälsa. Hälsa är viktigt – men att 
däremot se ett långt liv som ett övergripan-
de mål är hon ganska skeptisk till.

– Jag vill hellre värdesätta livet medan 
det pågår än planera för en lång ålderdom 
redan idag. Det betyder inte att jag lever 

Inget enkelt recept 
för att bli superhundraåring

ohälsosamt, men jag tycker det är viktigare 
att fokusera på nuet än på att bli så gam-
mal som möjligt!

janiCke andersson tillhör nu forsknings-
centret CASE, Centre for Ageing and Sup-
porting Environments, och planerar ett 
forskningsprojekt om 40-talisternas åldran-
de. Denna generation anses ju vara så pigg 
och resursstark att den kommer att ställa 
helt nya krav på äldreomsorgen. En sådan 
”pigghetsbild” kan dock ställa besvärliga 
krav på dem som berörs.

– Alla 40-talister är ju inte rika, friska och 
vitala. Därför möter vi i reklamen bilder av 
glada seniorer på långresa sida vid sida med 
annonser för medel mot diabetes, reuma-
tism och kärlkramp och andra åldersrelate-
rade sjukdomar. Frågan är ju hur de som 
mår mindre bra påverkas av idealbilden av 
de aktiva, friska generationskamraterna, sä-
ger hon.

text: ingeLa björCk
foto: gunnar menander

tema äLdreforskning ii

Janicke Andersson har skrivit sin avhandling om handböcker för att leva ett långt liv.
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kärt barn har många namn – jätte-
proppen orvar, köttberget, rekord-
generationen. det handlar så klart 
om 40-talisterna. för några år sedan 
skrevs det mycket i tidningarna om 
deras förestående pension. nu när 
de flesta är pensionärer har det 
blivit tystare, enligt håkan jönson, 
äldreforskare och professor i socialt 
arbete. 

Ändå sedan 80-talet har man spekulerat i 
hur pensionen ska bli för just 40-talisterna. 
”Annat blir det när 40-talisterna blir pensi-
onärer” har blivit ett mantra, menar Håkan 
Jönson som tillsammans med kollegan An-
ders Jönsson gått igenom artiklar om 40-ta-
listerna i svensk press från 1995 och fram-
åt. I motsats till tidigare äldregenerationer 
som enligt gängse uppfattning är tysta och 
tacksamt tar emot vad som ges, uppfattas 
40-talisterna som mäktiga, krävande och 
ifrågasättande.

de är, enligt Håkan Jönson, den genera-
tion som tydligast beskrivs som en enhet 
med specifika karaktärsdrag. Personer föd-
da på 20- eller 30-talet klumpas sällan ihop 
på samma sätt. De som inte själva tillhör 
gruppen beskriver den ofta som bortskämd, 
självcentrerad och gynnad genom hela livet. 
Själva lyfter de däremot gärna fram klassre-
sor och ett långt och plikttroget arbetsliv.

Generationen beskrivs också ofta som 
handlingskraftig och kompetent. Så här skri-
ver Amelia Adamo i tidningen M-Magasin: 

”Vår generation uppfann tonåren för att 
kunna få roligt, dagis för att kunna jobba, 
radhus för att fler skulle få tillgång till jorden, 
chartern för att få resa billigt, förvandlade 
spa till en folkrörelse och uppfann botox för 
att se yngre ut”.

På senare år har dock antalet artiklar om 
40-talister minskat i pressen.

– Som mest skrevs det år 2005 när de 
äldsta i generationen började gå i pension, 
säger Håkan Jönson. Därefter har intres-
set för dem svalnat. Man kan se det som 
ett slags marginalisering: De som inte ar-
betar och betalar skatt är inte lika intres-
santa längre. 

Man kan också, enligt Håkan Jönson, 
ana en något ändrad attityd till generatio-
nen; från maktelit till några man klappar på 
huvudet med de lite överseende vänliga or-
den; ”Ja ja, ni 40-talister… ”

än sÅ Länge har dock inte generationen 
nått äldreboendena eftersom väldigt få un-
der 80 år finns inom äldreomsorgen. Men 
Håkan Jönson tror inte att deras intåg kom-
mer att innebära några omvälvande för-
ändringar. Visserligen kan man tydligt se i 
framför allt pensionärorganisationernas och 
turistnäringens kampanjer att den riktar sig 
till ungdomliga och moderna pensionärer 
med höga krav på ett gott liv, men äldre-
omsorgen är något annat.

– Det finns ett slags förnekelse i att tro att 
äldreomsorgen kommer att se annorlunda 
ut för 40-taliserna, säger han. Man måste 
ha i åtanke att 60 procent av de som bor på 
äldreboenden har någon form av demens 
och då är det kanske inte rimligt att tro att 
de kommer att bete sig helt annorlunda än 
vad dagens omsorgstagare gör.

men vissa förändringar kan man re-
dan nu ana. Det som var 40-talisternas 
ungdomskultur kommer säkert att märkas; 
Beatles och rockmusik på hemmen men 
även missbrukande 80-åringar och mer av 
äldrevård på fängelser.

– Droganvändningen tog fart med 
68-generationen och de som fastnat i miss-
bruk kommer snart att finnas inom äldre-
omsorgen, säger Håkan Jönson.

Han varnar för att förväntningarna på 
40-talisternas höga krav kan få motsatt ef-
fekt.

– Det hade inte varit politiskt accepta-
belt att tala om dagens omsorgstagare som 
bortskämda och pretentiösa gamlingar som 
ställer alldeles för höga krav. Men 40-talis-
terna är det accepterat att klumpa ihop och 
tala illa om.

I USA har man redan börjat protestera 
mot att 40-talistgenerationen ställer för 
höga krav på deras välfärd. ”Greedy gee-
zers” (snåla gubbar) har blivit ett begrepp 
och man karikerar dem som gamlingar som 
slåss med golfklubbor.

I USA protesteras det, enligt Håkan Jön-
son, alltid vilt när man befarar att något 
kommer att öka de statliga utgifterna. Men 
även i Sverige kan det vara känsligt när det 
uppfattas som att pensionärer slåss mot 
barn och barnbarn om de gemensamma 
resurserna.

– Vi får se om 40-talisterna blir den för-
sta generationen som beter sig annorlunda!

uLrika oredsson

Tystare om 40-talisterna 
sedan de blivit pensionärer

Håkan Jönson är äldreforskare och professor 
i socialt arbete. 
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– många kommuner anger att per-
soner på äldreboenden ska kunna 
leva ”så normalt som möjligt”, men 
vad menas med det? På äldrebo-
endet lever man i sin egen lägen-
het, men delar ofta vardagen med 
andra och får hjälp av personal. hur 
lever man normalt i en sådan miljö? 
det frågar sig tove harnett, fors-
kare i socialt arbete som studerar 
makt och begreppet ”normalt liv” 
på äldreboenden. 

Äldreomsorgen har kopierat målet, att kun-
na leva ett så normalt liv som möjligt, från 
handikappomsorgen där det har varit en 
ledstjärna för att hävda funktionshindra-
des rättigheter. Frågan är vad som ingår i 
begreppet ”ett normalt liv” för en gammal 
människa.

– Det tycks vara lättare att säga vad som 
är normalt för en tonåring än vad det är för 
en 89-åring, säger Tove Harnett. Eftersom 
det är svårt att sätta fingret på vad som är 
ett normalt liv för en äldre person är det 
också svårt att använda begreppet för att 
utkräva sina rättigheter. 

I sitt senaste forskningsprojekt, som fort-
farande är i sin linda, undersöker Tove Har-

det. Då brukar någon närstående få berätta 
det för personalen. Detta blir problematiskt 
eftersom man då utgår från att det går att 
överföra hur man vill ha det hemma med 
hur man vill ha det när man bor på ett äld-
reboende. Det finns en risk för att informa-
tion om hur man levt får en konserverande 
effekt enligt devisen en gång leverpastej-
mackor till frukost alltid leverpastejmackor 
till frukost. 

tove harnett berättar om en man som 
sagt att hans pappa uppskattade en rå men 
hjärtlig jargong. Själv brukade han säga till 
sin far ”kom gubbstrutt så går vi” för att få 
ut honom på promenad. 

– Det är förmodligen en sak att sonen 
säger det och en helt annan att vårdperso-
nalen gör det, resonerar Harnett.

Ett annat problem är förstås integriteten 
när någon annan förmedlar den gamles lev-
nadsberättelse. Kanske berättas saker som 
den boende helst inte vill ska komma fram? 

Tove Harnett vill själv inte ge några re-
kommendationer om vad som är ett opti-
malt äldreboende, bara sätta fingret på svå-
righeter som dyker upp i konkreta vardagliga 

situationer.
– En gyllene re-

gel är så klart att 
ge omsorg så som 
man själv skulle 
vilja ha omsorg 
när man blir gam-
mal, men det mås-
te så klart ställas 
mot vårdpersona-

lens realiteter i form av reglerade arbetsti-
der, säger Tove Harnett. 

Hon tror att framtidens äldreomsorg 
kommer att se annorlunda ut än vad den 
gör idag och att den långt ifrån är varken 
den optimala eller sista varianten.

uLrika oredsson

fotnot. Tove Harnett har tillsammans med 
kollegorna Håkan Jönson och David Wäster-
fors gett ut boken ”Makt och vanmakt på 
äldreboenden”. Projektet ”Vad är normalt på 
äldreboendet?” bedrivs tillsammans med Hå-
kan Jönson, baseras på intervjuer med äldre, 
personal, närstående, chefer, samt deltagan-
de observationer på två äldreboenden.

Hur lever man ”normalt” 
på äldreboende?

nett tillsammans med Håkan Jönson hur be-
greppet ”så normalt som möjligt” fungerar 
som ledstjärna för äldrevården.

Tidigare har hon studerat äldrevården ur 
ett makt- och van-
maktsperspektiv. 
Bland annat har 
hon ägnat sig åt 
begreppet hem-
likhet som kan-
ske inte är det för-
sta man tänker på 
när man hör ordet 
makt. Man utgår 
från att gamla människor gillar gamla saker 
och en viss typ av sysselsättningar. Därför 
är allmogemöbler, bingo och gudstjänster 
vanligt på dagens äldreboende. 

– Men vems ”hemlika” miljö är det man 
vill försöka efterlikna? Man får tänka på att 
det kan finnas ett ålderspann på tjugo år mel-
lan de boende, säger Tove Harnett. Inte skul-
le jag vilja bo i ett äldreboende i 80-talsmil-
jö bara för att jag är uppvuxen på 80-talet!

ett annat ProbLem med att efterlikna 
hemlikhet är att när vi väl blir så gamla att 
vi måste flytta till ett äldreboende, så kan-
ske vi inte själva kan tala om hur vi vill ha 

tema äLdreforskning ii

”Det tycks vara lättare att 
säga vad som är normalt 
för en tonåring än vad det 
är för en 89-åring.”

Tove Har-
nett stude-
rar begrep-
pet ”normalt 
liv” på äldre-
boenden. 
foto: oskar 
pollack
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– varför är produkter tänkta för äld-
re ofta så trista? visst är funktionen 
viktig, men sakerna kan ju gärna få 
vara snygga också!

det menar docent britt östlund, 
som forskar och undervisar om 
äldre och design.

Som exempel tar hon trygghetslarmet, en 
grå gummiblaffa som ska bäras på armen. 

– Den har sett likadan ut sedan 70-talet. 
Vad visar det om våra värderingar av äldre – 
att det inte spelar någon roll vad de har för 
saker på sig? Trygghetslarmet kunde ju lika 
gärna ha en vackrare utformning, så att det 
pryder armen som ett smycke! säger hon.

även ett doktorandProjekt på Institu-
tionen för designvetenskaper har sin upprin-
nelse i bristen på produkter som stämmer 
med äldre människors önskemål. 

– Jag fick kontakt med en möbelhandlare 
i Stockholm som hade ett undangömt sorti-
ment av tråkiga men praktiska fåtöljer och 
byråer för äldre. Dit gick personal från oli-
ka äldreboenden när de behövde ny inred-
ning. Äldre personer som kom dit på egen 
hand var däremot inte alls nöjda med utbu-
det av ”äldreanpassade” möbler, berättar 
Britt Östlund.

hennes doktorand Oskar Jonsson dispu-
terar i december på en avhandling med ti-
teln ”Möbler på äldre dar.” Han har arbetat 
på flera sätt: haft fokusgrupper, låtit ett 30-
tal äldre personer prova sittmöbler i ett labb 
på designinstitutionen, och intervjuat lika 
många personer i deras egna hemmiljöer.

– resultaten visade att de äldre hade 
många olika intressen, behov och önskemål. 
Den vanligaste synpunkten var att deras 
möbler var viktiga för att de passade just dem 

Varför så trista prylar för äldre?
som individer. Att möblerna passade bra till 
kroppen, fullgjorde sin uppgift och stämde in 
i miljön var också betydelsefulla delar av hel-
hetsupplevelsen, säger Oskar Jonsson.

han tyCker att äLdre människor bor-
de involveras mycket mer i utvecklingen 
och upphandlingen av möbler för äldre. Da-
gens rekommendationer om sådana möbler 
handlar i huvudsak om den åldrande krop-
pens fysiska förändringar, medan de äldre 
själva vill understryka sin identitet som ak-
tiva och oberoende individer.

Även Britt Östlund tycker att de äldres 
egna åsikter borde tas in mer vid utveck-
lingen av nya produkter. Men då måste man 
vara medveten om att ”äldre” inte utgör en 
likformig grupp. Så var det möjligen i början 
av 1900-talet, när bara ett fåtal människor 
kom upp i hög ålder. nu däremot är den äld-
re generationen så stor att den rymmer alla 

”Ippi”, den vita manick Britt Östlund håller i på den vänstra bilden, är en enkel apparat med vars hjälp den som inte har mobil eller dator i stäl-
let kan ta emot bild, ljud och text via TVn. Bilden till höger visar hur ett trygghetslarm skulle kunna se ut – designat som ett smycke, i stället för 
som en trist grå klump. 
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• ”Handla hemma”-terminalerna 
från 1990-talet skulle göra det möj-
ligt för gamla och sjuka att beställa 
hem mat direkt från affären. Men de 
blev sällan använda, eftersom man 
inte tänkt på att förankra tekniken 
hos de berörda. Vårdbiträdena hade 
en tyst kunskap om t.ex. vilken sorts 
frukt och vilken sorts bröd en viss 
person ville ha, som gjorde deras 
inköp mycket bättre anpassade till 
vårdtagarna.

• HaptiMap är ett EU-projekt vid 
Institutionen för designvetenskaper, 
där en mobiltelefon ska hjälpa syn-
skadade fotgängare att ta sig fram i 
staden. Här har det visat sig att äldre 
har särskilda problem. Har man torra 
fingrar, som äldre ofta har, fungerar 
mobilskärmens touch-funktion t.ex. 
dåligt. Det tar också längre tid för 
äldre ögon att växla mellan att titta 
på mobiltelefonen och att se sig 
omkring i utemiljön. Dessa tekniska 
problem tar forskarna nu hänsyn till 
i den fortsatta utvecklingen. 

• ”Ippin” är en IT-tillämpning där äld-
re människors vardag och erfarenhe-
ter fått styra utvecklingen. Det är en 
teknik som gör det möjligt att skicka 
ljud, bilder och text till och från en 
TV-apparat via en särskild fjärrkon-
troll med tre knappar. Eftersom TV-n 
redan tillhör allas vardagsliv har de 
äldre inte känt någon tveksamhet in-
för att prova detta enkla tillägg, utan 
tekniken har blivit väl mottagen. 

• Patienttvätten, lanserad på 
1960-talet, var en rörlig anordning 
med slangar, munstycken, tvättlap-
par etc. och en sadel för patienten i 
mitten. När personalen aktiverade 
maskinen började den automatiskt 
tvätta patienten ungefär som en 
biltvätt. Men både personal och pa-
tienter tyckte så illa om maskinen att 
den mycket snabbt fick tas ur bruk. 

teknikförsök med 
varierande framgång

varianter av personligheter, önskemål och 
beteenden. Skillnaden mellan friska och sju-
ka, och mellan ”fattigpensionärer” och äld-
re med goda resurser, spelar också stor roll.

– De individuella skillnaderna mellan 
människor minskar inte med åldern, utan 
ökar snarare. Ungdomar är mycket mer lika 
än vad äldre är 
idag. Att höra 
det brukar alltid 
förvåna mina 
studenter, som 
tror de är så uni-
ka! säger Britt 
Östlund.

En annan 
myt om äldre är 
att de genomgående är teknikfientliga el-
ler teknikrädda. Också fel, menar forskaren: 
dagens äldre generation har ju genomlevt 
och tagit till sig en enorm teknikutveckling. 
Däremot är många personer i hög ålder mer 
skeptiska till trender och mindre intresse-
rade av att skaffa sig status genom häftiga 
tekniska prylar. 

– Det är inte alltid viktigt att pröva det 
allra senaste och hänga med i utveckling-
en. Man väljer hellre medvetet vad man vill 
lägga tid och ork på. Har man inte behov av 
eller lust till en viss teknik, så tackar man nej 
– vilket inte är samma sak som att vara tek-
nikfientlig! framhåller Britt Östlund.

Hon tyck-
er snarare att 
äldre borde 
vara en bra 
grupp att tes-
ta nya innova-
tioner på, just 
för att de inte 
faller i farstun 
för nya saker. 

Hennes forskargrupp har också en särskild 
lista med äldre försökspersoner som ställt 
upp bland annat på att prova självgående 
dammsugare och robotar som ska kunna 
ge service och bättre kontakt med vården.

text: ingeLa björCk
foto: gunnar menander

tema äLdreforskning ii

”Äldre borde vara en bra grupp 
att testa nya innovationer 
på, just för att de inte faller i 
farstun för nya saker .” 

Nej detta är inte på riktigt, så här stora ska miniräknare för äldre inte vara! Teknik för äldre 
ska däremot vara bra och lättanvänd, och gärna marknadsföras just som ”enkla och bra pro-
dukter”. Det finns ju även yngre som vill slippa krångliga tekniska finesser, framhåller Britt 
Östlund.
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i usa finns särskilda äldrerätts-
advokater som hjälper seniorer att 
strida för sina rättigheter. i sverige 
litar vi än så länge på det allmänna 
välfärdssystemet – men hur väl pas-
sar dess lagstiftning ett samhälle 
med allt fler äldre i befolkningen?

Det studeras nu av en forskargrupp i äld-
rerätt vid Juridiska fakulteten. Med stöd av 
stiftelseanslag arbetar fyra professorer, två 
doktorander och fyra disputerade forskare 
med rättsliga frågor kring äldre människor.

– I vissa fall gäller det lagstiftning som 
berör äldre på särskilda sätt, utan att lagstif-
tarna verkar ha tänkt på detta. Andra lagar 
har uttalade åldersgränser, men har ibland 
tillkommit för länge sedan och passar kan-
ske inte dagens samhälle, säger professor 
Ann numhauser Henning. 

Hon leder forskarnätverket, som har tre 
inriktningar: arbetsliv, äldre som medborga-
re och äldre som flyttat mellan olika länder. 

när det gäLLer arbetsLivet står olika la-
gar mot varandra. Åldersdiskriminering är 
enligt lag förbjuden i Sverige, samtidigt som 
anställningar kan tvingas upphöra vid 67 
år. Det finns också en motsättning mellan 
samhällets önskan att de äldre ska arbeta så 
länge de kan, och många arbetsgivares öns-
kan att byta ut äldre arbetskraft mot yngre. 
Tas den fasta avgångsåldern bort finns ris-
ken att arbetsgivarna börjar säga upp äldre 
anställda med argument som senilitet och 
oförmåga, fruktar lundajuristerna.

när det gäLLer äLdre som medborgare 
har man bland annat tittat på de mänskliga 
rättigheterna hos personer med demens. 

– rätten till familj är ett exempel, som 
min kollega Eva ryrstedt studerar. Om två 
männi skor på ett demensboende förälskar 
sig, kan de skilja sig från sina nuvarande ma-
kar och gifta sig? Den frågan är inte helt en-
kel i praktiken, säger Ann numhauser Hen-
ning.

En annan fråga handlar om äldre som har 
en anhörig som god man. Detta är ganska 
vanligt men också problematiskt. Om den 
anhöriga har egna intressen vid t.ex. en hus-
försäljning, kan han eller hon då verkligen 
företräda den äldre personen på ett bra sätt?   

även doktoranden Miriam Katzin arbe-
tar med frågor om äldre som medborgare. 
Hon undersöker privatiseringen inom äldre-
vården, och vem som i slutändan tar ansvar 
för att kvaliteten blir tillräcklig. Tanken med 
en marknadsmodell är ju att marknaden själv 
garanterar kvaliteten, eftersom dåliga alter-
nativ ska försvinna när kunderna väljer bort 
dem. Detta fungerar dock dåligt inom äld-
revården, eftersom äldre hellre vill ha konti-
nuitet än att ständigt behöva välja på nytt.

Äldre som flyttat, slutligen, är en fråga 
inte bara för Sverige utan för hela EU. Fri 

Rättigheter på äldre dar

rörlighet är ju en av EUs grundstenar, men 
reglerna för socialförsäkringar och hälso- 
och sjukvård skrivs oftast av de enskilda 
länderna.

– Om en äldre svensk flyttar till ett an-
nat EU-land för att söka arbete och behö-
ver försörjningsstöd under tiden, kan han 
eller hon få det? Om någon flyttat till sitt 
vuxna barn i ett annat EU-land men har en 
låg pension och behöver extra bidrag, vad 
händer då? Och om äldre svenskar med hus 
i Spanien måste få regelbunden behandling 
för olika kroniska sjukdomar, är det Spanien 
eller Sverige som betalar? undrar Ann num-
hauser Henning.

Hon inser att det inte finns några lätta 
svar på alla dessa frågor – eller kanske inte 
några bra svar överhuvudtaget – men anser 
ändå att frågorna måste börja ställas.

ingeLa björCk

”Om två människor på ett demensboende 
förälskar sig, kan de skilja sig från sina 
nuvarande makar och gifta sig?” 

Ann Numhauser Henning leder en forskargrupp i äldrerätt vid Juridiska fakulteten.

tema äLdreforskning ii
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listan.

Fem anledningar till att delta 
i U21 Summer School
Anna-Karin Bergman vid LUCSUS listar fem 
goda grunder till att som forskare delta i U21 
Summer School. Själv var hon med i somras på 
University of Connecticut i USA.

insPirerande möten. U21 Summer School är 
ett stort arrangemang med deltagare – studenter 
och forskare – från hela världen. Man får ansöka 

om en plats i arrangemanget vilket gör att de flesta delta-
garna har varierande bakgrund och ämnesfokus men sam-
tidigt även ett stort intresse i det relevanta temat. Detta in-
bjuder till inspirerande möten. 

skaPande av internationeLLt nätverk
Eftersom U21 Summer School varje år arrangeras 
utifrån olika men ett specifikt tema möter andra 

forskare med samma intresse och ämneskompetens. Det är 
lätt att i en sådan miljö skapa sig ett bestående internatio-
nellt nätverk.

muLtidisCiPLinärt PersPektiv. På U21 Sum-
mer School är schemat packat och aktiviteterna 
många och varierande. Detta öppnar upp för nya 

perspektiv på traditionella samhällsfenomen och ger en fo-
kuserad och intensiv utveckling av sin ämneskunskap som 
kan bidra till nya tankebanor i relation till sin egen forsk-
ning.

 

miLjöombyte. U21 Summer School är ett årligen 
återkommande arrangemang som hålls på något 
av de 27 universitet som är knutet till U21-nätver-

ket. Som deltagare får man möjlighet att byta miljö och er-
fara hur forskning och undervisning bedrivs i miljöer upp-
rättade i andra samhällskontexter än den svenska.

Pedagogisk utveCkLing. Då U21 Summer 
School har en multidisciplinär ingång till det valda 
temat finns det stora möjligheter till pedagogisk 

kreativitet och utveckling för de forskare som väljer att del-
ta i undervisningen. 

fakta: U21 Summer School 2-17 juli, 2014 arrangeras av 
University of New South Wales, Australien. Temat är ”Sha-
ping the Future City”, www.universitas21.com/article/stu-
dents/details/224/u21-summer-school-2014
Info: Ida.Thelander@er.lu.se 
 

1

2

3

4

5

Anna-Karin  Bergman 
 listar fem goda  grunder 
för forskare delta i U21 
Summer School. 
foto: gunnar menander
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kuLturgeografi. magnus anders-
son, expert på ekonomisk utveck-
ling i sydostasien, var frustrerad 
över bristen på tillförlitlig data över 
regionen. ola hall hade tillgång till 
ett enormt satellitsbildmaterial och 
var frustrerad över att inte kunna 
använda det konkret. av en slump 
stötte de på varandra i fikarummet. 
idag har de utvecklat en ny metod 
som ligger till grund för fns ut-
vecklingsanalyser. den går ut på att 
studera ekonomisk tillväxt – från 
rymden.

Magnus Andersson, som tidigare arbe-
tat för Fn och Sida, är expert på Laos. när 
han tillsammans med den laotiske forska-

ren Souknilanh Keola skulle studera landets 
ekonomiska utveckling blev de irriterade ef-
tersom de data som fanns att tillgå inte gick 
att lita på. För att få en objektiv bild av lan-
dets utveckling de senaste decennierna ville 
de använda sig av två olika typer av satellit-
bilder: På den ena sortens bilder kan man se 
nattbelysning och på så sätt utläsa hur stä-
der växer och ekonomier expanderar. Men 
en upplyst natthimmel är bara ett mått på 
den ekonomiska utvecklingen, den som har 
med ökad energikonsumtion att göra. Fors-
karna ville även använda sig av satellitbilder 
över jordbruksmark. Genom att kombine-
ra dessa bilder skulle man få en mer rättvi-
sande analys, i synnerhet i länder som Laos 
där jordbrukssektorn är ryggraden i landets 
ekonomi. 

Problemet för Magnus Andersson och 
hans laotiske kollega var att tekniken för 
att sammanställa och studera satellitbil-
derna är komplicerad och de hade ingen 
möjlighet att ta sig an de väldiga mängder 
data som behövdes.

när magnus andersson som är knuten 
till Centrum för öst- och sydöstasienstudier 
fick ett vikariat på Institutionen för kultur-
geografi råkade han av en slump nämna sitt 
problem för forskaren Ola Hall i fikarummet. 
Det blev ett ovanligt lyckosamt samtal. Det 
visade sig att Ola Hall var expert på geogra-
fisk informationsbehandling, det vill säga 
hur man med hjälp av satellit- och flygbilder 
gör mätningar och analyser. Han har arbe-
tat med landskapsanalys i tekniska miljöer 

forskning.

FN använder ny lundametod
för att visa ekonomisk tillväxt 

Mötet i fikarummet 
blev en lyckoträff. 
Magnus Andersson 
och Ola Hall har nu 
utvecklat en metod 
för att studera eko-
nomisk tllväxt som 
FN har börjat an-
vända när de ska 
göra sina utveck-
lingsanalyser.

Världsbanken och andra internationella aktörer visar också intresse
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som KTH och MIT, och är på så sätt ganska 
ovanlig som samhällsvetare.

– Jag hade arbetat med rådata från 
bland annat nASA, men i Lund hade jag 
inte hittat något tydligt användningsom-
råde för mina kunskaper, säger Ola Hall. 
Därför blev samarbetet med Magnus An-
dersson och hans laotiska kollega precis 
vad han letat efter.

den första studien som forskarna gjor-
de, den i Laos, fick nyligen ett helt uppslag i 
tidningen The Economist. Forskarna kunde 
bland annat se en febril ekonomiskt aktivi-
tet i landområden som köpts upp av kine-
siska företag vid gränsen till Kina. I nästa 
studie, av nordkorea, kunde de se en svag 
ekonomisk tillväxt på spridda ställen, långt 
bortom huvudstaden Pyongyang. nu ska de 
studera Burma.

– Metoden är framför allt användbar i 
länder som är eller har varit diktaturer, sä-
ger Magnus Andersson. I demokratiska 
och utvecklade länder behöver man för 
det mesta inte använda sig av rymdbilder 
för att få uppgifter om utvecklingen.

I våras frågade Fns utvecklingsorgan 
UnDESA om Institutionen för kulturgeo-
grafi kunde bidra med geografiska analy-
ser av hållbar utveckling.

att förfrÅgan giCk just till Lund hade ing-
et med lundaforskarnas nya metod att göra, 
men det var ändå ingen slump: Kulturgeo-
grafer i Lund kan, enligt Magnus Andersson, 
fortfarande rida på de mätmetoder och ana-
lyser av jordbruks- och ekonomisk utveckling 
som Torsten Hägerstrand blev känd för, även 
om det var flera decennier sedan. 

– Man kan säga att vårt sätt att analy-
sera utvecklingen genom satellitbilder är 
en fortsättning på det arbete som Torsten 
Hägerstrand satte igång på 50-, 60- och 
70-talen, säger Magnus Andersson. 

Sedan Fn har börjat använda sig av de-
ras data så har intresset väckts även hos 
andra aktörer som exempelvis Världsban-
ken och olika nationella utvecklingsorgan 
som vill ha deras hjälp med satellitbilder 
över ekonomisk tillväxt. 

text: uLrika oredsson
foto: gunnar menander

juridik. i slutet av november 
hölls ett nätverksmöte i Lund för 
forskare inom arbetsrätt. bak-
grunden till nätverket är att det 
är få forskare som sysslar med 
arbetsrätt i sverige. Professor 
birgitta nyström är den drivande 
personen bakom nätverket som 
hon fått forskningsrådet forte 
att stödja. 

– Under många år har jag lett ett nätverk 
av arbetsrättsforskare och så småning-
om fick vi möjlighet att utveckla grup-
pen till att omfatta alla aktiva forskare i 
landet, säger hon.

varför behövs ett sådant nätverk? 
– nätverket går ut på att vi träffas, disku-
terar och presenterar aktuell forskning. 
nu på mötet diskuterade vi olika sätt att 
göra forskarstudier mera attraktiva ex-
empelvis genom att öka tryggheten i an-
ställning och ekonomi för de forskarstu-
derande, säger Birgitta nyström. 

Enligt henne är bristen på forskare ett 
problem med allvarliga konsekvenser. 

– Arbetsrättsforskningen behövs i 
synnerhet i dag när svensk arbetsmark-
nad står inför stora utmaningar som följd 
av internationaliseringen. Det påverkar 
dessutom utbildningen av studenter 
som kommer att möta arbetsrätt i sina 
yrken. I tider av snabba förändringar be-
hövs det något som kan ge ett mer över-
gripande perspektiv, se mönster och ten-
denser, säger Birgitta nyström.

vad beror bristen av forskare inom 
arbetsrätt på?
– Det finns få forskare inom juridik över-
huvudtaget. Duktiga juriststudenter har 
en stor och spännande arbetsmarknad 

Brist på forskare inom arbetsrätt 
får allvarliga konsekvenser

att välja från där det också finns goda 
chanser att få stort utbyte av sin arbets-
insats. när det särskilt gäller arbetsrätt är 
det ett attraktivt område på arbetsmark-
naden och vi har dessutom pensionsav-
gångar och avhopp till domarbanan som 
ytterligare decimerat antalet forskare, 
säger Birgitta nyström.
 fredrik bröndum 

Duktiga juriststudenter har en stor och 
spännande arbetsmarknad att välja från 
och satsar därför sällan på juridisk forsk-
ning. foto: mikael risedal
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Möt framtidens 
forskningsledare! 
Allt från praktiska problem som var en plötsligt mycket större forskargrupp ska sitta, 
till hur anställningsvillkoren ska bli så bra att ens duktiga medarbetare inte förloras till 
industrin – är frågor som snurrar runt i en nyutsedd framtida forskningsledares huvud. 
     LUM har träffat två av de fyra unga forskare vid LU, som av Stiftelsen för Strategisk 
Forskning har fått tio miljoner kronor vardera inom ramen för programmet ”Fram-
tidens forskningsledare”. Möt kemisten Mikael  Lund och medicinaren Johan Jakobsson. 

Johan Jakobsson i ett ovanligt folktomt labb (de övriga i hans grupp var på konferens). Efter stora framgångar med anslag är hans problem annars 
hur alla nya medarbetare ska få plats. foto: gunnar menander
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framgång med anslagsansökningar 
leder till problem av ett oväntat om 
än angenämt slag. om ens forskar-
grupp blir nästan fördubblad, var 
ska alla medarbetarna sitta? och hur 
ska de få plats vid laboratorieappa-
raterna, som redan är fullbokade? 

Det är sådant som Johan Jakobsson just nu 
funderar på. Han har haft dubbla framgång-
ar under hösten: han har fått både ett ”unga 
forskare”-anslag från Vetenskapsrådet och 
ett ”framtidens forskningsledare”-anslag 
från Stiftelsen för strategisk forskning. An-
slagen är på vardera två miljoner kronor år-
ligen under fem års tid.

Johan Jakobsson är neuroforskare och 
studerar mikrornA. Dessa små molekyler 
har förmågan att påverka genernas verkan 
i kroppens olika celler, och har på senare tid 
väckt allt större intresse inom den medicin-
ska forskningen. Ökade kunskaper om mik-
rornA ska, hoppas Johan Jakobsson, visa 
vägen mot fungerande behandlingar av 
både demens och depression.

idag bestÅr hans forskargruPP av åtta 
personer: han själv och sju medarbetare på 
nivåer från doktorand till postdok. Alla med-
arbetarna är kvinnor, så en större könsmäs-
sig balans i gruppen är något han kommer 
att eftersträva.

– Det allra viktigaste är förstås att de som 
rekryteras verkligen är kvalificerade. Men 
det vore också bra att få in fler män, efter-
som en jämnare könsfördelning ger bättre 
gruppdynamik. 

Johan Jakobsson har gått på flera ledar-
skapskurser under sin tid som självständig 
forskare. Han är glad åt det, både för kun-
skaperna i sig och för att dessa hjälpte ho-
nom klara den intervju han fick genomgå 
hos Stiftelsen för Strategisk Forskning. 

Intervjun innehöll bland annat olika sce-
narier som kan tänkas möta en forskar-
gruppsledare. Hur tacklar man t.ex. en kon-
flikt med en annan forskargrupp om rätten 
till vissa omstridda resultat? Hur gör man när 

en nyanställning är på gång men man ännu 
inte har de pengar som behövs för att be-
tala den? Vad händer om man skulle bli er-
bjuden en lockande gästprofessur på annat 
håll – stannar man kvar med sorg i hjärtat, 
eller ger sig av med ett dåligt samvete?

 – Jag tycker det var positivt att de la så 
stor vikt vid ledarskapet. Det är en del av 
forskaryrket som annars ofta ignoreras, sä-
ger Johan Jakobsson.

han ser sig sjäLv som en person som gil-
lar att utforska nya saker, så hans hjärta är 
hos den nyfikenhetsstyrda forskningen. 
Men sådan forskning är per definition riska-
bel, efter som nyfikenheten kan leda in i en 
återvändsgränd utan publicerbara resultat. 

– Därför måste vi ha en balans. Jag har 
ju ett ansvar gentemot doktoranderna, som 
behöver artiklar att publicera. Även om jag 
själv inte tycker det är så roligt, så måste vi 
därför också ägna oss åt några ”säkra kort”, 
säger han.

Vid det stora laboratorium där han arbe-
tade som postdok, EPFL (École Polytechni-
que Fédérale de Lausanne) i Schweiz, var det 
bara osäkra kort som gällde. EPFL och dess 
motsvarigheter i andra länder har så stora 
anslag att man kan våga chansa: även om 
nio tiondelar av projekten inte leder till nå-
got, så kan det tionde ge resultat av världs-
klass. 

– Det kan sägas vara lite orättvist. någon 
lyckas, medan hans eller hennes lika hårt ar-
betande kollegor kör fast. Men forsknings-
världen är ju inte alltid så rättvis, konstaterar 
Johan Jakobsson.  

hans gruPP träffas idag i ett gruppmöte 
varannan vecka. Därutöver pågår löpande 
diskussioner mellan medarbetarna inom de 
olika projekten. Med en grupp på åtta per-
soner har Johan Jakobsson god inblick i lä-
get inom alla projekt, men det kan bli svå-
rare när gruppen växt till planerade 14–15 
personer. Då räknar han med att få delege-
ra ansvaret för vissa uppgifter till några av 
medarbetarna.

Förutom arbetsmötena har gruppen 
också träffats en del på fritid. Man har vand-
rat på Söderåsen, gått på pub, varit på en 
bowlinghall och seglat utanför Mölle. Såda-
na aktiviteter blir ännu viktigare nu när nya 
medarbetare ska komma in i gemenskapen.

Och lokalerna och apparaterna, hur går 
det med dem?

– Jag vet inte riktigt hur vi ska göra… 
men på något sätt löser det sig, säger Johan 
Jakobsson. Att inte oroa sig i förväg utan lita 
på att saker ordnar sig är nog en god egen-
skap för en ”framtidens forskningsledare”.

ingeLa björCk 

Praktiska problem efter anslagsframgång

Det är viktigt med sociala aktiviteter för 
gruppsammanhållningen, tycker Johan Ja-
cobsson. Här är forskargruppen på utflykt 
till konstverket Nimis på Kullaberg. 
foto: josephine malmevik

tema framtidens forskningsLedare
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– Med hjälp av datormodeller kan vi zooma in på molekylära 
detaljer för att få insikter som är svåra att nå via klassiska ex-
periment, säger Mikael Lund, teoretisk kemist.

mikael Lund är kemisten som inte 
använder någon vit laboratorierock. 
istället handlar hans forskning om 
datormodeller på atom- och mole-
kylnivå. att nu bli utsedd till framti-
dens forskningsledare innebär både 
frihet och nya utmaningar.

Hur känns det att få den här utmärkelsen 
och plötsligt ha tio miljoner kronor till sitt 
förfogande? Blir man nervös?

– nä, mest lättad. Fast först chockad, det 
tog någon dag att inse vad det innebar, sä-
ger Mikael Lund leende.

Han berättar att han från början var tvek-
sam till om han alls skulle skicka in någon 

ansökan. Det tar ju mycket tid att skriva så-
dana, vilket får vägas mot dels chanserna att 
få sin ansökan beviljad, dels hur akut behov 
man har av finansiering, förklarar han. 

nu är han såklart glad över att han an-
sökte, och han ser fram emot att bygga upp 
en större och starkare modelleringsverk-
samhet i Lund. Internationellt sett är de ak-
tuella datormodellerna inom cellulosa och 
lera av unik karaktär. Den nya finansieringen 
ger en frihet som är värdefull för forskning-
en, konstaterar han. 

han svänger runt datorskärmen vid sitt 
skrivbord och visar en bildsekvens på en ko 
för att illustrera vad hans forskning handlar 

om. Kon reduceras stegvis till allt färre kom-
ponenter. Till sist återstår bara en enda kula, 
motsvarande kons kropp.

– Så här skulle man ju också kunna be-
skriva en ko, beroende på vad man är ute 
efter att undersöka, säger han och pekar 
på kulan.

metoden kaLLas för grovkornighet och 
går ut på att göra bilden alltmer grovkornig i 
syfte att renodla de egenskaper man vill stu-
dera i sin datormodell. Samma princip gäller 
för de kemiska processer som Mikael Lund 
studerar med hjälp av datorn. Ju mer detal-
jer som är kvar, desto större beräkningskraft 
behövs i datorn. Alltså gäller det att istället 

Nya finansieringen ger värdefull frihet 
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Per johnsson ägnar sig åt ultra-
snabb elektron- och strukturdyna-
mik i biomolekyler. Han är forskare 
i atomfysik vid LTH, och hans  forsk-
ningsfokus är tidsupplösta studier av 
ultrasnabb elektron- och molekyldy-
namik med hjälp av intensiva ultra-
violetta laserpulser. Det innebär att 
man med hjälp av ljuspulser kan stu-
dera vad som händer med molekyler 
när de genomgår en kemisk reaktion. 
Forskningen kan i förlängningen leda 
till bättre förståelse för exempelvis 
fotokemiska reaktioner och trans-
port av laddning i DnA. Om reak-
tionerna går att kontrollera kan det 
öppna dörrar för exempelvis effekti-
vare solcellsteknologi och molekylär 
elektronik.

anders rosengrens forskning 
går ut på att hitta nya antidiabetis-
ka läkemedel genom nätverksanalys. 
Han är läkare och forskare vid Lunds 
universitets diabetescentrum, och 
han inriktar sig på de bakomliggan-
de sjukdomsmekanismerna genom 
att kombinera patientstudier med 
grundforskning. Istället för att stu-
dera en gen åt gången använder sig 
Anders rosengren av en ny strategi 
där han undersöker stora nätverk av 
gener. Målet är att identifiera nyckel-
gener och detaljstudera dessa i labo-
ratoriet för att finna nya angreppsmål 
för läkemedelsbehandling. Forsk-
ningsprojektet syftar till att bättre 
förstå folksjukdomar som typ 2-dia-
betes och har potentialen att leda till 
innovationer i form av nya målprotei-
ner för behandling av diabetes.

bara ta med det mest intressanta. Då kan 
man lösa mycket större beräkningsuppgif-
ter i datorprogrammet.

Med datorns hjälp studerar Mikael Lund 
en rad olika processer, kopplat till såväl 
grundforskning som tillämpad forskning. 
Exempelvis undersöker han hur joner och 
små molekyler binder till proteiner och hur 
detta i slutändan påverkar bindningarna 
mellan olika proteiner. Förståelsen för den-
na växelverkan hos proteinerna är viktig inte 
minst inom läkemedelsindustrin, men även 
inom livsmedelsproduktion där bland annat 
mjölkproteiner används i stor skala. 

som framtidens forskningsLedare 

känner han också ett engagemang gällan-
de de anställningsvillkor som råder för fors-
kare. Han menar att en högre anställnings-
trygghet efterlyses av många forskare. Inom 
hans egen avdelning vid Kemiska institutio-
nen är kravet på egen finansiering 50 pro-
cent, medan det på en närliggande avdel-
ning är ännu högre.

– Duktigt folk riskerar att lämna akade-
mien och gå till näringslivet istället, säger 
han och betonar att de starka forskningsmil-
jöerna OMM och eSSEnCE har varit avgö-
rande för hans egen möjlighet att etablera 
sig som forskare, både rent ekonomiskt och 
vad beträffar värdefulla kontaktytor.

i sin forskning undersöker Mikael Lund 
även processerna bakom hur cellulosa bryts 
ner. Det finns ett stort intresse inom svensk 
träindustri att hitta metoder som förvandlar 
träfibrer till textilier, konstaterar han. Även 
lera och cement är material som studeras. 
Hur cement hårdnar har exempelvis bety-
delse för möjligheten att göra starkare ce-
ment, vilket i sin tur kan medföra mindre 
materialåtgång inom byggbranschen. 

– Kemisk modellering är mycket intres-
sant eftersom vi i datorn kan utföra expe-
riment som är dyra, farliga eller helt enkelt 
omöjliga att göra i laboratoriet, säger Mi-
kael Lund och förklarar att kombinationen 
av datorsimuleringar och riktiga experiment 
ofta är oöverträffad.

text: Lena björk bLixt
foto: gunnar menander
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Stiftelsen för Strategisk Forskning delar ut bidragen inom 
programmet ”Framtidens forskningsledare”. De ges till fram-
gångsrika, unga forskare med goda förutsättningar att bygga 
upp en självständig forskarverksamhet. Av totalt 186 ansök-
ningar valdes 20 ut. Från Lunds universitet valdes förutom 
Johan Jacobsson och Mikael Lund även medicinaren Anders 
Rosengren och atomfysikern Per Johnsson.  

Fyra av tjugo utvalda 
framtida forskningsledare 
från Lunds universitet

tema framtidens forskningsLedare
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Christina Isaxon är forskare i aerosoltekno-
logi. Ämnets namn är inte lätt att förstå, 
men hon har lärt sig förklara vad det hand-
lar om: om de miljoner farliga och ofarliga 
partiklar som vi drar ner i lungorna vid varje 
andetag.

Christina Isaxon har deltagit i två täv-
lingar i forskningskommunikation under 
hösten. Den ena var Three-Minute-Thesis, 
anordnad av det internationella universitets-
nätverket U21, det andra var Forskar Grand 
Prix anordnad av bl.a. Vetenskap & Allmän-
het. I den senare vann hon den lokala del-
tävlingen; hur det gått i finalen är inte klart 
vid LUMs pressläggning. 

Båda gångerna handlade det om att pre-
sentera sin forskning på tre minuter, på eng-
elska respektive på svenska.

– Men jag kan ju inte gå rätt in på mina 
egna resultat. De måste ju ha ett samman-
hang, det vill säga behovet av att veta mer 
om partiklarna i luften, understryker hon.

för Christina isaxon är det inte heller hu-
vudsaken att publiken vet vad just hon gjort. 
Det räcker för henne om åhörarna kommer 
ihåg att partiklar kan utgöra farliga luftför-
oreningar, och att det finns viktig forskning 
om detta vid LTH. Är åhörarna gymnasie-
elever, som vid Forskar Grand Prix, vill hon 
också gärna förmedla glädjen i att forska.

– Jag vill visa hur roligt det är att kunna 
använda sin nyfikenhet i sitt arbete, och att 
forskning är både spännande och viktigt, 
säger hon.

Christina Isaxon har gått på ett par kurser 
i högskolepedagogik, men inte i populär-

vetenskap där LU inte har mycket att erbju-
da. Den bristen tas upp i den nyligen fram-
lagda rapporten om forskarutbildningen (se 
LUM 8/13). 

”Både doktorander och handledare stäl-
ler sig skeptiska till om forskarutbildningen 
ger möjlighet att i linje med den tredje upp-
giften presentera och diskutera forsknings-
resultat utanför universitetet”, sägs det där. 
Även för alumner som disputerat för fem år 
sedan är ”att förklara för icke-specialisten” 
en viktig aspekt av arbetet som forskarut-
bildningen kunde ha utvecklat mer.

Därför är det i huvudsak enskilda eldsjä-

Prisade populärvetare

Populärvetenskaplig kommunikation är jätteviktig. Det tycker tre 
 LU-forskare som vunnit pris för sin förmåga att berätta begripligt om 
sin forskning: Christina Isaxon, Nellie Linander och Marie Dacke.
     – Om man inte kan förklara för andra vad man gör, då är det en 
viktig pusselbit i ens arbete som saknas, tycker Christina Isaxon.

lar bakom LUs arbete med tredje uppgiften. 
En annan sådan är LUs vinnare i Three-Mi-
nute-Thesis-tävlingen nellie Linander, som 
kom på andra plats i den internationella fi-
nalen. Där skulle egentligen inte ha funnits 
något andrapris, men juryn blev så förtjust i 
nellie Linanders berättelse om humlors flyg-
navigering att de uppfann ett andrapris spe-
ciellt för henne.

– Jag har alltid tyckt om att hålla före-
drag. Den roligaste delen av min doktorand-
tjänst är faktiskt att kommunicera forsk-
ningen till studenter och andra. Och att göra 
det på bara tre minuter var ju extra lärorikt, 

Nellie Linander och Christina Isaxon är fenor på att förklara sin forskning på tre minuter.

”Jag vill visa hur roligt det är att kunna 
använda sin nyfikenhet i sitt arbete, och att 
forskning är både spännande och viktigt.”
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eftersom man tvingades att gallra så hårt i 
sin information, säger hon.

Före inspelningen av den videofilm som 
skickades till U21-finalen fick nellie Linander 
råd av en mediaspecialist.

– råden handlade om hur jag bäst skulle 
planera innehållet, skapa en röd tråd och 
lägga fram ett par tydliga frågeställningar. 
Det är sådant jag kommer att ha med mig 
inför kommande framträdanden. För fler så-
dana hoppas jag verkligen att det ska bli! 
säger hon.

Lus nestor inom populärvetenskapen är 
nellie Linanders handledare, lektorn i sin-
nesbiologi Marie Dacke. Hon leder Biologi-
showen, har vunnit Science Slam och Fors-
kar Grand Prix, och är en av experterna i 
TV-programmet Studio natur i Kunskaps-
kanalen. För henne är det ett medvetet val 
att lägga så mycket energi på forsknings-
kommunikation.

– Dels är det en rolig utmaning, dels tyck-
er jag det är en viktig sak för ett universitet. 
Det ligger i vårt ansvar att dela med oss av 
våra forskningsresultat inte bara inom utan 
även utanför akademin, menar hon.

Hur långt bin kan räkna, hur fjärilar kan 
landa på blommor som rör sig i vinden, och 
hur dyngbaggarna styr efter natthimlens 
polariserade ljus... Marie Dackes forsknings-
ämnen väcker stort intresse hos allmänhe-
ten. Och några negativa reaktioner från an-
dra forskare har hon inte mött.

– Många har frågat mig om detta, så jag 
har verkligen tänkt efter. Jag trodde också 
själv att jag skulle möta fler höjda ögonbryn 
i omgivningen. Men reaktionerna har fak-
tiskt varit enbart positiva, säger hon. 

marie daCke har en tiondel av sin tjänst 
vikt för Biologishowen. Om det populärve-
tenskapliga arbetet påverkat lönen vet hon 
däremot inte.

– Jag tar i alla fall alltid upp min utåtrik-
tade verksamhet när jag löneförhandlar. Jag 
hoppas och tror att man tar hänsyn till den, 
för jag tycker forskningskommunikation är 
en så viktig uppgift att den bör premieras. 
Men exakt hur det påverkat min löneutveck-
ling kan jag inte bedöma, säger hon.

ingeLa björCk 

Marie Dacke talar om sin 
forskning om dyngbag-

gar på TEDx i Lund i våras, 
en lokal version av de kän-

da internationella TED-
arrangemangen. foto: 
 charlotte carlberg bärg
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      Aldrig för tidigt 
    att lära sig 
 programmera

Idag är förmåga att skriva data-
kod nästan lika grundläggande 
som att skriva och räkna. Björn 
Regnell brinner för att få ämnet 
programmering in i grundskolans 
läroplaner, helst redan från 
början.
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Björn regnell arbetar både prak-
tiskt för detta mål med barn i Vat-
tenhallen och genom att försöka 
påverka opinion och skolmyndig-

heter. Björn regnell är professor i program-
varuteknik på LTH, men hävdar att program-
mering är en för allvarlig sak för att lämnas 
till datanördarna.

Hans viktigaste argument handlar om 
demokratin.

– Det samhälle vi bygger nu är så sam-
manflätat med it-utvecklingen att det är 
svårt att följa med utan en grundläggan-
de förståelse för datorer. De flesta använ-
der datorer men det finns en rädsla för att 
”lyfta på locket”.

– Skolan lär ut eviga grundkunskaper 
som ännu behövs, men datorerna styr myck-
et i vårt samhällssystem: monetärt, rättsligt, 
24-timmarsmyndigheten, media, transport 
och energisystem exempelvis. Då behöver 
vi förstå att det är människor som bestämt 
vad datorer gör, att den är en mänsklig ar-
tefakt, säger regnell.

Ännu mer digitaliseras i en snar framtid. 
redan nu finns pengar egentligen bara som 
ettor och nollor i datorer, påpekar han.

– Media skriver om en del av dessa frå-
gor, men ser inte hela deras penetrering av 
samhället. Alltför få kan ta saken i egna hän-
der och påverka detta.

Andra argument handlar om kultur och 
kreativitet. Ett program lever och kan påver-

kojo heter programmet som en 
grupp lågstadiebarn fick leka med 
på vattenhallen i mitten av novem-
ber. de styrde en liten sköldpadda 
på skärmen som ritade figurer pre-
cis som de skrev att den skulle göra.

Sköldpaddan var lite dum, man fick för-
klara precis allt för den. Var den ska stå, i 
vilken riktning och vad den ska göra. Men 
när man väl förklarat allt så gör den precis 
som man sagt till den, hur många gånger 
som helst och alltid exakt likadant om 

ka sin omvärld, skolan ska ge alla chansen 
att förstå detta skapande.

Det handlar också om människans roll 
som konsument och producent. Med mer 
kunskap är risken mindre att man blir ett 
offer för smarta program. (Själv bojkottar 
Björn regnell Facebook, för han vill inte vara 
en del av deras affärsidé.)

Han har framträtt i rapport och i debatt-
inlägg i pressen.

Han har förstås också ett intresse av att 
se fler datastudenter på LTH, framför allt 
kvinnliga, som det är stor brist på. Men han 
ser också hur programmering kan levande-
göra andra ämnen i skolan som matte, fysik 
och kemi. Koder i datavärlden skrivs nästan 
uteslutande på engelska, flera ämnen kan 
integreras. Man tränar logiskt och abstrakt 
tänkande.

Björn Regnell (framför sin söners gamla barn-
teckningar på arbetsrummet).

Konsten att lära en sköldpadda rita
man inte ändrar på något.

Intresset bland barnen för detta ver-
kade stort först, men det slocknade ibland 
när figurerna inte blev som de tänkt sig. 
Några roade sig en stund med färdiga öv-
ningar i stället för att göra sina egna nya.

Att rita en gubbe var en av de första 
övningarna. Olivia Jonsson visade ett tyd-
ligt engagemang i ritandet av sin gubbe 
och pappa Marcus visade stort tålamod 
med att styra hennes första steg program-
meringstänkande. Som LTH-alumn har 
han själv elementär erfarenhet av att 

Projektet i Vattenhallen för barn i grund-
skoleålder finansieras av Arbetsgruppen för 
jämställdhet och likaberättigande vid LTH. 
Till största delen är det skolklasser som får 
prova på programmering. Men det är ock-
så viktigt att lära deras lärare detta och så-
dana kurser anordnas liksom sommarskola 
och workshops.

För detta har Björn regnell valt program-
språket Skala och utvecklingsmiljön Kojo, 
som är öppen källkod, som alla kan utveck-
la vidare.

– Med Kojo är det lätt att lära sig begrepp 
som sekvens (tur och ordning), alternativ, re-
petition och abstraktion. En kodsnutt kan 
ges ett namn och sedan kan namnet använ-
das om och om igen. Barnen tar alltså några 
steg i datalogins grunder. Men det går att 
utveckla vidare.

I England finns ett beslut om att införa 
datalogi i skolans läroplan från fem års ålder. 
Även Estland har infört ämnet på skolsche-
mat. På sikt vill Björn regnell ha in ämnet på 
lärarhögskolorna och har deltagit i ett upp-
rop tillsammans med kolleger från KTH och 
Linköpings universitet. En organisation som 
lär ut programmering till intresserade är Co-
der Dojo, som finns både i Malmö och Lund.

– Vi vill visa hur mjukvara och elektronik 
samspelar i ett projekt att styra prylar med 
Kojo. LTH-institutionerna Datateknik, reg-
lerteknik och EIT samarbetar.

text & foto: mats nygren

programmera. Olivia spelar ofta spel på 
datorn där hemma men det här var något 
annat.

För LTH-teknologen Miriam Ahlberg 
var det första gången hon ledde en 
sådan övning. Hon tyckte att barnen var 
duktiga.

Olivia Jonsson fick lära sig att styra den lilla 
sköldpaddan på skärmen.
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den sjungande staden 
(Föreningen Gamla Lund) 

Boken är årsbok för Gamla Lund och har underrubriken ”En bok 
om körlivet i Lund”. Flera av författarna är knutna till Musikhög-
skolan eller Avdelningen för musikvetenskap vid LU: Ursula Geis-
ler, Marion Lamberth, Tobias Lund, Sverker Zadig och Karin Jo-
hansson. Deras bidrag handlar bl.a. om barnkörer, körledning och 
kyrklig körsång

from neurons to pills 
(Fysiografiska Sällskapet och Medicinska fakulteten) 

Den så kallade Falck-Hillarpmetoden, utvecklad i Lund av Bengt 
Falck och nils-Åke Hillarp, var ett sätt att med fluorescensmikro-
skopi studera signalsubstanser i hjärnan. Den var revolutionerande 
för sin tids hjärnforskning och ledde till mängder av nya forsknings-
rön. Föredragen vid ett symposium i Lund förra året, till minne av 
metodens 50-årsjubileum, sammanfattar delar av denna forskning.

”Generationsmålet” är ett av den svenska 
miljöpolitikens övergripande mål, fastslaget 
av riksdagen år 2010. Målet går ut på att 
till nästa generation lämna över ett samhäl-
le där de stora miljöproblemen i Sverige är 
lösta utan att vi därmed orsakat skador på 
andra håll i världen.

Vägen till detta mål är dock kantad med 
konfliktfyllda frågor:

• Kan problemen lösas genom att männi
skor lever enklare – men vad händer då med 
samhällsekonomin och skatteintäkterna? 

• Är Sverige ett föredöme i klimatfrågan, 
eller har vi bara flyttat ut problemen genom 
att importera en allt större andel av det vi 
konsumerar?

Varför en hundbok 
för barn?
– Många barn älskar hundar och 
hästar. Men medan det finns mas-
sor av hästböcker, och till och med 
en särskild hästbokshylla på vissa 
bibliotek, så finns det inga böcker 
om barn och hundar. Den luckan 
ville jag fylla.

– Hunden Cesar i boken är en 
airedale, precis som min egen hund. 
I boken bryter Cesars egentliga 
ägare benet, varpå flickan Alva 
som råkar komma förbi får överta 
ansvaret för hunden. Jag bröt också 
benet häromåret, och det var det 
som gav mig idén till bokens start.

– I arbetet sysslar jag mycket 
med vetenskapligt och populär-
vetenskapligt skrivande, i form av 

både egna texter och 
uppgifter för studen-
ter och forskare. Men 
en barnbok ger ju möj-
ligheter att släppa loss 
fantasin på ett sätt 
som jag inte annars 
kan göra.

Kontroverser kring 
klimat och konsumtion

• Har den rika världen en klimatskuld till 
fattiga länder, eller bör klimatarbetet inte 
blandas samman med arbetet för att minska 
världens inkomstklyftor?

Om bland annat dessa frågor skriver de 
tio författarna till denna antologi. De repre-
senterar olika ämnesbakgrunder och inte 
sällan också ganska skilda uppfattningar i 
de olika frågorna. 

Boken är ett resultat av ett tvärveten-
skapligt forskningsprogram vid Pufendorf-
institutet. Den vänder sig till högskolestu-
denter, beslutsfattare och alla andra som 
intresserar sig för miljö- och samhällsfrågor. 

SUSAnnE PELGEr
alvas önskehund 
(Kalvö Förlag) 

Susanne Pelger, högskolepedagog 
på naturvetenskapliga fakulteten

boken.
REDAKTÖR: INGELA BJÖRCK
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MAGnUS JIBOrn & ASTrID KAnDEr (rED.)
generationsmålet 
(Dialogos) 
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En annan källa till förtjusning är att hon 
träffar så många som känner till hennes 
forskningsområde. Lars von Triers filmer, Lis-
beth Salander och Kurt Wallander må ha spri-
dits till biografer i hela världen, men är ändå 
mindre självklara referensobjekt i Spanien 
än i Skåne. Därför har Iratxe Fresneda njutit 
av mötet med så många ”nordic noir”-fans.

– Att möta till exempel en ekonomistu-
dent som, när hon hört mitt forskningsom-
råde, börjar tala entusiastiskt om Lars von Tri-
ers Europatrilogi... det är häftigt! tycker hon.

text: ingeLa björCk
foto: gunnar menander

iratxe fresneda

bor: I vanliga fall utanför Bilbao
arbete: Lärare och forskare i 
audiovisuell kommunikation och 
dessutom tidningskrönikör och 
radioproducent med inriktning på 
film och kultur
famiLj: Make och två döttrar
intressen: Film och diskussioner 
om film, musik, att läsa thrillers, att 
surfa

Iratxe Fresneda är filmforskare från 
Baskien, i Lund på ett månadslångt 
besök. Hon har redan ställt in sig på 
att komma tillbaka, eftersom hon 
blivit förtjust i miljön på universite-
tet i allmänhet och SOL-centrum i 
synnerhet. 
    – Jag tycker det akademiska 
samtalet verkar vara så livaktigt här, 
säger hon.

Mörka nordiska filmer och tv-serier
lockade baskisk filmvetare till Lund
Iratxe Fresneda (vars förnamn uttalas ”Irat-
je”) arbetar vid Universidad del País Vas-
co, det enda statliga universitetet i Ba-
skien. Hon skrev sin avhandling om Lars 
von Trier och har fortsatt att intressera sig 
för skandinavisk film. Hennes intresse gäl-
ler särskilt det som kallats ”nordic noir” – 
filmer och TV-serier som Mordkommissio-
nen, Wallanderfilmerna, Milleniumtrilogin 
och Bron. 

– Det är filmer som blivit mycket uppskat-
tade internationellt, trots att flera av dem 
gjorts med ganska låg budget. Jag och mina 
kollegor har velat titta närmare på vad som 
lett till dessa framgångar, säger hon.

det var vid denna närmare titt som Iratxe 
Fresneda upptäckte att många filmveten-
skapliga artiklar hon fann intressanta kom 
från Lunds universitet. Hon hörde sig för hos 
filmvetarna på SOL-centrum om ett möjligt 
besök, och fick positivt svar.

– Jag är mycket glad åt att de var intres-
serade, säger hon och lovordar den svenska 
seminariekulturen.

– Vi har inget motsvarande på mitt uni-
versitet. Det vi har är en- eller flerdagskon-
ferenser, som vänder sig till inbjudna perso-

ner inom vissa snäva kretsar och är betydligt 
mer formella. 

Att personer från olika forskargrupper 
kan samlas på ett informellt sätt kring ett 
gemensamt intresse tycker hon är mycket 
positivt. Hon tycker sig också uppleva en 
forskningsmässig generositet som inte all-
tid är självklar överallt.

– Folk delar gärna med sig av sina syn-
punkter och kunskaper här. Det är i alla fall 
mitt intryck... säger hon, med reservation 
för att hon kanske är en blåögd nykomling 
full av illusioner. 

”desayuno Con sueCos”, ”Jag frukosterar 
med svenskar”, skriver Iratxe Fresneda som 
titel på en krönika i den baskiska tidningen 
naiz, i en parafras på filmtiteln ”Desayuno 
con diamantes” (Breakfast at Tiffany’s). Hon 
beskriver sin förtjusning över att se manliga 
universitetsanställda med barnvagnar eller 
på väg till dagis, och att kunna möta barn i 
korridorerna på SOL-centrum.

– Mina två flickor har nästan aldrig varit 
på min arbetsplats. Jag tycker det är fint att 
barn ibland kan få vara med där deras för-
äldrar arbetar – det ger en större anknytning 
till verkligheten, säger hon.

Iratxe Fresneda är ovan vid att det är så många som känner till hennes forskningsområde.

 folk.
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Kvinnliga Akademikers Förening 
–  KAF –  

 

• bevakar frågor som är av särskild betydelse  
för kvinnor med akademisk utbildning 
 

• verkar för lika karriärmöjligheter för  
kvinnor och män 
 

• verkar för jämn fördelning av 
forskningsresurser och samhällsresurser 
 

• lyfter fram kvinnors prestationer och forskning 
genom seminarieverksamhet 
 

• utdelar samt förmedlar inhemska och 
internationella stipendier,  
som kan sökas av föreningens medlemmar 
 

• inspirerar till nätverk för vetenskapligt utbyte, 
inom vilket inte minst unga forskare kan få 
förebilder och uppmuntran 
 

    Se också   http://kvinnligaakademiker.se/ 

 

 
 

FD Eva Nylander 
talar om sin forskning i Vatikanbiblioteket 

under rubriken 
 

I Vatikanens källare 
 
 

Måndag 20 januari kl 18 
Lunds Studentskegård, S:t Laurentiigatan 3 

 
Nya medlemmar välkomna! 

 

Skånekretsen av KAF 

Lu-Service  önskar alla en 
God Jul och Gott Nytt År!
LOKALSERVICE | MEDIA-TRYCK | UNIVERSITETSPOSTEN  
LU BOSTÄDER | PARKERINGSKONTORET 

LU SERVICE
Sölvegatan 14, hus I 
www.se.lu.se
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Arbetaren är värd sin lön, säger Skriften. Frågan är hur 
stor lön, och för vad.

Lunds universitet har ett så ambitiöst lönepoli-
tiskt program att det i praktiken är oanvändbart. De 

”övergripande lönepåverkande” faktorerna är dock stringent for-
mulerade: svårighetsgrad och ansvar, den enskildes personliga 
skicklighet respektive betydelse för verksamhetens resultat samt 
marknadskänsligheten. Ska den individuella lönesättningen fung-
era rättvist måste jämförelserna av faktorerna vila på en gemen-
sam bas. Det gör de inte.

Vi har just genomgått en inten-
siv lönerevision samtidigt med ett 
fördelningsbeslut i universitetssty-
relsen med en höjning av de ge-
mensamma kostnaderna av icke 
tidigare skådat slag, kostnader som 
tas från kärnverksamheten utbild-
ning och forskning och alltså direkt 
påverkar kvaliteten. De gemen-
samma kostnadernas ”betydelse 
för verksamhetens resultat” kan alltså enkelt översättas till en di-
rekt kvalitetsminskning.

detta kan uPPfattas som djupt orättvist. Administrationens bi-
drag till verksamheten varierar, från direkt hindrande till en nöd-
vändig förutsättning. Men verksamheten har ingen reell möjlighet 
att påverka utbudet av eller nivån på centralt administrativt stöd. 
Fakulteterna får bara en räkning. Inga genomgripande analyser uti-
från direkta verksamhetsbehov görs, prio riteringarna kommer ad 
hoc. Medvetenhet om behovet av omedelbara besparingar på alla 
händer uppmuntras inte. Till problemen ekonomiskt, och moraliskt, 
hör löneläget. 

Vi har vant oss vid att förtjänst och skicklighet definieras olika 
inom universitetet. LTH och den medicinska fakulteten har höga 

Gunnel Holm, chef för Kansliet för humaniora 
och teologi, tycker till om ”den orimliga lönesätt-
ningen vid Lunds universitet”. 

lönelägen, med hänvisning till den alternativa marknaden. Mark-
naden är visserligen inte lika het för alla, men leder till en hög ge-
nerell nivå. Det är etiskt tvivelaktigt, men det påverkar inte direkt 
de övriga fakulteternas ekonomi. Akademisk status och respekt 
definieras inte heller av löneläget utan av den akademiska prakti-
ken – uppbyggnaden, förvaltandet och förmedlingen av kunskap, 
dvs. grunden för universitetens existensberättigande.

för att uPPnÅ hög Lön gäller det i övrigt först och främst att 
vara chef, administrativ chef. I en hierarkisk organisation, där ad-

ministrationen främst är en styrme-
kanism för ledningen, är det inte så 
kontroversiellt. Universitetets hie-
rarki är den omvända, det viktigas-
te sker längst ner. Administrationen 
har med undantag av internrevisio-
nen inget uppdrag i egen rätt. De 
svåraste och mest utsatta chefspo-
sitionerna har prefekterna, inte de 
hierarkiskt högsta cheferna, men 

lönesättningen sker på hierarkisk grund. 
Min egen lön är absurt hög om man jämför med de akademiskt 

verksamma vid HT-fakulteterna, de som har den avgörande bety-
delsen för verksamhetens resultat. I förhållande till den rena uni-
versitetsgemensamma administrationens specialisters förbleknar 
den dock. Chefer, avdelningschefer, strateger, experter med flera 
ligger lönemässigt högt över den genomsnittlige akademikern. 
Dessutom finns en omotiverad skillnad mellan dem som adminis-
trerar specialfunktioner respektive verksamhetsnära funktioner. 

Att reparera den orimliga lönesättningen vid Lunds universitet 
kommer att ta tid, men det är nödvändigt för anständighet, för-
troende och tillit i organisationen.

gunneL hoLm
KAnSLICHEF, KAnSLI HT 

”LUs lönepolitiska program 
är i praktiken oanvändbart” 

”Min egen lön är absurt hög om 
man jämför med de akademiskt 
verksamma vid HT-fakulteterna, de 
som har den avgörande betydelsen 
för verksamhetens resultat.”

gästtyckaren.
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 forskarutbiLdning   Jag tror att Sven 
Sandström och jag delar samma oro för vil-
ka konsekvenser den omfattande externa 
finansieringen av forskningen – och därmed 
forskarutbildningen – får.  Som universitet 
behöver vi vara på det klara med vad  vi me-

 forskarutbiLdning  ”Det är svårt för 
universitetet att diktera villkor för forskar-
utbildningen, om man inte är beredd att 
själv betala för den”, yttrar Cecilia Lundberg 
som ordförande i universitetets forskarut-
bildningskommitte i senaste LUM. Blixt och 
dunder!! Även om det kunde vara a slip of 
tongue så halkade det i fel riktning, och sat-
sen kan inte bara glömmas. 

     Om det är svårt (men alltså inte omöj-
ligt) för nuvarande universitet att inte avstå 

samtal om fysicums 
expansion under de 
senaste decennierna

fysik. Den 17 januari klockan 11.00–
12.00 på Fysiska institutionen i Sal A,  
Professorsgatan 1, arrangerar institu-
tionen ett samtal om fysikens expan-
sion i Lund. Samtalsdeltagare är Mats 
Benner, Boel Flodgren, Peter Honeth,  
Anne L’Huillier, Pär Omling, och Lena-
Kajsa Sidén. Moderator: Bengt Söder-
ström.

Samtalet vill spegla tillväxtens or-
saker och gränser när ett ämnesom-
råde växer. Det ingår i projektet ”Fy-
sicums historia på storbildsskärm” där 
delar redan är presenterade på web-
ben: www.fysik.lu.se/historia.

Fysiska institutionens historiska 
projekt stöds av Akademiska Hus, Bir-
git och Sven Håkan Ohlssons stiftelse, 
Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, 
Kungliga Fysiografiska Sällskapet, 
MAX IV-laboratoriet, n-fakultet och 
Sten K Johnsons-stiftelse

För mer information kontakta: 
Bengt.Forkman@nuclear.lu.se

– Vad menar Cecilia Lundberg?

insändare. Skriv till LUM! lum@lu.se

från privilegiet att helt och hållet bedöma – 
genom handledaren och institutionen – ex-
akt vad som skall krävas för utbildningen av 
en doktorand som betalas av medel utifrån, 
ja då behöver vi ju ett annat universitet, som 
kan hålla på akademiska principer så långt 
ut att alla som blir doktorer där med visshet 
har gjort tillräckligt av rätt saker tillräckligt 
väl, och övertygande bevisat sin kompetens.                                                                                                               

sven sandström
PrOFESSOr EM, KOnSTHISTOrIA

Logistik. Produktutveckling, pro-
duktion och logistik blir en alltmer 
komplex historia. jan olhager, 
logistikprofessor vid Lunds tek-
niska högskola, får 4,2 miljoner från 
vinnova för att ta reda på för- och 
nackdelar med olika sätt att ut-
forma produkter, lokalisera fabriker 
och använda global logistik. 

I och med globaliseringen blir det allt vikti-
gare att tänka in logistik från början. Exem-
pel som visar på detta är moduluppbyggda 

Svar:

– Vi delar samma oro
nar med kvalitét i forskarutbildningen och 
ha insikten om att  denna inte bara består i 
ökad kvantitet.

CeCiLia Lundberg
PrOFESSOr OCH PrODEKAn 

FÖr MEDICInSKA FAKULTETEn

Forskare vill få produktutvecklare att tänka logistik från början 
produkter, såsom datorer, bilar och lastbi-
lar. 

– Att bygga en produkt utifrån moduler 
har tidigare ansetts vara ett bra sätt att få 
god ekonomi, samtidigt som det gett kun-
den stor valfrihet i att utforma slutproduk-
ten, säger Jan Olhager.

Men, förklarar han, har det visat sig att 
moduluppbyggda produkter är dels lätta 
att kopiera och dels kan leda till komplexa, 
globala transportflöden. Även om det är 
dyrt att byta principer för att utforma pro-
dukter, så är alltfler företag intresserade 

av att undersöka alternativ till modulupp-
byggda produkter. 

– nu vill vi gå vidare och se hur företag 
aktivt kan ta med även logistikaspekter re-
dan från början, säger Jan Olhager.

En viktig pusselbit för kostnaden och mil-
jön är var fabrikerna finns och deras avstånd 
till leverantörer och marknader. I forskning-
en ingår utöver Jan Olhager också dokto-
randen Sebastian Pashaei. De kommer ha 
nära dialog med Volvo, Husqvarna och Part-
nertech som deltar i projektet. 

kristina Lindgärde
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julkul. Du har väl inte missat 
lunds universitets adventska-
lender på webben? Bakom de 24 
luckorna döljer sig filmer med 
forskare som får önska sig en 
julklapp. Den som öppnar alla 
luckor blir inte bara allmänbil-
dad utan får också insyn i uni-
versitetets enorma forsknings-
bredd eftersom alla önskningar 
är kopplade till universitetets 
forskning från humaniora till 
teknik.

– Det här är ett sätt att visa den 
breda forskning som finns vid Lunds 
universitet. Luckorna kan ses som 
ren populärvetenskap men en del 
är även inlägg i pågående debatter. 
Bakom vissa luckor döljer sig också nya 
forskningsrön, säger Ulrika Oredsson 
som är pressansvarig för forskning vid 
Lunds universitet.

Det är första gången som en ge-
mensam LU-kalender har tagits fram.

– Vi testar gärna nya sätt att nå ut 
med forskning till allmänheten. Att 
använda rörlig bild är ett sätt för oss 
att visa forskningen på och något som 
vi ser kommer allt mer. Inte minst har 
vi rönt stora framgångar internatio-
nellt med olika forskningsfilmklipp, 
säger Ulrika Oredsson.

Totalt medverkar 24 forskare från 
hela Lunds universitet. Öppna luck-
orna på www.lu.se/adventskalender

Forskare önskar sig 
klappar i julkalender 
på webben

FunDraising. Tidigt nästa år ar-
rangeras ett öppet hus för att fira 
avstampet av donationskampanjen 
”lunds universitet – För en bättre 
värld”. kampanjen kommer att 
utgöra en del av jubileumsfirandet 
2016–2018.

Den 24 januari öppnar Universitetshuset 
dörrarna för både anställda och studenter 
som välkomnas att ta del av donationskam-
panjen och hur universitetet arbetar med 
donationer.

representanter från Donatorrelationer 
kommer att presentera kampanjen och visa 
de verktyg som står till buds för att främja 
donationer till universitetets forskar grupper.

Besökarna kommer också kunna ta del 
av hur forskare och studenter själva kan hit-
ta nya vägar för att finansiera sin forskning 
och sina projekt genom donationer. 

– kampanjen ger oss möjlighet att lära oss 
mer om och utveckla vårt samarbete med 
den privata sektorn. Vi vill sprida budska-
pet att vi arbetar med många viktiga frågor 
här vid Lunds universitet och att vi gärna vill 
ha hjälp med finansiering, så att vi kan ge-
nomföra våra visioner och planer. Många 
små steg mot ett gemensamt mål kan åstad-
komma storverk, säger Ulrika nilsson, som 
är chef för Donatorrelationer.

Hon hoppas att så många som möjligt tar 
chansen att besöka det öppna huset.

– Låt oss tillsammans ta vara på det till-
fälle som vårt 350-årsjubileum skapar och 
sätta ”spotlight” på Lunds universitet, sä-
ger hon. 

ulrika nilsson ser stora möjligheter med 
donationskampanjen.  

– Vi hoppas att kampanjen ska kunna 
bidra med allt från stipendier till olika forsk-
ningssatsningar och investeringar i utrust-
ning och lokaler. Privat finansiering ökar ut-

Donationskampanj 
drar igång med öppet hus

rymmet för forskning samt möjligheten att 
attrahera toppforskare och studenter, sä-
ger hon.

represenTanTer från Forskningsservice 
och alumnverksamheten kommer också att 
finnas på plats i Universitetshuset. De ger 
tips om hur forskare kan söka extern forsk-
ningsfinansiering och beskriver hur arbetet 
med att skapa relationer till tidigare lunda-
studenter går till.

när? 24 januari 2014, 13.00–16.00
Var? Universitetshusets atrium, Paradis-
gatan 2, Lund.
mer inFo: se framöver i kalendariet på 
www.lu.se

FoTnoT: Lunds universitet grundades på 
donationer. Det var Karl XI:s förmyndarre-
gering som 1666 lade grunden för Lunds 
universitet med hjälp av stiftelsebrev, dona-
tionsbrev, privilegiebrev och konstitutioner. 
Allt sedan dess har donationer av olika slag 
varit en naturlig och viktig del av utveckling-
en för universitetet.

Ulrika Nilsson är chef för Donatorrelationer. 
foto: gunnar menander
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13 deCember tre-år-före-dagen: uni-
versitetet som samhällsbyggare. Den 13 
december fortsätter nedräkningen inför uni-
versitetets 350-årsjubileum med ett öppet ef-
termiddagsprogram på temat ”Universitetet 
som samhällsbyggare”. Universitetet fungerar 
som samhällsbyggare på många sätt – genom 
forskning, innovationer, expertutlåtande, opi-
nionsbildning och inte minst genom alla stu-
denter som utbildas. Under eftermiddagen 
diskuteras och problematiseras universitetets 
samhällsbyggande roll i parvisa samtal mel-
lan representanter för Lunds universitet och 
för övriga samhället. Medverkande: Gustav 
Fridolin, språkrör för Miljöpartiet, Mats Sveg-
fors, f.d. chefredaktör, landshövding och vd 
för Sveriges radio, Cecilia Schelin Seidegård, 

landshövding, doktor i biokemi, Lars Samuel-
son, professor i nanoteknik och entreprenör, 
Ann-Katrin Bäcklund, dekanus Samhällsveten-
skapliga fakulteten och Göran Bexell, rektor 
em, professor em i etik. Moderator: Elin Gus-
tafsson, student i statsvetenskap. Kl 15.00 – 
17.15 på Café Athen, Akademiska Föreningen, 
Sandgatan 2, Lund. För detaljerat program och 
ytterligare information om Lunds universitets 
350-årsjubileum, se www.lu.se/350

13 deCember fredagsseminarium i bio-
logi. Eric Lonsdorf från Chicago Botanical Gar-
den i USA föreläser om: ”raising wild pol-
linators to support crop yields: how much 
pollinator-friendly habitat is enough?”. Kl 
13.00 – 14.00 i Blå Hallen, Ekologihuset, Lund.

13 december 

maciek t. borysiuk i fysik: “Development of 
techniques for light isotope analysis at LIBAF”. 
Kl 13.15 i rydbergsalen, Fysiska institutionen, 
Lund. 

Lotten darlin i klinisk medicin med 
inriktning obstetrik och gynekologi: 
”Cervical cancer studies on prevention and 
treatment”. Kl 9.00 i kvinnoklinikens föreläs-
ningssal, Skånes Universitetssjukhus i Lund. 

kerstin romberg i klinisk medicin: 
”Every breath you take, every move you make, 
studies on asthma and sport in adolescent 
athletes”. Kl 10.00 i rune Grubb salen, BMC, 
Sölvegatan 19, Lund. 

anna Lindgren i klinisk medicin med 
inriktning epidemiologi: ”Traffic pollution 
and chronic respiratory disease. Epidemiologi-
cal studies in children and adults in southern 
Sweden”. Kl 13.00 i Föreläsningssal 3, Skånes 
universitetssjukhus, Lund. 

erik malmström i biomedicin med in-
riktning klinisk och experimentell infek-
tionsmedicin: ”Studies on the host respon-
se to infection in the circulatory system”. Kl  
13.00 i Belfragesalen D1539a, BMC, Klinikga-
tan 32, Lund. 

Pernilla Peterson i klinisk medicin med 
inriktning medicinsk strålningsfysik: ” 
Quantification of fat content and fatty acid 
composition using magnetic resonance ima-
ging”. Kl 13.00 i lilla aulan, Jan Waldenströms 
gata 5, Medicinskt Forskningscentrum, Skånes 
Universitetssjukhus i Malmö.

31 januari seminarium. Studieverkstaden 
vid Lunds universitet fyller tio år och hälsar väl-
kommen till ett seminarium om språk- och 
skrivutveckling vid universitetet. Efter en 
inledning av prorektor Eva Wiberg, förelä-
ser Sven Strömqvist, vicerektor och profes-
sor i lingvistik samt Paul Hanstedt, professor i 
engelska vid roanoke College i Virginia. Paul 
Hanstedt arbetar med fakultetsutveckling och 
har anlitats av flera olika universitet runt om i 
världen, bland annat i Hong Kong. Han arbetar 
speciellt med WAC (Writing Across the Curri-
culum), det vill säga hur skrivande kan integre-
ras i universitetsutbildningen. Kl 9.00–12.00 
i Genetikhusets aula, Lund. För mer informa-
tion, studieverkstad@stu.lu.se

14 december 

daniel Åkerberg i klinisk medicin med in-
riktning kiururgi: ”Differently charged po-
lypeptides and their impact on peritoneal and 
pleural postoperative adhesion formation”. Kl 
10.00 i föreläsningssal 3, Blocket, Skånes uni-
versitetssjukhus i Lund.

16 december 

ingmar Leiβe i industriell automation: “Ef-
ficient integration of distributed generation 
in electricity distribution networks voltage 
control and network design”. Kl 13.15 i hörsal 
M:B, M-huset, Ole römers väg 1, Lund.

17 december 

helgi skuli fridriksson i värmeöverföring: 
”Combustion bowl heat transfer analysis in 
diesel and PPC engines”. Kl 10.15 i hörsal M:B, 
M-huset, Ole römers väg 1, LTH, Lund. 

emmanuel raju i risk och säkerhet: 
”Exploring disaster recovery coordination – 
stakeholder interfaces, goals and inerdepen-
dencies”. Kl 10.15 sal K:F, Kemicentrum, Getin-
gevägen 60, Lund.

19 december 

tomas Larson i klinisk medicin med in-
riktning psykiatri: ”A-TAC – The Autism-
Tics, ADHD and other Comorbidites invento-
ry: studies in reliability and validity”. Kl 13.00 

CrC aula, ing 72, Skånes universitetssjukhus, 
Malmö. 

zeeshan mutahir i biologi: ”The structu-
re relationship and evolution of deoxyribonu-
cleoside Kinanses”. Kl 15.30 i föreläsningssa-
len, Biologihus A, Sölvegatan 35, Lund.

20 december 

fredrik schultheiss i mekanisk teknologi 
och verktygsmaskiner: ”On the machinabi-
lity of ductile and strain hardening materials – 
models and methods for analyzing machinabi-
lity”. Kl 10.00 i sal M:B, M-huset, Ole römers 
väg 1, Lund. 

Can xu i fysik: ”Diffuse optical spectros-
copy and imagning of turbid media”. Kl 10.15 i 
rydbergsalen, Fysicum, Sölvegatan 14, Lund.

fabio Pereira i teknisk vattenresurslä-
ra: The Interplay between Atmosphere, Hydro-
logy and Land Use by Environmental Model-
ling. Kl 10.15 i sal V:B, V-huset, John Ericssons 
väg 1, Lunds Tekniska Högskola.

10 januari 

nicklas holmberg i informatik: ”The purity 
of separation of concerns: the service oriented 
business process – a design approach for busi-
ness agility”. Kl 13.00 i EC2: 101, Holger Cra-
foords Ekonomicentrum, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:

kristofer Wollein Waldetoft i klinisk medi-

på gång.

disputationer.
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cin med inriktning infektionsmedicin: 
”Streptococcal virulence and the coagulation 
system”. 

sakarias Wangefjord i laboratorieme-
dicin med inriktning patologi: ”A cohort 
study of sex differences and prognostic bio-
markers in colorectal cancer”. 

nils hansen i laboratoriemedicin med 
inriktning experimentell klinisk genetik: 
Functional modeling of genes upregulated in 
chronic myeloid leukemia”. 

mattias Levin i immunteknologi: ” Hu-
man IgE – what we can learn from repertoire 
studies and how we can use them as tools”. 

jakob Wirén i systematisk teologi: 
“Hope and otherness. Christian Eschatology in 
an interreligious context”.  

marzia Cescon i reglerteknik: ”Mode-
ling and prediction in diabetes physiology”. 

anna jöud i folkhälsovetenskap med 
inriktning epidemiologi: ”Back and neck 
pain: Patterns in healthcare consulations”. 

håkan morén i klinisk medicin med in-
riktning oftalmologi: ”Experimental porcine 
models of retinal ischemia”. 

kristina vult von steyern i klinisk medi-
cin med inriktning diagnostisk radiologi: 
”Tomosynthesis in pulmonary cystic fibrosis”.

 jonas ottosson i industriell elektro-
teknik: ”Thermal modelling of power modu-
les in a hybrid vehicle application”. 

rosa maria monica aragão Peralta bör-
ner i bioteknik: ”Exploringanaerobic bacteria 
for industrial biotechnology – Diversity studies, 
screening and biorefinery applications”. 

alexander Cedergren i risk och säker-
het: ”Exploring the railway system from a risk 
governance perspective”. 

oskar jonsson i industridesign: Fur-
niture for later life – design based on older 
people´s experiences of furniture in three hou-
sing forms”. 

anders holmqvist i kemiteknik: ”Mo-
del-based analysis and design of atomic layer 
deposition processes”. 

stina melander i statsvetenskap: ”Kas-
sakultur i förändring. Samspelet mellan orga-
nisationskultur och administrativa reformer på 
Försäkringskassan”. 

thord svensson i religionsfilosofi: ”The 
balance of meaning. Exploring the possibility 
of recognition-transcendent meaning of religi-
ous and existentially important terms”. 

greta jakobsdottir i industriell nä-
ringslära: ”Short-chain fatty acids in health 
and disease – Effects of dietary components”. 

anna sandström gerdtsson i immun-
teknologi: ”Advances and applications of 
antibody arrays – proteomic profilingo f pan-
creatic disease”. 

marica vaapil i laboratoriemedicin 

med inriktning tumörbiologi: ”Influence of 
hypoxia on differentiation and proliferation of 
non-malignant and tumor cells”. 

hampus kiotseridis i klinisk medicin 
med inriktning barn- och ungdomsaller-
gi: ”The voice of the patient. Patient-reported 
outcomes in respiratory allergic disease, with 
special focus on health-related quality of life”. 

ingrid Lindgren i klinisk medicin med 
inriktning rehabiliteringsmedicin: ”Shoul-
der pain after stroke: prevalence, contributing 
factors and consequences in daily life”. 

gerd östling i biomedicin med inrikt-
ning kardiovaskulär forskning: ”Ultra-
sound features of human carotid plaques”. 

ida johansson i klinisk medicin med in-
riktning experimentell onkologi: ”Mole-
cular characterization of male breast cancer”. 

matias riihimäki i folkhälsovetenskap 
med inriktning epidemiologi: ” Causes of 
death and metastatic patterns in Swedich can-
cer patients”. 

anne orrung Wallin i vårdvetenskap 
med inriktning omvårdnad: ”Job satisfac-
tion, strain and stress of conscience among 
nurse assistants working in residential care for 
older people”. 

xiaoze Li i laboratoriemedicin med in-
riktning virologi: ”regulation of human pa-
pillomavirus type 16 late L 1 mrnA splicing”. 

jenny nelander Wahlstedt i biomedicin 
med inriktning neurobiologi: ”Characteri-
zation of human dopaminergic neurons in the 
developing mesencephalon and upon diferen-
tiation of stem cells- for replacement therapy 
in Parkinson´s disease”. 

roya rezaei ranjbar sardari i biotek-
nik: ”Bio-based C-3 platform chemical bio-
technological production and- conversion of 
3-hydroxypropionaldehyde”. 

kerstin hoyer i kemiteknik: ”Production 
of Ethanol from spruce at high solids concen-
trations – an experimental study on process 
development of simultaneous saccharification 
and fermentation”. 

Linda önnby i bioteknik: “Water treat-
ment using cryogel-based adsorbents – targe-
ting environmental pollutants at low concen-
trations”. 

zivile békássy i klinisk medicin med in-
riktning pediatric: “Studies of EHEC and the 
complement system in ranal diseases”. 

sara nordin i klinisk medicin med in-
riktning experimentell medicin: “Midkine – 
a host defence protein”. 

gottfrid sjödahl i biomedicin med in-
riktning cancergenomik: “Molecular classi-
fication of bladder cancer”. 

magnus Linderoth i reglerteknik: “On 
robotic work-space sensing and control”. 

elizabeth bjarnason i programvarusys-
tem: “Integrated requirements engineering 
– understanding and bridging gaps with soft-
ware development”. 

mattias Levin i immunteknologi: “Hu-
man IgE – what we can learn from repertoire 
studies and how we can use them as tools”. 

maria karlsson i biologi: “The MHC ge-
nes: variation and impact on life-history traits 
in house sparrows”.

rätteLse: rådgivande kommitté för forskarutbildningen
I reportaget om forskarutbildningen i förra LUM nämndes felaktigt att Lunds univer-
sitet skulle ha en forskarutbildningsnämnd.  Det rätta är att universitetet har en rådgi-
vande forskarutbildningskommitté som sorterar under den universitetsgemensamma 
Utbildningsnämnden. Kommittén fattar, till skillnad från nämnden, inga egna beslut.  

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

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

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

medicinska fakultens populärveten-
skapliga flaggskepp forskningens 
dag blev i år en stor publiksuccé. 
extra föreläsningssalar vid sidan av 
aulorna på sjukhusen i malmö och 
Lund fick öppnas, så att de som inte 
fick plats i själva aulan kunde följa 
föredragen via intern-tv.

Temat för året var artros, med rubriken 
”Leder rör oss alla”. Förutom föredragen 
kunde åhörarna i pausen bland annat få 
tips av sjukgymnaster och arbetsterapeuter 
om hur man bäst stärker onda knän, svaga 

innovationsPris. Det 
europeiska priset The Inno-
vation on Synchrotron radi-
ation 2013, går till professor 
mikael eriksson på Max IV. 
På 60-talet uppfann han mi-
crotronen som har utveck-
lats till Max I, II, III och snart 
även synkrotronljusanlägg-
ningen Max IV. Mikael Eriksson tog emot pri-
set på 3.000 euro vid en prisutdelning i Berlin i 
början av december.

betongPris. katja fridh, universitetslektor 
på Avdelningen för byggnadsmaterial vid LTH 
har valts till årets betongforskare av tidningen 
Betong. Detta för att hon lyckats kvantifiera 
betongs upptag av koldioxid. 

hedersdoktor. Professor Per-anders 
abrahamsson, vid urologiska kliniken, SUS i 
Malmö, har utnämnts till hedersdoktor (Doc-

tor Honoris Causa) vid universitetet i Wars-
zawa. Sedan tidigare har han denna utmär-
kelse vid universitet i Grekland, Ukraina och 
rumänien.

einar hansen-Pris. Priset på 150.000 
kronor till en humanistisk forskare vid Lunds 
universitet går i år till litteraturforskaren elisa-
beth friis. Priset till Köpenhamns universitet 
går till filosofen nils holtug. 
 
största sPeCiaLLabbet. Ett nytt centrum 
för masspektroskopi har invigts  på BMC. Bak-
om det nya laboratoriet – Sveriges största på 
sitt område – står The Center of Biological and 
Medical Mass Spectrometry (CEBMMS), som 
är ett fakultetsöverskridande initiativ mellan 
tekniska, naturvetenskapliga och medicinska 
fakulteten. Det är samlokaliserat med den nya 
LTH-institutionen för biomedicinsk teknik, en-
ligt professor thomas Laurell i elektrisk mät-
teknik.

aCademy feLLoWs. nationalekonomen 
joakim Westerlund, biologen Charlie Corn-
wallis samt medicinaren joan yuan har ut-
setts av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
att delta i karriärprogrammet Wallenberg Aca-
demy Fellows. Programmet syftar till att skapa 
långsiktig finansiering för lovande unga svens-
ka och utländska forskare inom alla ämnesom-
råden. Sammanlagt får 33 nya forskare möjlig-
het att delta. 

nutritionsPris. emily sonestedt vid Insti-
tutionen för kliniska vetenskaper i Malmö har 
fått nils-Georg Asps pris på 50.000 kronor. Det 
nyinrättade priset delas ut till yngre forskare.

vinnova-Pris. Under VInnOVAs årskonfe-
rens, avslöjades vinnarna i uppsatstävlingen 
nytt&nyttigt. kajsa brange och elin Lind-
qvist från LU kammade hem segern med sin 
uppsats om idégenerering i stora företag.Vin-
narna belönas med resestipendier à 30.000, 
20.000 respektive 15.000 kronor.

ögonPris. Professor 
dan-e nilsson, Biologiska 
institutionen, har tilldelats 
roséns Linnépris i zoologi, i 
samband med Kungliga Fy-
siografiska Sällskapets års-
högtid. Han får priset för sin 
banbrytande forskning rö-
rande djurens ögon och syn-
sinne. Med utmärkelsen följer 400.000 kronor.

vinnova-utLysning. I forskningsrådets 
tredje utlysning inom Öppna datakällor får 20 
projekt finansiering. Ett av dessa kommer från 
Lunds universitet, från rättssociologerna ”Of-
fentliga öppna data – En juridisk handbok” 
som tilldelas 180.000 kronor.  

nobeLforskning. En grupp nationaleko-
nomer vid Ekonomihögskolan får 7,47 miljo-
ner kronor från ragnar Söderbergs stiftelse för 
att forska på de nobelprisade teorierna inom 
institutionell design. Initialt kommer tommy 
andersson, erik Wengström och alexan-
der reffgen vid Ekonomihögskolan och ola 
andersson från IFn ingå i projektet.

Publiksuccé för Forskningens Dag
händer och dåliga ryggar.

– Artros är ju en väldigt vanlig sjukdom. 
Många av dem som har artros är äldre, 
och har därför tid att lyssna på föredrag på 
dagtid. I Malmö, där programmet låg på 
kvällstid, var det också många i publiken 
som hade att göra med artrospatienter i 
sitt yrke, säger Medicinska fakultetens in-
formationschef Johanna Sandahl.

Temat för nästa års Forskningens Dag 
bestäms av fakultetens styrelse vid dess fe-
bruarisammanträde. Beslutet utgår från de 
förslag som kommit in från olika grupper 
inom fakulteten.

Fullsatt på 
Forskning-
ens Dag. 
foto: anna 
mansfeld

Joan Yuan, Joakim Westerlund och Charlie 
Cornwallis.

Mikael Eriksson.

Dan-E Nilsson
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Det finns många sätt för dig som är forskare att sprida din kunskap. 

Du kan utbilda nya studenter. Skriva en bok. Delta i samtal, konferenser och nätverk. 

Kanske kan just din kunskap ligga till grund för en ny produkt, process eller tjänst. 

LU Innovation System hjälper forskare att omvandla forskningsresultat till samhällsnytta 

genom nya företag, licenser och skydd för goda idéer. Vi ser till så att din kunskap når ut, 

samtidigt som du kan fortsätta jobba med det du brinner för. 

Vill du veta mer, eller har du en idé du vill diskutera? 

Maila oss så kontaktar vi dig.

ideas@innovation.lu.se

LU INNOVATION SYSTEM

Gör din kunskap nytta?

THE LINK BETWEEN ACADEMIA AND BUSINESS

Din kunskap kan bli starten på något alldeles nytt, som kan göra nytta för många. 

LU Innovation System hjälper dig ända fram. 

sharedevelopdiscover

WWW.INNOVATION.LU.SE
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Hallå Mari Bacquin och 
Robert Zola Christensen...

….språkforskare som framlagt en 
rapport om svenska och danska ung-
domars förståelse av varandras språk.

Är danska idag ett grannspråk 
eller ett främmande språk?
rzC: Ett främmande språk, om man ser 
verkligheten som den är och inte som 
man kanske vill att den ska vara! Vår un-
dersökning av gymnasieungdomar visar 
att 42 procent av de danska tonåringarna 
tyckte att svenska var svårt eller mycket 
svårt, och hela 92 procent av de svenska 
tonåringarna tyckte detsamma om dans-
ka. när man alltså i praktiken knappast 
förstår varandra längre är det inte rätt att 
tala om grannspråk.

mb: Och språksvårigheterna gäller 
inte bara ungdomar. Vi har fått stor re-
spons från människor av alla åldrar som 
tycker det är skönt att svenskars problem 
med danskan äntligen erkänns. Det var 
till och med några universitetskollegor 
som berättade att de suttit på symposier 
i Köpenhamn i flera dagar och knappt 
förstått hälften av vad som sagts…

har ni fått några andra reaktioner?
rzC: Somliga har sagt att vi är för negati-
va och inte bör ge upp tanken på danskan 
som ett grannspråk. Men det är ju inte 

vår uppgift som forskare att driva någon 
sorts nordisk enhetstanke.

mb: Det kunde också vara mer posi-
tivt att se danskan inte som ett grann-
språk som man borde förstå, även om 
man ofta inte gör det, utan som ett främ-
mande språk som är lätt att lära sig. Det 
skulle kunna ge en nystart i diskussionen.

vad är det som orsakat den försäm-
rade förståelsen?
mb: Att vi inte längre har bara några få 
TV-kanaler, att vi har en stor andel männi-
skor med annan språkbakgrund i befolk-
ningen, och att engelskan har blivit ett 
högstatusspråk som alla vill lära sig. Dess-
utom har danskan förändrats.

rzC: Ja, ända sedan medeltiden har 
danskan vokaliserats, som det heter. Det 
innebär att konsonanterna försvagas så 
att stavelserna gradvis smälter samman. 
Medan det är lätt att höra skillnad på 
de svenska orden ”kakor”, ”kärra” och 
”kära”, så låter alla tre orden likadana på 
danska: ”käääeeee…”

är det inte opraktiskt för ett språk 
att bli allt mindre tydligt?
mb: nej, alla språk strävar efter att det 
i talspråket ska gå att få fram så mycket 
som möjligt så snabbt och lätt som möj-
ligt. På den tid det tar för en svensk att 
säga tre ord kan en dansk numera säga 
fyra ord!

vad händer nu?
mb: Om du menar i form av åtgärder, så 
är det något för politiker, skola och orga-
nisationer att ta ställning till. Vi har be-
skrivit den verklighet som man i så fall bör 
ha som utgångspunkt.

rzC: Om du menar forskningsmäs-
sigt, så arbetar vi vidare inom Centre for 
Scandinavian Studies. Det är ett nätverk 
baserat i Lund och Köpenhamn, som är 
inriktat på att studera nordiska språk och 
nordisk kultur i ett vidare, globalt per-
spektiv. Det vi närmast ska ta oss an är 
den litterära kanon i Skandinavien.

text: ingeLa björCk
foto: Peter muLvany


