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Fyndburken är en paleontologisk gottepåse som innehåller fossilerade spår 
efter hajar, havssköldpaddor och krokodiler.
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Någonstans i det övergivna kalkbrot-
tet i nordöstra Skåne gömmer sig ske-
lettet efter en 84 miljoner år gammal 
dinosaurie. Det är en grupp geologer 
övertygade om. Efter att ha hittat ett 
flertal tänder har den  osteologiska 
skattjakten intensifierats.

Septembersolen gassar över det vidsträckta 
kalkbrottet utanför skånska Vinslöv. På en li
ten avsats nära en azurfärgad damm står de 
båda geologiforskarna Anders Lindskog och 
Johan Pettersson med finmaskiga metalltråg 
och silar så att sanden ryker. En svettpärla 
tränger fram i Anders Lindskogs panna när 
han sätter sig ner på huk och börjar under
söka innehållet som fastnat i silen. Nej. Det 
mystiska fragmentet var ingen ny dinosaurie
tand, bara en bit koprolit, fossilerad avföring.

MEN TACK OCH LOV återstår det ofantligt 
mycket sand att gräva ut. För någonstans lig
ger det – skelettet efter en dinosaurie som 
levde här under kritaperioden. Då, för 84 mil
joner år sedan, såg landskapet radikalt annor
lunda ut. Platsen där forskarna står och fos
silsilar var en skärgård med medelhavsklimat. 
Dinosaurien de letar efter dog på stranden, 
svällde upp i hettan och flöt sedan ut i vattnet 
och begravdes på havsbottnen.

– Det är lite som att dyka ner i Östersjön 
och leta efter en förhistorisk älg! Men efter
som vi har hittat ett dussintal dinosaurietän
der är vi övertygade om att det någonstans 
här gömmer sig ett helt skelett, säger Anders 
Lindskog.

Kalkbrottet har länge varit intressant för 
geologer. Landskapet är en del av den så 

Jakten på 
den försvunna 
dinosaurien

  3
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Tord Engfors, Anders Lindskog och 
Johan Pettersson har silat tonvis 
med sand i sin jakt efter den gömda 
Vinslövs dinosaurien.
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t  kallade Kristianstadsbassängen – en av få 
platser i Sverige där det är möjligt att hitta 
spår från kritaperioden. I 200 år har kalk
gropen  utanför Vinslöv lockat både geologi
forskare och amatörpaleontologer. En av 
dem är Tord Engfors från Kristianstad. Se
dan millennieskiftet har han spenderat tu
sentals arbetstimmar i kalkbrottet med sin 
sil och sina stenhuggarverktyg. Det är han 
som har gjort några av de spektakulära 
tandfynden.

– Det här är en väldigt meditativ syssla. 
Att det jag gör även kan vara av intresse för 
forskarna och universitetet är också väldigt 
roligt, säger Tord Engfors.

PLÖTSLIGT ropar Johan Pettersson till. Han 
tror sig ha funnit något intressant. Men ef
ter närmare analys visar det sig att det inte 
var något benfragment från en dinosaurie.

– Det gäller att ha tålamod. Sök som sa
tan och du skall till slut finna, säger han och 
ler.

Han lägger ifrån sig silen och tar upp 
en liten plastburk som innehåller fynd ef
ter bland annat havssköldpaddor, hajar och 

krokodiler. Det är en svindlande tanke att 
den göingska gropen en gång varit hem för 
urtidsdjur. Johan Pettersson tar en klunk 
vatten och låter blicken glida över det kar
ga landskapet.

– Vår mystiska dinosaurie var en av flera 
arter som levde här. Den var släkt med den 
mer kända Triceratops och var en rätt lus
tig skapelse. Man skulle kunna beskriva den 
som en blandning av ko, ödla, får och pape
goja, säger Johan Pettersson.

HAN STÄLLER IFRÅN SIG fyndburken, öpp
nar en påse ostbågar och slår sig ner på mar
ken bredvid Anders Lindskog och Tord Eng
fors. Det susar från den intilliggande vägen. 
På avstånd hörs hundskall och fågelsång. 
Dinosauriejägarnas samtal kommer in på de 
svindlande tidsperspektiven.

– Till och med jag som dagligen jobbar 
med det här har svårt att föreställa mig tids
rymderna. Människan som art har funnits i 
knappt en halv miljon år. Och dinosaurien 
som vi letar efter är så oerhört mycket äldre 
än så, säger Anders Lindskog.

TEXT & FOTO: JOHAN JOELSSON

”Det är lite som att dyka ner i Östersjön 
och leta efter en förhistorisk älg!” 

Johan Pettersson visar upp en hajtand.

Anders Lindskog letar dinosaurietänder i låg-
budgetsilen från Hornbach och Tord Engfors 
visar upp en krokodiltand.

Det övergivna kalkbrottet lockar både 
nattbadare och dinosauriejägare.
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Satsar på bättre kunskap om rankning
Konkurrensen på rankinglistorna över världens bästa universitet hård

nar. Nu satsar LU på bättre samordnad rankinganalys.

Från krigsflykt till MAX IV
Selma Maric är flyktingen från Balkan som trots tuffa odds har tagit 

sig fram på krokiga vägar i forskarvärlden och nu landat som näringslivs
koordinator på MAX IV. 

Nya tider för utbildningen
Efter en vår då all undervisning plötslig tvingades bli digital står LU 

inför en annorlunda utbildningshöst. Studenterna kräver jämnare kvalitet 
på distansutbildningen och universitetet drar igång nya kurser för dem som 
missgynnats av pandemin. 

Framtidens läkemedel
Antikroppar kan inte bara påvisa immunitet mot smittor, utan används 

också alltmer för att bota sjukdomar. Ny bygger forskare i immunteknologi 
konstgjorda antikroppar med nya, läkande egenskaper.

Tala på politikers vis
Många forskare tycker att det är svårt att nå fram till politiker och be

slutsfattare. Statsvetaren Åsa Knaggård menar att forskarna måste bli bättre 
på att förstå det politiska spelet och anpassa sin kommunikation efter det. 

Ny grön våg
Sällan har det varit så inne att vara ute som nu. Och det har många häl

sofördelar, menar Anna Oudin som forskar på hur gröna miljöer påverkar oss.

Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda 
och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har en upplaga på 11.700 exemplar och 
utkommer med 6 nummer per år.LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN
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RANKING. LU trillade nyligen ur 
topp 100 i Times Higher Education-
rankingen. Under lång tid har 
universitetets placeringar i de 
stora internationella rankingarna 
långsamt försämrats. Nu satsar LU 
på bättre samordnad rankingkom-
petens.

– Att åka ur topp 100 är inte bra för vår 
attraktivitet. Om utvecklingen dessutom 
är ett tecken på att vår forskningskvali
tet minskar, är det något vi bör vara ännu 
mer bekymrade över, säger prorektor Syl
via Schwaag Serger.

LU halkar ner i ranking

Molnen tornar upp 
sig på rankinghim-
meln när LU inte 
längre är ett av värl-
dens hundra  bästa 
universitet, enligt 
Times Higher Educa-
tion World Univerity 
Ranking. 
foto: kennet ruona

– satsar på egen statistik och bättre kunskap om ranking

aktuellt.

Bilden är dock inte entydig, vilket troli
gen beror på att rankinginstituten ändrar 
sina mätmetoder efter hand. Det gör det 
svårt att utläsa förklaringar till upp och 
nedgångar. Förra året förbättrade exem
pelvis LU sin position i THE, Times Higher 
Education något, och hamnade på plats 96 
jämfört med plats 98 året före. Men det re
sultat som nyss kom och enligt THE gäller 
2021 – där ligger LU på plats 103. 

MEN ALLT ser inte mörkt ut.
– För LU går det uppåt när det gäller an

delen externa forskningsanslag och även 
andelen internationella studenter och in

ternationell personal ökar. Det är dock fak
torer som inte väger särskilt tungt i ran
kingen, säger Tomas Johansson, statistiker 
och analytiker som har skrivit en rapport 
om ranking och LU. 

RAPPORTEN FOKUSERAR på de tre stora 
universitetsrankingarna: QS World Univer
sity Rankings, Times Higher Education och 
Shanghairankingen (se faktarutor). Det 
som främst avgör placeringarna i ranking
en är i vilken grad forskare blir citerade i 
forskningspublikationer och universitetets 
anseende bland internationella akademi
ker och arbetsgivare. I anseendeundersök
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ningarna ligger LU fortfarande mycket bra 
till, trots ett litet tapp. 

– Att LU:s rankingplaceringar under 
lång tid långsamt har försämrats beror 
nog mindre på oss och mer på andra uni
versitet – konkurrensen ökar, säger Tomas 
Johansson.

Sylvia Schwaag Serger menar att det 
finns två anledningar till att ta ranking på 
allvar.

– Den ena handlar om vår attraktivitet, 
särskilt för rekryteringen av internationel
la studenter och lärare. Den andra är vad 
den potentiellt säger oss om vår excellens 
och hur den utvecklas jämfört med andra 
lärosäten, säger hon.

NU FINNS DET INDIKATIONER på att vår 
försämrade ranking delvis förklaras av 
sämre forskningsprestationer. 

– Det är något vi bör vilja förstå bätt
re och göra någonting åt, säger Sylvia 
Schwaag Serger.

 En anledning till färre citeringar kan 
vara att LU har vuxit snabbt och har 
många yngre forskare som inte riktigt 
kommit igång och citeras i samma grad 
som mer erfarna forskare. I THE var för
ändringen obetydlig, men i QS och Shang
hairankingen tappade LU relativt mycket 
när det gällde citeringar, något som för
vånade.

– Det är svårt att hitta någon rimlig för
klaring utan tillgång till rankinginstitutets 
samlade data, säger Tomas Johansson. 

Den data som kan utläsas från olika 
rankinglistor är otillräcklig och Tomas Jo
hansson menar att LU därför bör tar fram 
egen statistik.

– Vi bör ta fram egna robusta nyckeltal 
för att kunna följa hur våra prestationer 
utvecklas över tid, säger han.

UNIVERSITETET har i årets verksamhets
plan valt att ha ranking som ett priorite
rat område. En projektledare har anställts 
och särskilda medel avsatts. Målet är just 
en bättre samordnad analys och ranking
kompetens. 

Rankinginstitutens trovärdighet byg
ger på att det inte blir några plötsliga för
ändringar i toppen och hur de ändrar i sina 

QS WORLD UNIVERSITY   
RANKINGS
QS ranking lägger stor tyngd, 40 
procent, vid akademiskt anseende 
som tas fram genom en enkätunder-
sökning bland akademiker världen 
över. Rankingen innehåller även en 
liknande anseendeundersökning 
bland arbetsgivare. Citeringarnas 
tyngd är 20 procent.

2014/15 60
2015/16 70 
2016/17 73  
2017/18 78 
2018/19 92 
2019/20 92
2021 97 (ny årsindelning)

TIMES HIGHER EDUCATION (THE) 
WORLD UNIVERSITY RANKING
Rankingen baseras till stor del (30 
procent) på anseendeundersök-
ningar om forskning och utbild-
ning, där akademiker tillfrågas om 
vilka universitet de anser vara bäst. 
Ytterligare 32,5 procent baseras på 
citeringar. Uppgifter därutöver om 
bland annat studenter, personal och 
intäkter skickar universitetet in. Alla 
indikatorer är relativa, alltså per 
anställda, per publikation etc.
Lunds universitets placeringar:

2015 119 
2016 96 
2017 96 
2018 93 
2019 98 
2020 96
2021 103

SHANGHAI-RANKINGEN
Rankingen publiceras av Center for 
World-Class Universities (CWCU) vid 
Shanghai Jiao Tong University. Den 
baseras främst på forskningsresul-
tat som publikationer, citeringar, 
nobelpris och Fields-medaljer. Här 
är LU inte med på topp 100, utan 
har legat i intervallet 100–50 sedan 
sedan 2009. Men årets placering blev 
i intervallet 151–200.

algoritmer är affärshemligheter, åtmins
tone i Times Higher Education och QS fall.

– De kallar det ”noggrant kalibrerade 
faktorer”, men troligare är att de gör årets 
lista och sen skruvar lite grann i bakgrun
den, säger Tomas Johansson.

I VISSA LÄNDER, utanför västvärlden, tar 
man till radikala åtgärder för att klättra 
uppåt i rankingen. I exempelvis Arabemi
raten har man anställt många toppfors
kare på deltid för att få upp statistiken. 

Den tredje rankingen, Shanghairan
kingen, är annorlunda jämfört med QS 
och THE, som är kommersiella. Shanghai
rankingen fungerar mer som en bench
marking för de bästa kinesiska universite
ten och lägger stor vikt vid de 3 500 mest 
publicerade forskarna i världen. 

– För Lunds del var det bara två medi
cinforskare 2020 som kom med, jämfört 
med nio forskare 2019. Där skiljer sig re
sultaten väldigt mycket år från år…

JENNY LOFTRUP

– Att åka ur topp 100 är inte bra för 
vår attraktivitet, säger prorektor Sylvia 
Schwaag Serger. foto: kennet ruona



8                          LUM NR 4 | 2020

aktuellt.

KRISHANTERING. Att snabbt nå ut 
med viktig information till rätt mål-
grupp har varit en utmaning för den 
centrala krisledningsgruppen som 
efter den intensiva coronavåren 
gått in i en ny lugnare fas.

– Nu handlar det mest om sam-
ordning och vi funderar också på 
att bredda gruppen med verksam-
hetsföreträdare, säger förvaltnings-
chef Susanne Kristensson, som 
leder gruppen.

Det är en utvilad, återhämtad och glad för
valtningschef som ansluter till den digitala 
intervjun på Teams. Redan före corona krisen 
försökte hon uppmuntra sina kollegor – inte 
minst de utanför Lund – till digitala resfria 
möten.

– Men jag stötte på mycket motstånd 
och inte minst tekniska problem med bild 
och ljud. Nu har vi ju lärt oss. Vi har verkli
gen tagit ett digitalt jätteskutt, säger hon.

DET ÄR EN AV DE GODA SAKERNA som kom
mit med krisen, menar förvaltningschefen, 
som dock betonar att vi ännu inte är ur den. 
Beredskapen finns för nya utbrott och sär
skilt bland lärarna är arbets belastningen 
fortfarande hög med anpassning och om
läggning av undervisningen.

– Men inom den gemensamma förvalt
ningen verkar vi så sakteliga återgå till det 
normala, även om många av oss fortsätter 
att arbeta hemifrån.

Susanne Kristensson tror att vi i fram
tiden kommer att behålla en del av distans
arbetet, att vi har lärt oss jobba på nya sätt 
som kan visa sig vara positiva även under 
pandemifria tider.

När hon tänker tillbaka på våren och 
osäker heten kring viruset, intensiteten i 
krisledningsarbetet, de snabba och radika
la rektorsbesluten och inte minst verksam
hetens anpassning och omställning, ler hon 
stort.

– Jag är så imponerad. Det är makalöst 
vad hela universitetet har gjort. Hur mycket 
vi kan åstadkomma när vi samlar våra krafter 
och samarbetar. Alla jobbade mot samma 
mål – att få det att funka – och det lycka
des vi med!

Den centrala krisledningsgruppen, som 
främst består av sektionschefer inom den 
gemensamma förvaltningen, är ett bered
ningsorgan åt rektor som sedan fattar be

sluten. Susanne Kristensson berättar att 
man under hela våren höll sig till linjeorga
nisationen, det vill säga arbetade på samma 
sätt som man gör när man tar fram underlag 
till centrala styrdokument. 

– Men allt gick så mycket snabbare. Det 
var tvära kast ibland, och allt kanske inte 
gjordes så noggrant som det borde. Men 
det måste finnas utrymme för att göra om 
och göra rätt, säger hon.

GRUPPENS BEREDNINGSARBETE var också 
styrt av andra myndigheters rekommenda
tioner som Folkhälsomyndigheten och Ut
rikesdepartementet. Redan i början av året 
tillsatte LU en beredningsgrupp för utbytet 

– Det är makalöst vad hela universitetet har gjort. Hur mycket vi kan åstadkomma när vi sam-
lar våra krafter och samarbetar. Alla jobbade mot samma mål – att få det att funka – och det 
lyckades vi med, säger förvaltningschef Susanne Kristensson. foto: kennet ruona

Förvaltningschefen om vårens coronakrishantering:

Klarade omställningen 
med gemensam kraftsamling
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med särskilt Kina som är ganska omfattan
de vid universitetet. Sen rullade det på, och 
Susanne Kristensson menar att man jobbat 
med hög kompetens inom krislednings
gruppen.

– Och kanske skulle vi ha utnyttjat ännu 
mer av den forskningskompetens som finns 
inom LU när det gäller just krishantering, sä
ger hon, och hoppas på en ordentlig utvär
dering av gruppens arbete när krisen är över.

Ett första steg i den riktningen är den lär
domsgrupp som är under tillsättning. Den 
ska samla upp och ta till vara positiva och 
negativa lärdomar från vårens coronakris.

EN SVAG LÄNK i den akuta krishanteringen 
tycker Susanne Kristensson har varit kom
munikationen. Och särskilt då internkom
munikationen.

– Det är svårt att nå alla anställda och stu
denter med snabb information, säger hon. 
Att nå rätt målgrupp med rätt information i 
rätt tid och på rätt språk. Och kanske även 
från andra hållet – att folk ute i verksam
heten inte tycker att de fått fram sina frå
gor till oss.

Andra mer mjuka och mindre mätbara 
brister kan vara de som följer med färre fy
siska möten och mycket hemarbete. Susan
ne Kristensson tar upp den förlorade kraft 
och energi som man annars får när man träf
fas och att arbetsplatsen hemma inte alltid 
uppfyller kraven på en god fysisk arbets
miljö. Och att vara chef och leda på distans 
kan hon också se en stor utmaning i.

MEN FÖR EGEN DEL, som chef för den ge
mensamma förvaltningen med drygt 800 
medarbetare som hon leder genom sek
tions och enhets chefer, tycker Susanne 
Kristensson inte att hon missat eller förlo
rat särskilt mycket i sitt arbete.

– De flesta av mina kontakter sker ändå 
per mejl eller telefon – och jag tycker att jag 
har en god dialog med mina närmsta med
arbetare, säger hon. Mycket av min repre
sentation och mina resor är inställda och det 
ger mig tid över till andra arbetsuppgifter. 
Men det sker så klart på bekostnad av färre 
externa kontakter som jag hoppas kunna 
återuppta så snart krisen är över.

MARIA LINDH

Klarade omställningen 
med gemensam kraftsamling

Universitetskollegiet: 

”En bra rektorsprocess”
REKTORSVAL. Universitetskollegiet 
förordar Erik Renström som ny 
rektor och kollegiets ordförande, 
Marie Wahlberg, är nöjd med 
processen.

– Det var ju lite annorlunda 
denna gången, eftersom vi hade 
med representanter i rekryte-
ringsgruppen, och de flesta av 
oss i kollegiet tycker att det blev 
tre väldigt bra slutkandidater, 
säger hon.

Förutom Medicinska fakultetens dekan, 
Erik Renström, var det Mia Rönnmar, Ju
ridiska fakultetens dekan, och prorek
tor Sylvia Schwaag Serger som kollegiet 
hade att ta ställning till. De röstade två 
gånger – först på alla tre och sen på de 
två som fick flest röster i den första om
gången. Erik Renström fick då 27 röster 
och Mia Rönnmar 19. 

DE TRE KANDIDATERNA har lite olika pro
filer och efter dialoger och diskussioner i 
kollegiet funderade ledamöterna på vil
ken profil som Lunds universitet behö
ver just nu. Det fanns en blankröst, vilket 
innebar att 47 av ledamöterna röstade, 
och det är Marie Wahlgren nöjd med.

– Det enda jag tänker att vi får ta med 
oss till nästa gång är att vi kanske borde 
haft en tätare återkoppling mellan våra 
representanter i rekryteringsgruppen 
och resten av kollegiet. Men det är inte 
så lätt att samla så många människor.

Erik Renström, som är professor inom 
diabetesområdet, efterträdde Gunilla 
WestergrenThorsson som dekan i janua
ri 2018. När han bestämde sig för att kan
didera till ny rektor sa han i LUM att det 
som lockade honom mest var det breda 
uppdraget, att verka mot alla områden 
och kollegor i alla åldrar. 

Den 18 september (efter LUM:s press
läggning) fattade universitetsstyrelsen 
beslut om förslag till ny rektor, och där
efter är det regeringen som formellt ut
nämner den nya rektorn senare i höst. 

PARALLELLT med rektorsprocessen arbe
tar rekryteringsgruppen, som leds av uni
versitetsstyrelsens ordförande Jonas Haf
ström, med tillsättningen av ny prorektor. 
En liknande profil finns framtagen för 
den tjänsten. Vid förra prorektors valet 
reagerade universitetskollegiet över att 
de bara hade en kandidat att ta ställning 
till – och nu hoppas man på flera. 

– Det är lite skillnad i och med att 
kravet på professorskompetens är bort
taget. Nu räcker det med att vara en väl 
meriterad lektor för att få bli prorektor, 
säger Marie Wahlberg.

MARIA LINDH

FOTNOT. Den preliminära tidsplanen för 
prorektorsvalet ser ut enligt följande: 
Fram till den 12 oktober är det ledigkun-
görande. Mellan den 24 och 30 november 
intervjuar universitetskollegiet kandida-
terna och yttrar sig till rekryteringsgrup-
pen. Och den 15 december utser universi-
tetsstyrelsen prorektorn. 

 

Universitetskollegiet förordar Erik Ren-
ström som ny rektor. foto: kennet ruona
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aktuellt.

FORSKNING. LU har tagit fram 
en övergripande strategi för de 
strategiska forskningsområdena, 
SFO:erna. I den betonas bland an-
nat ansvarsfördelning och förny-
else. En förhoppning är också att de 
ska få fram mer utbildning. Vice-
rektor Stacey Ristinmaa Sörensen 
ser gärna att områdena integreras 
bättre i fakulteterna.

Inför förra forskningspropositionen 2016 ut
värderades landets samtliga 42 SFO:er och 
en fortsättning av finansiering till SFO:er för
ordades. Det kom dock fram en del kritik 
om avsaknad av strategisk styrning som LU 
tog till sig.

– De flesta av våra SFO:er kom väl ut i 
utvärderingen, och avvecklingen av Biocare 

blev en språngbräda för LU Cancercentrum, 
som fungerar mycket bra, säger Stacey Ris
tinmaa Sörensen. 

Universitetsledningen har arbetat med 
SFO:erna i en rad olika projekt för att ut
veckla och stärka miljöerna och ett resultat 
är den övergripande strategin med ett lång
siktigt perspektiv. LU är för närvarande värd 
för åtta SFO:er och deltar i ytterligare tre. 
Varje SFO har tagit fram sin egen strategiska 
plan och det har tagits stor hänsyn till dessa 
i den övergripande strategin. 

STRATEGIARBETET har involverat SFOko
ordinatorer, som har bildat ett kollegium 
för det fortsatta utvecklingsarbetet med 
miljöerna. Även universitetsledningen har 
ingått i arbetet, och rektors ledningsråd har 
varit involverat i hela processen. Fakulteter

na har också fått strategin på remiss. 
– Den är alltså väl förankrad, kommen

terar Stacey Ristinmaa Sörensen, och den 
ligger väl i linje med universitetets strate
giska mål. 

Det har varit viktigt att skapa tydlighet 
kring ansvar och förväntningar på miljöer
na. Man ska veta vad som förväntas och vem 
som tar ansvar för hur miljöerna utvecklas 
och hur de ska förnyas.

Hur SFOmiljöerna ska stimulera utbild
ningen tas också upp i den nya strategin. 
Där är NanoLund ett gott exempel som har 
utvecklat en civilingenjörsutbildning inom 
nanovetenskap. 

DEN NYA STRATEGIN betonar också genom
slaget i samhället. Man vill kunna ge råd i 
olika frågor och se till att miljöernas kom
petens och expertkunskaper kommer uni
versitetet och samhället till godo. 

– Det är viktigt att våra SFO:er tillsam
mans med fakulteterna ser till att miljöer
na inte är statiska och att de nyttjas som 
attraktiva forskningsmiljöer vid till exem
pel rekrytering, säger Stacey Ristinmaa Sö
rensen.

Finansieringen av SFO:erna kommer från 
regeringen och till en början rapporterade 
områdena till Vetenskapsrådet, VR, men det 
upphörde 2014. Därför har LU nu själv ar
betat med uppföljning av SFO:erna inom 
 forskningsdatabasen LUCRIS.

– Man kan se denna övergripande stra
tegi som ett testamente över vad vi arbe
tat med under de fem gångna åren – och 
som nu fallit på plats, säger Stacey Ristin
maa Sörensen.

HON AVVAKTAR med stor spänning både 
resultatet från LU:s egen forskningsutvärde
ring RQ20 och forskningspropositionen som 
kommer nu i höst. Hon hoppas på fortsat
ta regeringspengar till SFO:erna, men utan 
öronmärkning.

– Det vore fint om vi själva fick hantera 
medlen för att se till att områdena breddas 
och utvecklas i nya riktningar, säger Stacey 
Ristinmaa Sörensen.

MARIA LINDH

Vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen ser gärna att de strategiska forskningsområdena, 
SFO:erna, integreras bättre i fakulteterna. foto: johan bävman

Förnyelse och mer 
utbildning i ny strategi 
för SFO:erna
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PÅ NY TJÄNST. – Det har aldrig varit 
så tydligt för mig som just nu hur 
viktiga biblioteken är och att vi hål-
ler dem öppna. 

Det säger Håkan Carlsson, ny 
överbibliotekarie på UB. Han kom-
mer närmast från Göteborg där 
han haft samma typ av tjänst, som 
biträdande, under tio år.

Dialekten skvallrar dock om Skåne, och 
Lunds student, forskar och biblioteksvärld 
är upptrampade stigar för honom. Det var 
här han pluggade, disputerade och även 
jobbade några år i mitten av 2000talet. 

NÄR HAN NU kommer tillbaka under fort
satt pandemi och ser hur studenterna söker 
sig till biblioteket och hur stort behovet är 
av studieplatser, blir hans främsta mål med 
nya jobbet ännu tydligare.

– Jag vill arbeta för att verksamheten ska 
komma så nära användarna som möjligt, sä
ger han.

Därför tycker han också att det finns för
delar med den decentraliserade biblioteks
organisationen i Lund. 

– Den innebär ju att biblioteken kan bli 
ännu mer specialiserade på vad användarna 
vill ha inom sina ämnen, säger han.

DET STORA UNIVERSITETSBIBLIOTEKET på 
Helgonabacken var från början främst en 
hemvist för forskare – men har alltmer ta
gits över av studenterna. För Håkan Carlsson 
är det en oproblematisk fråga. Han menar 
att det finns utrymme för båda grupperna.

– Men innehållsmässigt – med de stora 
samlingarna och tidskrifterna – är UB mer 
vänt mot forskningen och har ju även en del 

miljöer som är särskilt anpassade för den 
gruppen. 

Han utmanar dock tanken att biblioteken 
är en plats för böcker.

– Det är en plats för våra studenter och 
forskare!

HÅKAN CARLSSON kallar sig själv ibland för 
en omskolad naturvetare. Han är egentligen 
kemist, men gick rätt snart vidare till admi
nistrativa ledaruppdrag och arbetade under 
en längre period med statistiska analyser av 
publikationer som bibliometriker. När han 
jobbade i Lund för drygt tio år sedan hand
lade det mycket om open access.

– Jag tycker att vi i mångt och mycket 
kommit i mål där. Under tiden jag har beva
kat frågan har vi gått från att publicera tio 
procent i open access till i år gissningsvis 70, 
80 procent. Så klart finns det vissa barnsjuk
domar och man kan känna en viss frustra
tion över kostnaden. Men vi har ändå nått 
väldigt långt. 

HÅKAN CARLSSON tillträdde överbibliote
karietjänsten i mitten av augusti – och på 
många av hans avdelningar ekar det tomt 
bland skrivborden. De som kan arbetar 
hemma. På hans gamla arbetsplats i Göte
borg har de anställda hemarbetarna en 
friskvårdstimme om dagen. Kan det vara 
något för Lund också?

– Vi fick den idén från Chalmers och tyck
te att det var ett fint sätt att se om sin per
sonal. Här arbetar vi också aktivt för att det 
ska fungera bra att arbeta hemma, säger 
han och rekommenderar en promenad om 
dagen.

TEXT & FOTO: 
MARIA LINDH

HÅKAN CARLSSON

BOR: Ett år till på Tjörn norr om i 
Göteborg, men planerar sedan att 
flytta till Lund.
ÅLDER: 47 år.
FAMILJ: Gift med Christy som också 
disputerade i kemi i Lund, men om-
skolar sig och läser sista året på lä-
karprogrammet. Fyra barn varav den 
äldsta just börjat plugga i Uppsala 
och den yngsta i förskoleklass.
INTRESSEN: Familjen, trädgården, 
kyrkan.
PÅ NATTDUKSBORDET: ”Utan ånger” 
av Johan Ulvenlöv. 
DOLD TALANG: Kan allt om att nacka 
höns.

Nye överbibliotekarien:

Viktigare än någonsin 
med öppna bibliotek

Håkan Carlsson är ny överbibliotekarie på 
Universitetsbiblioteket.
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BOKMÄSSAN. Även hösten 2020 har 
Lunds universitet ett spännande 
program på Bokmässan, som i år 
genomförs i digitalt format. 

En av de intervjuade i universite-
tets regi är Kim Salomon, som nyss 
kommit med en bok om de intellek-
tuellas historia.

I år blir det ingen Bokmässa i Göteborg, men 
väl på nätet. Från LU:s håll intervjuar Lovisa 
Brännstedt, Anna Clara Törnqvist och Mar
tin Degrell  23 lundaforskare i universitetets 
filmstudio istället för i universitetets vanliga 
monter på Bokmässan. De filmade intervju
erna hittas sedan på lu.se/bokmassan.

Historikern Kim Salomon intervjuas om 
boken ”Jag anklagar”. Den handlar om de 
intellektuella och visar att det finns hotbilder 
mot dem idag, som exempelvis marknads
krafter, populism, kändiskultur och demo
kratins tillbakagång. 

– Men det finns inte bara mörka moln 
utan även ljusglimtar, som satsning på 
forskning som reaktion mot fake news, sä
ger Kim Salomon.

Vad krävs för att räknas som en intel-
lektuell?
– Det är en person som står för kritiskt tän
kande, en person som har idéer om hur man 
kan förbättra samhället och tar sig an frågor 
som rör samhällsutveckling. Man kan också 
tala om att någon är intellektuell i specifika 
faser i livet, till exempel under studenttiden. 
Senare i livet kanske man är mer konsument 
än producent av idéer och tankar.

Hur ser dagens intellektuella ut?
– Idag är intellektuella ofta experter. Tidi
gare var de vanligtvis generalister och kun
de uttala sig om det mesta som till exempel 

JeanPaul Sartre och Bertrand Russel. Ge
mensamt för de intellektuella över tid är att 
de inte skriver för skrivbordslådan. De måste 
kunna föra ut sina idéer och tankar.

Är forskarna intellektuella idag?
– Humanister och samhällsvetare är tradi
tionellt de som ägnar sig åt samhällskritiska 
frågor. Men naturvetare som förut sysslade 
mer med att lösa problem har i allt högre 
grad närmat sig frågor som rör samhälls
utvecklingen i allmänhet, som till exempel 
klimatfrågan. En naturvetare kan också för
klara orsakerna till klimatförändringar, men 
däremot inte varför folk sätter sig i bilen var
je dag trots att de vet att det är dåligt för 
miljön. Där måste humanister och samhälls
vetare bidra. 

Vad finns det för hotbild mot de intel-
lektuellas genomslag idag?
– Den intellektuelle forskaren hotas av att 
kommersiella intressen får makt över ut
bildningen, universiteten och den fria tan
ken. Intellektuella i diktaturer har alltid det 
svårare. I Östeuropa fanns exempel på dis
sidenter som Václav Havel. Han kämpade 
för demokrati och mänskliga rättigheter i 
Tjeckoslovakien och kritiserade kommunis
men via pjäser och politiska aktioner. 1989 
blev han Tjeckiens president, och frågan är 
om man då kan fortsätta kalla honom en 
intellektuell?

Hur står sig Sveriges intellektuella 
mot Frankrikes och Tysklands?
– I vår tid kan man säga att Hans Rosling 
var en våra stora intellektuella. Han var ka
rismatisk och fick stort genomslag i medi
erna, ifrågasatte och kritiserade. Det finns 
naturligtvis många andra svenska intellektu
ella, men de har självklart inte alls haft sam
ma inflytande på det europeiska kulturlivet 
som de franska. 

Vad har sociala medier betytt för de 
intellektuellas status?
– Sociala medier har många fördelar, man 
kan sprida budskap lätt och fort till många.
Men det är också så att de intellektuella del
vis mister sin auktoritet. Alla kan nå ut på nä
tet och folk läser många gånger hellre vad 
kompisen skriver än en expert. Populister 
har sin egen agenda och är inte intresserade 
av de intellektuellas åsikter.

Varför skriver du den här boken just 
nu?
– Det intellektuella samtalet i största all
mänhet är hotat och politiska lögner får allt 
större spridning. Därför är det angeläget att 

De intellektuellas historia 
diskuteras på digital bokmässa

– Till de största intellektuella på 1900-talet 
får man räkna Jean-Paul Sartre och Hanna 
Arendt, säger Kim Salomon, som nyss kom-
mit ut med boken ”Jag anklagar”. foto: sara 
kristoffersson

aktuellt.
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uppmärksamma de intellektuellas roll. De 
kan dessutom ses som en meta for för sam
hällsutveckling. Det är också väsentligt att 
uppmärksamma att de intellektuella, som är 
tränade i att tänka, ändå förförs av totalitärt 
tänkande och de enkla världsförklaringarna.  

GISELA LINDBERG

JAG ANKLAGAR 
Kim Salomons boks titel ”Jag ankla-
gar” syftar på Émile Zolas brev 
”J´accuse” till den franska presi-
denten under Dreyfusaffären, som 
pågick mellan 1894 och 1906. Zolas 
brev fick enorma konsekvenser för 
samhällsutvecklingen och det var 
också i det sammanhanget som or-
det intellektuell började användas 
mer allmänt. 

LUNDS UNIVERSITET 
PÅ DIGITALA BOKMÄSSAN

Bokmässan i Göteborg är i år 
ett digitalt evenemang och LU 
medverkar som vanligt med ett 
fullspäckat monterprogram. I 23 
moderatorledda samtal pratar 
forskare om sin forskning och sin 
senaste bok. De filmade samtalen 
finns från och med den 24 septem-
ber på www.lu.se/bokmassan.

TVÄRVETENSKAP. I höst etableras forsk
ningscentrumet Emerging Infectious Di
seases (EID) i Helsingborg. Nätverket ska 
arbeta med frågor om hur samhället och 
dess institutioner kommer att påverkas 
av en ökad antibiotikaresistens och fram
tida mer okända mikrobiella infektions
sjukdomar, som virus och bakteriesjuk
domar.

LU + TetraPak = sant
SAMARBETE. Lunds universitet och Tetra 
Pak har tecknat ett femårigt strategiskt 
samarbetsavtal. Syftet är att utveckla och 
stärka kompetenser och utbildning inom 
olika fokusområden för att främja inno
vationer för hållbara produkter, företag 
och samhällen.

– Tetra Pak är en viktig strategisk part

HAVSFORSKNING. I fjol knöts Lunds 
universitet till Marint centrum i Sim
rishamn för ett samarbete kring havs 
och vattenforskning i Hanöbukten och 
södra Östersjön. Nu har Hanöbukts
stiftelsen bildats, tack vare en privat 
donation, som grundarna hoppas ska 
bidra till forskning som blir till gagn 
för framtida generationer. Initiativta
gare är makarna Lisbeth och Magnus 
Dahlström.

– Vi vill alla att våra barn och barn
barn ska kunna njuta av en frisk ma
rin miljö och ett renare vatten. Tyvärr 
är situationen i Hanöbukten och södra 
Östersjön riktigt illa. Det måste hända 
saker på flera fronter om vi ska lyck
as rädda den marina miljön. Vi mås
te agera nu, innan det är för sent, sä
ger Magnus Dahlström, som har ett 
långt förflutet på ledande befattning
ar inom Tetra Lavalkoncernen.

Nytt centrum studerar antibiotikaresistens 
– Forskningen är högaktuell i en tid då 

det behövs bredare kunskap om och för
ståelse för hur samhället och människors 
vardagsliv påverkas av infektionssjukdo
mar som det inte finns en enkel behand
ling för, säger Henrik Loodin, fil dr i so
ciologi och forskare vid Institutionen för 
service management och tjänsteveten
skap samt forskningskoordinator för EID.

Forskning om Hanöbuktens miljö 
i fokus för ny stiftelse 

ner som vi har samarbetat med länge och 
i flera projekt. Genom att vi nu fördjupar, 
breddar och formaliserar samarbetet ser 
vi ännu större möjligheter att utveckla 
forskning, utbildning och innovationer 
tillsammans, och därmed också stärka 
vår regions attraktionskraft, säger rektor 
Torbjörn von Schantz.

Hanöbukten. foto: magnus bengtsson/ 
mostphotos
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SAMVERKAN. För Agneta Gulz, som 
koordinerar projektet ”Tillsammans 
över tröskeln till framtidens klass-
rum,” innebär Samverkans initiativet 
att hon och hennes kollegor kan 
göra mer av redan existerande 
forskning.

– Man kan tillföra det där lilla 
extra som kan vara så viktigt för 
resultatet. Samverkan tar tid, säger 
hon.

Agneta Gulz är professor i kognitionsveten
skap och har samverkat med skolor sedan 
2008. Hennes projekt kom med bland de 
första initiativen som startade 2017 och som 
nu fått förlängning i tre år. Hon och hennes 
forskargrupp tillhör humaniora och med i 
projektet finns också Mattias Wallergård på 
LTH och Johan Mårtensson på Medicinska 
fakulteten.

Deras initiativ handlar om att skapa kva
litet kring de digitala lärresurserna som det 
finns många av på marknaden. En mängd 
appar som det står vem som helst fritt att 
konstruera och sälja, liksom läromedels
företagen som ger ut en hel del ”böcker 
på burk”. I Sverige, till skillnad från en del 
andra länder, är det upp till varje lärare att 
välja vilken eller vilka typer av digitala lärre
surser man ska ha.

– Det finns en press på lärarna att de ska 
vara digitala i sin undervisning, säger Ag
neta Gulz, som menar att det är av stor vikt 
att lärarna kan bedöma vad som är kvalitet 
och inte i den digitala läromedelsdjungeln.

UNDER DE FÖRSTA tre åren har Agneta 
Gulz och hennes samverkanskollegor arbe
tat brett med att försöka ge lärarna verk
tyg för den bedömningen. Sammanlagt har 
man arbetat med ett 30tal skolor och några 
förskolor, främst i Skåne, men även ett par 
högre upp i landet. 

– I projekten får lärarna en liten del av 
det som borde ingå i deras utbildning. De 
lär sig hur man går förbi den snygga desig
nen med bra musik och istället ser till det 
innehållsmässiga och pedagogiska i appen 
eller programmet. 

Bra snurr runt 
samverkansinitiativ

SAMVERKAN. Samverkansinitiati-
ven har visat sig vara en fram-
gångsrik väg mot lösningen på 
de stora samhällsutmaningarna. 
För närvarande pågår femton 
projekt varav de första, som kom 
igång för tre år sedan, utvärde-
rades i våras.

– Det är bra snurr och stor 
uppmärksamhet kring initiati-
ven, säger vicerektor Bo Ahrén, 
som beviljat alla, utom ett, tre 
års förlängning. 

De femton initiativen har alla någon av 
de stora samhällsfrågorna i fokus och en 
röd tråd genom samtliga projekt är håll
barhet. De handlar om allt från artificiell 
intelligens till migration, ehälsa, bioba
serad ekonomi, framtidens klassrum (se 
separat artikel), rent vatten och hållbar 
matproduktion. Varje initiativ har fors

Med start 2017
• Klimatomställningens   

berättelser
• LU Water
• Cirkulär biobaserad ekonomi
• Tillsammans över tröskeln  

till framtidens klassrum
• e-Health@LU: Joining forces  

for Sustainable eHealth   
Development

Med start 2018
• Kulturarv, migration och   

mobilitet i ett öppet demokratiskt 
samhälle

• LU Food Faculty

aktuellt.

• UAV: Teknikutveckling och  
tillämpning av drönare för att  
möta olika samhällsutmaningar

• Sociala rättigheter och boende  
för den åldrande befolkningen

• Intelligent Intelligence

Med start 2019
• Urban Arena Testbeds
• LU Land
• Syntolkning för tillgänglig  

kommunikation
 Artificiell Intelligens – AI-Lab 
• Enhanced Value Relevance and 

Credibility of Sustainable   
Information

kare med från minst tre fakulteter och 
flera partners i samhället. 

– Syftet är att få fram så mycket vär
defull kunskap för samhället som möj
ligt. Och i projekten har forskare och ex
terna partners hittat en utmaning som 
de aktivt vill arbeta med och lösa ge
mensamt. 

En viktig faktor, menar Bo Ahrén, är 
att projektidéerna kommer från forskar
na själva och inte är något pålagt, varken 
från LU centralt eller nationellt. Centralt 
avsätts 60 miljoner kronor från univer
sitetets gemensamma forskningsmedel. 
Det blir cirka 700 000 kronor per pro
jekt. I år pausar man utlysningen av sam
verkansinitiativ.

– Men 2021 kommer vi att utlysa fler 
och då skulle man kunna tänka sig pan
demier som ännu en samhällsutmaning, 
säger Bo Ahrén.

MARIA LINDH

SAMVERKANSINITIATIVEN
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tionerna byggs kring de redan befintliga ut
ställningarna, som till exempel den nu på 
Malmöhus slott som handlar om hur män
niskan påverkar djurlivet.

– Men VRstationen kan bara utnyttjas av 
en elev åt gången och det gäller att skapa 
ett meningsfullt lärande runt omkring sta
tionerna för dem som väntar. Och det är det 
som våra museipedagoger främst arbetar 
med just nu, säger Pontus Wiahl. 

SAMVERKANSINITIATIVET passar väl in i 
museets visualiseringssatsning som inled
des med en donation från Knut och Ali
ce Wallenbergs stiftelse 2017 till en dom 
(biograf med en 360gradig skärm). Den är 
under uppbyggnad och blir centrum i mö
tesplatsen för visualiseringar, vetenskaps
kommunikation och interaktivt digitalt lä
rande. 

– Vi planerar att inviga domen och cen
tret nästa år. Och det känns både roligt och 
viktigt att vi som institution med visualise
ringar som verktyg kan bidra till att göra 
komplex kunskap tillgänglig för fler, säger 
Pontus Wiahl.

MARIA LINDH

Och det är alltid väsentligt att kombinera 
det digitala med det analoga. Man behö
ver inte använda datorer under varje lektion, 
säger hon.

EN NYTT PROJEKT som tillkommit i Agneta 
Gulz samverkansinitiativ handlar om virtual 
reality, VR, och hur det kan implementeras 
i undervisningen. Lärandet flyttar ut från 
klassrummet till Malmö Museer. Där drivs 
ett försöksprojektet Wisdome Innovation 
med flera samarbetspartners, som exem
pelvis Malmö stad, med stöd från Europe
iska regionala utvecklingsfonden.

På plats på museet bygger man nu upp 
fyra VRstationer. Pontus Wiahl är koordina
tor inom Wisdome, och han tycker att det 
är viktigt att få med universitetet i museets 
verksamhet.

– Vi vill kunna visa våra besökare vad som 
händer i forskarvärlden, säger han och me
nar att det handlar om vetenskapskommu
nikation.

Själva VRtekniken får museipedagoger
na hjälp med av Mattias Wallergård på LTH 
och sen samskapas innehållet så att det blir 
pedagogiskt och följer läroplanen. VRsta

Agneta Gulz betonar att hon inte är tek
nikfientlig – tvärtom arbetar hon med spets
forskningen inom digitalisering – men tyck
er att man ska vara försiktig med datorer 
och barn. 

– Mycket sparsam skärmanvändning för 
barn under fyra år. Annars finns en risk för 
att deras syn och rumsuppfattning utvecklas 
sämre. Därefter kan egen dator eller platta i 
skolan gärna dröja till årskurs fem eller sex. 

Skapar digital kvalitet i skolan

Pontus Wiahl är koordinator inom 
projektet Wisdome Innovation.

Kognitionsvetaren Agneta Gulz. 
foto: kennet ruona

Samverkansinitiativ för framtidens klassrum

En nytt projekt handlar om hur virtual reality kan implementeras i undervisningen och sker i samarbete 
med Malmö Museer.
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Selma Maric har inte tagit den klassiska vägen i forskningsvärlden.
– Jag har aldrig värjt mig mot att avsluta saker om något annat 

dyker upp. Jag har bara ett liv och måste göra det som är mest 
intressant och spännande, säger hon. 

K anske är det flykten från före 
detta Jugoslavien som har 
påverkat hur hon ser på li
vet, säger synkrotron och 

neutronforskaren som 2018 bytte bana 
och idag är näringslivskoordinator på 
MAX IV. 

 – Jag pratar om kriget ofta. Det finns 
ett före och ett efter, säger hon.

1993, endast tretton år gammal, tvinga
des hon fly från staden Mostar, med sin 
mamma, pappa och två år äldre bror. 
Kriget bröt ut 1992, i samband med upp
lösningen av Jugoslavien. Flygbomberna 
och granaterna som regnade ner från 
kullarna blev till en ny vardag. Det var 
hål i alla husväggar.

 – I början sprang vi ner i källaren un
der bombningarna. Men senare var vi 
ute och lekte tills vi hörde de första ex
plosionerna. 

Nästan på dagen när Selma Maric fyl
ler tretton förändras allt. I maj 1993 blir 
gatan hon bor på ett ingenmansland. 
Lägenheten beskjuts av krypskyttar. 
Religiös tillhörighet kan vara skillnaden 
mellan liv och död. I en vecka tvingas 
familjen ta skydd i badrummet. Hennes 
mamma får krypa till köket för att kun

Flykten färgade synen 
på livet och karriären

na baka bröd på mjöl och vatten. Ugnen 
kan bara öppnas i liggande ställning. Till 
slut tvingas familjen lämna lägenheten 
när soldater bryter sig in för att ta med 
dem till koncentrationslägret. Hennes 
mamma räddar dem genom att ljuga 
och säga att de är katoliker.

– Vi fick lämna allt – våra pass, klä
der och pengar – vi kunde inte komma 
åt våra saker på grund av krypskyttarna.

FRÅN MOSTAR går flykten vidare till 
Kroatien. Där ifrån vill de resa till Skandi
navien, via Östeuropa. Selmas mamma 
försöker sälja sina ringar för att kunna 
betala resan. Hennes pappa tar ett lån. 
Men pengarna räcker ändå inte.

 – Jag glömmer aldrig hur min pap
pa sade till busschauffören som skulle 
smuggla oss vidare till Polen att han skul
le sätta eld på sig själv om vi inte fick åka 
med. Det var så hemskt, säger hon, och 
blir illa berörd av minnet, även om hon 
annars under samtalet har lätt till skratt. 

Bussresan är den enda gången i livet 
då Selma Maric varit riktigt hungrig. Att 
de kom till Sverige var en slump. När bus
sen anlände till Swinoujscie i Polen hade 
färjan till Danmark just gått. 

 – Vi fick asyl snabbt, berättar hon. 

Månaden efter vi kom stängdes grän
sen till Sverige… 

Familjen fick bo i olika flyktingför
läggningar i Stockholmsområdet. Tiden 
präglades av väntan och leda. På TV såg 
hon hur bron i Mostar sprängdes.

 – Som flykting är du i limbo. Du vän
tar: på besked om att få stanna, på lä
genhet, på utbildning. 

Hennes första ord på svenska var: kan 
jag få en kopp kaffe? Frasen lärde hon 
sig från en kassettspelare familjen hade 
köpt. Den bandade kursen var anpas
sad för turister.

EFTER NÅGRA MÅNADER fick familjen 
äntligen sin första lägenhet, i Skarpnäck 
i Stockholm, och ett litet nybörjarlån. 

 – Vi i åkte till Ikea och köpte fyra 
av varje: fyra sängar, fyra gafflar, fyra 
knivar. Vi fick börja om från början och 
köpte det billigaste av allt. Pappa var så 
stolt när han hade betalat tillbaka lånet.

Selma Maric började i sjuan, efter att 
ha missat flera år i skolan på grund av 
kriget. Då slutade hon att prata, fastän 
hon kunde svenska.

 – Det var jättetufft. Mina klasskamra
ter kände redan varandra. De hade nya, 
fina kläder. Jag pratade annorlunda, och t
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på djupet.

Selma Maric lärde sig 
läsa innan hon fyll-
de två och talar fem 
språk. 
   – Jag har alltid haft 
lätt för att lära mig sa-
ker. Jag tänker att jag 
bara är snabb på att 
göra kopplingar och 
uppfatta samband: 
som att ha bra reflex-
er ungefär, det går 
fort! skrattar hon. 
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min bror och jag delade på en vinterjacka – 
samma jacka som hela familjen delade på 
när vi bodde på flyktingförläggningen. Det 
var så många koder som jag inte förstod.

Skolarbetet, pianolektionerna, och bästa 
vännen från Mostar som bodde på samma i 
gata i Skarpnäck blev ljuspunkter i tillvaron. 

NÄR SELMA BÖRJADE naturprogrammet på 
gymnasiet vände det. Hon var en av tre tje
jer i klassen.

 – Jag bestämde mig: jag vill inte vara tyst 
längre, jag är inte någon som inte pratar! 
Det blev viktigt att visa vem jag var. 

När hon var tjugo flyttade hon hemifrån, 

kamrater snabbt blev anställda. Till slut fick 
hon jobb som kemist och teknisk chef på 
Proctor and Gamble. 

Men helst ville hon forska.
 – Framför allt ville jag arbeta med pro

teinstrukturer. Varför ser proteinet ut som 
det gör? Hur binder till exempel läkemedel 
till protein?

TILL SLUT fick hon en doktorandtjänst vid 
Niels Bohrinstitutet vid Köpenhamns uni
versitet. En och en halv månad senare be
fann hon sig vid de stora neutron och rönt
genanläggningarna, Institut Laue Langevin, 
ILL, och European Synchrotron Radiation Fa
cility, ESRF, i Grenoble, där hon fick göra ex
periment med neutron och röntgenverk
tyg. 

– Det var en häftig känsla! Det var stora 
verktyg och stora labb. Innan jag påbörjade 
mina doktorandstudier visste jag ingenting 
om ESS, ESRF eller MAX IV.

Efter sin avhandling, där hon utvecklade 
en metod för att studera membranproteiner 
med hjälp av neutronspridning, åter vände 

FRAMTIDENS MAT

Just nu arbetar Selma Maric med en 
satsning som heter Northern Lights 
on Food, som handlar om att öppna 
upp MAX IV och ESS för livsmed-
elsforskare från både akademi och 
livsmedelsindustri. Målet är att få 
alla som arbetar med livsmedel 
– råvaruproducenter, industriell 
förädling och förpackning, forskare 
och konsumenter – att engagera 
sig i hur forskningsanläggningarna 
utvecklas, och att livsmedelsfors-
kare ska få möjlighet att lära sig hur 
de nya metoderna och verktygen 
fungerar.

 – Mat är ett bra område att sam-
las kring. Mat är inte bara näring, 
utan omfattar allt från hälsa, klimat 
och återvinning. Verktygen som 
finns idag skapar helt nya möjlighe-
ter för att kunna studera mat och 
produktionsprocesser. Nu kan vi 
titta på hur ett frö ser ut inuti, och 
lära oss mer om hur vi till exempel 
kan processa det mindre men få 
bättre näringsupptag, säger hon.

Northern Lights on Food är ett 
nätverk delvis finansierat av Formas 
och utvecklat vid institutet LINXS 
vid LU, som främjar forskning och 
utbildning om neutroner och syn-
krotronljus.

Läs mer: www.linxs.se/northern-
lights-on-food

före sin äldre bror, och trots sina föräldrars 
initiala motvilja. 

 – Så gjorde man inte inom vår kultur, 
man skulle gifta sig och få barn. Inte flytta 
till en egen lägenhet. Men jag accepterade 
inte att mina föräldrar behandlade mig och 
min bror olika. Och de lyssnade på mig.

SELMA BÖRJADE PLUGGA kemiteknik på 
KTH. Hon ville bli civilingenjör som sin pap
pa. Att hon började forska var en ren slump: 
en kurs i enzymatisk syntes väckte intresset 
för att lära sig mer om hur proteiner fung
erar. Examensarbetet blev till ett forsknings
projekt i biokemi. 

 – Jag bestämde att jag skulle till Austra
lien för att lära mig mer om infektionssjuk
domar. Jag ville bota malaria, berättar hon.

I Australien lades grunden till det som 
skulle bli hennes första forskningsartikel, 
som handlar om hur funktionen hos protei
ner från malariaparasiten påverkas av olika 
metalljoner.

Efter examen tog det lång tid att få jobb. 
Det var tufft eftersom hennes svenska kurs

”När jag var yngre ville jag rädda världen. Jag 
brukade tycka att om man inte var med och 
förbättrade var man en del av problemet.” 

t

Selma Maric arbetar med att bygga broar mellan forskningsanläggningen MAX IV, akademin 
och industrin.
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bidra till att det anställs fler forskare, och 
söka pengar till att utveckla nya metoder 
och verktyg. 

Att arbeta inom akademin är allt annat 
än lätt tillägger hon.

 – Jag är glad över att jag har forskat. Det 
är extremt kreativt att få starta saker som 
kan leda till så mycket. Men som ung fors
kare är du väldigt utsatt. Det är dåligt be
talt, svårt att få jobb, och du lever med en 
stor osäkerhet. I många fall måste du söka 
pengar till din egen lön.

Hon tänker inte så mycket på framtiden 
och nästa steg i karriären.

 – Jag är ganska nöjd med vad jag har 
gjort hittills, inom membranprotein, lipid
forskning och metodutveckling. Men jag vill 
fortfarande göra saker bättre! Hjälpa fler, 
utbilda fler! Göra mer nytta helt enkelt.

TEXT: NOOMI EGAN
FOTO: EMELIE HILNER

Selma till Stockholm för en postdoc på Karo
linska Institutet inom läkemedelsdesign och 
röntgenkristallografi. Men bara ett år senare 
slutade hon för att istället påbörja neutron 
och synkrotronforskning vid Malmö univer
sitet om hur fetter lagras i artärerna. 

 – Jag har inte tagit en klassisk väg, där 
man först doktorerar, reser till USA och se
dan startar en forskargrupp. Jag har aldrig 
värjt mig mot att avsluta saker om något 
annat dyker upp. Jag har bara ett liv och jag 
måste göra det som är mest intressant och 
spännande. 

SELMA MARIC ÅTERKOMMER OFTA till en 
vilja att stå upp för sig själv och andra, och 
att göra samhällsnytta. Engagemanget går 
som en röd tråd genom hennes liv, från ton
åringen som hjälpte till med myndighets
kontakter i det nya Sverige och proteste
rade mot orättvisor, till forskaren som ville 
utrota malaria, och nu i rollen som brobyg
gare mellan akademin och industri.

 – När jag var yngre ville jag rädda värl
den. Hitta nya läkemedel och utrota sjuk
domar. Jag brukade tycka att om man inte 
var med och förbättrade var man en del av 
problemet. 

2015, när hundratusentals syrier flydde 
till EU och Sverige, engagerade hon sig för 
att erbjuda praktikplatser till syriska kemis
ter på Malmö universitet. Inte en enda prak
tikant kom.

 – Det kanske är annorlunda nu, men jag 
upplevde det som att de asylsökande inte 
fick rätt hjälp att ta sig ut i arbetslivet. 

HENNES FÖRÄLDRAR var 39 och 43 år när 
de kom till Sverige. De har lyckats skapa 
framgångsrika karriärer här, men har inte 
så många svenska vänner. 

 – Jag känner mig ofta kluven. Mitt gam
la land finns inte kvar idag. Det är ett stort 
uppbrott att fly – och det är svårt att komma 
in i det svenska samhället.

Idag har viljan att bidra antagit en ny 
form. Efter tre år som postdoc vid Mal
mö universitet arbetar hon som närings
livskoordinator på MAX IV. Ett arbete som 
handlar om att bygga broar mellan forsk
ningsanläggningen MAX IV, akademin och 
industrin. 

Att lämna forskningen var dock allt an
nat än självklart, även om hon redan hade 
gått från att studera hur proteiner fungerar 
för att bota sjukdomar till att utveckla nya 
forskningsmetoder. Metoder som idag an
vänds på flera internationella forskningsan
läggningar.

 – Trots att jag ville arbeta på MAX IV var 
det en identitetskris att lämna forskningen. 
Helt plötsligt kunde jag inte luta mig mot min 
roll som forskare. Det var jobbigt i början, 
men sedan insåg jag att min nya tjänst var 
mycket mer än vad jag hade förväntat mig. 

HON FORSKAR FORTFARANDE lite grann 
och arbetar samtidigt med projekt som ska 
öppna upp anläggningarna för industrin.

– Då är det en stor fördel att jag själv 
har arbetat med verktygen och jag kan göra 
mer skillnad än en enskild forskare. Det är 
det som driver mig; att hjälpa flera. Jag kan 

Selma Maric fick en iden-
titetskris när hon lämna-
de forskningen, men ser 
många fördelar med sin 
nya tjänst.
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Ny tid – ny utbildning

Efter en turbulent vår, då coronapandemin tvingade universitetet att ta 
ett stort digitalt kliv framåt, står LU inför en annorlunda utbildningshöst. 
Studenterna är delvis på plats, samtidigt som distansundervisningen 
fortsätter. Men nu har studenterna mindre tålamod med varierande 
utbildningskvalitet och stressfyllda, digitala tentor. 

I kölvattnet av corona drar också Studiechansen igång – ett paket av nya 
kurser för dem som missgynnats av pandemin. Samtidigt löper integratio-
nen av hållbarhetsperspektiv i utbildningen på och en ny Agenda 2030-kurs 
startas för att inspirera lärarna.
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LU har lanserat ett antal nya utbild-
ningar hösten 2020, till stor del med 
hjälp av statens coronasatsning. 
Det har gått undan som aldrig förr 
och under paraplyet Studie chansen 
finns både en introduktionstermin, 
två tema terminer och många kor-
tare vidare utbildningar.

– Det är ett sätt för universitet att skapa möj
ligheter för de som har missgynnats av pan
demin och samtidigt sänka tröskeln in, säger 
Kristina Eneroth, prodekan på Ekonomihög
skolan, som koordinerat satsningen.

Kurserna riktar sig till de som har vars
lats eller permitterats och som vill vidareut
bilda sig. Även nyutexaminerade studenter 
och andra unga som inte får jobb på grund 
av den vikande arbetsmarknaden ska kunna 
hitta en passande kurs i utbudet.

– Ambitionen är också att vända sig till 
de gymnasiestudenter som gick ut i våras. 
De får svårt att ha ett ”gapyear” med jobb 
och resor. Dessutom har de inte fått chansen 
att göra högskoleprovet, säger hon.

NÄR PANDEMIN FLYTTADE undervisningen 
från campus till nätet i mars utbröt febril ak
tivitet på LU. Ur utbildningsnämnden bröts 
de dekaner loss som arbetar med utbild
ning på sina fakulteter. De bildade en ar
betsgrupp för att hantera den digitala om
ställningen. Det är även den grupp som har 
arbetat för att skapa Studiechansen. Det 
började med att ett antal sommarkurser fick 
väldigt många sökande, där exempelvis över 
tusen personer sökte till 40 platser på ”Om
världskunskap och ledarskap”*.

– Behovet av det livslånga lärandet ställ
des verkligen på sin spets under våren och 
vi tog fram ett antal vidareutbildningar inom 
ledarskap, AI och digitalisering och hälsofrå
gor, säger Kristina Eneroth.

lnför hösten arbetade man även med 
att skapa längre kurser. Att i högre grad ut
nyttja bredden av ämnen vid LU och skapa 
fler tvärvetenskapliga utbildningar är nå
got som diskuterats i flera år. Nu lossna
de det.

– Det var fantastiskt att kunna kanalisera 
den kreativitet som finns i organisationen 
och det var dessutom en väldigt rolig grupp 
att arbeta med, säger Kristina Eneroth. 

TVÅ TEMATERMINER togs fram: Miljö och 
hållbarhet och Vård och hälsa i ett globalt 
perspektiv. Här bidrar lärare från vitt skilda 
ämnen. Meningen är att tematerminerna 

ska gå att inlemma som valbara kurser i de 
flesta kandidatutbildningar. Den nya intro
duktionsterminen är ett sätt att sänka trös
keln till universitetet.

– Vi hoppas att de som är osäkra på om 
universitetet är något för dem och som kan
ske inte heller vet vad de vill läsa ska hitta sin 
väg in via introduktionsterminen, säger hon.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

*På sidan 40 träffar vi Johan Bertlett, som 
undervisat i kursen ”Omvärldskunskap och 
ledarskap” om hur dynamiken mellan chefer 
och medarbetare påverkas i förändringstider 
som coronapandemin.

”Behovet av det livslånga lärandet ställdes 
verkligen på sin spets under våren och vi 
tog fram ett antal vidareutbildningar.”

Kristina Eneroth har koordinerat satsningen Studie chansen.

Utbildningssatsning ska sänka 
tröskeln till universitetet

TEMA | NY TID – NY UTBILDNING
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Vårens coronakris fick lundastuden-
terna att må sämre samtidigt som 
de är kritiska mot att de digitala 
tentorna. Detta lyfts i studentkårer-
nas enkäter som nu sammanställts.

I slutet på våren skickade sju studentkårer 
ut sju något olika enkäter. 1900 studenter 
svarade. Frågorna handlade om hur de upp
levde sina studier, sin hälsa och sin sociala 
situation. Avdelningen Kvalitet och utvärde
ring har sedan hjälpt till att sammanställa 
svaren som visar att många av studenterna 
säger att de har mått sämre under corona
nedstängningen, och vissa säger att de har 
mått mycket sämre. 

– Vi är oroliga eftersom det sedan tidiga
re är känt att studenter är en utsatt grupp. 
De finns många som lidit av isoleringen och 
ensamheten, säger Ella Sjöbeck, vice ordfö
rande i LUS, Lunds universitets studentkårer. 
Hon hänvisar till Studentbarometern 2017 
där allt fler studenter uppgav att de led av 
psykisk ohälsa.

DET FANNS DOCK en liten grupp som upp
levde sin hälsa som bättre. Det var studen
ter med barn, lång pendling eller stor oro 
för corona som uppskattat att få sköta stu
dierna helt hemifrån. Studenterna var också 
förstående för de initiala problem som upp
stod vid den plötsliga övergången till digi

tal undervisning i mars. Men det finns kritik 
mot utvecklingen av undervisningen efter 
det – lärare har agerat väldigt olika och haft 
olika förutsättningar på sina institutioner 
och fakulteter.

– Saker som kunde accepteras i början 
av pandemin måste nu fungera, för den di
gitala undervisningen och examinationen 
kommer fortsätta även på längre sikt, sä
ger Ella Sjöbeck.

Hon är positiv till den digitala utveckling 
som nu skett i undervisningen och som stu
denterna länge efterfrågat.

– Men det är viktigt att det digitala blir ett 
komplement och inte leder till nedskärning
ar av undervisningstimmarna på  campus – 

Omställningen fungerade
men nu krävs jämnare kvalitet

Stora ansträngning-
ar måste göras för att 
ställa om med bibe-
hållen utbildnings-
kvalitet, säger  Malin 
Bruce, ordförande i 
LUS och Ella Sjöbeck, 
vice ordförande i LUS.

Studentenkäter sammanfattar vårens digitala undervisning:

TEMA | NY TID – NY UTBILDNING
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Tack vare riktade extramedel från 
regeringen kunde Lunds universi-
tet sjösätta det naturvetenskap-
liga basår som planerats under en 
längre tid. Trots att beslutet kom 
sent var söktrycket till den nya 
utbildningen högt.

Efter att i flera år fört diskussioner kring ett 
naturvetenskapligt basår fanns det plöts
ligt en öppning i samband med att reger
ingen sköt till mer pengar till basåren i sin 
coronaanpassade extrabudget. Trots att 
den nya utbildningen inte hann marknads
föras på traditionellt manér var trycket 
massivt. Totalt sökte 218 personer  innan 
möjligheten till sen anmälan stängdes.

– Genom åren har vi fått många för
frågningar och är nu mycket glada att 
kunna erbjuda den här möjligheten, sä
ger Karin Hall, prodekan vid Naturveten
skapliga fakulteten.

Utbildningen, som samkörs med LTH:s 
tekniska basår vid Campus Helsingborg, 
ger studenterna nödvändiga behörighe
ter i matte, kemi, biologi och fysik – allt 
för att kunna påbörja en naturvetenskap
lig universitetsutbildning. Den dagliga un
dervisningen sker i Helsingborg, labora

tioner och praktiska arbeten i Lund.
– Basåret kommer att ge studenter

na en bra inblick i universitetsvärlden. 
Dessutom kommer vi att kunna erbju
da alla basårsstudenter platsgaranti till 
våra grundutbildningar, säger Ina Alex
andersson, utbildningsledare vid Natur
vetenskapliga fakulteten.

TOTALT ANTOGS sexton personer till det 
naturvetenskapliga basåret som drog 
igång i början av september. Men mål
sättningen är att skala upp antalet plat
ser de kommande åren.

– Antalet sökande på så kort tid visar 
att efterfrågan är stor. Men vi märker av 
ett högt söktryck även till våra andra ut
bildningar, säger Karin Hall.

Även LTH:s basår med teknisk inrikt
ning lockade många sökande i år, totalt 
1145 stycken, varav 221 förstahandssö
kande.

– Inför höstterminen 2019 var motsva
rande siffror 970 respektive 197. Tekniskt 
basår brukar ha många sökande, säger 
Peter Gustafsson, chef för LTH:s avdel
ning för programservice.

TEXT OCH FOTO: JOHAN JOELSSON

Stort intresse för nytt 
naturvetenskapligt basår

för den sociala interaktionen går inte att 
ersätta, säger hon. 

Medan vissa lärare och fakulteter har 
excellerat i att snabbt skapa bra digitala 
kurser, har andra haft längre väg att gå.

– Alla har inte heller ansträngt sig nog. 
De studenter som har fått föreläsningar 
inställda eller en okommenterad power
pointpresentation skickad till sig – de får 
inte den utbildning de har skrivit in sig vid.

UNDER HÖSTEN, rond två av coronakrisen 
på universitetet, genomförs vissa föreläs
ningar, grupparbeten och laborationer på 
plats. Men alla studenter är inte tillbaka på 
campus. Det finns inte nog lokaler för att 
kunna undervisa alla studenter, eftersom 
de måste sitta glest och hålla avstånd. Ny
börjare, de som närmar sig examen och 
internationella studenter ska prioriteras 
för campusundervisning. Men det ser väl
digt olika ut på olika delar på universitet.

– Vi vet att man tappar mycket av 
kontakten när man sitter ensam hemma 
– det krävs stora ansträngningar för att 
lösa detta. Annars riskerar vi få en förlorad 
studentgeneration, säger hon.

ÄVEN MÅNGA EXAMINATIONER kommer 
behöva genomföras digitalt. Och när det 
gäller de digitala examinationerna i vår så 
var studenterna inte nöjda, utan i enkäten 
påtalar de många brister. 

– De upplevde att de blivit hårdare 
bedömda och ibland misstänkliggjorda. 
Dessutom var tekniken en stor stressfak
tor vid examination, säger Ella Sjöbeck. 

När det gäller studentlivet så har na
tioner och andra studentföreningar bör
jat öppna upp samtidigt som de följer res
triktionerna.

– Att det kommer igång är oerhört vik
tigt för hur studenterna mår. Vi vet också 
att en stor del av de studenter som väljer 
Lund gör det just på grund av studentli
vet*, säger hon. 

TEXT & FOTO: 
JENNY LOFTRUP

*2019 gjordes en studie av nya studenter i 
Lund där studentlivet visade sig vara avgö-
rande för mångas val av studieort.

Karin Hall och Ina Alexandersson är glada att det naturvetenskapliga basåret nu sjösatts.
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Trots pandemin är det god stämning 
bland dem som arbetar med interna-
tionella studenter. Richard Stenelo 
och Louise Corrigan tycker att det är 
fantastiskt att så många lyckats ta 
sig till Lund.

– De har trotsat hinder som 
stängda flygplatser och nedsläckta 
ambassader. Vi tycks ha fått hit de 
mest kreativa – och det är ju precis 
den typen av studenter vi vill ha, 
konstaterar de.

Det handlar om programstudenter från 
länder utanför Europa, som betalar studie

avgift. De är omkring 650 stycken, vilket är 
ungefär lika många som förra året.

– Vi gjorde ett överintag i mars på tjugo 
procent eftersom vi kunde förutse pande
mins konsekvenser, säger Richard Stenelo, 
chef för avdelningen för internationalise
ring. 

Detta innebär att LU ligger kvar på det 
önskvärda antalet och undviker en ekono
misk förlust.

Från början var det 732 som antogs och 
64 har begärt och fått återbetalning. 

Höstens programstudenter från länder 
utanför EU gynnas också av det avtal som 
LU tillsammans med fyra andra svenska läro

och efter en stunds resonerande så ordna
des det hela med en egen privat försäkring. 
Hon landade på Kastrup i slutet av augusti, 
precis som planerat.

– Jag ville så gärna komma hit. Och här är 
ju mindre smittspridning jämfört med norra 
England där jag kommer ifrån, konstaterar 
hon glatt.

Det lyser verkligen kring Jasmine Bray 
som är väldigt nöjd med sina två första 
lundaveckor. Hon ska läsa lingvistik och 
hade Singapore som ett alternativt möjligt 
val.

Dagen före avresan till Sverige 
meddelade plötsligt Jasmine Brays 
hemuniversitet i Lancaster att de 
tyvärr inte kunde supporta hennes 
utbytesterminer eftersom smitt-
spridningen här var för omfattande. 
Hon avråddes från att resa.

– Panik! Allt var packat, betalt 
och ordnat. Det var fruktansvärt!

Men skam den som ger sig. Jasmine Bray, 
som är 19 år, tog med sig sin pappa och sök
te upp de ansvariga på Lancaster University 

Karantänsregler sätter 
stopp för hembesök

säten har med Migrationsverket. Det gäller 
tvååriga uppehållstillstånd, istället för som 
tidigare bara ett år i taget. 

– Det är ett pilotprojekt som vi är mycket 
tacksamma för, eftersom det ofta trasslade 
till sig när studenterna sökte förlängning, 
säger Louise Corrigan, som är internationell 
koordinator och den som sköter kontakter
na med Migrationsverket. 

MED UTBYTESSTUDENTERNA är läget dock 
ett annat. Endast en tredjedel av de som 
skulle komma hit har kommit. Så istället för 
de planerade 900 är det cirka 300 som är 
på plats i Lund (se artikel nedan). 

Internationella studenter i coronatider
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Betalstudenter lyckades ta sig hit 
– glesare på utbytessidan

Jasmine Bray.
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Utbytesstudenterna Jasmine Bray (till vän-
ster) från England och Gabriel Martignon 
från Italien är glada över att ha kommit till 
Lund, trots att de inte kan resa hem på be-
sök på grund av krantänsreglerna.

 Louise Corrigan 
och Richard Ste-
nelo är nöjda 
med att i coro-
natider fått hit 
så pass många 
och kreativa 
 internationella 
 studenter.

– Och även bland dessa kan man se stu
denter som trots svårigheter, som till exempel 
avrådan från sina hemländer, har tagit sig hit. 
Vi har ett par kineser och någon japan, säger 
Richard Stenelo. 

Ungefär samma gäller för de lunda
studenter som skulle tillbringa en utbytes
termin eller två i ett annat land. En tredjedel 
har kommit iväg. 

MYCKET BLEV ENKLARE när Sverige lättade 
på sitt inreseförbud under sommaren. I mars 
när det infördes gällde även regeln att endast 
de med sina hem i Sverige fick komma in. Det 
innebar bland annat att en del nyrekrytera
de forskare med arbetstillstånd fick svårt att 
klara fyramånadersregeln – dvs. att de skulle 
infinna sig i Sverige inom fyra månader för att 
få behålla sitt tillstånd. Den klausul som nu 
tagits bort i inreseförbudet innebär att alla 
med gällande tillstånd kan resa in i Sverige – 
det vill säga även de som ännu inte bor här. 

– Det underlättar mycket – både för fors
kare, doktorander och studenter, säger  Louise 
Corrigan. 

TEXT OCH FOTO: MARIA LINDH

– Men det är så långt hemifrån. Fast nu 
kan det ju ändå inte bli några weekend resor 
hem – då får jag sitta i karantän i fjorton 
dagar…

SAMMA SAK gäller för Gabriel Martignon 
från Florens. Han fyller 25 år i början av ok
tober och hade gärna velat fira sin födelse
dag hemma. Men så lär det inte bli.

– Men det känns ändå bra att vara här, 
säger han. 

Han har en jobbig vår bakom sig där han 
drabbades särskilt hårt av pandemin, efter
som han flyttat hemifrån, var självförsör
jande med egen lägenhet och jobb på en 
restaurang. 

– Allt stängdes ner och alla mina spara
de pengar gick åt, och det var väldigt job
bigt att bara sitta hemma i karantän utan 
något att göra.

Då tog han upp sina studier igen och bör
jade se sig om efter möjligheter att komma 
iväg någonstans.

– Jag har aldrig varit här, men alltid gillat 
idén med Sverige, folket och kulturen och 
jag tycker mycket om det jag ser. Arkitek
turen inte minst, och parkerna i Malmö, där 
jag fått boende, är väldigt vackra. 

Gabriel Martignon ska läsa fem kurser i 
höst inom religion och politik, bland annat 
Holocausts historia, och det ser han fram 
mot. 

– Jag tycker om att skriva och skulle gär
na vilja bli journalist, men vet inte riktigt 
hur det ska gå till, säger han. Och tilläg
ger att han också skulle kunna tänka sig 
att jobba extra på en restaurang i Malmö 
eller Lund.

TEXT & FOTO: MARIA LINDH
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I höst lanseras en ny digital kurs för 
lärarna vid universitet. Den handlar 
om hur man kopplar sin undervis-
ning till Agenda 2030 och de glo-
bala målen – oavsett ämne.

– Vi fokuserar alla på vårt ämne, men vi mås
te lyfta blicken och se sammanhangen – på 
vilket sätt kan vår kurs eller vårt program 
främja en hållbar värld?, säger Kes McCor
mick, forskare på Miljöinstitutet, som är pro
jektansvarig tillsammans med Emily Boyd på 
LUCSUS.

Kursen i hur man undervisar i och kring 
Agenda 2030 är en av de första i sitt slag i 
landet. 

– Den är strukturerad på ett nytt sätt och 
utgår ifrån tre moduler: hur man lär sig, mä
ter och leder i hållbarhetsfrågor, säger Emi
ly Boyd.

Den har tagits fram av LUCSUS och IIIEE, 
men alla fakulteter och dekaner medverkar 

Agenda 2030-kurs ska inspirera 
lärare att få in hållbarhet på schemat

i onlinekursen. En pilotversion lanseras i sep
tember.

– Sedan rullas den ut brett senare under 
höstterminen. Målet är att vi under nästa år 
även ska kunna erbjuda den bredare, exem
pelvis som en MOOC, säger utvecklingsstra
teg Susanne Norrman. 

Lunds universitet fick, tillsammans med 
tre fjärdedelar av de svenska lärosätena, un
derkänt för sitt sätt att rusta studenterna 
med ett hållbarhetstänk vid UKÄ:s utvärde
ring 2017. Kritiken mot LU handlade om att 
det inte fanns ett systematiskt arbete med 
hållbarhet i utbildningarna. 

KURSEN AGENDA 2030 för LUlärare är ett 
sätt att försöka få fler lärare – helst alla – att 
tänka till runt hållbarhet utifrån de globala 
målen och hur studenternas utbildning hör 
ihop med dem.

– I princip alla stora och små organisa
tioner och företag i världen arbetar med att 

Hållbarhetsfrågor 
går att applicera 
på alla typer av ut-
bildningar, och den 
nya digitala Agen-
da 2030-kursen ska 
ge inspiration till 
lärarna.
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Emily Boyd på LUCSUS är en av de ansvariga 
för kursen. foto: kennet ruona
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vi menar allvar med att rusta alla studenter 
med ett hållbarhetstänk.

JENNY LOFTRUP

FOTNOT: Kursen heter Universities and 
Agenda 2030: Teaching, Learning and 
 Acting on the Sustainable goals och kom-
mer att ligga i lärplattformen Canvas.

– Det finns undervisning som utgår från 
ständig tillväxt som något positivt, men det 
räcker inte planetens resurser till för.

Bland de som undervisar i onlinekursen 
finns Johan Flygare, medicin; Lena Halldeni
us, mänskliga rättigheter om en rättvis över
gång till hållbara samhällen; Anna Persson, 
om designprojekt i samverkan med FN:s 
innovationscenter och SONY; Håkan Jöns
son etnolog om hållbara måltider; och Nils 
Droste, statsvetare om globalt miljöarbetes 
styrning och aktörer.

DEKANERNA HAR OCKSÅ filmats och berät
tar hur de tänker runt Agenda 2030 och sin 
egen fakultet. I förlängningen är det me
ningen att fakulteterna på olika sätt ska ver
ka för att så många lärare som möjligt går 
kursen, exempelvis genom att göra den till 
en del av introduktionen för nya lärare. Den 
kanske också blir en kurs i den högskolepe
dagogiska portföljen.

– Förhoppningen längre fram är att den 
blir meriterande. Det är nog så viktigt om 

AGENDA 2030 
OCH DE 17 GLOBALA MÅLEN

År 2015 antog FN:s medlemsländer 
en ny utvecklingsagenda och globala 
mål för hållbar utveckling. Agenda 
2030 består av 17 globala mål för 
hållbar utveckling som syftar till att 
utrota fattigdom, stoppa klimatför-
ändringar och skapa fredliga och 
trygga samhällen för denna och kom-
mande generationer. Agenda 2030 
är den mest ambitiösa planen för 
att skapa en hållbar utveckling som 
världen någonsin antagit.

implementera Agenda 2030. Våra studenter 
måste vara förberedda på det, annars riske
rar deras utbildning bli irrelevant, säger Kes 
McCormick.

Han menar att även inom LU behövs det 
en lyft blick och ett intresse för vad andra 
gör inom hållbarhet – ofta känner man inte 
till vilka initiativ som finns. Grunden till kur
sen lades när LUCSUS, LUCE och EHL tog 
fram en uppdragsutbildning för beslutsfat
tare i Afrika som ville lära sig mer om att 
driva hållbarhetsfrågor. I somras utveckla
des den till en välbesökt sommarkurs om 
Agenda 2030 och de globala målen.

– Kursen ska också kopplas till Hållbar
hetsforums viktiga arbete på universitetet, 
säger Emily Boyd.

KES MCCORMICK är inte någon nybörjare 
när det gäller att skapa digitala utbildningar, 
utan har varit med och tagit fram fyra moo
car i serien ”Greening the Economy: Lessons 
from Scandinavia”. 

– Sverige och svenska universitet är kän
da för att vara bra på hållbarhet, det är en 
konkurrensfördel internationellt.

Han menar att det inte finns något ämne 
som inte kan kopplas till Agenda 2030 och 
de 17 globala målen för en ekonomiskt, so
cialt och miljömässig utveckling. 

– Undervisar du till exempel i matematik 
eller fysik så finns det många saker som be
höver beräknas och undersökas för att för
stå klimatförändringar.

– Läser du språk behöver du lära dig håll
barhetsterminologin och alla studenter be
höver förstå hur de kan få in hållbarhets
perspektivet hos sina framtida arbetsgivare. 
Tanken är LUlärare kan gå kursen när det 
passar och välja de delar de behöver.

– Kursen ska boosta med inspiration, inte 
diktera hur det ska gå till. Det finns så många 
olika sätt att koppla sin undervisning till håll
barhet, säger Kes McCormick och berättar 
att det finns många goda exempel som LU
lärare delar med sig av.

HAN VET ATT DET FINNS intresse från yngre 
lärare men hoppas särskilt på uppslutning 
från utbildningar där hållbarhetstänk idag 
inte genomsyrar utbildningen. Det gäller ex
empelvis Ekonomihögskolan.

”Kursen ska boosta med inspiration, inte diktera 
hur det ska gå till. Det finns så många olika sätt 
att koppla sin undervisning till hållbarhet.”

Kes McCormick, forskare på Miljöinstitutet, menar att det inte finns något ämne som inte kan 
kopplas till Agenda 2030. foto: jenny loftrup

TEMA | NY TID – NY UTBILDNING



28                          LUM NR 4 | 2020

Två nya masterprogram i data-
analys förbereds vid LU och startar 
nästa år. Det är Ekonomihögskolan 
och Samhällsvetenskapliga fakulte-
ten som nu – med varsitt program – 
möter omvärldens behov av perso-
ner som kan ta fram och analysera 
stora mängder data.

– Jag har frågat företagen vilka kompeten
ser de behöver. De svarar att de letar efter 
folk inom dataanalys som förstår den eko
nomiska kontexten och inte bara tekniker
na. Det är de personerna som vi ska utbil
da nu, säger Joakim Westerlund, professor i 
nationalekonomi och ansvarig för Ekonomi
högskolans nya program.

EKONOMIHÖGSKOLAN söker studenter 
som är intresserade av data, statistik och 
ekonomi. De kommer att programmera ma
skininlärningsalgoritmer och visualiseringar 
av data, jobba med databaser och datarätt 
samt lära sig att tänka strategiskt utifrån 
data. Undervisningen bygger på laboratio
ner och case, där studenterna får testa me
toder och teorier på praktiska fall.

– Klockrent, säger företagen om uppläg
get. När kan vi komma och gästföreläsa? sä
ger Joakim Westerlund och tillägger:

– Visst kan jag tycka att vi skulle haft ett 
sånt här program för länge sen, men nu har 
”röken lagt sig” och vi kan se vad företagen 
behöver – och vad som saknas i andra lik
nande program. Allt innehåll på program
met är empiriskt grundat och studenten ska 
bli anställningsbar först och främst.

Merparten av Ekonomihögskolans insti
tutioner är involverade i det nya program
met. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten drar 
också nytta av sin ämnesbredd i sitt nya pro
gram. ”Webscraping” i kombination med 
kvantitativ eller kvalitativ analys används 

mer datadrivna värld, kommenterar Chris
topher Swader, universitetslektor i sociolo
gi och ansvarig för det nya programmet på 
Samhällsvetenskapliga fakulteten.

HAN NÄMNER att studenter som tar exa
men från det nya programmet får en god 
grund för att gå vidare till doktorandstudier. 
De kan också arbeta som exempelvis pro
fessionella forskare, forskningsledare och 
dataanalytiker samt inom marknads och 
arbetsmarknadsundersökningar eller om
världsanalys. 

LOUISE LARSSON

FOTNOT: Ekonomihögskolans program i Data 
Analytics and Business Economics är ettårigt. 
Samhällsvetenskapliga fakultetens program 
i Social Scientific Data Analysis är tvåårigt. 
Programmen startar HT 2021.

Två efterfrågade program 
i dataanalys startar nästa år
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Näringslivet efterfrågar studenter som både kan den tekniska sidan av dataanalys och sätta 
informationen i ett sammanhang. foto: chris liverani / unsplash

allt mer inom statsvetenskap, medie och 
kommunikationsvetenskap och psykologi. 
Det kan till exempel handla om att analy
sera populism genom sociala medier. Detta 
samtidigt som geograferna behöver kunna 
programmera för sina GISanalyser och so
ciologerna som allt mer sysslar med sofisti
kerad kvantitativ analys. 

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS 

studenter kommer lära sig att programme
ra i R, djupdyka i forskningsmetodik samt 
kvantitativa och kvalitativa metoder. De får 
också möjlighet att göra praktik innan det 
är dags att skriva uppsats.

– Datakunskap, metoder och analysfär
digheter och förmågan att tillämpa dessa på 
olika verkliga problem är en kraftfull kom
petensuppsättning som efterfrågas i vår allt 
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listan.

LU:s pressansvariga har numera satt principer för forsk-
ningskommunikation på pränt. Både forskare och kom-
munikatörer behöver ha dem i bakhuvudet i kontakt med 
journalister och allmänhet. Det menar Johanna  Sandahl, 
kommunikationschef på Medicinska fakulteten.

Fem skäl till principer för 
forskningskommunikation

ALARMERANDE BUDSKAP ska undvikas genom att forsk-
ningen sätts i sitt sammanhang. Vi måste vara medvet-
na om att våra besked har effekt på livsval hos individer 

och beslut i samhället och inte dra på för stora växlar. Vi ska inte 
skrämmas och när det gäller medicin, inte heller väcka för stort 
hopp hos sjuka. Det tar ofta minst tio-femton år innan ett rön 
kanske kan bli en färdig behandling.

VETENSKAPLIG STATUS ska framgå. Handlar det om kon-
troversiella resultat eller ligger det i linje med vad veten-
skaplig konsensus säger? Är forskningen granskad av an-

dra genom peer-review? Coronaläget är intressant: den normala 
vetenskapliga diskussionen runt motstridiga resultat förs nu öp-
pet i media. Förvirrande för allmänheten, men kanske ökar också 
förståelsen för forskningens processer.

MÖSS ELLER MÄNNISKOR? Vid djurförsök undersöker 
forskarna en princip – som senare kan testas på ett fåtal 
människor och sedan kanske i en stor studie med tusen-

tals patienter. Detta är givet för forskarvärlden men när vi kom-
municerar med journalister och allmänhet får vi inte slarva – me-
toderna och vad de innebär behöver förklaras.

TRANSPARENS behövs om vi ska behålla allmänhetens för-
troende för vetenskap. Var öppen med finansiärer, even-
tuella företagsintressen, samarbetspartners och inte minst 

osäkra faktorer i forskningen. En engelsk studie visade att forsk-
ning som kommunicerades med brasklappar inte fick mindre ge-
nomslag – däremot skrevs det mer nyanserat om den.

TYDLIGHET när det gäller expertroll – när forskare deltar 
i samhällsdebatten behöver det framgå om ämnet som 
diskuteras faller inom forskarens eget kompetensområ-

de eller inte.
JENNY LOFTRUP

FOTNOT: LU:s sju principer för forskningskommunikation hittar 
du på Medarbetarwebben. De är förankrade i forskningsnämn-
den, Etikrådet och hos rektor och dekaner. Principerna har sitt 
ursprung i de europeiska universitetens samarbetsorganisation 
ALLEA:s föreskrifter om god forskningssed.

1

2

3

4

5

Johanna Sandahl tog 
fram principerna för 
forskningskommunika-
tion tillsammans med 
Ulrika Oredsson, Kristi-
na Lindgärde och Katrin 
Ståhl. foto: kennet ruona
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Antikroppar handlar inte bara om att spåra immunitet mot 
covid-19 och andra smittor, utan används också alltmer för att 
bota sjukdomar. Forskare i immunteknologi bygger konstgjorda 
antikroppar med nya, läkande egenskaper.

– superläkemedel på frammarsch

Antikroppar
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I ett kylskåp i ett av husen på Medicon 
Village finns en dyrgrip. För en utom
stående är den omöjlig att upptäcka 
eftersom den är ett vanligt provrör 

med lite genomskinlig vätska i. Men där inne 
skvalpar 10 miljarder olika typer av antikrop
par. Eller snarare: antikroppens unika grip
klo fästad vid ett virus.

Mats Ohlin är forskare i immun teknologi 
vid LTH och expert på att designa nya anti
kroppar med eftertraktade egenskaper. 
Han berättar att inkapslat i viruset finns anti
kroppens unika DNAkod och att virustypen 
kallas bakteriofager, en sorts virus som i nor
malfallet angriper bakterier.

– Det gör de genom att spruta in sitt DNA 
i bakterierna varpå nya fager bildas i bak
terien. 

DET FINURLIGA med att fagerna visat sig 
kunna både förvara och kopiera någon an
nans DNA, och har en i övrigt enkel kon
struktion, är utgångspunkten för tekniken 
som kommit att kallas fagdisplay och som 
belönades med Nobelpriset i kemi 2018. 
Med den blir det möjligt att göra tusentals 
kopior av gener som kodar för vilken anti
kropp som helst.

En drivande kraft i teknikutvecklingen 
jämte nobelpristagaren Greg Winter var 
Mats Ohlins kollega, professor Carl Borre
baeck. 1989 publicerade båda forskarna 
inom ett par veckor rön om en ny, het tek
nologi som var en hörnsten i utvecklingen av 
denna typ av ”antibody engineering”.

I Lund banade genombrottet vägen för 
forskning som i sin tur bland annat resulterat 
i företagen Alligator och Immunovia. Dessa 
har transformerat forskningen om såväl bio
logiska läkemedel som antikroppar och di
agnostiska verktyg.

– Antikroppar är de enskilda läkemedel 
som omsätter mest pengar inom sjukvården 
idag. Utvecklingen har exploderat, men är 
ändå bara i sin linda, säger Mats Ohlin.

SÄRSKILT VERKSAMMA har antikropparna 
visat sig vara mot cancer och vissa autoim
muna sjukdomar. När medicinen injiceras – 
de läkande proteinerna är både för stora och 
känsliga för att ge effekt om de tas som ta
blett eller vätska via munnen – strömmar 

antikropparna ut och ansamlas i det angrip
na området, exempelvis en tumör. I samma 
veva kickar antikroppar ofta igång kroppens 
eget immunförsvar så att de angriper tu
mören.

Mats Ohlin och hans kollegor skapar helt 
nya antikroppar med unika egenskaper. Av
sikten är att de ska kunna bli framtidens 
mediciner eller diagnostikverktyg. 

ANTIKROPPAR SER VÄLDIGT UT olika ut och 
är bra på olika saker, förklarar han.

En fördel med antikroppar som läkeme
del är att de bara angriper patogenen, med
an konventionella läkemedel ofta slår breda
re. Risken för bieffekter blir därför mindre.

När Mats Ohlin programmerar nya anti
kroppar gör han som kroppen själv: använ
der livets eget system för genförändringar. 
Antikroppar består av tjugo olika aminosy
ror vilka sätts ihop utifrån den mall av ba
ser – nukleotiderna adenin, cytosin, guanin 
och tymin – som finns i generna. Genom 
att laborera med ordningen på dessa baser 
går det att förändra antikropparnas egen
skaper. 

– Så här gör de celler som har i uppdrag 
att producera antikroppar och vi har lyckats 
imitera systemet, säger Mats Ohlin. 

För närvarande håller han och hans fors
kargrupp på att studera antikroppar mot 
kvalster och gräs och björkpollen för att 
bättre förstå allergier. Sjukdomsspårning 
med hjälp av antikroppar är ett annat spår.

SEDAN NÅGRA MÅNADER har han dock del
vis fått pausa dessa projekt för att sluta upp 
i kampen mot covid19. 

Tillsammans med kollegor i Lund, Region 
Skåne, Karolinska institutet och KTH hoppas 
han kunna bidra med svar till frågor som 
gäckar en hel värld nu: indikerar antikrop
par immunitet? Vad utmärker antikroppar 
som skyddar mot viruset t ex efter vaccina
tion? Och går det att skapa antikroppar som 
kan användas som ett framtida läkemedel?

– Vi hoppas kunna förstå lite mer om hur 
dessa antikroppar verkar och vilka varianter 
som ger oss ett verkligt bra skydd. Alla anti
kroppar kan inte skydda oss, tyvärr.

TEXT: KRISTINA LINDGÄRDE
FOTO: KENNET RUONA

 

Mats Ohlin är expert på att designa nya antikroppar med eftertraktade egenskaper som kan 
användas till nya typer av behandlingar.
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Därför lyssnar politiker 
sällan på forskare

”Varför lyssnar de inte? Våra resultat visar ju tydligt att lagen 
behöver ändras!” Mer än en forskare har brottats med hur man 
gör sig hörd i maktens korridorer. 
  Statsvetaren Åsa Knaggård menar att det är viktigt att förstå 
det politiska spelet och anpassa sin kommunikation efter det. 
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Hur når man som forskare fram 
till politiker och  beslutsfattare?. 
Om policyrapporter, debattar
tiklar och publika seminarier 

inte verkar bita, är det då kört?
Nej, men det krävs uthållighet. Person

liga kontakter underlättar. Och framför allt: 
finns kunskap om hur politiken fungerar 
ökar chansen att få gehör. 

Så sammanfattar Åsa Knaggård, som fors
kar om relationen mellan politik och veten
skap, sina råd till forskare som vill ”nå fram”. 

– Vissa forskare kan tycka att ett beslut 
som inte följer den vetenskapliga kunskapen 
är ett dåligt beslut. Men ett politiskt beslut 
kan vara bra ur flera aspekter. Exempelvis att 
förankringsprocessen varit bra eller att man 
tar in många värden. Allt handlar inte om re
sultat, även om det så klart också är viktigt. 

EN HÅRDVALUTA I POLITIK är makt – utan 
inflytande går det ju inte att få igenom någ
ra beslut. Det är mot den bakgrunden det 
går att förstå att ett beslut som involverat 
många, förhoppningsvis nöjda, intressenter 
kan ses som framgångsrikt. 

– Förstår man inte det, har man inte för
stått hur politik fungerar, säger Åsa Knag
gård. 

Politiker som rakt av använder sig av ex
perters rekommendationer är ovanliga, visar 
forskningen. Det händer i så fall oftast om 
det dyker upp resultat som passar som hand 
i handske i ett redan färdigformulerat åsikt
spaket. Vilket dock inte är liktydigt med att 
politiker inte lyssnar eller att det inte går att 
få dem att tänka i nya banor. 

– I forskningen skiljer man på instrumen
tell och konceptuell användning av kunskap. 
Vanligare är den senare. Då sipprar kunska
pen in, ett ämne hamnar successivt högre 
upp på agendan för att till sist få genomslag 
på olika sätt, säger hon.

KLIMATFRÅGAN är ett bra exempel. 
– Vi hade inte haft någon klimatpolitik 

om inte forskningen haft något inflytande, 
även om åtgärderna kommit tidigare och va
rit mer långtgående om forskarna fått som 
de velat. 

Forskarens kunskap är i regel djup och 
snäv i motsats till politiker som också måste 

beakta konsekvenser, vilka kan handla om 
fördelningspolitik, hur glesbygden påverkas 
eller något helt annat. I vilken utsträckning 
slår höjd fossilskatt mot landsbygden? Hur 
skulle en coronastängning av skolor påverka 
framförallt svaga elevers möjligheter att få 
arbete senare i livet? 

KOMMUNIKATIONEN underlättas därför 
om forskare syntetiserar kunskapen inom 
området, sätter dem i en kontext och, om 
möjligt, resonerar kring konsekvenser. Det
ta kan göras i det offentliga samtalet på oli
ka sätt, men Åsa Knaggård rekommenderar 
också att odla personliga kontakter med po
litiker och tjänstepersoner. En förtroendefull 
relation där det finns utrymme för dialog 
kan vara väl så effektivt.

Men ibland trumfar ideologin lyssnan
det. Då kan det vara svårt att nå fram. Kri
minalpolitiken är ett exempel.

– Under senare år har kriminalpolitiken 
riktats in alltmer mot längre fängelsestraff, 

trots att det saknas forskning som stödjer 
att det skulle minska brottsligheten. 

Skolan är ett annat exempel. Politiker har 
varit mycket fokuserade på det som i peda
gogiska termer kallas summativ feedback, 
alltså att den feedback som ges är bedö
mande, såsom betyg eller nationella prov. 

– Forskningen visar att den feedback 
som ges under läroprocessen och som inte 
är bedömande är mycket viktigare för läran
det. Men politiker har inte alls tagit till sig 
den, utan utgår ifrån att mer bedömning är 
det som behövs. 

VÅRENS CORONASTRATEGI är ett exempel 
på det omvända. Även om expertisen inte 
varit enig har regeringen lyssnat noga på 
deras rådgivande organ, Folkhälsomyndig
heten. En förklaring är att myndighetens re
kommendationer knappast undgick någon.

– Benägenheten att lyssna på vetenskap
lig kunskap ökar i takt med utomståendes 
möjlighet att ha insyn i beslutsunderlaget. 

I de länder där beslutsunderlaget inte va
rit lika öppet blir det lättare för politikerna 
att bestämma själva. 

– Deras beslut kan ha andra positiva ef
fekter, som att en ”lockdown” kan ge med
borgarna känslan av att politiker tar frågan 
på allvar.

FINNS DÅ SKILLNADER mellan partier i hur 
ny kunskap anammas? Förenklat kan man 
säga att nya partier är mer lyssningsbenäg
na, eftersom de i högre utsträckning foku
serar på att lösa specifika problem, oavsett 
om de handlar om att förbättra klimatets, 
arbetarnas eller lantbrukarnas villkor. 

Ambitionen att lösa samhällsproblem 
finns alltid kvar, betonar Åsa Knaggård, 
men efterhand som den politiska verklig
heten hinner ikapp blir partierna mer inrik
tade på att få makt. 

Vad tycker Åsa Knaggård själv, hade hon 
önskat att politikerna lyssnat mer på fors
karvärlden?

– Jag vill absolut inte att forskningen ska 
diktera politiken, det går inte och är inte 
önskvärt av flera skäl. Men i vissa frågor 
önskar jag att de kunde vara lite bättre på 
att lyssna.

KRISTINA LINDGÄRDE

”Politiker som rakt av 
använder sig av experters 
rekommendationer är 
ovanliga.”

Statsvetaren Åsa Knaggård forskar om 
 relationen mellan politik och vetenskap. 
foto: torbjörn knaggård

fo
to

: a
n

d
r

e
y
 p

o
po

v



34                          LUM NR 4 | 2020

Pandemin har fått oss svenskar att vara ute i skogen mer än någon-
sin och de flesta ser naturen som en ventil när vi drabbas av kris. 
Anna  Oudin forskar på hur gröna miljöer påverkar oss och varför 
vissa grupper drabbas hårdare av covid-19. 

Grönt är skönt
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Social distansering och rädslan för vi
rus har gjort att många väljer att 
jobba hemifrån och under somma
ren blev ordet hemester en verklig

het för oss alla. Att umgås på avstånd och 
vara någonstans där oron för covid19 inte 
tar så stor plats, har gjort att svenskar som 
aldrig förr har tagit sig ut i naturen. Med 
stängda gym tvingas många också att hit
ta nya rutiner för andra former av träning. 

Samtidigt kommer det internationella 
studier om stegräkning, som visar att folks 
genomsnittliga antal steg faktiskt har mins
kat under pandemin. Svenskarnas siffror 
har påverkats mindre eftersom vi har valt 
att inte stänga ner hela samhället. 

I SVERIGE ser vi ofta naturen som en kultu
rell resurs och en tillgång när vi drabbas av 
kris. Vi har byggt upp en imponerande in
frastruktur av grönområden, utegym, vand
ringsleder och löpspår som ofta är lätta att 
ta sig till. Till följd av pandemin har också 
antalet besökare till landets naturreservat 
och nationalparker ökat kraftigt. 

– Även om den inte är etablerad i alla 
grupper i samhället, så har de flesta svensk
ar en tradition av att vistas utomhus även 
när det är dåligt väder. I vissa länder är bar
nen inte ens ute om det regnar, säger Anna 
Oudin, forskargruppschef på Avdelningen 
för arbets och miljömedicin.

GRÖNOMRÅDEN ÄR BRA för hälsan på 
många olika sätt. De ger bra förutsättning
ar för fysisk aktivitet och gör det lättare att 
umgås på neutral mark. Vistelse i skog och 
mark sänker nivån av stresshormoner i krop
pen, ökar koncentrationen, arbetsminnet 
och ger bättre nattsömn. Att vara i skogen 
hjälper oss också att möta våra existentiella 
behov genom att vi känner oss som en del 
av något större än oss själva. 

Men gröna miljöer är inte enbart skogar 
och parker, utan även sådant som balkong
växter, kyrkogårdar eller ett grönt dike mel
lan två vägar. Det har visat sig att de som 
bor i stadsmiljöer med mycket växtlighet är 
mindre stressade, har lägre risk för hjärt
kärlsjukdom, högt blodtryck, typ 2diabe
tes och mental ohälsa, än de som bor i om
råden med mindre grönska.

– Grönområden bidrar även till från
varon av farliga exponeringar. Vägbuller 
ökar nämligen risken för högt blodtryck. 
Bil, tåg och busspendlare är mer stressade 
och sover sämre än de som cyklar eller går 
till jobbet. Under dagar med mycket luftför
oreningar drabbas fler av stroke. 

ANNA OUDIN har tillsammans med sina 
kollegor i över ett decennium gjort studier 
på trångboddheten i Rosengård i Malmö. 
Att bo trångt medför dålig hälsa och na
turligtvis större risk för smittspridning. Det 
handlar om flergenerationsboende, att inte 
kunna jobba hemifrån, pendling med lokal
trafik och att många omsorgsyrken till stor 
del bärs upp av människor i dessa områ
den. Under pandemin har hon intresserat 
sig för informationsflödet till de utrikesföd
da svenskar som många gånger har problem 
att förstå informationen från myndigheter
na och även svårt att rent praktiskt följa re

kommendationerna. Det visar sig inte minst 
i överdödligheten på grund av covid19, som 
är betydligt högre i de utrikesfödda grupper 
som inte etablerat sig helt i Sverige. 

I en nyligen avslutad pilotstudie bland ut
rikesfödda i Malmö framkom att nästan alla 
de som uppgav att de tränade regelbundet 
har ändrat sina vanor under pandemin och 
nu tränar utomhus. En stor andel har också 
börjat uppsöka grönområden oftare än tidi
gare. Anna Oudin tillägger att studien är li
ten och inte omfattar de mest utsatta grup
perna, så det behövs mer forskning innan 
man kan dra säkra slutsatser. 

– Även om det i Malmö finns stora grön
områden som skulle kunna användas som 
mötesplatser och rekreation för de som bor 
trångt, finns det ännu inga studier på vilket 
sätt och i vilken omfattning dessa miljöer 
faktiskt utnyttjas.

UTÖVER etniska och sociala faktorer om och 
hur vi använder oss av våra grönområden, 
spelar även individuella mekanismer in. Alla 
reagerar inte på samma sätt på samma miljö.

– Det viktiga är försöka hitta en miljö som 
möter dig som du känner dig just nu. Vi är 
alla olika och har skilda behov och som tur 
är finns det mängder av gröna miljöer där du 
kan hitta ditt eget andningshål och det som 
passar för just dig. Du har massor av hälso
vinster att inkassera, avslutar Anna Oudin. 

ÅSA HANSDOTTER

DET BÄSTA MED ATT VISTAS UTE 

Fem olika aspekter av utemiljön som 
människor uppskattar kartlagda av 
forskare i arbets- och miljömedicin 
på LU i samarbete med SLU:
1. Det rofyllda där man kan höra 

naturens ljud.
2. Det vilda som är fritt från män-

niskors påverkan.
3. Rymd som ger en känsla av helhet, 

områden utan skarpa gränser.
4. Artrikedom som återspeglar natu-

rens mångfald.
5. Kulturmiljön med sina historiska 

arv och minnen.

Att vistas i det gröna är bra för hälsan, me-
nar Anna Oudin, forskargruppschef på Av-
delningen för arbets- och miljömedicin. 
foto: åsa hansdotter
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Lars Jonung, professor emeritus i 
nationalekonomi på Ekonomihög-
skolan, har under året oförtröttligt 
svarat på journalisters frågor och 
kommit med inspel i debatten om 
corona, från sin karantän i sommar-
huset i Kivik.

En del forskare syns mycket i media, 
vissa inte alls. Varför inte?
– Det finns flera skäl för forskare vid univer
siteten att hålla sig borta från den mediala 
scenen. Det är knappast meriterande att de
battera i pressen. Istället är det mer attrak
tivt att satsa på vetenskapliga publikationer 
som ökar chansen för fast anställning och 
nya anslag. 

– Men jag tycker inte att man ska vara 
rädd för att delta i debatten. Det ingår som 
vår tredje uppgift att medverka utanför vår 
privilegierade sektor. För egen del har det 
varit lätt eftersom min forskning har fokus 
på svensk ekonomisk politik med en direkt 
koppling till den allmänna debatten.

– Till min glädje ser jag många yngre eko
nomer – inte minst här i Lund – som i dag 
är aktiva i media.

Du fyllde 76 nu i september. Vad dri-
ver dig att fortsätta delta i samhälls-
debatten? 
– Mitt samhällsintresse drog mig till natio
nalekonomin och det driver mig till att fort
sätta. Dessutom har det med stigande ålder 
tillkommit en ny aspekt. Jag har en annan 
information än yngre debattörer. De har inte 
fått uppleva professorer eller politiker som 
Bertil Ohlin, Herbert Tingsten, Ernst Wig
forss och Gunnar Sträng. Så jag tänker: på 
grund av min ålder kan jag nog tillföra något 
som andra inte kan. 

Har du något tips till andra forskare 
som vill verka för tredje uppgiften? 
– Jag vill ge följande råd till yngre forska
re: Din forskning berikas om du kan kopp
la den till något problem i samhället. På så 
vis skapar du dig också en bredare grund 
att stå på. 

Har du sagt något i media genom åren 
som du ångrar?
– Till skillnad från många generationskamra
ter har jag inte vandrat runt på den politis
ka skalan, utan förblivit i den liberala fåran. 
Det innebär mindre utrymme för ”ånger”. 
Jag har en enkel regel när jag skriver: Kan 
jag läsa detta om fem–tio år utan att ång
ra mina formuleringar? Det har hjälpt mig.

Apropå ”den liberala fåran” och att du 
varit rådgivare till dåvarande statsmi-
nister Carl Bildt 1992–1994. Har du fun-
derat på att ge dig in i partipolitiken?
– Jag har undvikit det, eftersom att det 
skulle kräva kompromisser med mina egna 
ståndpunkter. Jag vill känna mig helt fri när 
jag tar ställning. Dessutom finns risken att 
en partipolitisk stämpel används enbart för 
att avfärda kritik – som en ursäkt för att inte 
gå i svaromål. Jag arbetade alltså för Carl 
Bildt som rådgivare utan någon partibok.

Vågar du uttala dig mer i dag? Är du 
modigare nu än när du var trettio?
– Jag var mer orolig när jag började skriva 
och befann mig i början av den akademiska 
karriären. Som professor får man automa
tiskt en stark självständighet. Nu som pen
sionär finns inget skäl att vara rädd att ut
tala sig. I synnerhet eftersom vi som är äldst 
nog vet bäst!

LOUISE LARSSON

Debatterar corona
från sommarstugan

Lars Jonung, professor emeritus i national-
ekonomi deltar gärna i samhällsdebatten. 
foto: johan persson
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tävlar i hästhoppning och fälttävlan längre. 
Hon är också en historienörd som gärna be
söker historiska turistmål under resor. Finns 
det hästar med i bilden så blir det ännu in
tressantare.

– Det är fascinerande att tänka på hur 
människan klev upp på hästryggen och 
plötsligt kunde färdas långa sträckor.

Att vara mycket i stallet, och även på 
golfbanan och ute i skogen med familjen 
har blivit en livsstil. 

– Jag tror vi behöver det. Vår värld har 
blivit för teknisk och att vi längtar tillbaka 
till det mer naturliga livet, säger Carolina 
Rytterkull.

JENNY LOFTRUP

Hästar, utbildning och effektiv 
problemlösning går som en röd 
tråd genom Carolina Rytterkulls 
liv. Åtminstone det sista behövdes 
när hon blev ny chef för sektionen 
Student och utbildning – samtidigt 
som alla studenter plötsligt skulle 
undervisas digitalt.

Digital rivstart för nya chefen
– Det var ett krisläge där man måste skala 
av och fokusera, men man mår rätt bra när 
man känner att man jobbar med viktiga sa
ker, säger hon och öppnar dörren till sitt 
arbetsrum.

KONTORET ÄR I PRINCIP TOMT och lika öde 
var det när Carolina Rytterkull kom till sitt 
nya jobb den första april. Hon är brunbränd 
och klädd i en mörkblå topp av ett märke 
som gör ridkläder. Hon har armmuskler som 
skvallrar om stallarbete vilket är en kvalifice
rad gissning eftersom hon har ridit hela sitt 
liv och arbetat med hästsport i 15 år, bland 
annat som skolchef på Flyinge. 

Carolina Rytterkull berättar att hon kom 
in i två nybildade produktiva nya team direkt 
när hon kom till LU i våras. 

– Men vi hade tydliga gemensamma mål 
och blev ett starkt ”vi”. Det är kul att jobba 
så!, säger hon och tillägger att bygga team 
i den egna organisationen är en av hennes 
käpphästar. 

 Målen var att skapa nya utbildnings
platser och en rättssäker distansundervis
ning för studenterna och ställa om till hem
arbete för medarbetarna. Mer eller mindre 
omedelbart. 

– Men det riktigt stora arbetet med om
ställningen har skett ute på fakulteterna, 

det är de som är hjältarna!, säger hon.
Att gå ur sin grundroll under en kris me

nar Carolina Rytterkull är en nyttig erfaren
het och något hon upplevt tidigare. Under 
flyktingkrisen 2015 arbetade hon för MSB, 
myndigheten för samhällsskydd och bered
skap, och arbetade då i en av krisstaberna. 
Men hon kommer närmast från LTH, där 
hon arbetade som utbildningschef. Hon 
menar att det finns insikter från det senaste 
halvåret som LU kan ta med sig tillbaka till 
det vardagliga arbetet.

– Ibland håller vi på i evigheters evigheter 
med små ärenden där alla ska få vara med 
och tycka och tänka, men i ett akut läge be
höver man agera och fatta beslut snabbt för 
att det skall fungera för tredje man.

HON GILLAR att organisera och förenkla, 
att skapa strukturer som fungerar och blir 
frustrerad när man bygger upp arbetsruti
ner som är för omfattande eller för krång
liga system. Som 13årig hästtjej skötte hon 
ett stall med 20 hästar på helgerna, ett stort 
ansvar och mycket som skulle hinnas med.

– Det började kanske då. Jag var tvungen 
att organisera mitt jobb för att hinna med 
och självständigt lösa problem, säger Caro
lina Rytterkull.

På fritiden rider hon även om hon inte 

Hästintresset 
fyller en stor del av 
Carolina  Rytterkulls 
liv. foto: markus 
 rytterkull

 folk.

CAROLINA RYTTERKULL

FAMILJ: Mannen Markus, dottern Rut 
11 år och sonen Ruben 16 år
BOR: I Flyinge
BÄSTA BOKEN: ”Oss håller inga bojor, 
oss håller inga band! ” som handlar 
om den unga adelsfröken Linde 
Klinckowström, som ensam red ut på 
långritt i 1920-talets Europa 
FAVORITSTÄLLE PÅ UNIVERSITETET: 
Historiska museet. Jag gillade verkli-
gen utställningen ”Hästfolk” där.
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Boken är en blandning av historiska 
återblickar och memoarer, och täcker 
både Den Stora Fredsresan och Elisa
beth Gerles arbete, föräldraskap och 
vändningar i hennes liv. Freds resan på
gick från maj 1985 till det avslutande 
toppmötet i FN i New York 1988. Det 
var en kamp som leddes av kvinnor 
som ville bryta dödläget under kalla 
kriget, där USA och Sovjet stod rustade 

MAGNUS OLOFSSON
Napoleons fälttåg
(Historiska media)

Våren 1796 chockades den franska armén av Napoleon 
Bonaparte, en 26årig korsikan från lågadeln, som ledde 
sitt första fälttåg. Den kortväxte generalen visade sig 
snart ha en stor talang för att föra krig. Det tillsammans 
med en enorm arbetskapacitet och maktlystnad ledde till 
att Frankrike krossade fiende efter fiende. Åtta år senare 
kröntes  Napoleon till kejsare. Magnus Olofsson är dispu
terad historiker och hans bok kommer ut den 5 oktober.

LISA KÄLLSTRÖM
Pippi mellan världar
(Lunds universitet)

Lisa Källström är något så ovanligt som bildretoriker. Med 
illustrationer hämtade från svenska och tyska Pippiut
gåvor visar hon hur Pippi utmanar den vuxna världens 
konventionella sätt att uttrycka sig – både i tal och i bild. 
Samtidigt lyfter hon fram hur Pippi har omformats för att 
passa bokmarknadens krav på en flickhjälte i respektive 
land. Boken är Lisa Källströms avhandling och hon pläde
rar för att se retorik som en kommunikationsteori, där det 
kreativa mötet mellan blick och bild har sin plats.

Vad fascinerar i försöken 
att bevara våra spår?
– Det är vackert att människor försöker karva 
in spår av sina liv, och skicka dessa vidare i den 
ocean av tid som väntar. Tanken på att det kom-
mer att finnas arkeologer som om flera tusen år 
studerar alla de märkliga avtryck som görs på 
jorden idag.
 
Vilket ”arkiv” som ni har besökt gjorde 
mest avtryck?
– Memory of Mankind – ett evighetsarkiv i 
en övergiven gruva i Alperna. Där håller en 
konstnär på att bränna keramikplattor med 
information om oss och vår tid. Han menar att 
våra digitala spår kommer att försvinna, eller 
vara oläsbara i framtiden. Och att framtida 
civilisationer kommer att erövra sin kunskap om 
oss genom keramikplattorna i valvet.
 

Kommer den här boken 
kunna läsas om 100 000 år?
– Bra fråga. Vi har åtminstone 
gjort vad vi kunnat för att 
chanserna ska vara så stora 
som möjligt. Boken finns be-
varad på keramisk mikrofilm 
i Memory of Mankind. Sedan 

håller vi på och undersöka möjlighe-
terna att skicka ut texten och bilderna i digital 
form i den interstellära rymden.

Om 1980-talets
fredsaktivism 

JOHAN JOELSSON, JONATAN JACOBSON
Flaskpost till framtiden 
– så bevarar vi våra spår i 100 000 år
(Votum Förlag) 

Johan Joels
son, kommuni
katör på Natur
vetenskapliga 
fakulteten och 
författare

boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

ELISABET GERLE
Allt är möjligt och vi ger oss inte: 
den stora fredsresan
(Themis förlag)

mot varandra med kärnvapen. I fyra 
vita bussar uppvaktade de över hundra 
regeringar. Elisabeth Gerle vill gärna 
skicka en hälsning till dagens aktivis
ter om att handling är ett sätt att bryta 
känslan av hopplöshet – och att allt är 
möjligt.

Elisabeth Gerle är etikprofessor, 
präst och jazzsångerska.
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Under våren lyfte vi frågan om teknisk utmanings driven 
innovation. Det utgår från samhälleliga utmaning
ar som klimatet och jämställdhet. Detta ligger rätt i ti
den, och vi ser en ökning av denna typ av innovation 

bland våra studenter.
Tolv universitets och högskolerektorer gick samman i en ar

tikel i Altinget i somras och skrev “för att säkra Sveriges roll som 
en ledare för en ny generation av innovativa lösningar krävs en 
förstärkt satsning på forskning, nyttiggörande och innovations
utveckling” – och vi är helt eniga. 

Coronakrisen har ökat trycket 
på att ställa om för att få fram inn
ovativa samhällslösningar. Men 
detta har skapat en oklar arbets
marknad som synliggjort nyexa
minerades behov att utveckla fär
digheter inom entreprenörskap 
och kreativitet, samt behovet av 
ett vidgat nätverk. 

För att få dessa färdigheter och nätverk krävs tvärvetenskap 
och agila arbetssätt, vilket rektorerna missar i sin artikel.

INOM UTBILDNINGARNA VID LU saknas ofta tvärvetenskapli
ga inslag. De tekniska utbildningarna saknar inslag av samhälls
vetenskap och humaniora, och vice versa. På VentureLab jobbar 
studenterna tvärvetenskapligt och möts över fakultetsgränserna. 
Här lär de sig det entreprenöriella mindset som kommer att krä
vas av dem senare. 

VentureLab kan ses som den testbädd som de tolv rektorer
na skriver om: en plats där kreativitet och lösningsfokus säkrar 
vår framtida kompetensförsörjning. I år har vi jobbat med detta 
i tjugo år och varje år coachar vi flera hundra studenter från alla 

Coronapandemin har förändrat vardagen för Lunds universi-
tets studenter – men det betyder inte att den entreprenöriella 
andan har försvunnit. Det skriver Ylva Lidin och Moa 
Persdotter från VentureLab.

 fakulteter. På några fakulteter är det naturligt att tala om pro
duktutveckling och affärsmodeller, men på andra upplever stu
denter motstånd. Entreprenörskap ses som något fult, med fokus 
på vinst. Vårt arbete är viktigt här. Genom att jobba tvärveten
skapligt och tekniskt utmaningsdrivet kan vi fokusera på sam
hällsnytta.

DET ÄR I DE NYA IDÉERNA vi kan hitta en väg mot framtiden. 
Startups kan även anpassa sig snabbare än sina trögrörliga stör

re motsatser. Coronapandemins 
följder kommer vara kännbara i år 
framöver och de innovationer som 
löser samhällsproblem blir ovärder
liga. Detta kan driva på investe
ringsformer som sociala obligatio
ner, med syftet att skapa mätbara 
resultat som gynnar samhället 
långsiktigt. Det sätter också press 
på LU internt. Att upprätta gröna 

fonder för studenter att äska pengar från, för att vidareutveckla 
sina idéer och snabba på universitets mål om att bli fossilfritt.

Vi vill se en ökad vilja att jobba tvärvetenskapligt med innova
tion, och att entreprenörskap får en större plats på kurserna och 
programmen vid universitetet. VentureLab kommer fortsätta att 
stötta och inspirera Lunds studenter till att tro på sina idéer, och vi 
vill få med hela universitetet i det viktiga arbetet.

MOA PERSDOTTER 
AVGÅENDE VERKSAMHETSLEDARE, 
VENTURELAB BY LUND UNIVERSITY

YLVA LIDIN 
TILLTRÄDANDE VERKSAMHETSLEDARE, 

VENTURELAB BY LUND UNIVERSITY

Entreprenörsverksamhet 
för studenter i full gång 

”På några fakulteter är det naturligt 
att tala om produktutveckling och 
affärsmodeller, men på andra upplever 
studenter motstånd. Entreprenörskap 
ses som något fult.”

gästtyckaren.
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på jobbet.

LEDARSKAP. Medarbetarna bör und-
vika att pressa sina chefer på klara 
besked som det inte finns underlag 
till under pandemin.

– Som chef gäller det att stå 
trygg i osäkerheten och inte ta för-
hastade beslut, säger Johan Bert-
lett, som ledde den populära nya 
sommarkursen Att leda och följa i 
förändring.

Kursen är en del av Studiechansen som rik
tar sig till de som missgynnats av pandemin, 
både studenter och yrkesverksamma (se si
dan 21).

Att som chef och medarbetare arbeta 
under coronapandemin innebär nya utma
ningar. I förändringstider är det är vanligt att 
ledningar sluter sig. Följden blir att medar
betarna undrar vad som gäller. Ofta känner 

de sig otillräckliga och undrar varför de ska 
göra saker på ett visst sätt.

– Nytt för coronatiden är att även topp
ledningar har fått känna på den osäkerhe
ten mer, säger han.

Även när det finns medarbetare som 
önskar att chefen ska peka med hela han
den menar Johan Bertlett att det är viktigt 

att inte rusa på och söka snabba lösningar. 
Han är noga med att påpeka att pandemin 
inte är någon kris för universitetet, utom 
möjligtvis i mars när 40 000 studenter ris
kerade att bli utan undervisning. 

– Men nu är det ingen kris, utan ett 
styggt problem. Vi måste jobba både kort
siktigt och långsiktigt, säger han och hän
visar till forskning i organisationspsykologi.

VID ETT STYGGT PROBLEM, eller wicked pro
blem som är termen i forskningen, bör le
darna involvera medarbetarna, föra fram 
mer frågor än svar och lyssna till de olika 
kompetenserna. Exempelvis om hur en god 
halvdigital arbetsmiljö kan skapas för stu
denter och medarbetare – nu och i fram
tiden.

– Det vore naivt att tro att vi går tillbaka 
till 2019 när vaccinet kommer. Vid komplexa 

Nu är tiden att bryta mot 
konventioner på arbetsplatsen

I coronakrisens kölvatten:

Coronakrisen kommer 
att påverka våra ar-
betsrutiner även efter 
pandemin, tror Johan 
Bertlett. Han menar 
att ledarna bör in-
volvera medarbetar-
na i att hitta nya lös-
ningar, till exempel på 
hur en god halvdigital 
 arbetsmiljö kan ska-
pas för studenter och 
medarbetare – nu och 
i framtiden. foto: bruno 
emanuelle/unsplash

Johan Bertlett 
är universitets-
lektor vid In-
stitutionen för 
psykologi.
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Den senaste tiden har flera 
ledande tidskrifter – Na
ture, MIT Technology Re
view, Times Higher Edu

cation – publicerat artiklar om att 
universitet och högskolor snarast mås
te börja avgöra hur undervisning ska 
bedrivas när den akuta fasen av den 
aktuella pandemin väl är över. Dess
utom sedan i framtiden. Covid19 
kommer troligen att kasta sin skug
ga många år in i framtiden i väntan 
på nästa ”Disease Y”, som WHO kall
lar det. 

Det är därför intressant att läsa om 
vad den nya rektorn för University of 
Leeds, Professor Simone Buitendijk, 
säger om framtidens universitetsun
dervisning. I en färsk intervju med Ti
mes Higher Education skräder hon 
inte orden: ”The 45minute lecture – 
it’s so outdated, it’s pedagogically not 
sound, it’s not evidencebased…And 
if you put that kind of delivery online, 
it’s even worse.”

DET ÄR KANSKE DAGS även för Lunds 
universitet att anlägga ett mer forsk
ningsbaserat perspektiv på framtida 
undervisningsmetoder. Kombinera pe
dagogiska med andra metoder till ex
empel neurokognitiva och inlärnings
psykologiska. Är det möjligt att finna 
mått på ”effektiviteten” av olika kombi
nationer av kunskapsförmedling? 

Ny forskning visar till exempel att 

vår hjärna inte klarar av att både läsa 
och lyssna samtidigt. Den datorstöd
da undervisning är här nu och den 
kommer inte försvinna när covid19 är 
över. Men forskningen rörande dessa 
metoder och inlärning är inte särskilt 
välutvecklad. Den fokuserar ofta på 
verktyg, statisk interaktion med ett 
datorprogram men mindre på läran
deprocesser i sig. Dessutom bör un
dervisningsmetoderna kunna indivi
danpassas då olika elever lär sig bäst 
på olika sätt.

EN ANNAN mycket viktig fråga är även 
vad de sociala kontakterna inbördes 
mellan studenter och mellan studenter 
och lärare betyder för skapa en harmo
nisk studiemiljö och för att underlätta 
inlärningsprocesser. Eller för att använ
da professor Lars Lönnroths version av 
ett berömt citat ur Havamal: ”Mänskan 
är mänskans glädje” – det gäller nog 
även inom universitetsvärlden.

Inom LU finns ett internationellt 
framstående laboratorium med utrust
ning som kan användas för att svara 
på många av dessa frågor – Humanist
laboratoriet. Dess nyligen publicerade 
årsrapport innehåller en provkarta på 
vilka typer av undersökningar som är 
möjliga. 

STURE FORSÉN
PROFESSOR EMERITUS

PUFENDORFINSTITUTET

Dags att anlägga ett mer 
forskningsbaserat perspektiv 
på nya undervisningsmetoder?

problem bör man undersöka lösningar 
tillsammans, säger han.

Statsepidemiolog Anders Tegnells 
ledarskap utåt tycker han är ett lysan
de exempel på både en förmåga att stå 
emot pressen att ta beslut utan bra un
derlag och långsiktighet. När det gäller 
hur vi arbetar menar han att det finns en 
chans att prova nytt.

– Nu är tiden för att bryta mot kon
ventioner på arbetsplatserna och under
söka vad resultatet blir. Kanske arbeta 
andra tider, vara ute och gå under möten 
– med kameran på, säger Johan Bertlett.

UNDER PANDEMIN har det varit oklart 
för många av universitetets medarbeta
re om de ska arbeta hemma eller kom
ma in på arbetsplatsen. Olika enheter 
gör olika och direktiven har ändrats efter 
hand. Många medarbetare pressar che
fen för att få svar och en klar process för 
hur de ska arbeta – för att komma undan 
osäkerheten om hur vardagen ska se ut. 
Samtidigt kommer det nya direktiv på 
oregelbunden basis som ändrar på för
utsättningar. Som anställd gäller det att 
försöka ta en konstruktiv roll på jobbet.

– Utmana, men attackera inte! Som 
vanligt ska man försöka ta en funktionell 
roll på jobbet, men det handlar förstås 
om ett samspel. Känner man sig hotad 
blir det svårt, säger han.

TILL HÖSTEN går kursen igen och un
der 2021 ska den bli en del av det ordi
narie kursutbudet. Som forskare är Jo
han Bertlett nyfiken på hur det går när 
många arbetar hemma.

– Det finns många intressanta delar 
i detta att undersöka. Än vet vi inte så 
mycket, men en återkommande rappor
tering tycks vara att chefer uppger att 
folk levererar. 

JENNY LOFTRUP

* Kursen heter Omvärldsförändring och 
ledarskap och omfattar 15 hp. Den be-
står av två delkurser: Att leda och följa i 
förändring och Omvärldsanalys och stra-
tegiskt tänkande, som Stein Kleppestö 
undervisar i.

insändare. Skriv till LUM! lum@lu.se 
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hänt.

De femåriga startbidragen från Europeis
ka forskningsrådet (ERC) är på totalt 9,5 
miljoner euro, vilket innebär att lunda
forskarna får dela på nästan hundra mil
joner svenska kronor. Följande forskare 
har fått bidrag: 

Nathalie Feiner, forskare i evolu
tionsbiologi, som ska fördjupa sig i pa
rallell evolution hos sex arter av mur
ödlor i Medelhavsområdet. 

Pablo Villanueva Perez, biträdan
de lektor i synkrotronljusfysik, ska ut
veckla ett helt nytt röntgenmikroskop 
för att bättre kunna studera och filma 
olika material i 3D. 

Rik Ossenkoppele, biträdande uni
versitetslektor vid Klinisk minnesforsk

ERC Grants till sex lundaforskare

Webbinarium om 
sexuella trakasserier 
Tellus-projektet har gjort en undersök-
ning om sexuella trakasserier vid Lunds 
universitet. Nu är resultaten klara och 
kommer att presenteras vid ett web-
binarium tillsammans med information 
om hur man ska arbeta farmöver. Web-
binariet vänder sig till anställda och 
studenter vid Lunds universitet.

Resultaten visar bland annat att var 
fjärde kvinnlig medarbetare/doktorand 
vid Lunds universitet har blivit utsatt 
för någon typ av sexuella trakasserier 
och det samma gäller sju procent av de 
manliga medarbetarna. 

Under webbinariet finns möjlighet 
till frågor via modererad chatt. 

Datum: 28 september 2020 klockan 
12.00 på svenska och kl 13.00 på engel-
ska på zoom. Läs mer på tellus.blogg.
lu.se

Översta raden, från vänster: Paul Bourgine, Alison Gerber, Pablo Villanueva Perez. 
 Nedersta raden, från vänster: Emma Hammarlund, Rik Ossenkoppele, Nathalie Feiner.

ning, ska studera proteinet tau, som är 
en viktig markör för Alzheimers sjukdom 
som går att upptäcka med hjärnavbild
ningsteknik i en så kallad PETkamera. 

Paul Bourgine, biträdande univer
sitetslektor vid Molekylär skelettbiolo
gi och Wallenberg center för molekylär 
medicinsk forskning, ska studera meka
nismer för blodbildning. 

Emma Hammarlund, geobiolog och 
forskare vid Avd. för translationell can
cerforskning, ska gå till botten med hur 
livet kunde utvecklas på vår planet.

Alison Gerber, lektor i sociologi, ska 
fördjupa sig i bilder som bevismaterial i 
olika delar av kunskaps och rättssyste
met.

Nominerade 
till RJ:s styrelse
Lynn Åkesson, professor i etnologi och 
föreståndare för LU Futura samt professor 
Christofer Edling, dekan för Samhällsve
tenskapliga fakulteten, är nominerade till 
styrelsen för Riksbankens jubileumsfond. 
Förordnandet är fyraårigt med start den 1 
november i år. 

Stor donation 
till medicinsk humaniora
Birgit Rausing har länge önskat fram
häva humanioras betydelse inom vården. 
Nu donerar hon 76 miljoner för bildan
det av det nya centrumet Birgit Rausing 
Centrum för medicinsk humaniora vid 
Lunds universitet. 

Framtidsveckan 
12–18 oktober 
Temat för årets framtidsvecka är 
”Krafter i rörelse”. Självklart kommer 
coronapandemin att tas upp, men även 
andra, lika viktiga krafter och dess 
påverkan på vår framtid kommer att 
diskuteras och synliggöras. 

Flera av veckans evenemang kom-
mer att erbjuda deltagande på plats, 
men ha ett begränsat platser vilka 
kräver föranmälan. Däremot kommer 
nästan alla evenemang att göras till-
gängliga online, via webbsändningar, 
videoklipp eller ljudinspelningar. Några 
av evenemangen online kräver också 
föranmälan.

All information om veckan hittas på 
www.lu.se/framtidsveckan

på gång.

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

För samtliga evenemang som är på 
gång vid LU, se www.lu.se/events
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Lyckat plastsamarbete
Utställningen Materiality & Aggrega
tion, visas nu de sista dagarna på Form/
Design Center i Malmö. Det är ett sam
arbete mellan forskning och design som 
vill sprida kunskap om plast genom att 
använda hållbara material, anspela på det 
drömska och skapa nyfikenhet. Från LU 
är det forskningsprogrammet STEPS, Sus
tainable Plastics and Transition Pathways, 
som deltar. 

– Särskilt givande har det varit att se 
hur forskningen kan gestaltas genom 
konst, och på så vis nå fler, säger Fredric 
Bauer, vid Miljöoch energisystem.
foto: kennet ruona

Hej då Patrick Amsellem... 
...avgående chef för Skissernas   
 Museum, som fått nytt jobb på 
 Statens Konstråd i Stockholm.

Grattis till det nya jobbet – hur känns 
det?
– Det är självklart väldigt spännande. Samti
digt är det med blandade känslor jag lämnar 
Skissernas. Jag är mycket fäst vid Lund och 
arbetet som vi gjort här och jag kommer att 
förbli en trogen ambassadör för museet och 
universitetet.
 
Vad kommer du att sakna mest med 
Lund?
– Att vara en integrerad del av den akade
miska miljön och alla de givande samarbeten 
med fantastiska kolleger runt om på univer
sitetet som den erbjuder. 

Vad kan du ta med dig – finns det 
sam arbetsmöjligheter mellan Statens 
konstråd och Skissernas?
– Skissernas Museum och Statens konstråd 
har en lång historia av samarbete. Konstrå
det grundades 1937 och museet 1934. Båda 
fokuserar på offentlig konst och det finns 
många naturliga beröringspunkter. Jag hop
pas kunna vidareutveckla samarbetet mellan 
konstrådet och museet och på det viset kun
na lyfta museet även i framtiden.

MARIA LINDH

FOTNOT: Patrick Amsellem kom till Lund och 
Skissernas från Brooklyn Museum i New 
York 2011. Han har bland annat genomdrivit 
den stora om- och tillbyggnaden av Skisser-
nas som förra året utnämndes till ”Årets mu-
seum”. Han tillträder sin nya tjänst som di-
rektör för Statens Konstråd den 19 oktober.

Alligatorhona fick andas helium 
 – gav LU-forskare Ig Nobelpris
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För fjärde gången tilldelas fors-
kare vid Lunds universitet Ig No-
belpriset – ett pris för forskning 
som enligt Ig Nobel själva ”först 
får folk att skratta och sedan att 
tänka efter”.

 
– Under 2020, ett år fyllt av dåliga nyhe
ter, känns det verkligen konstigt att få 
ett så fantastiskt pris, säger en glad Ste
phan Reber.

 Han är forskare i kognitiv zoologi, 
och hans forskargrupp ville i en studie ta 
reda på om reptiler precis som däggdjur 
signalerar sin kroppsstorlek genom re
sonansen i sitt läte. Forskarna lyckades 
få in en kinesisk alligatorhona i ett rum 
där atmosfären kunde ändras. Där fick 
de den att göra läten, först efter att ha 
andats in luft, sedan efter en blandning 
av helium och syre, heliox. Resultaten vi
sade klart att alligatorer också förmedlar 
sin kroppsstorlek via resonansen i sina 
rop. Då alligatorer är besläktade med 
dinosaurierna kan det vara så att de har 

kommunicerat på liknande sätt, menar 
forskarna. 

 Stephan Reber och hans forskar
grupp får priset i kategorin Prize for 
Acoustics för sin artikel ”A Chinese al
ligator in heliox: formant frequencies in 
a crocodilian” som publicerades 2015 i 
Journal of Experimental Biology. Ig No
belpriset delas ut under en ceremoni på 
Harvarduniversitetet.

Kognitionsforskaren och Ig Nobelprista-
garen Stephan Reber. 
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Hallå Viktor Öwall...
… rektor på LTH. Det går framåt för planerna för 
Science Village, området mellan MAX IV och ESS. 
Universitetet har klubbat sin vision och LTH och 
Naturvetenskapliga fakulteten arbetar nu med sina 
egna mer detaljerade planer för de delar av deras 
verksamhet som kommer flytta dit.

Vad kommer Science Village 
att betyda för LTH?
– Att vi finns med i en dynamisk miljö med 
MAX IV och ESS där det händer är förstås 
bra för vårt rykte – det tror jag kommer 
attrahera många studenter och forskare. 
Vi ska satsa på att utveckla nya miljöer, 
samverkan och attraktiva studiemiljöer. 
Vi har också en del omoderna undervis
ningslokaler som vi kan lämna, till exem
pel Fysicum, som inte ens går att reno
vera. I Science Village kommer vi bygga 
för nya undervisningsformer som ”flip
ped classroom”.

Hur långt har ni kommit?
– Vi har kommit ganska långt, nu handlar 
det om hur vi ska göra. Beslutet som rek
torsledningen tog i juni om att grundut
bildningen också ska finnas i Science Vil
lage var avgörande. För utan studenterna 
hade inte blivit riktigt bra, lärarna och 
forskarna hade inte velat flytta utan dem. 

När är det dags för första flytten?
– NanoLund flyttar först och jag önskar 
att det var dags redan nu, men tyvärr 
kommer det ta några år. 

Studenterna ska få vara med och 
sätta sin prägel på Campus Science 
Village – hur ska det gå till?
– Genom en tillåtande miljö, där de får 
vara med och påverka hur det ser ut och 
används. Kanske kan det vara öppet för 
studenterna hela dygnet. Vi satsar ock
så på en nytändning för våra nuvarande 
campus – de ska leva och utvecklas sam
tidigt som Campus Science Village.
 
Det ska bli ett science center i 
 Science Village – vad händer då med 
Vattenhallen?
– Vi vill inte bara ha ett experimentari
um för betalande allmänhet utan vi vill 

att Vattenhallens koncept och personal 
flyttar med till det nya science centret. De 
jobbar mycket med skolor för att väcka in
tresse för naturvetenskap och teknik och 
även med att involvera näringslivet.

Hur kommer det att se ut på Science 
Village om tio år?
– Jag hoppas det är ett myllrande liv på 
dag och kvällstid, caféer och kanske pu
bar. Vi har en stor parkliknande miljö för 
fysiskt aktiva möten och rekreation. Vi 
har lyckats använda styrkan i det bre
da universitetet och skapat nya miljöer 
där vi blandar forskarutbildning, entre
prenörer, grundutbildning, lärare, fors
kare, olika discipliner, industri och gäst
forskare.

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: HÅKAN RÖJDER


