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Anders Scherstén, Håkan Håkans
son och Robin Gullstrand beundrar 
en tidigare bortglömd och mögel
skadad Islandskarta från 1844, som 
nu har blivit restaurerad.
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2016 påträffades en bortglömd arkivskatt 
i Geologiska institutionens källare. Bland 
materialet fanns bland annat en unik 
Islandskarta från 1844 och en geologiskt 
heltäckande karta över Nya Zeeland da-
terad 1869. Nu har 322 alster restaurerats 
och det smids planer på en utställning.

Ett blekt novemberljus faller in genom de välvda 
fönstren i konferensrummet Hansen på fjärde vå
ningen i Universitetsbiblioteket. Vid ett långbord i 
massiv ek står tre personer och betraktar en hand
kolorerad Islandskarta från 1844. Bibliotekarier
na Robin Gullstrand och Håkan Håkansson samt 
Geologiska institutionens prefekt Anders Scher
stén beundrar de sirliga detaljerna som den dans
ke kartografen använt för att illustrera glaciärerna, 
kustlinjerna och flodernas meandrar. Av de fyra mö
gelfläckarna som tidigare solkade kartan syns idag 
ingenting. Att Islandskartan hamnade här på UB är 
till stor del en ung forskares förtjänst. 

HISTORIEN om den bortglömda arkivskatten bör
jade 2016 när doktoranden Tom Dowling gick ner 
i institutionens källare för att se om han kunde hit
ta någon relevant geologikarta till ett projekt. I ett 
dammigt kartskåp såg han en mapp märkt ”Island”. 
Med försiktiga fingrar vecklade han ut den sprö
da kartan. Sedan fortsatte han att gräva djupare 
i skåpet och hittade ännu fler ålderstigna kartor, 
planschverk och etsningar – material som i samband 
med institutionsflytten 2003 stuvades ner i källaren 
och glömdes bort. Doktoranden förstod direkt att 
han sprungit på en guldåder och kontaktade sin 
handledare Per Möller som tillsammans med institu
tionens bibliotekarie Robin Gullstrand gick igenom 
de cirka 5 000 verken.

Glömd kartskatt 
har återfått 
sin forna glans
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t – Min första tanke var: Wow! Det här är ju ett helt 
fantastiskt material som vi bara måste ta hand om, 
säger Robin Gullstrand.

– Jag minns en stark upptäckarglädje! Vi bara 
fortsatte att vända blad efter blad. Inte som kung
en, för att dölja något, utan av fri vilja och nyfiken
het, säger Anders Scherstén.

TILLSAMMANS GJORDE DE ETT URVAL bestående av 
322 verk som de ansåg hade ett så pass högt konst
närligt och vetenskapshistoriskt värde att de bor
de sparas för eftervärlden. Och förra året fick kart
entusiasterna från Geologiska institutionen 250 000 
kronor från Thora Ohlssons stiftelse för att restau
rera verken. Under fyra månader arbetade pappers
konservatorerna Carl Krantz och Kristina Enhörning 
med att djupren göra och fylla i skadorna. Sedan 
foto graferades samtliga verk och placerades i UB:s 
klimat anpassade magasin där de idag vårdas av bib
liotekarien och idéhistorikern Håkan Håkansson på 
avdelningen för specialsamlingar. Men inte nog med 
det. Robin Gullstrand arbetar också inom ramen för 
Alvin – en digital kulturarvsplattform som drivs av 
universitetsbiblioteken i Lund, Uppsala och Göte
borg – med att tillgängliggöra bilderna online.

– Eftersom de är så högupplösta kan man zooma 
in och se små detaljer som ortnamn eller penseldrag 
som man hade behövt ett förstoringsglas för att se 
på originalen, säger Robin Gullstrand.

FÖRSIKTIGT VECKLAR MÄNNEN UT ett par andra 
verk. Vi studerar Nils Peter Angelins Geologisk öf
versigtskarta öfver Skåne från 1859, James Hectors 
geologiska karta över Nya Zeeland från 1869 och en 
bildserie över schweiziska glaciärer, tecknad 1840 av 
den legendariske geologen Louis Agassiz.

– Den här är ett utmärkt exempel på hur ett gam
malt bildmaterial kan tjäna vetenskapen än idag. Fle
ra av glaciärerna som ingår i den här serien har dragit 
sig tillbaka rejält, säger Anders Scherstén.

Hur ser då framtiden ut för den geologiska ar
kivskatten? Förutom att laddas upp på Alvin dröm
mer Anders Scherstén och Robin Gullstrand om en 
utställning.

– Det hade varit fantastiskt att ha vernissage i 
samband med Naturvetenskapliga fakultetens som
marfest, eller ännu hellre i ett större och mer publikt 
sammanhang. Det här materialet förtjänar verkligen 
att nå ut till en krets utanför de närmast sörjande, 
säger Anders Scherstén.

TEXT: JOHAN JOELSSON
FOTO: KENNET RUONA 

ÖVERST: Anders Scherstén och Robin Gullstrand studerar en gammal Skånekarta 
från 1859. MITTEN: Återgivning av lavaströmmar i Kilauea på Hawaii 1885. 
NEDERST: Håkan Håkansson, Anders Scherstén och Robin Gullstrand bläddrar 
bland geologiska bilder med motiv Dolomiterna i nordöstra Italien.
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Hejdå Torbjörn!
När Torbjörn von Schantz ser tillbaka på sina sex rektorsår är han särskilt nöjd 

med att universitetet har blivit mer enat. Numera möter han mer av gemensamt 
 ansvarstagande och mindre av särintressen i sin ledningsgrupp. 

Tema Alzheimers sjukdom
Allt fler blir äldre och drabbas av demens. Möt forskaren som själv fick en 

 tidig diagnos, geriatrikern som betonar öppenhet kring sjukdomen och forskar
duon som tillsammans ligger bakom några av den senaste tidens stora forsknings
genombrott kring  Alzheimers sjukdom.

Tema logopedi
Logopediämnet fyller femtio år vid LU nästa år. LUM har tittat in på logo

pedutbildningen och har träffat två röstforskare som tipsar om hur man bäst sköter 
om sin röst.

Fjällräddad hittade tillbaka till kreativiteten
Torgny Roxå hade änglavakt när han drabbades av hjärtstopp på fjället. Nu 

har han återhämtat sig och har också hittat tillbaka till kreativiteten som han upp
levde när han började arbeta som högskolepedagogisk utvecklare för 33 år sedan.

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 13 300 exemplar och 
utkommer med 6 nummer per år.LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN

smakprov.
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TILLBAKABLICK. Torbjörn von Schantz 
tycker att han kommit en bra bit på 
vägen till ett enat universitet. I sin 
ledningsgrupp möter han nu mer 
av gemensamt ansvarstagande och 
mindre av stuprörstänkande och 
särintressen. 

Det han saknat mest under sina 
rektorsår är närheten till verksam-
heten i övrigt. 

– Jag gillar att snacka med folk, 
säger han. 

Efter fyrtio år i universitetsvärlden med upp
drag som prefekt, dekan och prorektor visste 
Torbjörn von Schantz vad han gav sig in på 
när han draperade sig i sammetskåpan och 
tog på sig rektorshatten för sex år sedan. 

– Tiden före rustade mig bra för rektors
jobbet. Jag visste hur drevet kunde gå, men 
det jag var oroad för, att mina barn skulle 
läsa saker i tidningen om mig som inte var 
sanna, inträffade inte. 

Däremot kom han långt från universi
tetets vardagsliv. Och favoritmetoden för 
sitt eget ledarskap, som han beskriver som 
”management by walking around”, har det 
inte blivit mycket av. Snarare av stillasittan
de i sammanträdesrum och representeran
de vid lunch och middagsbord. 

ANNARS HAR JUST ledarskapet varit en av 
hans absoluta hjärtefrågor. Det kollegiala i 
första hand, men inte utan linjestyrning. 

– Som prefekt fick jag sällan som jag vil
le och förstod inte varför. Obekväma beslut 
i linjen måste till, och om de föregås av en 
diskussion i ledningsgruppen är det lättare 
att gå tillbaka till sina medarbetare och ta 

ansvar om man vet vilka argument de andra 
i gruppen hade. 

Men att politiker går in och styr, som 
nu i höst med högskoleprovet, är något 
han absolut ogillar. Universitets och hög
skole d rådet, UHR, med 21 rektorer, var 
enigt om att provet skulle ställas in på 
grund av smitto risken, men kördes över av 
utbildnings ministern. Inte heller kunde han 
stilla tigande acceptera att Arbetsdomstolen 
gick in och överprövade en uppsägning på 

grund av vetenskaplig oredlighet, som rek
tor fattat efter en oberoende granskning. 
”För att inte äventyra forskningens trovär
dighet måste regeringen tydliggöra vem 
som har mandat att avgöra forskningsfusk i 
Sverige. Akademin eller Arbetsdomstolen?” 
skrev han både i debattartiklar och från sin 
blogg. 

Jämställdhet är en annan fråga som Tor
björn von Schantz drivit, och han konsta
terar att ingen längre skulle säga att den 

Avgående rektorn Torbjörn von Schantz:

aktuellt.

Nöjd med att fler 
tar ansvar för helheten

Torbjörn von Schantz är nöjd med att lednings gruppen har blivit bättre på gemensamt an
svarstagande. foto: jenny loftrup



LUM NR 6 | 2020     7

aspekten är tjatig. Tellusprojektet, kart
läggningen av hur många medarbetare och 
studenter som har varit utsatta för sexuella 
trakasserier, känner han sig stolt över att ha 
varit med och initierat. 

– Vi är inte mer utsatta för trakasserier 
här än övriga samhället. Men vi gör något 
åt det och skapar stödfunktioner för att ta 
hand om det, säger han.

Tellus hör också till de gemensamma pro
jekt som alla fakulteter varit med om att sat
sa på. Liksom forskarskolan Agenda 2030 
och Studiechansen med nya kurspaket för 
de som på olika sätt berörs av pandemin. 
Även forskningsutvärderingen RQ20 är fi
nansierad av gemensamma medel. I gott 
samråd med alla dekaner. 

– Man förändrar inte universitetskulturen 
över en natt, men jag märker stor skillnad 
från min tid i dekanrådet då vi nästan bara 
såg till våra egna områden. Vi har större tillit 
till varandra nu. 

DE STORA SAMHÄLLSUTMANINGARNA har 
ställt om mycket av forskningen till att bli 
tvär vetenskaplig. 

– Omvärlden har visat att dessa inte går 
att lösa med enbart teknik. Och som univer
sitet har vi aldrig varit så viktiga som vi är nu, 
säger Torbjörn von Schantz.

Det påminner han sig själv om när rek
torsjobbet ibland har känts övermäktigt. 
Han kan inte nog betona vikten av att pro
ducera sann kunskap i tider som dessa. Men 
när det gäller att modernisera grundutbild
ningen hade han hoppats komma längre. 

– Det är tungt med många administrativa 
hinder och traditionsbundna viljor.

Studenterna, vars inflytande i nämn
der och styrelser han uppskattar mycket, 
har länge framfört krav på tio obligatoriska 
veckor i högskolepedagogik för all undervi

sande personal. Torbjörn von Schantz tycker 
att det är viktigare att först och främst höja 
kvaliteten på de nu gällande fem veckorna. 

Den tid till reflektion och eftertanke som 
pandemin inneburit, med färre resor och 
besök, hade han önskat sig lite mer av under 
de gångna rektorsåren som han tycker har 
gått i rekordfart. Och mestadels varit roliga!

– Visst har det varit jobbigt ibland, särskilt 
att inte råda över sin egen tid. Men jag kän
ner mig stolt och glad. De medarbetare jag 
har runt mig är fantastiska. Sen har jag tyvärr 
sett lite avigsidor som missunnsamhet och 
elaka mejl till enskilda personer som bara 
velat göra sitt bästa. Men vi utbildas ju i att 
vara kritiskt ifrågasättande, funderar han.

För egen del har han lärt sig att vara mer 
tålmodig. Han klagar inte på någon byrå
krati runt universitetet, utan menar att det 
ska vara lite trögt ibland och viktiga beslut 
måste få ta tid. Tid är också det som han ska 
ge sig själv nu.

– Nu ska jag bara njuta av livet. Läsa 
böcker, lyssna på radio, snickra, fiska, odla. 
Jag uppskattar tid för eftertanke och är en 
hemmakatt!

 MARIA LINDH

Några bildnedslag från Torbjörn von Schantz 
rektorsår. Översta raden: Paneldebatt med 
rektorsföregångarna samt promenad med 
den koptiske påven och Jonas Hafström res
pektive kung Carl XVI Gustaf och drottning 
Silvia. Mittenraden: Möte med universitets
styrelsen och med en glad jubileumskursdel
tagare som just fått diplom. Nederst: Pampig 
exit från invigningen av LU:s 350årsjubileum 
med Uppsalakollegan Eva Åkesson.
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aktuellt.

HÅLLBARHET. Till 2023 ska universite-
tet ha halverat sina koldioxidutsläpp 
enligt den nya hållbarhetsplanen. På 
grund av covid-19 ser det just nu lo-
vande ut – sänkningen i år kommer 
vara radikal, eftersom flygresorna är 
den största koldioxidboven.

Antalet bokade flygresor under april till 
oktober 2020 minskade med 97 procent 
jämfört med 2019. Utifrån genomsnittligt 
utsläpp för tidigare resor innebär det en 
minskning med ungefär 3400 ton koldiox
id. Det behövs, för LU:s nya hållbarhetsplan 
är ambitiösare när det gäller miljömål än de 
tidigare miljöledningsplanerna.

– Men för att lyckas nå målet för koldioxid
utsläppet måste vi bibehålla en lägre nivå av 
flygresor på längre sikt och inte återgå till 
hur det var före pandemin. Det blir en ut
maning för hela universitetet att anta, säger 
miljöchef Claes Nilén. 

FLER AKTIVITETER måste fastställas för att 
nå utsläppsmålet. Att öka andelen digita
la möten är en av dem. Det projektet har 
gått trögt i flera år – men har nu rusat i mål 
under pandemin. Att få studenter och an
ställda att göra av med mindre koldioxid i 
sin pendling till och från universitetet är en 
annan. Ett första steg blir att analysera res
mönstret. Möjligheten att köpa in förnybart 

flygbränsle till tjänsteresor, utöver det redan 
beslutade inköpet av förnybart bränsle till 
ledningens resor, ska utredas och en klimat
växlingsfond inrättas.

Men LU:s nya hållbarhetsplan, som gäl
ler 2020–2026, famnar brett och handlar 
om mycket mer än klimatmål. I princip allt 
är med – hållbarhet i utbildning, forskning, 
samverkan, arbetsmiljö och verksamhets
utveckling. 

– Jag är särskilt glad över bredden i pla
nen. Hållbarhetsplanen är ett steg på vägen 
till mer specifika insatser på många nivåer, 
säger Claes Nilén.

PLANEN BYGGER PÅ STRATEGIN för hållbar 
utveckling och har tagits fram med hjälp av 
tio arbetsgrupper och en remissrunda, så 
den är väl förankrad. Universitetsledningen 
menar att LU:s största bidrag till en hållbar 
värld är forskningen och att alla studenter 
får med sig ett hållbarhetsperspektiv i sin ut
bildning. Men lundastudenterna håller inte 
helt med och har hittills inte varit nöjda med 
LU:s eget hållbarhetsarbete när det gäller att 
leva som man lär. De har bland annat orga
niserat sig i Klimatuppropet för att driva på.

Koldioxidutsläppen 
ska halveras till 2023

För att nå universitetets utsläppsmål måste studenter och anställda att göra av med mindre koldioxid i sin pendling till och från universitetet. 
Att cykla är ett alternativ. foto: kennt ruona

Skärpt hållbarhetsarbete i ny plan:
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– Tack vare studenterna ökar takten på 
omställningen, säger Claes Nilén.

I september kom även Klimatstudenter
nas ranking av svenska lärosätens miljöar
bete och då hamnade LU på plats åtta av 
sexton. Något som inte duger, enligt Klimat
studenterna.

– Det är för dåligt av ett lärosäte som 
är rankat bland de bästa i Sverige. Att vara 
medelmåttig när det handlar om att mot
verka klimatförändringar kan leda till förlo
rad legitimitet, säger Moa Andersson, vice 
ordförande i Klimatstudenterna.

Hon tillägger att för generation Greta är 
värderingar viktigt – den generationen vill 
studera och arbeta vid ett universitet som 
de är stolta över. 

UNIVERSITETET GÖR NU flera satsningar på 
att skärpa det övergripande hållbarhetsar
betet. En av dem är att Hållbarhetsforum 
permanentats och fått utökade resurser, 
från två till fyra miljoner per år.

– Nytt är också att det strategiska led
ningsstödet – vi ska stötta prefekter, deka
ner och universitetsledning i implemente
ringen av hållbarhetsplanen, säger Anna 
Ekberg och tillägger att det sitter represen
tanter från alla fakulteter i Hållbarhetsfo
rums styrelse.

Hållbarhetsforum är numera också re
presenterade i de centrala nämnderna Ut
bildningsnämnden, Forskningsnämnden 
och Forskarutbildningsnämnden.

I HÅLLBARHETSPLANEN skärps också upp
handlingskraven på leverantörer för cate
ring, restauranger och caféer på campus, 
deras produkter ska vara antingen KRAV, 
Fairtrade eller MSCmärkta. 

– Eventuellt kan Återbrukstorget väckas 
till liv i någon form och fungera som ett LU
internt Blocket – där man ska kunna köpa el
ler sälja begagnade kontorsstolar, bord och 
annan inredning, säger Claes Nilén.

2022 ska Hållbarhetsplanen revideras 
och då ska effekter av olika insatser beskri
vas mer noggrant och det blir ytterligare 
ett viktigt steg, menar Claes Nilén. För för
sta gången ska också det totala klimatav
trycket för LU mätas. En komplicerad ekva
tion där koldioxidutsläpp för konsumtion, 
alla inköp och nybyggenas klimatpåverkan 
ska ingå.

– Det är den stora utmaningen för oss 
2021 – att mäta hela LU:s klimatavtryck. 
Men vi tror vi vet hur vi ska gå tillväga, sä
ger Claes Nilén. 

JENNY LOFTRUP 

SAMVERKAN. För tredje gången 
i rad har det svensk-danska 
klustret Medicon Valley Al-
liance fått guldstjärna för sitt 
arbete i Öresundsregionen. LU 
är en av de tunga medlemmar-
na i Medicon Valley Alliance 
och LU:s blivande rektor Erik 
Renström sitter i styrelsen.

– Att leda och utveckla ett bi
nationellt kluster är inte någon lätt 
uppgift. Resultatet av certifierings
processen visar att Medicon Valley
samarbetet är en viktig komponent 
i arbetet med att främja forsknings
kapaciteten i svensk och dansk life 
science generellt, säger Erik Ren
ström, som är dekan vid Medicinska 
fakulteten fram till årsskiftet.

Antalet guldcertifierade kluster 
inom life science området i Europa är 
få och Medicon Valley Alliance pla
cerar sig därmed bland en exklusiv 
skara organisationer som kan stoltse
ra med denna kvalitetsstämpel, där 
alternativen till guld är silver, brons 
eller ingen certifiering. Certifie
ringen utförs av ett sekretariat som 
etablerats av EUkommissionen. 

I motiveringen har klustrets 
arbete med att samla industri, 
akademi och den offentliga hälso 
och sjukvården lyfts fram eftersom 
det är det som bidragit till att öka 
Öresundsregionens internationella 
konkurrenskraft. Gränsregionala 
forskningsprojekt och även de se
naste årens kraftiga ökning i antalet 
medlemmar, som nu uppgår till 
300, har varit en bidragande faktor 
till att Medicon Valley Alliance fått 
certifieringen GOLD Label for Cluster 
Management Excellence. 

JENNY LOFTRUP

FOTNOT. Medicon Valley Alliance arbe
tar på uppdrag av sina 300 medlemmar 
bestående av svenska och danska life 
scienceföretag, forskarparker, univer
sitet och regioner, inklusive hälso och 
sjukvården. 

Gyllene stämpel 
till Medicon Valley

Moa Andersson är vice ordförande i Klimat
studenterna och tycker att LU måste skärpa 
sitt hållbarhetsarbete. foto: henrietta kulleborn

Miljöchef Claes Nilén är glad över bredden 
i den nya hållbarhetsplanen. foto: gunnar 
 menander
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ALUMN. Det är i en svår tid som 
Akiça Bahri har tagit över ansvaret 
som minister för jordbruk, vatten-
resurser och fiske i Tunisien. Men 
med en doktorsexamen i vatten-
frågor från Lund och många inter-
nationellt tunga poster kände hon 
sig redo för uppdraget. 

Sedan 2011 och starten på den arabiska vå
ren har ledande politiker i Tunisien försökt 
övertala Akiça Bahri att acceptera en minis
terpost i regeringen. Hon har styvnackat 
tackat nej. Ända tills nu.

– Jag kände att min kunskap och erfaren
het verkligen kunde vara till nytta för landet, 
och har genom min tidigare roll som stats
sekreterare även fått en bredare förståelse 
för politikens villkor.

AKIÇA BAHRI är utbildad jordbruksingen
jör och har i hela sitt yrkesliv arbetat med 
vatten på olika sätt. Det har handlat om 
förvaltning och utveckling av vattenresur
ser och inverkan på miljön med fokus på till 
exempel kvalitet och effektivitet. Hon dis
puterade vid Lunds universitet 1995 på en 
avhandling om de miljömässiga effekterna 
av användning av förorenat vatten och av
loppsslam i Tunisien. 

Handledare var professor Ronny Berndts
son på LTH.

– Ronny är den människa som allra mest 
har påverkat min karriär genom sin djupa 
kunskap, sitt nätverk och sitt uppmuntrande 
sätt, säger hon.

Men hennes historia med LU går ännu 
längre tillbaka i tiden. Redan 1984 var hon 
här för att delta i en kurs som handlade om 
att utveckla vattenresurser i torra områ
den. Hon och hennes kunskaper gjorde in
tryck och hon ombads efter kursen att själv 

under visa i en praktisk del av utbildningen, 
 vilket hon sedan gjorde varje år under en 
lång period. Det handlade om traditionella 
metoder för bevattning med bräckt vatten 
och användning av återvunnet vatten och 
slam. Ett ämne som löpt som en röd tråd 
genom hela hennes yrkesliv. 

Hon har även varit involverad i ett EU
projekt om jordbrukares anpassning och 
hållbarhet: tillsammans med flera LUfors
kare, bland andra Ronny Berndtsson.

– Jag har varit i Sverige, främst i Lund och 
Stockholm, oräkneliga gånger i olika sam
manhang. Bland annat under World Water 
Week*. Jag ser Sverige som mitt andra hem
land och har alltid blivit väldigt varmt mot
tagen där, säger hon.

Sedan september i år är hon minister i 
Tunisien med ansvar för jordbruk, vatten 
och fiske. Utmaningarna inom hennes an

svarområde är stora. Dels handlar det om 
den globala klimatförändringen. Jordbru
karna måste anpassa sig till de återkom
mande effekterna, som vattenbrist, sämre 
vatten kvalitet och skogsbränder, och sam
tidigt kunna bidra till livsmedelssäkerhet för 
ett allt mer utsatt samhälle.

Dels har ju även pandemin i grunden 
ändrat förutsättningarna för både jordbruk 
och fiske. 

– I och med covidsituationen måste vi 
tänka igenom hela produktionskedjan. Till 
exempel hur vi bättre kan stödja små jord
bruk både nu och i framtiden. Jag är också 
mycket mån om att stötta kvinnor i jord
brukssektorn, och även att få de unga att 
vilja stanna kvar i landet och jobba inom 
jordbruket. Det finns också stort utrymme 
för produktutveckling och jag vill gärna bi
dra till att sätta Tunisien på kartan genom 
att marknadsföra det vi har som är unikt, 
säger Akiça Bahri.

MARIA LÖFSTEDT

* World Water Week är ett av världens vikti
gaste årliga vattenevenemang med ett brett 
spektrum av vattenrelaterade ämnen, inklu
sive klimatförändringar, livsmedelssäkerhet 
och innovativ teknik.

aktuellt.

Akiça Bahri, som har disputerat på LU, är ny 
minister för jordbruk, vattenresurser och 
 fiske i Tunisien.

AKIÇA BAHRI
Akiça Bahri disputerade vid LU 
med avhandlingen “Environmental 
impacts of water and sewage sludge 
use in cultivated fields in Tunisia”. 
Hon har varit samordnare för African 
Water Facility (AWF) vid African 
Development Bank och professor 
vid National Research Institute for 
Agricultural Engineering, Water and 
Forestry och National Agricultural 
Institute of Tunisia.

LTH-doktor med vattenfokus
ny minister i Tunisien
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UNIVERSITETSLEDNINGEN. Med stor 
majoritet har universitetskollegiet 
förordat Lena Eskilsson till prorek-
tor. Hon är prodekan med ansvar 
för grundutbildingen vid Samhälls-
vetenskapliga fakulteten. 

– Det var Samhällsvetarkåren 
som nominerade mig och jag kunde 
inte säga nej till mina studenter, 
säger hon.

När LUM når henne har hon precis fått reda 
på att hennes nya jobb börjar efter årsskif
tet, vilket ger henne två veckor att avsluta 
sitt engagemang på fakulteten.

– Det är väldigt intensivt just nu med 
många möten, suckar hon lite stressat men 
låter ändå glad över valresultatet. 
Lena Eskilsson har sin anställning som uni
versitetslektor i Helsingborg vid Institutio
nen för service management och tjänste
vetenskap. Där har hon jobbat i sexton år 
och kommer nu som prorektor närmare 
hemmet i Lund. Sin blivande närmaste kol
lega Erik Renström träffade hon i samband 
med EUGLOH*samarbetet på en resa i 
Ungern före coronan. 

– Vi har ju haft lite samtal nu också och 
det känns absolut som att vi kommer kunna 
samarbeta bra ihop.

Som prorektor ser hon först och främst 
sin uppgift som ett stöd, men även ett kom
plement, till rektor.

– Som samhällsvetare med ett stort enga
gemang för grundutbildningen kommer jag 
in med ett annat perspektiv än Erik som är 
medicinare och forskare, säger hon och tyck
er att det känns som en bra kombination.

Lena Eskilsson är också vice ordförande i 
Utbildningsnämnden och ledde den arbets
grupp som förra året jobbade med visionen 
för ett bredare universitet. Målet för visio
nen är bland annat att alla studenter ska ha 
läst någon kurs vid en annan fakultet än den 
de examineras vid. 

MARIA LINDH

FOTNOT. Fördelningen av Universitetskolle
giets röstsiffror: 31 för Lena Eskilsson, 11 för 
Lena Neij och 4 för Karin Hall. Universitets
styrelsen tog det formella beslutet om pro
rektor den 15 december. 

*EUGLOH står för European University  
 Alliance for Global Health och är ett tvär
vetenskapligt projekt mellan fem lärosäten i 
 Europa som främjar studentmobilitet. 

Lena Eskilsson 
blir prorektor

Charlotta Johnsson blir ny rektor för 
Campus Helsingborg. foto: håkan röjder

Kristina Åkesson blir ny dekan för Medi
cinska fakulteten. foto: kennet ruona

Lena Eskilsson 
lämnar nu Hel
singborg och 
posten som pro
dekan vid Sam
hällsvetenskapli
ga fakulteten för 
att bli prorektor. 
foto: maria lindh

Fler på nya jobb
PÅ NYA POSTER. Campus Helsing-
borgs nya rektor heter Charlotta 
Johnsson och är professor vid In-
stitutionen för reglerteknik. Hon 
kommer närmast från en tjänst 
som vicerektor för samverkan 
och innovation vid LTH.

På Medicinska fakulteten och Eko
nomihögskolan är det prorektorerna 
som blir nya dekaner. LUM har tidigare 
berättat att professorerna Mats Ben
ner och Maria Stanfors nominerats 
till rektor och prorektor på Eko
nomihögskolan vilket nu beslutats. På 
Medicinska fakulteten är det profes
sor Kristina Åkesson som efterträder 
universitetets nyutsedde rektor Erik 
Renström som dekan. Och vid sin sida 
får hon professor Martin L Olsson som 
prorektor.

Konsthögskolan får en ny rektor 
till årsskiftet, Maj Hasager. Hon är 
bildkonstnär och utbildad vid Konst
högskolan och har under de senaste 
nio åren varit lärare vid masterpro
grammet. 
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aktuellt.

Okända golv funna
under Kungshuset
ARKEOLOGI. Kungshuset stod färdigt 
1584 och är en av Lunds äldsta 
byggnader. Vid en arkeologisk 
utgrävning inne i huset har tidigare 
okända golv och murar nu kommit 
i dagen. De visar att det har stått 
en ännu äldre byggnad på platsen 
– kanske en del av det medeltida 
ärkebiskopsresidenset i Lundagård.

Kungshuset har nyttjats av Lunds universi
tet sedan 1688, men byggdes redan i slutet 
av 1500talet som residens åt den danske 
kungens länsherre. Lundagård har emeller
tid varit bebyggt ända sedan tidigt 1100
tal när Lund blev ärkebiskopssäte. Residen
set som uppfördes till ärkebiskopen bestod 
av en muromgärdad anläggning med fle
ra byggnader. Det finns inte mycket skrift

liga källor om anläggningen, men delar av 
Kungshusets norra fasad anses bestå av mu
ren runt ärkebiskopsresidenset. 

– Om så är fallet innebär det att fynden 
som nu gjorts kan tillhöra byggnadsdelar i 
den sedan länge rivna anläggningen, säger 
Stefan Larsson, projektledare på Statens 
fastighetsverk.

STATENS FASTIGHETSVERK har låtit genom
föra den arkeologiska undersökningen inne 
i Kungshuset i samband med att det ska 
byggas om till lokaler för rektor med kansli. 
Utgrävningen har gjorts där en hiss ska pla
ceras. På cirka 1–1,45 meters djup under be
fintlig golvnivå har arkeologerna grävt fram 
murar, stenar, konstruktioner av sandsten 
samt medeltida golv i form av tegel lagt i 
olika mönster i två rum. 

– Fynden som har kommit fram är uni
ka. Det är ovanligt att så intakta medelti
da lämningar finns bevarade i en senare till
kommen byggnad från efterreformatorisk 
tid, säger Aja Guldåker, som tillhör Kultu
rens arkeologer och är projektledare för ut
grävningen.

”Tillsammans utgör lämningarna en 
viktig pusselbit i förståelsen av vad som 
har hänt under olika faser på platsen före 
Kungshuset”, skriver Länsstyrelsen, som är 
ansvarig myndighet. 

FYNDEN har noga dokumenterats och har 
nu täckts över igen. Man tittar också på en 
annan teknisk lösning för hissen så att den 
inte ska förstöra fynden. Nästa höst kom
mer en rapport om utgrävningen, bland an
nat med åldersbestämning av det kalkbruk 
som golven är murade med.

I vår ska ytterligare arkeologiska under
sökningar genomföras vid Kungshusets nor
ra sida i samband med dränering av bygg
naden. Hela renoveringen av Kungshuset 
beräknas vara klar 2022.

PETRA FRANCKE

Aja Guldåker, projektledare för utgrävningen, går på tidigare okända golv 
under Kungshuset. foto: stefan larsson, sfv

Kungshuset byggdes i slutet av 1500talet, men var inte den 
första byggnaden på platsen. foto: petra francke
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SAMVERKAN. Att Stanfords och Ber-
keleys universitetsledningar vänder 
blicken mot Sverige för strategisk 
inspiration är inte självklart. Men 
i projektet CALIE, som leds av av-
gående prorektor Sylvia Schwaag 
Serger, händer det.

Pandemin, en ekonomi i gungning och den 
sista tidens oroligheter i USA har ökat intres
set för hur svenska universitet drivs.

– De är intresserade av hur vi kan kom
binera en kostnadsfri utbildning med excel
lent forskning, säger Sylvia Schwaag Serger.

De amerikanska universiteten har under 
Black lives matter och samhällspolarisering
en i USA ifrågasatts för att ytterligare öka 
klyftorna och dra isär samhället med sin eli
tism och sina höga studieavgifter. 

– I Sverige är finansieringen av universi
teten mer stabil och tilliten högre till lärosä
tena, något som intresserar de amerikanska 
universiteten, säger hon.

I CALIE ingår Lunds, Göteborgs, Stock
holms och Uppsala universitet, och de sam
arbetar med Stanford University, Universi
ty of California i Berkeley och University of 
Washington. CALIE fokuserar på långsikti
ga utmaningar, och vill stärka universitetens 
förmåga att förändra sig.

– Huvudsyftet med CALIE är att under
söka hur vi kan förbättra det akademiska 
ledarskapet och strategiskt förnya utbild
ningsutbudet, säger Sylvia Schwaag Serger.

Några workshoppar har genomförts, 
det finns en hemsida med information och 
publikationer och en gemensam konferens 
ordnas i maj för att dela erfarenheter, best 
practice och strategier. 

– CALIE berör alla vid LU som intresserar 
sig för hur akademin ska möta framtiden 
och de stora samhällsutmaningarna.

Alla de tre amerikanska universiteten är 
av intresse för LU, menar hon. University of 
Washington är duktigt på livslångt lärande. 
På Stanford och Berkeley har de genomfört 
många strategiska forskningssatsningar 
som spillt över på utbildningen – något LU 
kan inspireras av.

– De jobbar med doktorander som driv
kraft och låter dem starta kurser på prov och 
har nått stor framgång med nya multidisci
plinära utbildningar.

DE TRE ÅREN SOM PROREKTOR har varit 
både stimulerande och slitsamma. Det roli
gaste har varit de många hängivna och posi
tiva medarbetare som hon samarbetat med. 
Men hon har ofta känt sig ensam i sitt ex
terna fokus, i utifrånblicken. 

– Jag har velat bidra med nya perspek
tiv. På LU behöver vi fundera över hur vi kan 
tjäna samhället ännu bättre – inte minst i 

dessa turbulenta tider – och det behöver 
inte stå i konflikt med excellens eller aka
demisk frihet.

Men nu, när det är dags att lämna över, 
känner hon sig stolt över vad som har åstad
kommits. När det gäller internationalise
ringen handlar det om ett större och mer 
strategiskt grepp. Förutom CALIE har hand
lingsplaner på olika nivåer tagits fram, ar
betet med ansvarsfull internationalisering 
särskilt riktat mot Kina och EUGLOH, ett eu
ropeiskt universitetsnätverk för global hälsa.

– Vår position som ett tongivande läro
säte inom internationalisering har stärkts.

 HENNES ANDRA HJÄRTEFRÅGA har handlat 
om att skapa nya utbildningar. Några exem
pel är forskarskolan Agenda 2030 och Stu
diechansen, med en rad kortare kurser som 
riktar sig till de som missgynnats av pande
min. Men det finns mycket kvar att göra för 
nästa ledning. Eftersom LU har så stor bredd 
finns unika möjligheter för tvärdisciplinära 
utbildningar.

– Ett exempel kan vara masterprogram i 
AI som riktar sig till statsvetare eller socio
nomer. Jag tror att tiden och organisationen 
är mogen för det. 

Själv har hon fått flera förfrågningar från 
universitet i Tyskland och Storbritannien om 
att bli rektor. Men hon har tackat nej. Istäl
let tänker hon forska vid Ekonomihögskolan 
i sitt ämne vetenskapspolitik.

– Jag är sugen på att skriva om vad jag 
har lärt mig om ledarskap och utbildning i 
akademin.

JENNY LOFTRUP

Byter erfarenheter 
med amerikanska 
toppuniversitet

Fröet till CALIE var en benchmarkingrapport 
där Sylvia Schwaag Serger jämförde univer
siteten i Lund och Uppsala med Stanford och 
Berkeley för fem år sen. foto kennet ruona

CALIE 

CALIE SwedenUSA Project for Col
laboration, Academic Leadership 
& Innovation in Higher Education 
(2019–2021). Lunds, Göteborgs, Stock
holms och Uppsala universitet, deltar 
tillsammans med Stanford University, 
University of California i Berkeley och 
University of Washington. Den primä
ra målgruppen är universitetsledning
ar, men projektet syftar också till att 
påverka beslutsfattare i Sverige.



14                          LUM NR 6 | 2020

När minnet sviker

I takt med att vi blir allt äldre drabbas också fler av demens, oftast Alzheimers sjuk-
dom. Forskaren Eva Nordmark var 62 år när hon fick sin diagnos och tycker att det 
är viktigt att vara öppen med sjukdomen. Hon får medhåll av geriatrikern Connie 
Lethin, som understryker vikten av att snabbt diagnostiseras och få stöd. Och inom 
det området finns det hopp. Kemisten Sara Linse och medicinaren Oskar Hansson 
lägger grunden för bättre läkemedel och säkrare diagnosmetoder för Alzheimers.

Eva Nordmark 
med trygga 
hästen Rock.
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– Det långa livet 
behöver inte vara det bästa
Eva Nordmark var 62 år när hon 
fick diagnosen Alzheimers. Men 
livet tog inte slut, utan gav henne 
tvärtom en chans att återta delar av 
sitt liv som hon inte tidigare hunnit 
med. 

Det är en solig höstdag på Humlamaden 
utanför Veberöd och stallet är fullt av liv 
och rörelse. Shetlandsponnyn Brossan, 32 
år gammal, strosar lös på gården och gör 
vad som faller honom in, medan ridhäs
tarna förbereds inför morgonens pass. Eva 
Nordmark står inne i en av boxarna och 
borstar av den värsta leran. Det är tydligt 
att både hon och hästen njuter av stun
den. På en skylt i stallgången står det ”Tyst 
område”. 

– Allt här är marinerat i lugn och efter
tänksamhet. Det är djuren som bestämmer 
takten, säger hon.

FÖR TVÅ ÅR SEDAN förändrades livet för Eva 
Nordmark. Då var hon mitt uppe i forskning
en om barn med cerebral pares, vilket inne
bar en stor arbetsbörda och många resor. 
Dessutom hade hon ansvar för flera dokto
rander och tidsbristen gjorde att hon slar
vade med både mat och sömn. Länge gick 
hon med diffusa symptom som trötthet, 
huvudvärk och koncentrationssvårigheter. 
Hon trodde att problemet var att hon be
hövde bättre belysning och kontaktade där
för företagshälsan. 

– De frågade mig hur jag egentligen 
mådde och då slog det mig att jag faktiskt 
inte alls mådde bra. 

Eva Nordmark fick diagnosen utmatt
ningssyndrom. Hon blev också remitterad 
till minneskliniken där hon genomgick olika 
tester och provtagningar. 

– Alltså, får man en remiss till minneskli
niken förstår man ju att det är något som 
inte stämmer. 

Men trots att Eva Nordmark redan miss
tänkte att hon drabbats av Alzheimers var 
det ändå ett känslomässigt besked när hon 
och hennes familj insåg att livet aldrig mer 
skulle bli detsamma. Efter den första chock
en var Eva Nordmark trots allt lite lättad.

– Det är ju inte så att man sätter upp 
en tioitopplista med sjukdomar som man 
helst vill ha, men många av mina vänner 
har fått cancer och jag trodde själv att mina 
symptom tydde på en hjärntumör. 

GENOM SITT ARBETSLIV har Eva Nordmark 
fått möjlighet att lära sig mycket om kronis
ka sjukdomar och hur man kan leva ett me
ningsfullt och kärleksfullt liv trots att man 
är sjuk. Den kunskapen tar hon nu med sig 
i sin nya roll som patient. 

EVA NORDMARK

ÅLDER: 64 år.
DIAGNOS: Utmattningssyndrom 
och Alzheimers. 
ARBETAR: Är universitetslektor i 
fysioterapi vid Institutionen för 
hälsovetenskaper. Har forskat om 
barn med cerebral pares.
FAMILJ: Maken Lars, fyra vuxna 
barn, två barnbarn och ytterligare 
två på väg. Hunden Lisa – ”en Lisa 
för själen”.
BOR: I Barsebäcks hamn.
INTRESSEN: Djur och natur.

t

TEMA | ALZHEIMERS

Eva Nordmark kommer till Humlamaden tre gånger i veckan och hjälper till med att pyssla 
med hästarna.
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ALZHEIMERS SJUKDOM

Alzheimers sjukdom är den vanligaste 
formen av demens och står för 60–70 
procent av samtliga fall. Ungefär 100 000 
personer i Sverige har Alzheimers sjuk
dom. En av tio är under 65 år.

HUMLAMADEN 

Hit kommer patienter med remiss från 
psykiatrin för naturunderstödd rehabi
litering med hjälp av bland annat hästar 
och hundar. Det är Evas Nordmarks 
utmattningsdiagnos som gett henne möj
ligheten att delta i verksamheten, inte 
hennes Alzheimerdiagnos. 

– Självklart blir jag ledsen vissa dagar 
när jag tänker på framtiden. Även om jag 
mår bra nu, inser jag att min personlighet 
kommer att förändras och att den dagen 
kommer när jag inte längre kan ta hand 
om mig själv och kan bli omyndigförkla
rad. Att jag inte får lov att vara med läng
re. Då unnar jag mig att vara ledsen och 
gråter en skvätt. 

FORSKNING är fortfarande viktig för Eva 
Nordmark, men nu i egenskap som pa
tient där hon ingår i olika forsknings
studier. Hon anser att Alzheimerforsk
ningen borde få långt större möjligheter 
än vad den har idag. För tillfället är hon 
sjukskriven och väntar på att bli sjukpen

sionär, men hon sörjer inte arbetslivet, 
utan anser att hon har gjort sitt och även 
sett till att det finns folk som kan ta över 
det hon påbörjat.

– Visst saknar jag många av mina ar
betskamrater, men jag har fått andra 
”medresenärer” på min väg. Både männ
iskor och djur. 

EN AV DE SENASTE ”medresenärerna” är 
beaglen Lisa som Eva Nordmark fick av sin 
man när hon blev diagnostiserad. Att ha 
hund innebär att hon måste strukturera 
upp dagen och tvingas till rutiner. Även 
besöken på Humlamaden hjälper henne 
att passa tider och att planera sin vardag. 
Hon tycker att det finns mycket stigma 
runt Alzheimers och upplever att många 
känner sig osäkra runt henne – rädda att 
hon ska ha glömt vem de är eller göra 
något tokigt. Därför är viktigt för henne 
att vara öppen med sin sjukdom och visa 
att man visst kan ha ett bra liv trots Alz
heimers. 

– Jag kommer inte att bli frisk, men 
kan leva ett friskt liv genom att vara noga 
med återhämtning och vara sträng mot 
mig själv när jag doserar mina aktiviteter. 
I och med att jag saktat ner tempot, nju
ter jag på ett helt annat sätt av nuet och 
det jag har omkring mig. Det hade jag inte 
tid till innan. 

EVA NORDMARK kom tidigt i behandling 
för sin Alzheimers och tillhör med sina 64 
år yngreprogrammet på minneskliniken – 
något som hon skämtsamt säger sig vara 
ganska nöjd med. De broms mediciner 
hon tar gör att hon inte längre bör dricka 
alkohol eller kan köra bil. Själv tycker hon 
bara att det är skönt att slippa leta parke
ringsplats och menar att det är bra träning 
att tvingas åka kollektivt. 

– Jag har på många sätt fått en ny 
chans. Nu gör jag färre saker, men med 
mer kvalitet och mitt liv är mycket bättre 
än innan jag blev sjuk. 

– Ett liv ska levas och det är inte säkert 
att det långa livet är det bästa. Jag tror 
att det är rätt så fint att dö också, men är 
tacksam för varje dag jag får.

TEXT & FOTO: ÅSA HANSDOTTER

t

”Jag kommer inte att bli frisk, men kan leva ett 
friskt liv genom att vara noga med återhämtning.”

TEMA | ALZHEIMERS

Återhämtning på hästryggen i skogen utanför Veberöd.
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Toppduo 
vill lösa Alzheimers gåta

Hon är kemist. Han är medicinare. 
Tillsammans ligger de bakom några 
av den senaste tidens stora forsk-
ningsgenombrott kring Alzheimers 
sjukdom. Sara Linse och Oskar 
Hansson hoppas kunna lägga grun-
den för framtidens läkemedel och 
diagnosmetoder.

Det är en sådan där ovanlig morgon sent i 
november då solen inte behöver kämpa mot 
sjok av stålgråa moln. I Kemicentrums entré 
väntar Sara Linse, professor vid biokemi och 
strukturbiologi. Några minuter senare an
sluter en cyklande Oskar Hansson, profes
sor vid klinisk minnesforskning. Att de båda 
är auktoriteter inom sina respektive fält rå
der det inga tvivel om. Nyligen publicerade 
de en artikel i den vetenskapliga tidskriften 
Nature Structural & Molecular Biology om 
en ny metod för att mäta effekten av olika 
lovande läkemedel mot Alzheimers. Och da
gen före intervjun kom beskedet att de, som 
två av tre Lundaforskare, utsetts till ”Highly 
cited researcher 2020” av Web of Science 
Group.

– Det visar att vårt universitet är duktigt 
inom fältet. Som läkare tycker jag att det är 
extra kul för alla våra Alzheimerspatienter i 
regionen. Sen hoppas jag så klart att vi kan 
få bygga vidare på det här så att vi får ännu 
starkare forskning, säger Oskar Hansson. t
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Oskar Hansson och Sara 
Linse samarbetar över 
fakultetsgränserna och 
deras forskning har ny
ligen lokaliserat en 
 potentiell bromsmedi
cin mot Alzheimers som 
kan finnas på markna
den redan nästa år.
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På 1900-talet gömde vi undan våra 
nära som levde med en demenssjuk-
dom. Nu är det så mycket bättre och 
öppnare. Men vi har en lång bit kvar. 

Den säger Connie Lethin, docent 
i geriatrisk omvårdnad med lång 
erfarenhet av demenssjukdomar 
såväl forskningsmässigt som inom 
vården.

Connie Lethin undervisar på Institutionen 
för hälsovetenskaper och leder ett sedan 
länge pågående forskningsprojekt om att 
leva med demens, vård och vårdsystem. 
Hon tjänstgör även en dag i veckan på Kun
skapscentrum Demenssjukdomar i Malmö 
och kan bekräfta Eva Nordmarks upplevelse 
(se sidan 14) att det absolut går att leva ett 
gott liv med demens. 

– Men man bör vara öppen om sin sjuk
dom för att få förståelse för den och ta emot 
det stöd som finns, säger Connie Lethin.

DET FINNS ETT HUNDRATAL olika demens
sjukdomar, där Alzheimer är den vanligaste 
följd av blodkärlsdemens och en blandde
mens av dessa två. Sedan samhället blivit 
öppnare med demenssjukdomarna och där
med fått tillgång till statistik har dessa seglat 
upp som de näst vanligaste efter hjärt och 
kärlsjukdomar. 

När Connie Lethin säger att det finns en 
bit kvar kring öppenheten syftar hon på att 
det behövs mer information i samhället om 
demenssjukdomar och hur dessa påverkar 
livet för dem som lever med dem. Det är 
fortfarande alldeles för många som inte sö
ker hjälp för sin sjukdom och därmed inte 
heller får tillgång till det stöd som finns för 
vilket diagnosen är nyckeln. 

– Det är svårt att närma sig folk som inte 
accepterar att de behöver hjälp och stöd. 
Det kan ta flera år och svårast är det för 
dem som lever i par och har lovat att ta hand 
om varandra i nöd och lust. Det kan kännas 
som ett stort misslyckande att låta någon 
annan hjälpa till eller behöva flytta perso
nen till ett särskilt boende. Istället försöker 
man skydda både integriteten och den som 
är sjuk genom att förminska problemen och 
prata bort dem. 

– För några år sedan publicerade vi 
en banbrytande upptäckt som många 
andra forskargrupper runt om i världen 
har hakat på och fortsatt undersöka. Den 
här utnämningen visar att vår forskning 
är viktig och intressant, säger Sara Linse.

OMKRING 160 000 SVENSKAR lider idag 
av demens. Varje år insjuknar  cirka 25 000 
personer i demens, 
där Alzheimers är 
den vanligaste di
agnosen. Men de
mens s jukdomen 
har historiskt varit 
svårdiagnosticerad. 
Något som Oskar 
Hanssons forskning 
ska ändra på. Till
sammans med sin 
forskargrupp har 
han tagit fram ett 
ryggvätskeprov som 
visat goda resultat.

– Vi har också 
forskat fram kamerametoder som gör 
det möjligt att visualisera Alzheimers i 
hjärnan. Och i somras kunde vi för för
sta gången mäta ämnen i blodet. Så på 
diagnostiksidan har vi idag metoder som 
är 90 procent säkra, säger han.

PÅ BEHANDLINGSSIDAN har det inte hänt 
lika mycket, även om det på sistone skett 
genombrott även där. I sin senaste studie 
har Oskar Hansson och Sara Linse hittat 
en läkemedelskandidat som hindrar bild
ningen av ämnet betaamyloid – de små 
felveckade proteinklumpar som lagras i 
hjärnan och bidrar till Alzheimers. Just 
nu är det specifika läkemedlet, aducanu
mab, under bedömning av det amerikan
ska läkemedelsverket och beslut väntas 
komma om några månader. Så förhopp
ningsvis kan det finnas en bromsmedicin 
på marknaden redan nästa år.

– Det här är ett väldigt spännande fält 
att forska inom eftersom det är en sjuk
dom som drabbar så många. Man brukar 
säga att runt 50 miljoner människor i värl
den har Alzheimers. Jag tror inte det finns 

någon annan sjukdom som är så vanlig 
som det inte finns någon riktig behand
ling för, säger Sara Linse.

Idag finns det två olika sorters med
iciner som brukar ges till Alzheimers
patienter. Den första ökar ett signalämne 
i hjärnan, något som kan stärka upp
märksamheten och minnesförmågan. 
Den andra påverkar en signalreceptor i 

hjärnan. Ofta an
vänds de tillsam
mans, men har en
ligt Oskar Hansson 
en modest effekt.

– De kallas ofta 
bromsmediciner, 
men det är felak
tigt. De har bara en 
symptomlindrande 
effekt. Läkemedlen 
som det forskas på 
nu botar inte heller, 
men de bromsar 
sjukdomen. Och det 
är ett första steg, sä

ger Oskar Hansson.

I USA OCH STORBRITANNIEN öronmärks 
allt mer medel för Alzheimersforskning. 
Något som gynnar hela världen. Den to
tala samhällskostnaden för demenssjuk
domen brukar uppskattas till drygt en 
procent av den globala ekonomin. Med 
en ny bromsmedicin hade spelplanen ri
tats om. Både Oskar Hansson och Sara 
Linse ser ljust på framtiden.

– Om tio år kommer Oskars metoder 
att kunna diagnostisera alla och jag har 
lyckats hitta en liten molekyl som kan 
användas för att utveckla ett läkemedel 
som kan bromsa sjukdomen. Vi behöver 
inte eliminera Alzheimers helt, att för
dröja sjukdomen räcker gott, säger Sara 
Linse.

– Fördröjer man insjuknandet med 
fem år blir vi av med 50 procent av fallen. 
Om man skulle fördröja med tio år blir vi 
av med 95 procent, eftersom de flesta in
sjuknar i sen ålder, säger Oskar Hansson.

TEXT & FOTO: JOHAN JOELSSON

”Om tio år kommer 
Oskars metoder att 
kunna diagnostisera 
alla och jag har lyckats 
hitta en liten molekyl 
som kan användas 
för att utveckla ett 
läkemedel som kan 
bromsa sjukdomen.”

t
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höriga drar ett stort lass och kan behöva av
lösning ibland, vilket också är en stöd åtgärd 
som ska kunna erbjudas. Vidare finns det 
flera tekniska hjälpmedel som kalendrar 
som kan larma när medicinen ska tas och 
vid andra tidsberoende behov. 

– Forskningen visar att det finns stöd, 
men många använder det inte. Det behö
ver inte bara bero på att man vill klara sig 
själv, vilket ju vi alla vill så gott det går. Det 
kan vara brist på information om vilket stöd 
som finns och kanske är den inte tillräckligt 
lättillgänglig. Det borde man se till att det 
verkligen är, tycker Connie Lethin.

ATT DEMENSSJUKDOMARNA nu blir allt 
vanligare förklarar hon med att vi blir allt 
äldre och lever längre. Det finns dock sätt att 
skjuta upp demensen innan den brutit ut. 

– Kontroll av blodtrycket och kosten är 
viktig. Fysisk aktivitet är bra för det mes
ta, och hjärngympa är väldigt bra. Men inte 
bara i form av samma typ av korsord som 
man löser gång på gång.

Connie Lethin säger att man istället ska 
träna hjärnan med att lära sig något helt 
nytt, som ett språk. Dansa baklänges lär 
också vara bra – något som håller hjärnan 
aktiv. 

MARIA LINDH

 

 

Det finns en bit kvar kring öppenheten om 
demenssjukdomar även om det blivit myck
et bättre, tycker Connie Lethin. foto: magnus 
persson

Viktigt att söka hjälp 
vid tidiga tecken på demens

Connie Lethin berättar att det ofta är ut
flugna barn som kommer hem vid jul eller 
på sommarsemestern och upptäcker att det 
är kaos hos föräldrarna och slår larm. Le
ver man ensam drar man gärna sig undan 
och isolerar sig, vilket är det sämsta man 
kan göra. 

– Tvärtom bör man berätta att man le
ver med en demenssjukdom och varför man 
glömmer eller inte hänger med i ett samtal. 

På frågan om tidiga tecken svarar Connie 
Lethin att det kan börja som en depression. 
Man känner i kroppen att något håller på 
att hända och man vet inte riktigt vad det är. 

– Men egentligen startar demensförlop
pet redan femton, tjugo år innan man får 
sina första symptom… 

CONNIE LETHIN VÄLKOMNAR den positiva 
utvecklingen av diagnostiken (se förra ar
tikeln), för det är först när man fått sin di
agnos som stödåtgärderna kan sättas in. 
Viktigt är också att kontrollera resten av 
kroppen eftersom den demenssjuka även 
kan lida av andra sjukdomar eller nedsätt
ningar av exempelvis syn och hörsel. När de 
medicinska utredningarna är gjorda och lä
kemedel utprovat går ansvaret över till den 
kommunala vården och omsorgen.

– De flesta av landets 290 kommuner har 

en specialistutbildad demenssjuksköterska 
som även kan fungera som kontaktperson 
med hemtjänsten och andra servicefunktio
ner, säger Connie Lethin. 

En första stödåtgärd kan vara utbildning. 
Både personer med demens och anhöriga 
behöver kunskap om sjukdomen. Här kan 
uppstå brister i den kommunala vården vid 
personalbyten och det är nödvändigt med 
kontinuerlig utbildning för både personal 
och anhöriga menar Connie Lethin. De an

TEMA | ALZHEIMERS

Det är viktigt att hålla hjärnan igång och lära sig nya saker. Här bygger en grupp seniorer med demens ett torn med klossar. 
foto: robert kneschke/shutterstock
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Så blev hon 
Professor Hardcore
Före detta doktoranden Firas Jumaah och handledaren Charlotta Turner 
har ett speciellt band sedan 2014. Då fastnade Firas Jumaah och hans familj 
i IS:s första blixtoffensiv i Irak och Charlotta Turner lyckades med långt-
gående medel få dem oskadda tillbaka till Lund, vilket gav henne smek-
namnet  Professor Hardcore. Nu har de skrivit en bok ihop om räddningen.
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Att tjäna pengar på boken är 
inget incitament för någon 

av dem. Charlotta Turner 
tänker skänka sin andel till 
Nadia Murads inititativ för 
att återuppbygga de byar 

som förstördes av IS. 
foto: jenny loftrup
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D e nyblivna författarna öppnar 
förväntansfullt en stor kartong 
med böcker utanför  Firas Ju
maahs lägenhet på  Norra Fä

laden i Lund. De hade tänkt fira boksläppet, 
men det får vänta tills pandemin lagt sig. Bo
ken är på engelska och har titeln ”Räddad 
från IS terror – hur en professor organiserade 
en säkerhetsstyrka för att rädda sin dokto
rand från ISkontrollerat område i Irak”. Det 
är ett av deras två gemensamma projekt just 
nu – det andra är att de har bidragit till en ut
ställning på London Science Museum, där Fi
ras Jumaahs och Charlotta Turners forskning 
inom grön kemi visas tillsammans med bilder 
och text om hemtagningen av  Firas Jumaah.

– De kom från London Science Museum 
och backade in med en liten lastbil vid Kemi
centrum och så fick de med sig en gam
mal labbapparat och en del annat, berättar 
Charlotta Turner.

ATT SKRIVA EN BOK om yazidier och deras 
historia var något som Firas velat länge, och 
han hade redan ett utkast till en annan bok 
i skrivbordslådan. Charlotta Turner var inte 
lika lockad av skönlitterärt skrivande, så när 
ett bokförlag ville göra bok av deras berät
telse började Firas Jumaah skriva själv.

– Men Lottas röst behövdes, hennes tan
kar och reaktioner om vad som hände här i 
Lund, säger Firas Jummah.

Charlotta Turner använde sin 18årige 
son, som gick på gymnasiet, som testläsare 
av hennes första kapitel. Domen blev hård.

– Det var det sämsta han hade läst. Men 
efter det jobbade jag stenhårt för att lära 
mig hur man skriver fiktion och nu är jag 
stolt över boken, säger Charlotta Turner.

Hon tycker att det har varit en intressant 
process där hon lärt sig både om Firas histo
ria och sitt eget skrivande. Men några egna 
framtida memoarer kommer det inte att bli.

Det var under sommaren 2014 som Firas 
Jumaahs fru och barn åkte hem på semes
ter till norra Irak, medan han själv stannade 
i Lund. Firas Jumaah labbade på Kemicen
trum, stressad av att ännu inte ha publicerat 
någon artikel. Men när han fick veta att hans 
familj, släkt och vänner i byn fått fly undan IS 
attack slängde han sig på första möjliga flyg 
för att återförenas med dem i krigszonen.

– Min fru var panikslagen, alla var chock
ade över hur IS betedde sig. Vilket liv skulle 
jag ha haft om något hände dem och jag 
inte var där? säger Firas Jumaah.

Under en unik räddningsaktion, pådriven 
av Charlotta Turner och samordnad av då

varande säkerhetschefen vid universitetet, 
blev Firas, hans fru Rawya och deras två små 
barn hämtade med hjälp av en beväpnad sä
kerhetsstyrka från den fabrik där de gömde 
sig för att undkomma IS. Inte långt därifrån 
pågick folkmordet på yazidier. I boken be
rättar Firas Jumaah personligt om vad hans 
egen släkt har upplevt som yazidier i Irak.

– När jag var liten sjöngs det sorgliga 
sånger om de som dött i tidigare massak
rar, men jag trodde aldrig att jag skulle upp
leva det själv, säger han.

Yazidier är en etnisk folkgrupp med en 
egen religion. Genom historien har de för
följts av militanta muslimer.

– Jag jämför livet i Sverige med livet i Irak. 
Här kan jag var öppen med vem jag är och 
blir lyssnad till – jag är lika mycket värd som 
människa. Så är det inte i Irak – inte heller vid 
de två irakiska universitet jag arbetade vid.

I boken vävs Charlotta Turners historia 
om vad som hände i Lund samman med 
 Firas Jumaahs berättelse om händelsen. 

– Efter att han kom tillbaka tog forsk
ningen ordentlig fart. Det var som att inget 
var svårt längre för Firas, han var som en ny 
person, säger Charlotta Turner. 

INTE FÖRRÄN 2018 blev deras historia känd, 
då de berättade om räddningen i en radio
dokumentär för P1 och LUM skrev en arti
kel. LUMartikeln översattes till engelska av 
tidningen The Locals Malmöredaktion – och 
flög sedan över världen.

– Det blev helt galet. Historien blev viral 
och vi blev nedringda av internationell press.

De var med i alla stora kanaler – BBC, 
NBC, New York Times och på nästan alla 
språk. Historien animerades och fick stort 
genomslag i Kina, där Charlotta Turner fick 
smeknamnet Professor Hardcore. Hon och 
Lunds universitet fick också motta många 
kreativa hyllningar för mod och medmänsk
lighet via sociala medier. 

Men så nådde historien sociala medier i 
Mellanöstern och där var det inga hyllning
ar, utan hot mot främst Firas fru Rawya.

 – Det var mycket obehagligt. Det är all
tid så när det gäller yazidier i Mellanöstern 
– det följs av hot i kommentarsfälten på so
ciala medier.

NÄR CHARLOTTA TURNER efteråt åkte på 
konferens i Kina stod studenter på kö för 
att ta selfies tillsammans med henne. Firas 
Jumaah disputerade och började arbeta för 
ett läkemedelsbolag. Familjen är numera ro
tad i Lund med allt från fotbollsaktiviteter till 
nyköpt radhus på Linero där han och Char
lotta Turner snart blir grannar. Firas Jumaah 
är dessutom nybliven trebarnsfar. Trots co
vid19 tycker han året som gått varit ett av 
hans allra bästa.

– Nytt barn, nytt hus och att få ge ut en 
bok! 2020 har trots allt varit ett fantastiskt 
år! säger han och skrattar.

JENNY LOFTRUP

”Historien animerades 
och fick stort genomslag 
i Kina, där Charlotta 
Turner fick smeknamnet 
Professor Hardcore.”

Firas Jumaah med en av sina disputations
presenter. foto: privat 
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Rösten förändras hela livet och speglar både 
vem vi är och hur vi mår. När ämnet logopedi 
vid Lunds universitet fyller femtio år har LUM 
bett två röstforskare om deras bästa tips för att 
nå ut och sköta om rösten. 

Och följ med logopedstudenterna ut på 
praktik när de ska använda sina kunskaper i 
anatomi, lingvistik, psykologi och medicin och 
försöka lösa patienters tal- och sväljproblem.

Mer än röstexperter
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Handledaren Fanny  Silfwerbrand 
demonstrerar hur svälj

bedömningen går till.

Genom den  lilla  kameran längst ute 
på video endoskopet kan man bland 

annat se stämbanden och svalget.
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Klockan är snart två och bordet i 
det lilla undersökningsrummet på 
neurologiavdelningen är uppdukat 
med blåfärgad ramlösa, grönfärgad 
äppelkräm, chips och chokladkex. 
Det är dags för sväljbedömning på 
logopedprogrammet.

Logopedstudent Sofie Dahlström har un
dersökt patientens tandstatus, oralmoto
rik och tungans rörelse och står nu redo att 
mata henne med dryck och snacks. Sam
tidigt för Fanny Silfwerbrand, neurologo
ped och handledare på programmet, ner 
det långa videoendoskopet (FUS) genom 
patientens näsa.

– FUS står för fiberendoskopisk under
sökning av sväljningen och innebär att man 
undersöker sväljstatus hos bland annat pa
tienter med stroke eller neurologiska mus
kelsjukdomar och MS och ALS. Det är van
ligt att dessa patienter får problem med att 
svälja vilket gör att de inte kan äta på ett 
säkert sätt, förklarar hon.

DET ÄR SOFIE DAHLSTRÖMS andra dag på 
den verksamhetsförlagda utbildningen på 
neurologiavdelningen vid SUS i Lund och 
hon har redan fått känna på hur varierade 
arbetsdagarna kan vara. 

– Igår fick vi börja med en akutbedöm
ning av en strokepatient som är inlagd och 
har sväljproblem. Sedan hade vi röstbehand
ling med en Parkinsonpatient som behöv
de öka röststyrkan för att kunna tala bättre.

Tillsammans med sin handledare besök
te hon de olika avdelningarna och träffade 
patienter och andra personer i yrkesteamet. 
Framförallt dietister och logopeder har ett 
nära samarbete på Neurologen. En stor del 
handlar också om att ge råd och stöd till an
höriga, för att de ska få realistiska förvänt
ningar på patientens förutsättningar. 

Genom den lilla kameran längst ute på 
videoendoskopet kan man bland annat se 
stämbanden och svalget på skärmen, och lo
gopedstudenterna Lovisa Ågren och  Anette 

Norman Hallstäde studerar uppmärksamt 
bilderna. Karamellfärgen i vätskorna inne
bär att det syns tydligt om något skulle bli 
kvar i svalget när patienten svalt. Vanligast är 
att börja med det mest lättflytande som den 
kolsyrade drycken, därefter kräm och sedan 
lite mer tuggvänliga konsistenser. 

Det är studenternas femte termin på ut
bildningen och de har redan hunnit vara ute 
på praktik ett par omgångar under tidigare 
terminer – dels inom barnhabilitering, dels 
inom barnlogopedi.

– Man får en livskris varje termin! Precis 
när man trodde att man visste inom vilket 
område man ville jobba, dyker det upp nå
got ännu mer intressant, säger Sofie Dahl
ström. 

ANETTE NORMAN HALLSTÄDE är med sina 
femtio år äldst av studenterna. Hon har ar
betat som förskollärare hela sitt liv, men kän
de att det var dags att prova på något nytt. 

– Ska man jobba tills att man är 68 år är 
det faktiskt lönt att sätta sig på skolbänken 
igen. Det har varit mer utmanande att bör
ja plugga som vuxen än jag hade föreställt 
mig, men det är så spännande och jag kän
ner att det här är ett jobb som passar mig. 

Utbildningen är tvärvetenskaplig och 

studenterna läser allt från anatomi och med
icin till lingvistik och psykologi. Just det tvär
vetenskapliga och att kunna bli expert inom 
så många områden, gör att det är så roligt 
tycker Lovisa Ågren. 

– I början kanske man blev lite avskräckt 
när vi pluggade tidsadverbial och fonetik, 
när man helst ville ut och träffa patienter 
och göra sväljbedömningar. Men de olika 
ämnena vävs ihop på ett sätt som vi först nu, 
under termin fem, förstår fullt ut. 

HENNES FÖRSTA PRAKTIKVECKOR på logo
pedmottagningen för barn var lite nervösa. 
Men det var ändå skönt att få börja med en 
så ung patientgrupp, eftersom de inte mär
ker om något skulle bli ”fel”. Föräldrarna vi
sar också mycket uppskattning. 

– När man jobbar med barn och språk
träning är det en tillgång om man är lite 
påhittig och tänker utanför boxen. För 
att vara en bra logoped tror jag också att 
man behöver vara både lyhörd och uthål
lig och kunna vänta in patienten. För rätt 
som det är kommer det något, avslutar Lo
visa Ågren. 

TEXT: ÅSA HANSDOTTER
FOTO: KENNET RUONA

Sväljbedömning på schemat
TEMA | LOGOPEDI

Logopedstudenterna Sofie Dahlström, Lovisa Ågren och Anette Norman Hallstäde.
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Ungefär en tredjedel av Sveriges 
yrkesverksamma befolkning har ett 
arbete som är röstintensivt. Lärare 
tillhör dem som är beroende av att 
rösten fungerar. De är också över-
representerade i den grupp som har 
röstproblem. 

Men det finns stora möjligheter 
att ta hand om och träna upp sin 
röst så att den håller hela livet.

Rösten är ett av våra viktigaste instrument 
för att kunna uttrycka tankar och förmed
la känslor. Rösten påverkas direkt när vi är 
glada, ledsna, trötta eller stressade och är 
en av de första signalerna vi tar emot när vi 
möter en ny människa. Utifrån personens 
röst bildar vi oss snabbt en föreställning om 
vilka egenskaper denne besitter. 

– Det finns ingen ”perfekt” röst, men 
generellt bör rösten inte ha för många av
vikelser för att fungera optimalt. Vi har till 
exempel svårare att ta till oss budskap från 

Så gör du din röst hörd
någon som har ansträngd röst eller som är 
hes – vilket signalerar ohälsa, säger Susanna 
Whitling, som är logoped, lärare på logo
pedprogrammet och forskare inom röstan
vändning och röstbelastning.

ÄVEN VÅRA DIALEKTERS tonvariationer på
verkar oss, där till exempel skånskan är mo
noton och lik danskan, medan värmländ
skan ligger nära 
norskan med myck
et större variation i 
tonläge. 

Förutom våra in
dividuella röstskill
nader är vi, precis 
som när det gäller 
traditionell belastningsergonomi, även oli
ka känsliga för hur mycket vi kan anstränga 
rösten. En viktig aspekt i röstergonomin är 
hur luftfuktigheten i lokalen är reglerad – 
torr luft påverkar nämligen luftvägarna ne
gativt. 

VIVEKA LYBERG ÅHLANDER (tv)
 OM SIN RÖST: 
– Jag får ofta höra att jag är tydlig och 
har en klangfull röst. Kanske hjälper 
det till att jag sjungit sedan barns
ben. Under utbildningen till logoped 
behövde jag jobba med att slappna av 
och på så sätt sänka mitt röstläge och 
taltempo.

SUSANNA WHITLING 
OM SIN RÖST: 
– Många tycker att jag artikulerar 
supertydligt och att vissa konsonanter 
hörs igenom både kör och symfonior
kester. Under logopedutbildningen 
arbetade jag en hel del med avspän
ning, eftersom stressen från mina axlar 
smittade av sig till struphuvudet. 

– Andra faktorer som påverkar rösten 
är om man behöver tala mycket, högt eller 
länge utan möjlighet till vila. Stress inverkar 
också på oss genom att musklerna spänns 
och andningen blir ytligare, vilket i sin tur an
stränger rösten, säger Viveka Lyberg Åhlan
der, logoped och handledare på logoped
programmet samt forskare inom skolans 
ljudmiljö, talarkomfort och kommunikation.

Kvinnliga lärare 
har större problem än 
manliga. Det beror på 
flera faktorer. Våra lo
kaler är ofta byggda 
så att de förstärker de 
lägre frekvenserna och 
därmed mörka röster, 

vilket gör att kvinnor rent akustiskt får ett 
tuffare jobb att nå ut. Om kvinnliga lärare 
jobbar med yngre barn är deras ljusa röster i 
samma frekvensområde som barnens, vilket 
innebär att de har svårt att överrösta bar
nens röstläge. Konsekvensen blir att kvin
nor pressar sin röst mer och upplever sig 
mer begränsade. 

VANLIGA SYMTOM på röstproblem är ont i 
halsen, heshet, harklingsbehov eller att rös
ten är svag och ansträngd vid vanligt tal. Un
gefär sexton procent har problem med sin 
röst – främst den äldre befolkningen och 
inte minst kvinnor i klimakteriet.

Att prata ett annat språk än sitt första
språk tröttar talapparaten ytterligare. Univer
sitetslärare måste ofta skifta språk till eng
elska vilket gör att de tänker mer på vad de 
ska säga än hur de använder rösten. Man 
kan jämföra det med att sjunga. Om du kan 
stycket utantill anstränger du rösten mindre 
än om du måste läsa noter samtidigt. Un
dervisning via Zoom eller Teams blir också 
annorlunda rent röstmässigt. 

– Vi är beroende av den kommunikativa 
kontexten och behöver få tydlig återkopp

”När rösten åldras är det 
viktigt att hålla igång 
och prata. Det går inte 
att vila sig i form.” 
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14 tips 
för att slippa röstproblem

1. Slappna av. Är du spänd i axlar, nacke 
och käkar påverkar det din röst. Mjuka 
upp axlar och nacke med lite stretch
övningar.

2. Förbered rösten att använda mycket luft 
– det vill säga andas djupt med magen. 
Har du koll på andningen slipper du 
också den svajiga nervösrösten. 

3. Det är inte bra att vara ”kallstartad” så 
prata gärna med din partner eller hund 
innan det är dags för dagens första före
läsning. 

4. Stå gärna upp för att få en bättre håll
ning där du kan djupandas långt ner i 
kroppen och använda magstödet. 

5. Drick mycket vatten för att hålla slem
hinnorna elastiska och avslappnade. ät 
inte halstabletter i onödan de torkar ut 
slemhinnorna. När du dricker slappnar 
även stämbanden av.

6. Backa upp mot whiteboarden så reflek
terar den rösten ut i rummet. Eller ställ 
dig i en hörna för att få ut ljudet bättre 
med hjälp av ”trattformen”. 

7. Harkla dig inte, det mår inte stämbanden 
bra av. Hosta istället.

8. Försök inte överrösta buller. 
9. Undvik om det är möjligt torr, dammig 

och rökig miljö.
10. Använd mikrofon om du talar för en 

större grupp.
11. Om du undervisar via Zoom eller Teams 

– ta bort ena hörluren från örat så att du 
hör din egen röst. Underlätta kommuni
kationen genom att bestämma spelreg
lerna innan: Vad gäller vid återkoppling 
och frågor? Ska alla deltagare ha videon 
igång? 

12. Lägg in en ”pratpaus” på fem minuter 
några gånger om dagen för att vila 
stämbanden, om du känner att rösten 
blir ansträngd. 

13. Är du förkyld och hes så vila rösten. Det 
är bättre att prata än att viska.

14. Får du alltid problem med rösten efter 
en presentation, sök hjälp via självremiss 
till logopedmottagningen. 
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Nästa år firar logopedin i Lund 
femtio år.

– Och det ska firas ordentligt! 
säger professor Birgitta Sahlén 
som redan tycker sig ha fått en 
fin jubileumspresent i form av en 
hedersdoktor.

Det är professor Laurence Leonard vid 
Child Language Laboratory vid Purdue 
University i Indiana USA som blir en av 
Medicinska fakultetens hedersdoktorer 
2021.

– Han har länge haft stor strategisk 
betydelse för oss genom sitt arbete om 
barn med språkstörning och jämförelser 
av språkutveckling hos barn med olika 
språk, säger Birgitta Sahlén. 

DEN BETYDELSEN BLEV PÅTAGLIG och 
kom att påverka forskningen i samband 
med flyktingströmmen 2015 då många 
barn sattes i den svenska skolan utan att 
förstå språket. Sådant som lärarens röst, 
tal, gester och ögonrörelser blev ännu 
viktigare och flera projekt, finansierade 
av bland andra Skolforskningsinstitutet, 
startade.

– Vi ställde oss frågan om vi forskare 
kan medverka till bättre språk, kommu
nikation och ledarskap i klassrummen, 
säger Brigitta Sahlén och menar att sva
ret på den frågan är ja. 

HON VAR MED SOM STUDENT redan 
för femtio år sedan, 1971, då logoped
utbildningen startade i Lund. Då var 
ämnet starkt medicinskt präglat, men 
har under årens lopp blivit allt mer 
tvärveten skapligt. Inte minst när det 
gäller forskningen vid avdelningen som 
2008 blev en del av Linnémiljön Cog
nition, Communication and Learning, 

CCL. I den ingick forskare från tre fakul
teter och fem ämnen. Slutkonferensen 
för Linné projektet var 2019. 

– Inom ramen för vad vi kallar CCL 2.0 
fortsätter vi att samarbeta och dela erfa
renheter, säger Birgitta Sahlén. 

LOGOPEDI OCH FONIATRI har under 
åren byggts ihop med audiologi och till
sammans har man två stora utbildnings
program med ett intag på cirka femtio 
studenter om året. 

MARIA LINDH

– 

ling för att anpassa det vi ska säga till lyss
naren. Rösten låter också annorlunda när vi 
har hörlurar på och inte hör oss själva, vilket 
gör att vi tar i mer när vi pratar vilket tröttar 
ut, säger Viveka Lyberg Åhlander.

UNDER HELA VÅR LIVSTID förändras rösten. 
Tydligast är det kanske när pojkarna kommer 
i målbrottet, men även flickors röster ändras 
under puberteten och sjunker något i tonlä
ge. När vi blir äldre ändras förutsättningarna 
igen, först hos kvinnor i klimakteriet och någ
ra år senare även för män. Under klimakteriet 
blir slemhinnorna torrare och man får ett läg
re röstläge som kvinna. Ork påverkar också 
rösten och man kanske inte pratar lika mycket 
som tidigare. Det finns fortfarande mycket 
lite kunskap om den äldre friska rösten i funk
tion – något som är ett viktigt forskningsfält 
inte minst för att hjälpa äldre medarbete att 
kunna stanna kvar på jobbet längre. 

– När rösten åldras är det viktigt att hål
la igång och prata. Det går inte att vila sig i 
form. Stabilitet från bukmuskulaturen är vik
tig och att fokus flyttas från axlar, hals och 
nacke till ben, rygg och mage som får jobba 
lite mer. Det absolut viktigaste för en i övrigt 
frisk röst är att ha andningen på plats – det 
är bränslet som får stämbanden att vibrera 
överhuvudtaget, menar Susanna Whitling.

LOGOPEDI är en tvärvetenskaplig disciplin 
med medicin, lingvistik, psykologi och till 
och med teknik. Förutom vid röstproblematik 
kopplas logopeder in vid bland annat neuro
psykiatriska funktionssättningar, språkstör
ningar eller dyslexi och är kunniga i både det 
kliniska och medicinska perspektivet av röst, 
språk och tal samt sväljningsrelaterade pro
blem. Susanna Whitling tycker att yrket är 
både roligt och mångfacetterat. 

– Vårt uppdrag som logopeder är att hjäl
pa personer att få sin röst att bli hörbar och 
hållbar, och med rätt träning kan man fak
tiskt påverka rösten mycket. Den behöver 
inte vara vacker eller superskön att lyssna på 
– men rösten ska inte störa kommunikatio
nen, vare sig för sändare eller mottagare. Att 
räkna ut vad problemet är och sedan jobba 
med röstinstrumentet och hjälpa människor 
är fantastiskt. 

ÅSA HANSDOTTER

Professor Birgitta Sahlén ser fram mot 
att fira 50årsjubileet av logopedin  nästa 
år. foto: privat

t

Logopedin vid LU 
fyller femtio
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listan.

Julen, som traditionellt handlar om att vara tillsammans, 
ska nu firas i mer eller mindre social isolering. Hur ska vi 
hantera det? Sverker Sikström, professor i kognitiv psy-
kologi, menar att det gäller att vara kreativ, och listar fem 
forskningsbaserade tips på hur man kan få till en bra jul 
trots pandemin. 

Fem tips för en god 
alternativ jul

GE JULKLAPPAR – BLI LYCKLIGARE! Att konsumera gör dig inte 
lyckligare, men forskning visar att konsumera för andra gör det. Ta 
därför chansen i jul och lägg dina pengar på andra. Passa på att inte 

bara ge till familjen som du alltid gör, utan även till någon som du vill lära 
känna mer eller någon som du har nära hjärtat. 

GE UPPLEVELSER. Klappar behöver inte vara saker, det kan vara 
upplevelser. Forskning visar att konsumtion av saker inte gör männ
iskor lyckliga, men att konsumtion som ger upplevelser gör det. Byt 

därför ut slipsen och godis påsen mot en julklapp i form av en framtida god 
middag på restaurang, ett fallskärmshopp, eller biljetter till resor, konserter 
och golfrundor. 

TA JULLEDIGT OCH LÖS PROBLEM. Forskning handlar ofta om att 
vara kreativ. Men när löser man bäst problem? Forskning visar att 
lösningen på svåra frågor ofta kommer plötsligt när man gör något 

annat än jobbar med problemet. Därför ska du passa på att ta riktigt ledigt 
under julen, så kanske du kommer på hur du ska lösa dina svåraste forsk
ningsgåtor eller andra jobbproblem. 

VAR ISOLERADE TILLSAMMANS. Tänk på att världen aldrig har va
rit mindre och närmare genom nätets sociala nätverk. Forskning vi
sar att människor inte blir lyckligare av att surfa på nätet, men vi 

mår bättre av att vara aktiva där. Gör lussekatterna på zoom tillsammans. 
Lägg ut julgranen på nätet. Träffa någon ny via onlinedating. Eller anordna 
en klassåterförening på Skype. 

HÖR AV DIG TILL DE ENSAMMA OCH DE MAKTLÖSA MÄNNEN. 
 Julen är en tid för att värna om och tänka på de svaga och de som 
saknar makt i sina liv. En studie gjord i vår forskargrupp visade att 

män upplevde att de hade mindre makt än kvinnor i det privata livet och att 
både män och kvinnor ser det privata livet som viktigare än yrkeslivet. Tänk 
dessutom på att alla inte har någon partner eller vän att fira jul med, eller 
inte får träffa sina barn. Och att män har mindre makt och möjligheter att 
skapa och upprätthålla sociala relationer. 

MARIA LINDH

1

2

3

4

5
Sverker  Sikström, 
professor i kog
nitiv  psykologi, 
ger julfirartips 
i pandemi tider. 
foto: maria lindh
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Änglavakt 
på fjället

Dagens vandring går genom Bo
taniska trädgården, Torgny 
Roxå med ryggsäck och ano
rak och LUM med penna och 

block. Regnet hänger i luften och det mörk
nar långsamt under promenadintervjun. 

Sedan många år tillbaka arbetar Torg
ny Roxå med högskolepedagogisk utveck
ling på LTH. Men den 10 mars, dagen före 
Sveriges första dödsfall i corona, är han på 
semester med sin fru Eva Bartonek i Jämt
landsfjällen. De har just tagit sig uppför en 
lång backe på turskidor efter att ha läm
nat Storulvåns fjällstation mot Sylarna. Tack 
och lov är det inte fjällvandring med rygg
säck och tält som Torgny Roxå och hans fru 
vanligtvis gör.

– Då hade vi varit ensamma och då hade 
det varit kört, säger han.

För när de når toppen är de varma och 
stannar för att lätta på klädseln. Att gå på 
tur med skidor är nytt för paret som därför 

Torgny Roxås hjärta stannade på 
fjället där oddsen att överleva ett 
hjärtstopp är försvinnande små. 

Men alla stjärnor stod rätt och 
ledde till en osannolik räddning.

på djupet.
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valt att vara med i en grupp med guide. På 
krönet stannar gruppen och tränger ihop 
sig för att ta ett foto. Det sista Torgny Roxå 
minns är att han pratar glatt om hur god mat 
de ska få på kvällen.

– Sen blir det bara svart. Inga förnimmel
ser, inget ljus i tunneln. Jag är bara borta – 
döden är inget, säger han.

HAN LIGGER ORÖRLIG, andas inte och hjär
tat har slutat slå. Guiderna på plats är två kil
lar i tjugoårsåldern. De har nyligen gått en 
hjärt och lungräddningskurs och de gör allt 
rätt. Samtidigt som en av dem sätter igång 
med hjärtlungräddning larmar den andra 
ambulanshelikopter, fjällräddningen och 
fjällstationen som ju bara är liten bit bort.

– Under tio minuter turas de om att hål
la mig vid liv. Det var tur för mig att de var 
hur vältränade som helst – det är jobbigt att 
hålla på så länge.

En person nere på fjällstationen slänger 
sig iväg på skoter, utan att ta på sig ytterklä
derna, med hjärtstartaren i högsta hugg. I 
tio evighetslånga minuter står Torgny Roxås 
hjärta stilla. 

– För mig var detta ett fysiskt trauma. 
För min fru blev det ett psykologiskt trau
ma, säger han.

Skotern med hjärtstartaren kommer 
fram och de börjar defibrileringen. Plötsligt 
hörs ett ljud från honom.

– Förmodligen drog jag efter andan. 
”Det där lät bra” ska en kvinna i gruppen 
som också råkade vara sjuksköterska, ha 
sagt till min fru.

TORGNY ROXÅ UPPLEVER glimtar av med
vetande, då han känner sig som en fisk på 
land som kippar efter andan. Hjärtstopp gör 
att hjärtat slutar pumpa och kroppens or
gan inte får det syre som behövs. För hjär
nan är varje minut utan syre en katastrof, så 
att guiderna håller igång cirkulationen med 
hjärt och lungräddning är avgörande. Efter 
ytterligare tio minuter är fjällräddningen på 
plats med syrgasmask, som han får andas i. 
Till slut landar helikoptern på berget.

– Oddsen var ohyggligt dåliga från början 
– men helikoptern var ledig, vädret var fint. 
Det är fantastiskt att allt stämde.

Torgny Roxås första tydliga minne efter 

hjärtstoppet är att en läkare på sjukhuset i 
Östersund visar en bild av hans hjärta på en 
skärm. Det är fullt av förträngningar i blod
kärlen runt hjärtat.

– Mitt hjärta kunde ha stannat när som 
helst. Till exempel när jag var ute och trä
nade inför resan ensam med min ryggsäck 
varje dag i Lund. 

TAJMINGEN MED CORONA gjorde att Torg
ny Roxå, efter en bypassoperation i Umeå 
och rehabilitering, inte kom tillbaka till ar
betsplatsen på LTH. Han och hans fru, som 
är redaktör på Vetenskap och hälsa, arbetar 
sedan dess hemifrån och har fått följa restrik
tionerna noga. Trots att han knappt har kun
nat träffa vänner och kollegor har han känt 
ett stort stöd från dem. Många har hört av 
sig och han har blivit positivt överraskad och 
påmind om de gemenskaper han är en del av.

– Något som kan göra livet tungt är när 

man tappar blicken för de stöttor man har 
runt sig. Jag har fått en ny blick för vilka stöt
tor jag har i livet, säger han och tillägger att 
de största stödet har hustrun Eva och hans 
två vuxna döttrar stått för.

Han tar nu lite lättare på livet och arbetet 
och menar att han hittat tillbaka till kreati
viteten som han upplevde när han började 
arbeta som högskolepedagogisk utvecklare 
för 33 år sedan.

– Då flödade kreativiteten. Vi stöttade 
individer och hittade på alla möjliga sätt att 
utveckla undervisningen.

Men efter han doktorerat i högskolepe
dagogisk utveckling tycker han att det blev 
mindre lekfullhet i hans attityd till arbetet. 
Forskningskostymen bidrog med en tyngd 
som ibland hämmade.

– Nu har jag blivit friare i tanken igen och 
litar mer på min intuition, som jag tror var 
min styrka från början.

”Nu har jag blivit friare i tanken igen 
och litar mer på min intuition, som jag 
tror var min styrka från början.”

t

Torgny Roxå och hans fru brukar vanligtvis fjällvandra ensamma med ryggsäck och tält, men 
lyckligtvis ingick de i en grupp när olyckan var framme. foto: privat
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Torgny Roxå stortrivs fortfarande på LTH, 
som han tycker präglas av action och ett fo
kus på lösningar. Men han funderar ändå på 
att gå ner i arbetstid för att kunna få mer 
tid till återhämtning. Efter hjärtstoppet har 
han också lyckats sänka sitt höga blodtryck.

– Jag har dragit ner på sötsaker, trots att 
jag älskar sött. Inte en enda cocacola har 
jag druckit sen i mars…

MEN ARBETSLUSTEN är fortfarande stor 
och han tycker att han på senare år fått 
kvitto på att saker som de har genomfört 
genom åren vid Genombrottet, LTHs pe
dagogiska stöd och utvecklingsenhet, har 
fungerat. 

– Vi vet att studenterna tycker att under
visningen blir bättre för varje år, för vi mäter 
det. Det gör mig extra motiverad!

Sedan 2003 har kursutvärderingarna på 
LTH jämförts med varandra och utvecklats 
linjärt. Undantaget är en dipp i år då mycket 

undervisning bedrivits digitalt. Torgny Roxå 
tror också att LTH:s belöningssystem Excel
lent Teaching Practitioner är en av de vik
tigaste sakerna som han varit med om att 
införa.

– En duktig lärare kan efter pedagogisk 
fortbildning och kollegial bedömning erövra 
ett ETPdiplom. Det ger anseende, ett löne
påslag och extra pengar till institutionen. 
Det har ändrat hur man ser på och pratar 
om undervisning.

HAN SER SIG SJÄLV som en gränsgångare, 
som började med litteraturvetenskap och 
fortsatte på LTH och med högskolepeda
gogik. Han är också forskaren som brinner 
för undervisning.

– Det är mycket roligare att vara utveck
lare än forskare. Men jag forskar fortfaran
de ibland, när organisationen behöver svar 
på frågor.

Nio månader efter hjärtstoppet känner 

Torgny Roxå sig helt frisk. Han är inte rädd 
för att samma sak ska hända igen. 

– Jag litar ju på vetenskapen och statis
tiken ser bra ut. För de på sjukhuset var by
passoperationen rutin – som att byta olja 
på en bil.

OPERATIONEN INNEBAR att friska blodkärl 
togs ifrån vaden och lades som en ringled 
runt hjärtat. Nu strömmar blodet precis som 
det ska. Men insikten om att vad som helst 
kan hända i livet har fått ett helt nytt fäste i 
honom. Den sitter i kroppen och är inte en 
abstrakt tanke längre.

– Men jag lever inte i skuggan av döden, 
det blir ju livsångest. Döden i sig har inget 
värde – men den är en kontrast som gör 
min tillvaro idag mustigare, varmare och 
med mer textur.

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: KENNET RUONA

Torgny Roxå har nu återhämtat sig efter den mirakulösa räddningen på fjället. Han har inte själv gått någon HLRutbildning, men det ska det 
bli ändring på så fort coronan tillåter. – Jag tror ju på problembaserat lärande, säger han.

t



V änta lite, jag ska sätta på högtalaren. Det är lätt
are att prata om man kan gestikulera samtidigt, 
säger Carl Hampus Lyttkens.

Det blir tyst i luren en kort stund och sedan 
börjar en berättelse om en konfirmationspresent som blev en 
livslång fascination. 

Carl Hampus Lyttkens är professor i nationalekonomi och 
docent i ekonomisk historia, men hans akademiska bana bör
jade med matematik – och konsthistoria.

– Jag fick Alf Henrikssons Antikens historier i konfirmations
present 1969. Det är en underbar bok. Senare, under mitt tred
je år på universitetet, fick jag chans att tillbringa tre månader 
på Svenska institutet i Athen. Det var en fantastisk tid. Då fast
nade jag definitivt för antiken, säger Carl Hampus Lyttkens.

Större delen av sin forskargärning har han fokuserat på häl
soekonomi, men sedan slutet av 1980talet har han också pu
blicerat vetenskapliga artiklar med koppling till antiken. Han 
ser paralleller mellan de båda fälten.

Vad kan vi i dag lära oss av antikens människor 
och institutionella system? Massor! 
     Carl Hampus Lyttkens har studerat 
institu tioner som skattesystem och 
demokrati i antikens Grekland i mer 
än trettio år.

Lär av antiken!
t
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– Allt jag gör handlar om att förstå män
niskors drivkrafter i samhället. Och båda 
ämnena är ju till sin natur tvärvetenskapliga.

I boken Economic Analysis of Institutio-
nal Change in Ancient Greece samman
fattar Carl Hampus Lyttkens många år av 
antikforskning. Bland annat tar han upp att 
drivkrafterna bakom det första fröet till de
mokrati handlade om egenintresse – demo
krati blev till som en oförutsedd konsekvens 
av att ledare som Solon och Kleisthenes för
sökte rädda sin egen makt. Institutionella 
förändringar kommer sällan till för att ett 
bättre alternativ har dykt upp, utan för att 
man snabbt måste förhindra något otrevligt 
från att hända, enligt Lyttkens. 

– Det går att knyta an till dagens för
ändringsbeteende, till exempel när det gäl
ler klimatfrågan: det kommer bli värre innan 
det blir bättre. Förändring sker först vid allra 
sista chansen.

DEN ATHENSKA DEMOKRATIN var något 
som utvecklades under många år. Det gick 
framåt, och det gick bakåt, beroende på 
krig och på vem som för tillfället regerade.

– Om man tar ett litet steg blir det lätt 
att man tar ett steg till. Tar man tillräckligt 
många så når man effekt och förändring, i 
det här fallet ett demokratiskt styrelseskick. 
På 400talet före Kristus nådde man en pe
riod då ämbetsmän får betalt och beslut fat
tas av folkförsamlingen. Det är en riktigt ra

dikal och häftig period, säger Carl Hampus 
Lyttkens och tillägger:

– Men vi ska komma ihåg att även om 
grekerna uppfann begreppet demokrati, så 
är det här inte en demokrati med moder
na ögon. Det 
var en demo
krati för vuxna 
män, där icke
medborgare, 
kvinnor och 
slavar inte in
gick.

I sin forsk
ning använder 
Carl Hampus Lyttkens antikens Grekland 
som ett laboratorium för att studera effek
terna av institutionella förändringar.

– Med de små grekiska stadsstaterna kan 
vi testa och se – verkar det som att männ
iskor beter sig enligt de ekonomiska grund
modellerna eller inte? Vi vet vilka regler som 
gällde och vilka förändringar man gjorde, 
och därmed kan vi kontrollera om det stäm
mer med våra ekonomiska modeller för oli
ka politiska system.

ETT EXEMPEL är skattesystemet. Carl Ham
pus Lyttkens menar att just skatterna är en 
utmärkt mätare av hur ett samhälle fung
erar.

– Hur vi beskattas och hur vi accepterar 
beskattning säger mycket om vårt samhäl

le. Skatter förekommer överallt i historien 
och har en tydlig inverkan på utveckling
en för marknadsekonomin. Staten kräver in 
skatter i form av pengar och då måste man 
skaffa sig pengar och därmed börja köpa 
och sälja varor.

TIDIGARE FANNS DET bland historiker en 
uppfattning om att dagens nationalekono
miska teorier inte går att applicera på de an
tika samhällena.

– Men vi är alla människor. Antikens 
människor och dagens är inte så olika. Det 
går att dra mycket paralleller oss emellan. 
I antikens Grekland avancerades det inom 
matematik, geometri, sjukvård, filosofi, his
toria, teater – sånt som man känner igen i da
gens samhälle, säger Carl Hampus Lyttkens.

Han har forskat sig igenom flera institu
tioner i det antika Grekland, främst med fo
kus på Athen. Från skattesystem till hur äm
betsmän valdes ut genom lotteri. Närmast 
väntar mer fokus på slaveriets funktion och 
betydelse i det antika samhället.

Carl Ham
pus Lyttkens 
intresse för 
antika samhäl
leliga struktu
rer har gjort 
att han till sin 
professur i na
tionalekonomi 
även kan räk

na en docentur i ekonomisk historia. Han 
har också hunnit bli personlig vän med 
Stanford professorn Douglass North (1920–
2015), vars teorier om institutionell föränd
ring har influerat Carl Hampus Lyttkens 
egen antikforskning. Lundaprofessorerna 
Ingemar Ståhl och Lennart Jörberg stöttade 
Carl Hampus Lyttkens antikintresse och ord
nade den första kontakten mellan honom 
och Douglass North i slutet av 1980talet.

– Han bjöd in mig till St. Louis och jag 
bodde hemma hos honom och hans fru ett 
par veckor. 1993 kom Douglass till Lund på 
konferens. Döm av min förvåning och glädje 
när det ett par månader senare meddelades 
att han fått Nobelpriset i ekonomi!

LOUISE LARSSON

”Med de små grekiska 
stadsstaterna kan vi testa och se 
– verkar det som att människor 
beter sig enligt de ekonomiska 
grundmodellerna eller inte?” 

t

Carl Hampus Lyttkens är 
professor i nationaleko
nomi och docent i eko
nomisk historia vid Eko
nomihögskolan och gör 
gärna kopplingar till an
tiken i sin forskning. 
foto: johan persson
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Likt en mannekäng från 60-ta-
let glider hon in i Grand Hotels 
vackra entré. Klädd i en rutmönst-
rad retrodräkt i brunt och vitt med 
en koboltblå tröja från samma 
decennium. 
   Det handlar om Maria Sörens-
son, oldfluencer på Instagram och 
studievägledare på LTH.

Studievägledare med stil

Här, i den luftiga foajén under kristallkro
norna och porträttet på Fritjof Nilsson Pira
ten som håller ett vakande öga, känns inter
vjusituationen coronatrygg. 

– En av Lunds vackraste platser, tycker 
Maria Sörensson som smälter väl in i miljön 
med accessoarer som breda guldsmycken 
och tunna stövletter med leopardmönstra
de pälsstrimmor. 

Men hon saknar ändå sitt kontor på LTH i 
Ehuset där hon sällan är nu i pandemitider. 
På Instagram är hon desto mer. Hon kallar 
sig oldfluencer och har döpt sitt konto till 
Aginginstyle.

– Jag vill inspirera kvinnor över sextio att 
våga uttrycka sig själva med hjälp av kläder. 
Det får gärna vara lite djärva kombinatio
ner med något som sticker ut. Tuffa äldre 
starka kvinnor börjar ta plats och det vill jag 
uppmuntra!

HON STARTADE SITT KONTO för tre år sedan 
och har redan över 8 000 följare. Många i 
USA och Storbritannien och nu börjar det 
ta fart i Sverige också. Det är mest kvinnor 
som låter sig inspireras av hennes olika kläd
stilar som hon skapar och kombinerar med 
plagg från sin mammas garderob. Mamma 
Kim Sörensson var modedirektris och gick 
bort för fem år sedan nittio år gammal. Ef
ter sig lämnade hon klänningar, kappor, kjo
lar, byxor, blusar och skor i hundratals – klä
der av hög kvalitet, omöjliga att slänga för 
en klädintresserad dotter med dito döttrar. 

– Man slänger inte heller en klänning 
som varit med om något jätteroligt. Det 
finns mycket minnen med kläder, säger Ma
ria Sörensson.

 Det var med döttrarna, som numera 
bor i Stockholm, som hennes Instagramresa 
startade. De skickade sms till varandra med 
”dagens outfit”. Efter ett tag föreslog de sin 
mamma att lägga upp bilderna på Instagram.

– Jag har förstått att min styrka på Insta
gram är hur jag stylar och hur jag uttrycker 
det genom mitt kroppsspråk med mycket 
gester, säger hon. 

På senare tid har Maria Sörensson kon
taktats av designers och andra i modebran
schen som gärna vill samarbeta med henne. 
Hon är noga med att de samarbetena måste 
stämma med hennes egen syn på kvinnor 
och kläder. Annars får det vara. 

– Jag har aldrig räknat med att detta ska 
ge någon inkomst och pengar är ingen driv
kraft. Men jag tycker mycket om att få styla 

Bildtext

 folk.

och vill gärna utveckla den delen i framtiden.
Sedan tjugo år arbetar hon på LTH. Dit 

kom hon som studievägledare från Lärar
högskolan via Katedralskolan och Spyken i 
en tid då universitetet beslutat att satsa på 
utbildade studie och karriärvägledare. Det 
var inte helt lätt att komma till den manliga 
tekniska världen som Maria Sörensson gjor
de då – och hon var dessutom ganska ensam 
inom sin yrkeskategori. Centraliseringen av 
studie och karriärvägledningen för ett fem
tontal år sedan betydde mycket för både ar
betsmiljön och utvecklingen av yrket. 

– Nu sitter vi elva stycken tillsammans och 
har kunnat renodla vår kompetens och ut
veckla bra karriärprogram och exklusiv råd
givning. Idag har jag ett fantastiskt arbete. 

DET ÄR INTE BARA STUDENTER och arbets
kamrater som Maria Sörensson saknar nu i 
pandemitider. Även cykelturen på morgo
nen upp till LTH från Nilstorp där hon bor.

– Den ger en sådan start på dagen och 
får mig att komma igång och må bra.

Träningen som är viktig i vanliga fall är 
tillfälligt satt på paus. Som 61åring började 
Maria Sörensson med veteranfriidrott och 
har tävlat i VeteranSM både i löpning, dis
kus och kula. 

– Det är fantastiskt att se män i 90års
åldern springa hundra meter och kvinnor i 
75årsåldern tävla i stavhopp. Då får man 
perspektiv och slutar gnälla över småkräm
por som kommer med åldern.

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

MARIA SÖRENSSON

ARBETE: Karriär och studievägledare.
AKTUELL: Som oldfluencer på Insta
gram.
FAMILJ: Maken Kurt, en son och två 
döttrar.
INTRESSEN: Kläder, styling, veteran
friidrott.

Maria Sörensson vill inspirera kvinnor över 
60 att uttrycka sig själva med hjälp av kläder.
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MIKAEL MERY KARLSSON
Gå eller rulla – alla vill knulla
(Arkiv)

LSS, lagen om särskilt stöd till funktionshindrade, innebar stora 
förbättringar i livskvalité för funktionshindrade i Sverige, även när 
det gällde möjligheter till sexuella relationer. Men nedskärning
arna på 2010talet blev katastrofala och författaren Mikael Mery 
Karlsson menar att kampen mot nedskärningar är en av vår tids 
viktigaste sexualpolitiska frågor. Boken är hans avhandling.

JAN LEXELL & CHRISTINA BROGÅRDH
Skriva, granska och publicera 
vetenskapliga arbeten
(Studentlitteratur) 

Boken är ett praktiskt stöd för hur man kan utveckla sig som ve
tenskaplig skribent och ger många konkreta tips om den veten
skapliga skrivprocessen, vikten av centrala budskap, synopsis, 
granskning och publicering. Boken vänder sig främst till master
studenter och doktorander, men även seniora forskare.

PETRI KAJONIUS & ANNA DÅDERMAN
Vem är du?
(Fri tanke)

Boken riktar sig både till privatpersoner och chefer som vill få ett 
vetenskapligt stöd för att förstå olika personligheter. Författarna är 
psykologiforskare och skriver om Big fivemodellen som på veten
skaplig grund överglänser andra mindre beforskade modeller för 
att mäta personlighet. De sammanfattar den senaste forskningen 
inom personlighetspsykologi som utgår ifrån att alla människor 
påverkas mest av fem huvudsakliga personlighetsdrag: öppenhet, 
samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet/värme och neuroticism.

Hur smädar man en fähund eller visar sin 
glädje vid ett bröllop eller sin sorg vid en be
gravning? Ofta genom en dikt på 1600 och 
1700talen, kanske svenska eller latin, tyska 
eller till och med grekiska. De fyra redaktö
rerna är från Språk och litteraturcentrum och 
flera lundaforskare bidrar i denna antologi. 

Hur har forsknings-
etiken förändrats de 
senaste åren?
– Vi går mot mer reglering och stan
dardisering, samma ska gälla för alla 
oavsett disciplin. Här finns en risk att 
fokus hamnar fel, att etik handlar 
mer om teknikaliteter än om faktiska 
dilemman.

Vad utmärker din bok?
– Den fokuserar på forskningsetik 
i praktiken, de etiska frågor och 
dilemman som uppkommer i olika 
stadier av forskningsprocessen. 

Den tar också upp etiska 
koder och lagar som vi 
måste förhålla oss till.

Finns det ett glapp 
mellan forskningseti-
ken i teori och praktik?
– Jag ser en tendens att 
samhällskunskapen, på 
grund av den biomedi
cinska normen i etiklagar 

och regleringar, hamnar i ett plikt
troget ”etikrabblande” snarare än att 
se vad etiken betyder i ett specifikt 
projekt. Etiken är inte ”färdighante
rad” när en etisk nämnd har gett klar
tecken för studien – nya etiska frågor 
uppstår under resans gång.

SARA ELDÉN
Forskningsetik
(Studentlitteratur)

Dikter för speciella tillfällen

Arne Jönsson skriver om dikter i anslutning 
till universitetets invigning, Christina Svens
son behandlar Tegnérs tillfällesdiktning och 
Fredrik Tersmeden en diktande Sophia Friis, 
en gång Lundabo. Och Cajsa Sjöberg presen
terar biskop Winstrups dikter i sin ungdom till 
systern Anna och hennes bröllop.

boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

VALBORG LINDGÄRDE, ARNE JÖNSSON, DANIEL MÖLLER, ARSENII VETUSHKOKALEVICH
Att dikta för livet, döden och evigheten
(Makadam)

Sara Eldén, docent i sociologi
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U nder coronavåren har vi märkt att mycket kan göras, 
och göras bra, på distans. Men det är något som sak
nas: det fysiska mötet. Det är tröttande att enbart 
vara digital, och livet har blivit så mycket tråkigare!

En av Lunds universitets starkaste konkurrensfördelar är staden 
Lund och våra fysiska mötesplatser. Jag anser att platsen och de 
fysiska miljöerna kommer att bli än viktigare i framtiden när kon
kurrensen om studenter hårdnar. Hotet kommer både från tradi
tionella topprankade universitet som skalar 
upp sin onlineundervisning och från nya aktö
rer med aggressiv marknadsföring. 

Därför måste vi vinnlägga oss om att ut
veckla attraktionskraft inklusive våra fysiska 
miljöer. Detta gäller inte minst våra under
visningsmiljöer. Lunds universitet borde vara 
ledande och nytänkande när det gäller att 
skapa innovativa lärandemiljöer och nya un
dervisningsformer. Coronapandemin har gett 
oss en ”crash course” i distansundervisning, men också visat att vi 
inte var redo. Nu är det dags att ta detta som ett avstamp för att 
satsa framåt, digitalt såväl som fysiskt!

UNDER MINA ÅR SOM REKTOR för LTH har jag försökt driva frågan 
om utveckling av campus med ett speciellt fokus på utemiljöerna. 
LTH:s campus, med Klas Anshelms särpräglade arkitektur, är en 
grön lunga som numera kan sägas ligga ”mitt i stan”. Men det är 
ett campus som är kraftigt underutnyttjat, med eftersatt under
håll. Vi borde utnyttja dess fulla potential! 

Detta gäller i lika hög grad stora delar av Lunds universitet. Vi 
talar om Kunskapsstråket, men jag ser vissa nedslag istället för en 
sammanhållen enhet. Borde vi inte se till att synas bättre – som 
Sveriges största universitet, i Sveriges mest utpräglade student
stad? Och vara synliga för fler än dem som trampat Lunds gator i 
decennier?

Nu ska vi bygga nytt i Science Village på Brunnshög, vilket ger 

Attraktiva miljöer för studenter kommer att bli allt viktigare när den 
digitala, internationella konkurrensen ökar. Men för att kunna göra de 
satsningar som krävs behöver hyresvärden Akademiska hus få ett för-
nyat uppdrag. Det skriver Viktor Öwall, avgående rektor för LTH.

fantastiska möjligheter till nytänkande i fråga om kreativa miljöer. 
Men vi får inte glömma det existerande. Både Kungshuset och 
”Vita huset” har stått igenbommade länge, och vi behöver få fart 
i processen för dessa ikoniska byggnader!

SÅ VAD HAR JAG LYCKATS FÖRÄNDRA under mina sex år som de
kan? En del och ändå alltför lite. Tillsammans med vår största hy
resvärd, Akademiska Hus, har vi drivit flera projekt som präglats 

av goda idéer och positiv dialog. Tyvärr har det 
varit svårt att gå från ord till handling. 

Akademiska Hus borde förstå att deras af
färsmodell – trots monopolställningen – är hotad 
eftersom många svenska lärosäten kommer att 
stå inför en rejäl nedförsbacke när de på allvar får 
konkurrens från de digitala aktörer som inklude
rar världens främsta universitet.

Därför måste de fysiska miljöerna – både in
omhus och utomhus – utvecklas och bli betydligt 

mer attraktiva. Det är hög tid för våra hyresvärdar att ta ett större 
ansvar och se till att universitetens miljöer utformas så att de för
mår locka studenter, forskare och anställda och samtidigt stödjer 
samverkan med det omgivande samhället. Alla nödvändiga inves
teringar kan då inte bekostas av ökade hyresintäkter.

Om Akademiska Hus – som i uppdraget från riksdagen ska 
”verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets och 
högskoleområden” – inte tar krafttag kommer lärosäten att 
knäckas, antingen till följd av bortfall av studenter eller orimliga 
hyresnivåer. Kanske är det dags för regering och riksdag att se 
över uppdraget för Akademiska Hus?

På andra sidan årsskiftet lämnar jag posten som LTH:s rektor. 
Frågan om universitetsmiljöerna är en av de större farhågor jag 
hyser inför framtiden. Den måste lösas om Sverige – i praktiken – 
ska stå starkt som kunskapsnation.

VIKTOR ÖWALL
REKTOR LTH

Hårdare konkurrens kräver
satsning på attraktiva miljöer

”Akademiska Hus 
borde förstå att deras 
affärsmodell – trots 
monopolställningen 
– är hotad.”

gästtyckaren.
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på jobbet.

PSYKOLOGI. Det som spelar störst 
roll för hur man trivs med att arbeta 
hemifrån är ens personlighetsdrag. 
Extroverta personer trivs bättre 
än introverta enligt en rapport om 
distansarbete.

Drygt 500 svenskar svarade på ett 60tal 
frågor kring sina förutsättningar och upp
levelser av att arbeta hemifrån efter våren 
2020. Det ledde till rapporten ”Hemarbete 
– flexibelt arbete är det nya normala”.

– Det kan låta paradoxalt men att vara ex
trovert är den viktigaste faktorn för hur man 
upplever distansarbetet, säger Petri Kajoni
us, docent i beteendevetenskapliga mät
ningar och en av författarna till rapporten.

DET HANDLAR OM att extroverta hämtar 
energi och lust från utmaningar och käns
lan av att ”det här ska vi lösa tillsammans”. 
Dessutom blir de mindre isolerade efter
som de håller igång fler relationer utanför 
arbetsplatsen. På grund av covid19 finns 
det extra anledningar både till att ringa en 
vän och leta lösningar tillsammans på job
bet, två saker som extroverta går igång på. 
Petri Kajonius menar att extroverta troligt
vis är till och med mer motiverade under 
pandemin än vanligtvis. Men för introverta 
är det tvärtom.

–Introverta personer har i större ut
sträckning svårare att hitta den där extra 
energin och gnistan, och det bör man som 
chef vara medveten om, säger han.

Han menar att det finns mycket att vinna 
på att lära känna sina medarbetare bättre 
utifrån ”The Big Five” inom personlighets
psykologi: extroversion, neuroticism, välvil

lighet, samvetsgrannhet och öppenhet*.
– Chefer behöver behandla olika indivi

der olika – efter deras förmågor och person
lighetsdrag. Och det som spelar mest roll för 
hur man upplever situationen, pandemi eller 
inte, är om man är extrovert eller introvert, 
säger Petri Kajonius.

Under pandemin bör man som chef vara 
noga med feedback och gärna höra av sig 
en extra gång till introverta medarbetare. 
Enkäten visade också att för att trivas och 
prestera hemma så var, förutom extrover
sion, familjesituationen central. Men hur 
många man är hemma eller om man bor litet 

eller stort gav inga utslag i enkätresultatet. 
– Trivs de andra i hemmet inte med sitt 

så blir det svårt att koncentrera sig och kon
centrationsmöjligheter vet vi är viktiga för 
arbetsglädjen, säger Petri Kajonius .

Att kunna sitta och arbeta på en tyst 
plats är inte nog, menar han. För om gym
nasisten inte orkar med sin skola, partnern 
är omotiverad till sitt jobb eller barnen kom
mer hem från skolan på dåligt humör – då är 
det svårt att fokusera på arbetet. Och även 
om man bor ensam kan man bli störd av 
hushållsarbete och sina egna tankar på ett 
annat sätt i hemmiljön. 

– För en del är det helt enkelt lättare att 
koncentrera sig på arbetsplatsen.

RAPPORTEN VISAR att många har trivts med 
sitt hemarbete och också har nått sina mål 
med arbetet. Efter pandemin menar förfat
tarna att minst en miljon svenskar kommer 
att fortsätta arbeta delvis hemifrån. Det nya 
normala arbetslivet blir mer flexibelt.

– Det blir ingen revolution för de flesta 
vill komma in på arbetet och träffas ibland. 
Men arbetsgivarna borde bli mer tillåtande, 
både när det gäller att arbeta hemifrån och 
att kunna välja att delta digitalt i möten.

JENNY LOFTRUP

* Nyligen har Petri Kajonius och Anna Dåder
man kommit ut med boken ”Vem är du?” där 
de sammanfattar modern forskning inom 
personlighetspsykologi, där ”The Big Five” är 
centrala begrepp. 

RAPPORT OM HEMARBETE
Rapporten ”Hemarbete – det flexi
bla arbetslivet är det nya normala” 
är gjord online av enkätföretaget 
Netigate tillsammans med Mårten 
Westberg (EIBA), Stefan Tengblad 
(Göteborgs universitet) samt Petri 
Kajonius (Institutionen för psykologi 
vid Lunds universitet). Målet med 
undersökningen har varit att hjälpa 
svenska företag och organisationer 
att förbereda sig för framtidens 
arbetsplats.

Extroverta trivs 
bättre med hemarbete 
än introverta

Petri Kajonius är en av författarna till rap
porten. foto: andreas olsson
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 LOKALUTVECKLING. Medel för forskning 
och undervisning skiljer sig åt mellan fakul
teter. Skillnaderna beror på att viss verk
samhet anses behöva mer kostnadskrävan
de lokaler, utrustning och undervisning. 
Tilldelningen tar alltså höjd för att kostna
der varierar. Principiellt kunde därför fakul
teterna själva svara för sin lokalutveckling. 
Fram till 1993 fungerade det också så när 
fakulteterna fick medel direkt från staten. 
Biomedicinsk centrum, BMC, var den sista 
byggnaden som beviljades av regeringen. 
Därefter fick universitetet en gemensam 
ekonomi och omfördelning mellan fakulte
ter blev möjlig. 

För en helhetsbild räcker det inte att stu
dera nuläget. Universitetsstyrelsen har där
för redovisat medel som beviljats för lokaler 
mellan 1998–2013 (se styrelsens PM revi
derad 191020). Större belopp som då per
manent överförts är 13 miljoner kronor till 
humaniora/teologi, 14 miljoner till LTH, och 
29 miljoner kronor till naturvetenskap (23 
miljoner utgör stöd till Kemicentrum). Även 
efter 2013 har tagits beslut om lokalstöd 
varav de största posterna är 5 miljoner till 
humaniora/teologi och 3 miljoner till sam
hällsvetenskap. 

Mestadels gäller detta forskningsmedel. 
Om utbildningsmedel används finns risk för 
omfördelning från utbildningar med låg er
sättning till de med högre, vilket också har 

insändare. Skriv till LUM! lum@lu.se 

Dela inte universitetet 
i två olika läger! 

skett. Dessutom sker investeringar av en
gångskaraktär. Flera fakulteter har motta
git engångsbelopp, men de största gäller 
550 miljoner kronor till ESS och 89 miljoner 
till Medicon Village. 

Att prioritera innebär att främja viss verk
samhet medan annan står tillbaka. Under 
den redovisade perioden har lokalbehov 
vid HTfakulteten liksom vid LTH och natur
vetenskap, i synnerhet kemi, prioriterats. 
Lokalstöd har gått både till fakulteter där 
”prislappen” för undervisning är låg och till 
fakulteter med högre prislapp. 

Här liksom i andra situationer är det alltså 
fel att analysera LU:s verksamhet utifrån ett 
tudelat synsätt med medicinnaturveten
skapteknik på ena sidan och ekonomihu
maniora/teologijuridiksamhällsvetenskap 
på den andra (var konstnärliga placeras är 
ofta oklart). En korrekt analys kräver att man 
frigör sig från fördomsfullt skapade gruppe
ringar och istället studerar enskilda fakulte
ters situation. 

Styrelsens PM visar hur pengar har förde
lats under tjugo år och utgör därför ett bra 
underlag för analys och framtida beslut om 
lokalutveckling.

ANN-KATRIN BÄCKLUND, 
DEKAN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA 

FAKULTETEN 2009–2017 
LEDAMOT I UNIVERSITETSSTYRELSEN 

2013–2020

AnnKatrin Bäcklund:

Apropå debattartiklarna i föregående LUM mellan studenterna vid 
samhällsvetenskap, humaniora och teologi och rektor om satsningen på 
Science Village, ger Ann-Katrin Bäcklund, tidigare dekan och ledamot i 
universitetsstyrelsen, en bakgrund till hur styrelsen tidigare beslutat om 
stöd till lokalutveckling. 

18 DECEMBER Docentföreläsning 
i medicinsk strålningsfysik. Sofie Ce
berg: ”Strålning: vad är egentligen 
farligt och vad är vår förutfattade 
mening? Kl 14.00–15.00. För länk se 
lu.se/events.

20 JANUARI Lunchseminarium: 
WordDiagnostics – Ett AI-baserat 
beslutsstöd för mental ohälsa. För 
anmälan se lu.se/events. En länk kom
mer därefter att skickas ut för delta
gande via zoomplattformen.

22 JANUARI: Rektorsinstallation. 
Lunds universitets nya rektor installeras 
vid en högtidlig ceremoni som kommer 
att utformas efter rådande restriktio
ner och följa Folkhälsomyndigheternas 
rekommendationer. För uppdatering
ar se lu.se/events. Vid frågor kontakta 
overmarskalk@rektor.lu.se

29 JANUARI: AI Lund-förmiddag om 
AI i offentlig sektor. Kl 9.00–12.00 
online. För anmälan se lu.se/events. En 
länk kommer därefter att skickas ut för 
deltagande via zoomplattformen.
Vid frågor kontakta jonas.wisbrant@
cs.lth.se

på gång.

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

 Manusstopp Utkommer

LUM 1 25 januari 11 februari

LUM 2 12 mars 31 mars

LUM 3 10 maj 27 maj 

Utgivningsplan LUM 
våren 2021



38                          LUM NR 6 | 2020

hänt.

Två fakulteter, den humanistiska och medi
cinska, har utsett sina hedersdoktorer för 
nästa år. 

Det är antikveta
ren Penelope J.E. 
 Davies, professor i 
konsthistoria vid Uni
versity of Texas i Aus
tin, som utsetts till 
hedersdoktor vid Hu
manistiska fakulteten. 
Hon har ett engage
rat och mångårigt 
samarbete med särskilt forskare vid Institu
tionen för arkeologi och antikens historia.

Medicinska fakulteten har utsett ”nest
orn inom logopedin” professor Laurence 
B. Leonard. Han är verksam vid Purdue 
University i USA och har under en lång 
och betydelsefull karriär studerat orsaker

Mest citerade forskare
Analysföretaget Clarivate Analytics listar 
varje år världens mest inflytelserika fors
kare. Med på listan finns bland andra lun
daforskarna Sara Linse, professor i bio
kemi, Oskar Hansson, professor i klinisk 
minnesforskning (se även sidan 17), och 
Johannes Rousk, professor i markmikro
biologi.

Pengar från RJ 
till religionshistoriker 

Kristina Myrvold, 
forskare i religions
historia, har bevil
jats 3 515 000 kro
nor av Riksbankens 
Jubileumsfond för 
forskningsprojektet 
”Ikoniska skrifter i ko
loniala Punjab: Sikhisk 
religion, tryckkultur och politik.”

En systemutvecklare inom hu-
maniora/teologi och projekt-
ledarna bakom den digitala 
lärplattformen Canvas får 
universitetets administrativa 
pris i år.

Det handlar 
om Rikard 
Stymne som i 
nomineringen 
beskrivs som en 
fenomenal pro
blemlösare som 
flitigt anlitas 
också utanför 
HTfakulteterna 
och har gjort LU som helhet stora 
tjänster genom kreativa lösningar 
på problem i utvecklingsprocesser. 

Projektledarna Jennie Paldanius 
(LDC) och Maria Hedberg (AHU) har 
enligt nomineringen med energi 
och oförtröttlig kraft drivit Canvas 
framåt som under dessa kritiska 
pandemimånader nästintill fått en 
avgörande betydelse för undervis
ningen och utbildningen vid LU. 

Priset delas ut till medarbetare 
vid LU för utmärkta administrativa 
insatser av innovativ karaktär som 
bidragit till universitetets utveckling 
eller för service och effektivitet 
utöver det vanliga. Den totala pris
summan är 30 000 kronor och ska 
användas för egen kompetensut
veckling. 

Nyutsedda hedersdoktorer för 2021
na till och konsekven
serna av språkstör
ning hos barn. (Se 
artikel sidan 30 om 
logopedins 50årsju
bileum.) Fakulteten 
har även utsett reu
matologen professor 
 Tuhina Neogi, som 
är verksam vid Bos
ton University School of Medicine, USA. 
Hon är en världsledande expert inom de 

båda ledsjukdomar
na gikt och artros 
och inledde 2005 ett 
samarbete med av
delningen för orto
pedi vilket har blivit 
allt intensivare under 
årens lopp.

Penelope J.E. 
 Davies.

Laurence 
B. Leonard.

Tuhina Neogi.

Kristina Myrvold.

Årets tekniklöfte
Helena Linge vid LU:s Cancer
centrum har av Sydsvenska han
delskammaren utsetts till ”Årets 
tekniklöfte”. Hon får utmärkelsen 
för ett verktyg som hon har utveck
lat för att tidigt hitta de som över
levt cancer som barn och som fått 
problem senare i livet.

Helena Linge.

Rikard Stymne.

Jennie Paldanius och Maria Hedberg.

Administratörer prisas
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"

Grattis Orvar Löfgren...
... professor emeritus i etnolo-
gi som fått Allhemsstiftelsens 
pris till Einar Hansens minne. 

Du får det för din omfattande 
forskningsgärning ”som bidragit 
till en ökad förståelse av iden-
titeter, kulturella förhållanden 
och vardagsliv på båda sidor om 
sundet”. Hur känns det?
– Det var totalt oväntat. Underbart! 

Men just nu verkar de svensk-
danska kontakterna lite 
frusna?
– Ja det kan man lugnt säga. Och 
det finns en lång historia bakom det 
som handlar om att vi som länder 
är så lika. Vi har alltid speglat oss i 
varandra och har ett behov av att 
peka på våra olikheter. Det går upp 
och ner….

Prissumman är 250 000 kro-
nor – får man fråga vad du ska 
använda pengarna till?
– Just nu har jag inte en susning 
om det. Men det sporrar till vidare 
bokprojekt.

Har du något på gång och vad 
handlar det i så fall om?
– Jadå. Det har arbetsnamnet Resfe-
ber och handlar om hur vi i Öre
sundsregionen förflyttar oss. 

MARIA LINDH

Prisade medicinska 
forskare
Linda Johnson, fors
kare inom kardiovas
kulär epidemiologi får 
Sparbanken Skånes 
forskningspris 2020 
för sina nyskapande 
studier av faktorer 
som ökar risken att 
drabbas av förmaks
flimmer. Studierna kan komma att få stor 
klinisk betydelse för arbetet att tidigt iden
tifiera personer som riskerar att drabbas av 
stroke.

Och för sin mång
åriga forskning om 
stroke tilldelas Zaal 
Kokaia, professor i 
neurologi vid Institu
tionen för kliniska ve
tenskaper och Stam
cellscentrum, Bengt 
Falcks pris i neurove
tenskap. I motiveringen påpekas att Zaal 
Kokaias forskning skulle kunna utvecklas 
till en ny terapeutisk strategi för att återfå 
funktion efter stroke. ”Zaal Kokaia är utan 
tvekan en pionjär och internationellt le
dande inom detta forskningsfält”.

Bengt Falck är professor emeritus i his
tologi och en av Medicinska fakultetens in
ternationellt framstående forskare.

Dubbelt prisad 
i konstmusik
Musikförläggarnas Pris delas årligen 
ut till svenska låtskrivare, kompo
sitörer och textförfattare. Staffan 
Storm kammade hem ett av två pri
ser i konstmusik för sitt verk ”Nacht
seelse” i kategorin “Liten ensemble/
kammarmusik”. Verket är en stråk
kvartett inspirerad av en dikt från 
tidigt 1900tal. Staffan Storm är 
prodekan vid Konstnärliga fakulte
ten och universitetslektor i musik
teori och komposition. Han har ge
nom åren komponerat verk för flera 
av Sveriges ledande dirigenter och 
solister.

Stipendierad 
av Lars Salviusföreningen
Professor Anders Kjellberg vid Sociologis
ka institutionen har fått Lars Salviusförening
ens stipendium på 30 000 kronor. Förening
en  delar årligen ut stipendier till upphovsmän 
och utgivare vars verk används vid högskolor 
och universitet. Bidrag utdelas även till pro
jekt som i vid mening främjar den vetenskap
liga och populärvetenskapliga kommunika
tionsprocessen.

REDAKTÖR: MARIA LINDH

 Staffan Storm.

Linda Johnson.

Zaal Kokaia.

Orvar Löfgren.

Anders Kjellberg.
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Hallå Jan Lexell...
... professor i rehabiliteringsmedicin som handlett 14 
doktorander och nyligen, på uppdrag av Medicinska 
fakulteten, startat ett återkommande seminarium för 
doktorander om hur man skriver ”kappan”, samman-
fattningen som ska svepa in och helst lyfta hela av-
handlingen. Det visade sig vara hett efterlängtat.

Varför behöver doktoranderna 
bli bättre skribenter?
– Många doktorander är enligt min er
farenhet lite vilsna när det kommer till 
kappan – och det visade också frågor
na de ställde under seminariet, där över 
hundra doktorander deltog. En del får 
inte heller samma stöd av sina handleda
re i det här stadiet, som de fått tidigare i 
avhandlingsarbetet. En kappa är ett kre
ativt arbete på runt hundra sidor, varav 
cirka femtio är nyskriven text – ändå upp
manas doktorander ibland att bli färdiga 
med den på ett par veckor. Men de be
höver minst två månader, jag skulle säga 
i genomsnitt tre, på sig för att skriva den.

Hur skriver man en bra kappa?
– Var noga med den röda tråden, att hitta 
vad som är din story och gör en mycket 
tydlig struktur för den. Gör avhandlingen 
personlig där det går – i titeln, på omsla

get, i förordet och i avsnittet ”avhand
lingen i sitt sammanhang”. Det kanske 
är den enda boken du skriver i ditt liv, så 
gör den läsvärd. När jag var fjorton år så 
pryade jag på en lokaltidning och en duk
tig sportjournalist lärde mig att planera 
texten och skriva med hjärtat. Det har jag 
haft nytta av genom hela mitt forskarliv.

Men om man inte hittar den röda 
tråden?
– Den frågan är inte ovanlig. Men det 
finns alltid en röd tråd och att tänka ut 
den är det kreativa efter fyra års arbete 
med avhandlingen, som vid Medicinska 
fakulteten består av fyra delarbeten ut
över kappan. Ungefär ett år innan kap
pan ska vara klar bör man lägga två–tre 
dagar på att skriva ett synopsis. Man kan 
börja med innehållsförteckningen och 

formulera rubriker och underrubriker. 
Detta sparar mycket tid längre fram – då 
får handledarna komma med synpunkter 
på kappans centrala budskap i ett tidi
gare skede. De doktorander som arbetar 
på klinik och är tidspressade brukar vara 
snabba på att ta till sig detta…

Hur gör ni för att följa upp semina-
riet? 
– På seminariet gjorde jag reklam för vår 
forskarutbildningskurs ”Att skriva och 
granska ett vetenskapligt arbete”. Den 
kommer från nästa år att ges tre gång
er årligen, två gånger på engelska och 
en gång på svenska. Dessutom kommer 
vi att hålla kappaseminariet fyra gånger 
årligen. 

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: KENNET RUONA


