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Varför förvaltar Lunds universitet 
 skånska bondgårdar? Jo, av tradition. 
Från 1666 och lång tid framåt finan-
sierades hela universitetet av de gårdar 
som änkedrottningen Hedvig Eleonora 
 donerat – så kallade akademiska hem-
man. Dessa förvaltas än idag av univer-
sitetet och uppgår till ett värde av cirka 
700 miljoner kronor. 

– Stiftelsen Akademihemman är den enda gene
rella stiftelsen på universitetet – avkastningen kan 
användas till allt som främjar universitetet, säger 
Klemens Ganslandt,  donationschef vid LU.

Hönorna pickar på gårdsplanen i det svala sol
skenet när det unga lantbrukarparet Emma Sand
berg och Joel Månsson möter upp på gården i 
Norra Knästorp, strax söder om Lund. Här råder 
den tidiga vårens lugn och marken är ännu kall 
och hård. 

– Men snart är det dags att starta vårbruket, då 
får vi mycket att göra, säger Joel Månsson.

Han är fjärde generationen i familjen som ar
renderar universitetets jord, som anses vara bland 
Europas bästa åkerjord. Sedan 2016 driver han Bi
skopshagens odlingar tillsammans med sambon 
Emma Sandberg. 

– Vi har satsat på ekologiska odlingar efter
som jordhälsa och grödors välbefinnande ligger 
oss varmt om hjärtat, säger hon.

Norra Knästorp har tillhört Lunds universitet 
sedan 1682, då universitetet omstartades efter 
skånska kriget. Änkedrottningens donation från 
1666 var storslagen och utgjordes av hela 1 200 
gårdar, varav många resolut togs från kyrkan. På 

Arrenderar gård 
som ägts av LU 
sedan 1600-talet

  3

t

När man driver ekologiskt jordbruk står 
jordhälsan i fokus. På Norra Knästorp skif
tas hela tiden grödor och Joel Månsson och 
Emma Sandberg försöker hålla marken grön 
större delen av året. porträttbild: privat
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t den tiden var jordlotterna små, därav det 
stora antalet. När skånska kriget bröt ut val
de kungen att ta tillbaka de flesta gårdar
na för att finansiera militären. De betydligt 
färre gårdar som blev kvar, och som fortfa
rande förvaltas av universitet, fick räcka för 
att trygga forskning och utbildning i Lund 
ända fram till 1820talet, då staten började 
finansiera universitetet genom statsanslag. 
Idag finns 17 stora jordbruk kvar i stiftelsen 
Akademihemman. 

– Hade vi inte fått gårdarna för 350 år 
sedan hade det inte blivit något universitet. 
De finansierade allt under lång tid. Profes
sorerna fick sin lön in natura – som kött, ägg 
och säckar med spannmål, säger  Camilla 
Hansson, som är egendomsförvaltare för 
gårdarna.

PÅ NORRA KNÄSTORP bor nu Joel Månsson 
och Emma Sandberg i det stora huset, där 
den äldsta delen är från 1820talet. Trädgår
den breder ut sig nästan som en park som 
sluttar ner mot Höje å. Ännu äldre historia 
gör sig påmind i en kulturmärkt ättehög. Att 

vara arrendator har sina för och nackdelar.
– Den stora nackdelen är osäkerheten 

inför fram tiden, kommer staden tillåtas ex
pandera på marken? Banden till marken blir 
också starkare för varje generation, säger 
Emma Sandberg.

Det är också svårt att avgöra hur mycket 
de ska satsa på underhåll av huset. Banken 
är inte heller pigg på att låna ut till expan
sion. Men när det var dags för Joel Måns
son att överta gården från föräldrarna var 
arrendet en räddning.

– Det räddade familjefriden. Det är i prin
cip ekonomiskt omöjligt att köpa ut syskon 
idag vid ett övertagande, gårdarna är värda 
många, många miljoner, säger Joel Måns
son.

KLEMENS GANSLANDT är donationschef vid 
universitetet. Akademihemman är en av de 
stora stiftelserna han ansvarar för, men det 
finns många fler – stora och små, faktiskt 
närmare 700 stycken. Många vill skänka och 
det sammanlagda värdet i universitetets stif
telser uppgick till 4,3 miljarder 2020. 

Men det är inte alltid universitetet kan 
tacka ja till donationer av olika anledningar. 

– En gång fördes diskussioner om att 
överta ett slott. Men vi såg direkt att det 
hade krävts enorma pengar för att rusta upp 
det och då måste vi tacka nej, säger Klemens 
Ganslandt.

KRISTER ÅSTRAND är jurist på LU:s stiftelse
förvaltning och arbetar med de nya dona
tioner som alltid är på väg in. Flödet varierar 
stort mellan åren. Oftast handlar det om an
dra tillgångar än jordbruksfastigheter, men 
även sådana donationer har skett också på 
senare år. 

– De flesta donationerna sker genom 
testamenten från privatpersoner som of
tast inte har några barn som kan ärva dem. 
Det är ett sätt för dem att själva bestämma 
vilka ändamål som ska främjas, säger Krister 
Åstrand och tillägger att medlen annars går 
till allmänna arvsfonden.

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: KENNET RUONA

Överst: Under 2020 startade Emma Sandberg och Joel Månsson ett populärt självplock av alla slags kål. I julas sågs skaror av lundabor gå med 
vajande plymer av grönkål mot staden. Underst: Juristen Krister Åstrand, egendomsförvaltare Camilla Hansson och donationschef Klemens 
Ganslandt. grönkålsbilder: privat
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Fysiker och kemister i flyttagen
Planeringen för LU:s etablering i Science Village har fått vind i segeln. 

Tidigare har Fysiska institutionen bestämt sig för att flytta och nu har även 
 Kemiska institutionen hakat på.

Tema solkraft
Solen är en kraftkälla som har potential att lösa alla våra energi behov. 

Vid LU pågår flera olika forskningsprojekt för att hitta effektivare sätt att 
fånga in kraften i solstrålarna. Solen är också en källa för dyrkan, såväl på 
stranden som inom religionen.

Räddar kulturarv på distans
Tidigare var Anas Al Khabour museidirektör i Syrien, nu undervisar 

han vid LU samtidigt som han försöker rädda sitt hemlands kulturarv efter IS:s 
plundringar. Till Lund kom han genom det globala nätverket Scholars at Risk. 

Forskning + utbildning = sant?
Att sammanfläta forskning och utbildning är ett viktigt mål för LU. Men 

hur fungerar det i praktiken? LUM sökte upp de nya vicerektorerna för forsk
ning respektive utbildning, Per Mickwitz och AnnKristin Wallengren, som 
konstaterar att det finns en hel del som kan förbättras.

Om marknadsekonomi i serieform
Nationalekonomen Andreas Bergh ville diskutera marknadsekonomi 

och samtidigt nå ut till en bredare läsekrets. I stället för en traditionell bok 
med fotnoter blev det ett seriealbum med forskaren själv som seriefigur.

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
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SCIENCE VILLAGE. – Nu vågar jag vara 
lite glad, säger Sven Lidin, dekan 
för Naturvetenskapliga fakulteten. 
Den uppförsbacke som etablering-
en på Brunnshög stundtals mött 
har planat ut när nu hela Kemiska 
institutionen har sagt ja till att 
flytta med.

Någon som också andas ut är Leif Bülow 
som är inne på sitt fjärde år som prefekt för 
institutionen. Det är år som präglats av om
fattande diskussioner och ett vändande och 
vridande på för och nackdelar med att läm
na Kemicentrum och flytta upp till det som 
ska bli Science Village, vilket alltså är den del 
av Brunnshög som inbegriper MAX IV och 
ESS och området mellan anläggningarna.

– Det betyder mycket för arbetsmiljön att 

Kemisterna med på tåget 
till Science Village

vi nu blivit överens, säger Leif Bülow som har 
400 medarbetare och ett tusental studenter 
knutna till sin institution.

Bland studenterna var motståndet starkt 
till en början och Leif Bülow menar att stor 

hänsyn måste tas till dem vid schemalägg
ning för att minimera resor mellan olika 
campus. Bland medarbetarna fanns en tve
kan inför att komma längre bort från biolo
gi och medicin som kemisterna har mycket 

Vänstra bilden: Dekan 
Sven Lidin glädjer sig 
åt den positiva attityd
förändring han möter 
överallt nu när det gäl
ler Science Village.
Högra bilden: Leif 
Bülow är prefekt för 
Kemiska institutionen 
som nu sagt ja till att 
etablera sig i  Science 
Village.

Det är fortfarande oklart exakt hur bebyggelsen i Science Village ska se ut, utom möjligtvis den gemensamma Space (i bakre delen av bilden) 
som blir den första byggnaden som uppförs i området. Där kommer bland annat reception, restaurang och utställningen om MAX IV och ESS 
att finnas. ill: science village scandinavia
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samröre med. Men å andra sidan kommer 
de så nära fysikerna att det blir möjligt att 
dela laboratorier och kanske lärare så små
ningom.

– Samverkansvinsterna blir stora även 
på den administrativa sidan, tror Leif Bülow 
som dessutom menar att hela projektet är 
spännande med all annan verksamhet som 
också visar intresse för att etablera sig på 
Brunnshög.

Det intresset möter också Sven Lidin. Och 
det handlar inte bara om näringslivet – även 
Lunds universitetssjukhus har Norra Brunns
hög som ett alternativ för sin expansion.

– Det är en väldig attitydförändring över
allt från skepticism till ”oj, vilka fantastiska 
möjligheter”, säger han.

MEN VAD HÄNDER med Kunskapsstråket 
längs Sölvegatan när Fysiska institutionen 
flyttar och nästan hela Kemicentrum töms?

– Vi vill absolut undvika slukhål, säger 
Sven Lidin bestämt, och pekar på en del 
trångbodda verksamheter som skulle må 
bra av möjligheten till expansion.

Som exempel nämner han Centrum 
för miljö och klimatvetenskap, CEC, med 
ämnes områden som blir allt viktigare och 
som många vill satsa på. Inte minst inom 
EU finns stora anslag att söka inom de dis
ciplinerna. Det finns även annan verksam
het som är miljöinriktad där man kan se 
för delar med nya satsningar och samloka
lisering.

– Och biologin i sig blir ju inte mindre, 
utan de växer också, säger han. 

 Han hoppas att samverkansvinster
na i Science Village med delade laborato
rier, undervisningssalar och lärare för kemi 
och fysik ska leda till att grundutbildningen 
 reformeras.

– Mycket har hänt sedan min generation 
gick i gymnasiet och det finns en hel del som 
vi inte längre måste lära ut – och mycket nytt 
som vi istället borde plocka in i undervis
ningen, säger Sven Lidin.

I SCIENCE VILLAGE kommer lärosalarna att 
anpassas till den nya och flexibla under
visningen. Det kommer både att bli gene
rella och specialdesignade lärosalar, säger 
Leif Bülow, som har ett stort planerings

LU I SCIENCE VILLAGE

I dagsläget har följande institutioner 
och enheter ställt sig positiva till en 
etablering i Science Village:
•  Från Fysiska institutionen kommer 

samtliga sju avdelningar. Kvar 
blir Institutionen för astronomi 
och teoretisk fysik och Medicinsk 
strålningsteknik, som fungerar 
som en institution under Natur
vetenskapliga fakulteten, men 
som också ingår som en avdelning 
under Medicinska fakulteten.

•  Från Kemicentrum kommer hela 
Kemiska institutionen. Kvar blir 
livsmedelsteknik och kemiteknik, 
båda med egna styrelser under 
LTH.

•  LUNARC (centrum för tekniska och 
vetenskapliga beräkningar vid LU).

•  4D Imaging Lab (laboratorium för 
avbildning med röntgenmikro
skopi) .

•  nCHREM (nationellt center för 
högupplöst elektronmikroskopi).

•  LINXS (studieinstitut för främ
jande av vetenskap och utbild
ning med fokus på neutroner och 
röntgenstrålar).

•  Filialer för Naturvetarkåren och 
Teknologkåren.

arbete för sig och sina medarbetare fram
för sig.

– Det blir många arbetsgrupper för olika 
delar av etableringen, säger han, för att inte 
tala om den omfattande kommande upp
handlingsprocessen. 

DET VAR FLERA ÅR SEDAN Kemiska institu
tionen renoverades och tanken är inte att 
flytta med den äldre utrustningen, utan 
hellre låta instrument och annan laborato
rieinredning ha tjänat ut vid flytten. 

– Men vi hade ju behövt investera i ny ut
rustning även om vi inte skulle flytta, säger 
Leif Bülow. Skillnaden är bara att nu blir det 
kanske lite tidigare.

Det är dock en hel del som återstår innan 
etableringen på Brunnshög går i mål. Uni
versitetsstyrelsen ska säga ja och till deras 
aprilsammanträde har man tagit fram ett 
lokal program och en verksamhetsbeskriv
ning som inte riktigt är med sanningen 
överensstämmande eftersom Kemiska in
stitutionen inte finns med. De 25 000 kva
dratmeter man planlagt för de fysiska avdel
ningarna får nu mer än dubbleras för kemin 
– och de 600 medarbetare man räknat med 
har blivit 1 000.

KOMMUNEN SKA GODKÄNNA en detaljplan 
för området med bland annat säkra trans
portvägar för känsligt material och farliga 
vätskor. Det behövs både byggherre och 
hyresvärd. Finansieringen är ännu olöst och 
här hoppas man på donationer plus myn
dighetskapital. 

För ett år sedan beslöt LTH:s styrelse att 
gå vidare i processen med att etablera ett 
nytt NanoLab på Brunnshög och de blir först 
ut. Det årtal som nämns är 2027, och där
efter förväntas resten av institutionerna och 

FORSKNINGSMILJÖN SKA SAMORDNAS

Statliga Vinnova (Verket för innova
tionssystem) har fått i uppdrag av 
regeringen att utveckla samarbeten 
och synlighet för forskningsanlägg
ningarna på Brunnshög. Bakgrunden 
är statens investeringar i ESS, MAX IV 

och Science Village – och man vill ha 
bästa möjliga samhällsnytta för peng
arna. Uppdraget blir att etablera en 
”teknikparksfunktion” som ska knyta 
ihop de olika delarna i forsknings
miljön på Brunnshög. 

verksamheterna att ansluta sig. Sven Lidin är 
noga med att använda sig av ordet etablera 
och inte flytta.

– Det handlar inte om att flytta gammal 
verksamhet utan om att etablera ny, säger 
han.

MARIA LINDH
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FORSKNINGSETIK. I Lund är man först i 
landet med två obligatoriska veckor 
i forskningsetik för alla doktoran-
der oavsett disciplin. För att kunna 
genomföra det krävs fler lärare 
och Daniela Cutas är nyrekryterad 
som universitetslektor i etik och 
kom med snöstormen i vintras från 
Umeå. 

– Det är en konstig tid att börja ett nytt jobb 
i, konstaterar hon apropå pandemin. 

Hon må vara lite vilsen i Lund, men i 
ämnet forskningsetik är hon hemma. Hon 
har en lång erfarenhet av att undervisa in
ternationella doktorandgrupper. På Umeå 
universitet har hon undervisat doktorander 
i tekniska och naturvetenskapliga discipliner 
sedan 2013. 

ÄVEN OM FORSKNINGSETIK INGÅR i de fles
ta kursmål och har funnits med ett tag i dok
torandutbildningen, särskilt för medicinar
na, tycker Daniela Cutas att det är framsynt 
av Lunds universitet att ta ett rektorsbeslut 
på att forskningsetik är obligatoriskt för alla 
doktorander.

– Det finns så många angelägna etiska 
frågor, säger hon.

För många av de internationella dokto
randerna uppstår etiska dilemman redan 
vid första mötet med handledaren. Kultur
krocken för dem som kommer från hierar
kiska universitetsmiljöer till den informel
la stilen som råder här kan ställa till det. 
Många är inte vana vid så mycket frihet i 
sina studier och tycker inte att de får någon 
handledning. Hur ska man uppföra sig och 
vad kan man kräva? 

– Sen är det en del som blir ledsna och 
känner sig attackerade när någon oppone

Etiksatsningen för doktorander 
förstärks med fler lärare

rar på deras arbeten, säger Daniela Cutas. 
Mats Johansson är lektor vid Medicinsk 

etik, som ansvarar för samtliga kurser i 
forskningsetik, och han koordinerar de nya 
obligatoriska kurserna. I februari gavs den 
första kursen och sammanlagt ges utbild
ningen i fem versioner och vissa fakulteter 
har valt att samarbeta.

– Ekonomer, samhällsvetare och jurister 
ger en gemensam kurs och vi kommer ock
så att samköra humaniora/teologi med de 
konstnärliga doktoranderna, säger han.

DET FINNS EN grund som ser likadan ut i 
alla kurser, resten anpassas till de olika di
ciplinerna. 

Daniela Cutas berättar hur hon i bör
jan av sina kurser ber sina doktorander att 
skicka in sina etiska funderingar och frågor. 
Och Mats Johansson säger att samma typ 
av frågor tenderar att återkomma. 

– Publiceringsetik väcker exempelvis all
tid diskussion i de discipliner där flerförfat
tarskap är vanliga. Många doktorander kän
ner sig om inte bestulna på sina artiklar så i 
alla fall styvmoderligt behandlade. 

SENARE I VÅR ger Daniela Cutas två kurser, 
en på Naturvetenskapliga fakulteten och en 
på LTH. Efter en mjukstart blir det från och 
med hösten runt 25 kurser årligen, räknar 
Mats Johansson med. 

Totalt har Lunds universitet 2 600 fors
karstuderande och cirka 500 nya antas var
je år. Kursen i forskningsetik motsvarar tre 
högskolepoäng, och bästa tiden att ge den 
är en liten bit in i utbildningen.

– Då har doktoranderna hunnit skaffa sig 
lite erfarenhet inom sitt forsknings område, 
men ännu inte hunnit trampa fel, säger 
Mats Johansson. 

MARIA LINDH

Daniela Cutas tycker att det är framsynt att 
LU har beslutat att alla doktorander måste 
läsa forskningsetik. foto: privat

Mats Johansson på Medicinsk etik koordi
nerar alla obligatoriska doktorandkurser i 
forskningsetik. foto: kennet ruona
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HÅLLBARHET. Universitet satsar 100 
miljoner på ett tvärvetenskapligt 
forskningsprogram med fokus på 
Agenda 2030. Programmet ska 
leda till fler internationellt ledande 
forskningsmiljöer inom hållbar 
utveckling.

Den nya storsatsningen är en del av ett stra
tegiskt arbete som universitetet gör. Tidiga
re satsningar inbegriper 64 miljoner kronor 
på Forskarskolan Agenda 2030 som star
tade 2019 och har rönt stort internatio
nellt intresse och haft högt söktryck. I den 
nuvarande sammansvetsade gruppen av 
 Agenda 2030doktorander, sjutton styck
en från alla fakulteter, blev glädjen stor vid 
beskedet.

– Det är oerhört glädjande. Forskar skolan 
har skapat en större bredd runt hållbarhet 
och nu kommer vi få in ännu fler perspektiv 
och idéer, säger Kristina Jönsson, koordina

tor för forskarskolan Agenda 2030.
Men satsningen handlar minst lika myck

et om de, upp till tolv, nya postdoktorstjäns
ter inom olika tvärvetenskapliga projekt. 

– Detta är en strategisk satsning på ex
cellens. Genom att samtidigt satsa på ett 
stort antal postdoktorer räknar vi med att 
få en bred, internationell sammansättning 
på forskare och idéer, säger vicerektor Per 
Mickwitz som ansvarar för programmet.

HAN SER FRAM EMOT projektansökningar 
som visar på nyskapande, samverkan och 
att forskningen verkligen har utvecklings
potential. Projekten ska föreslås av LUfors
kare och involvera minst tre fakulteter. De 
kommer sedan att rangordnas av en extern 
panel. I juni beslutar rektor om tilldelning av 
medel och i augusti utlyses en första om
gång postdoctjänster tillsammans med åtta 
doktorandtjänster.

JENNY LOFTRUP

LU satsar 100 miljoner 
på forskning om 
hållbar utveckling

Forskare vill ha hjälp 
att hitta humlor
MILJÖVETENSKAP. Eftersom hum
lorna är väl anpassade till kalla klimat 
är många av arterna förlorare när 
klimatet blir allt varmare. Nu behöver 
forskare vid LU allmänhetens hjälp 
med att rapportera in vårens första 
humledrottningar, för att kunna kart
lägga hur allt tidigare vårar påverkar 
humlorna. Den som vill hjälpa till hit
tar mer information på cec.lu.se/sv

Ny guide ska minska
bilberoendet i städer
HÅLLBARHET. Politiker som ska fatta 
beslut om hållbar stadsplanering och 
delningstjänster kommer framöver att 
få det lite lättare. En ny bok ger hand
fasta tips om hur hållbara delnings
tjänster som exempelvis bilpooler kan 
förverkligas. Bakom den nya guiden 
finns bland andra Michael Johnsson, 
forskare vid Service Management i 
Helsingborg.

Ny metod visar 
hur insekter ser
BIOLOGI. I en ny studie visar lundabi
ologer tillsammans med kollegor vid 
Harvard University hur synen hos en 
fjärilsart har utvecklats så att de ser 
röda färgnyanser lika bra som blå. En 
förmåga som ger dem specifika för
delar, exempelvis i jakten på nektar. 
Upptäckten har möjliggjorts genom 
att forskarna har utvecklat en helt ny 
metod för att avgöra vad och vilka fär
ger insekter kan se.

Kristina 
 Jönsson är 
koordinator 
för forskar
skolan Agen
da 2030 och 
tycker att den 
nya satsning
en är mycket 
 glädjande.

fo
to: eiw

y å
h

lu
n

d/m
o

stph
o

to
s



10                          LUM NR 2 | 2021

aktuellt.

INTERNATIONALISERING. Skapa cen-
trala riktlinjer för de som  arbetar 
med internationalisering. Ge 
Erasmusstudenter ett Interrailkort 
och beräkna varje LU-medarbetares 
koldioxidutsläpp. 

Det var några av idéerna som lyf-
tes på ett välbesökt webbinarium 
om hållbar internationalisering.

Lunds universitet är Sveriges mest interna
tionella lärosäte, räknat till antalet utländ
ska studenter. I en ny global jämförelse in
tog universitetet en hedrande plats 40. LU:s 
internationaliseringsplan skvallrar om höga 
ambitioner. Men det gör också hållbarhets
planen, särskilt när det gäller att koldioxid
utsläppen ska sänkas dramatiskt de närmsta 
åren. Hur ska det gå ihop? 

Det var temat för dagen på webbinariet 
där 140 LUmedarbetare deltog.

Europeiska studenter lobbar för att alla Erasmusstudenter ska få Interrailkort i studentinitiativet Erasmus by train. De har även tagit kontakt 
med LU. Tanken är inte bara klimatsmart resande, utan även att studenterna ska kunna lära känna mer av Europa.

Centrala riktlinjer efterlyses
för hållbar internationalisering

– Jag har jobbat länge med internationa
lisering och älskat det. Ett personligt miljö
uppvaknande gjorde att jag funderade på 
att byta jobb – men jag valde att försöka 
förändra inifrån, säger Fanni Faegersten, in
ternationell koordinator och en av initiativ
tagarna till halvdagen.

VID WEBBINARIET deltog representanter 
för LU:s samtliga fakulteters internationel
la kontor och för Externa relationer. Även 
kansli och sektionschefer medverkade. Stor 
konsensus fanns runt hur värdefullt det är 
för unga människor att få chansen att stude
ra utomlands. Men bitvis finns det en mot
sättning mellan hållbarhet och internatio
nalisering.

– Idag finns inga riktlinjer för oss som ar
betar med att erbjuda studenter och anställ
da utlandsmöjligheter och detta behöver dis
kuteras, säger Fanni Faegersten.

Fanni Faegersten, internationell koordinator 
och en av initiativtagarna till webbinariet.
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idag, där de minst priviligierade grupperna 
och länderna har drabbats hårdast.

Vilket postpandemiskt rykte olika län
der får kommer också att påverka. Och co
vid19hanteringen har ytterligare sargat 
bilden. Det kan vara en fördel för svens
ka universitet när det gäller rekrytering av 
forskare och studenter, då människor fått 
större frihet här under pandemin.

– Det är svårt att sia om idag, men vi 
vet att landets rykte påverkar. USA under 
Obama var mer attraktivt för internationel
la studenter än under Trump, eller Bush för 
den delen, säger han.

Peter Scotts eget hemland Storbritan
nien hade redan förlorat en hel del av sitt 
rykte som ett öppet, multikulturellt och 
demokratiskt samhälle genom Brexit och 
främlingsfientlighet, menar han. 

När det gäller de stora studentström
marna från främst Kina har brittiska univer
sitet länge räknat med att de ska minska 
kraftigt. Kinas självförtroende gentemot 
Europa och USA växer, och covid19 han
teringen spär på detta. De får allt fler egna 
framgångsrika universitet.

– Dessutom kommer ett genomgripan
de skifte till mer flexibla former av utbild
ningar, med fler digitala inslag. De stora 
asiatiska studentströmmarna går mot sitt 
slut, säger Peter Scott.

JENNY LOFTRUP

HÅLLBART RESANDE VID LU

Under våren startar en kampanj 
för att fler ska ta tåget istället för 
flyget. Enligt LU:s resepolicy ska det 
alltid övervägas om resan kan ersät
tas med digitala möten. Närmaste 
chef ansvarar för att miljöhänsyn 
och kostnadshänsyn tas vid val av 
färdsätt. Om resan behöver göras 
ska den planeras så att negativ 
miljö påverkan begränsas. Vid 
inrikesresor ska främst tåg väljas, 
flyg kan övervägas om den totala 
tidsvinsten blir minst två timmar 
vardera på utresan och hemresan, 
inklusive anslutningstransport och 
väntetider. Se även www.hallbarhet.
lu.se/hallbarhetpauniversitetet/
resorpalundsuniversitet

INTERNATIONALISERING. Europa 
snarare än övriga världen. Ett 
större ekologiskt samvete och mer 
fokus på att kompensera glo-
bala ojämlikheter. Sir Peter Scott, 
professor i högre utbildning vid 
University College London, tror att 
internationaliseringen kommer att 
behöva förändras i grunden.

Peter Scott var inbjuden som huvudtalare 
på webbinariet Sustainable Internationali
sation (se artikel bredvid) och medverkade 
från arbetsrummet på UC London. All håll
bar internationalisering menar han behö
ver genomsyras av miljöhänsyn.

– Det går inte att bortse från det eko
logiska samvetet. Det räcker inte med att 
satsa på fler kurser och forskningsprogram 
runt planetens hållbarhet, de unga förvän
tar sig mer, säger han.

Det menar han ger möjligheter att åter
uppliva och förstärka Projekt Europa.

– Klimatförändringarna favoriserar 
”nära” internationalisering. Fler föredrar 
att ta tåget till Berlin och Bryssel, eller Paris 
och Rom, än att ge sig ut på långflygningar, 
säger Peter Scott.

HAN MENAR att internationalisering vid 
universitet idag drivs av fyra faktorer. Att 
förbättra den akademiska produktionen, 
det vill säga forskningen och utbildningen. 
Men också av att universiteten vill dra in 
finansiering, främst via stora asiatiska stu
dentströmmar, och klättra i prestigefyllda 
rankinglistor.

– Den minst viktiga faktorn idag är 
stöd och utveckling för att avhjälpa glo
bala orättvisor, det borde finnas i hjärtat 
av internationalisering, säger Peter Scott 
och menar att covid19 har blottat de sto
ra ojämlik heter som finns i de flesta länder 

”Internationaliseringen 
måste förändras i grunden”

Hon menar att webbinariet med de 
presentationer (se professor Peter Scott 
i artikel bredvid) och de gruppdiskussio
ner som hölls, blev ett bra avstamp för 
fortsatta samtal. Vikten av att skapa in
ternationella erfarenheter för de 75–80 
procent av lundastudenterna som stannar 
på hemmaplan lyftes, att studentrekryte
ring kunde ske med färre resor med hjälp 
av digitala aktiviteter, och närmare utby
te mellan lunda utbildningar och interna
tionella motsvarigheter. Och mer direkta 
idéer, som att låta universitetets resebyrå 
Egencia räkna ut varje medarbetares koldi
oxidutsläpp och försöka ersätta så många 
flygresor som möjligt med digitala möten 
eller tåg. 

– Den här typen av initiativ och åtgär
der bör initieras och drivas gemensamt 
och från centralt håll. Genom löpande dis
kussioner kan åtgärder uppmuntras, pla
neras och genomföras, säger Fanni Fae
gersten.

Redan idag finns det möjlighet för Eras
musstudenter att söka tågstipendium och 
i det nya Erasmusavtalet kommer det fin
nas extra pengar att söka för gröna res
sätt.

JENNY LOFTRUP

Sir Peter 
Scott me
nar att det 
inte går att 
bortse från 
det ekolo
giska sam
vetet vid 
internatio
nalisering.
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PENSIONERING. Det krävs synnerliga 
skäl för att få fortsätta att jobba 
efter den lagstadgade rätten som 
gäller till 68 år. Och Lunds universi-
tet har valt att låta den regeln gälla 
för alla fakulteter och enheter. 

Tidigare har det varit möjligt för professo
rer som uppnått pensionsålder, då 67 år, 
att fortsätta verka som emeriti, och när det 
förelåg särskilda skäl erbjuda dem en tids
begränsad anställning med låg omfattning 
som seniorprofessor. 

Vissa fakulteter har varit mer generösa 
än andra med att erbjuda den typen av an
ställningar, vilket resulterat i att prefekter 
som inte haft behov av att förlänga känt sig 
pressade av dem som vill jobba kvar. 

NU ÄR HUVUDREGELN att alla ska sluta ar
beta när de fyllt 68 år och att synnerliga skäl 
krävs för att man ska få jobba kvar. 

– Vad som är synnerliga skäl ska styras 
av verksamhetens behov och den förlängda 
tjänstgöringen ska omprövas varje år, säger 
Kristine Widlund, senior arbetsrättsjurist.

Erbjudandet om förlängning ska ersättas 

aktuellt.

med att man har kvar sin anställning men 
med viss tjänstledighet så att tjänstgöringen 
motsvarar verksamhetens behov. Tanken är 
inte att den som fortsätter efter 68 år ska 
arbeta heltid.

– Det är viktigt för universitetet att kun
na arbeta aktivt med att rekrytera för ökad 
jämställdhet, internationalisering och förny
else, säger Kristine Widlund och tillägger att 
det inte ska vara möjligt att spara anslags
pengar för att sedan kunna utnyttja dem 
som argument för att jobba kvar.

DOCK KAN ETT EXTERNT ANSLAG vara ett 
synnerligt skäl om dekanen inom den aktu
ella fakulteten bedömer att den forskning
en kommer att gynna verksamheten och 
att anslaget är bundet till just den perso
nen som fyllt 68 år.

Om knappt två år, den 1 januari 2023, 
skjuts den lagstadgade rätten att behålla 
sin anställning från 68 år upp till 69. Sam
ma princip kommer då att fortsätta gälla vid 
Lunds universitet med ett års förskjutning, 
såvida inte en utvärdering av denna regel 
leder till ett annat beslut.

MARIA LINDH

Svårare att få jobba 
kvar som emeriti

HÅLLBART. Hållbarhetsveckan 
kommer i år att äga rum den 3–8 
maj. Planen är att blanda akti-
viteter utomhus med digitala 
arrangemang.

 
Den osäkra utvecklingen av pandemin 
innebär förstås att planeringen av 
veckan måste vara flexibel.

– Men vi hoppas på en vecka med 
strålande majväder, och ett stort enga
gemang från både lundabor, forskare 
och studenter, säger Jenny Hansson, 
projektledare vid Hållbarhetsforum.

Hållbarhetsveckan är ett årligt 
event i Lund där universitetet, Lunds 
kommun, organisationer och andra 
intresserade bidrar. På schemat i år står 
guidade turer i stadskärnan och byarna 
runt Lund, två utställningar utomhus 
om invasiva växter och framtidens 
plastmaterial, digitala workshops och 
seminarier om allt från Lunds kommuns 
koldioxidbudget till innovation av håll
bara lösningar, solenergi och utmaning
ar med markanvändningen i Skåne. 

Det kommer finnas möjlighet till 
samtal och frågestunder med forskare 
och tjänstemän på Lunds kommun, 
om ämnen som energiomställningen, 
hållbar vattenhantering, trafik i staden 
och folkhälsan i Lund. 

– Det är en vecka för allvarliga 
frågeställningar och hoppfulla visioner, 
säger Jenny Hansson.

Hela programmet finns på www.
hallbarhet.lu.se/hallbarhetsveckan

Hållbarhetsveckan 
hålls utomhus
och digitalt

Jenny Hansson är projektledare vid 
Hållbarhetsforum.

Bara om det finns synnerliga skäl kan personal få jobba kvar efter 68 års ålder vid LU. 
foto: kennet ruona
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INFORMATIK. Förmågan att förstå 
och analysera data blir allt viktigare 
– och det gäller många yrkesgrup-
per och inte bara IT-specialister. 
Blerim Emruli undervisar i ”data 
literacy”.

Den svenska översättningen av termen 
”data literacy” är inte helt enkel. Men en 
bra början kan vara att det handlar om digi
tal kompetens hos en bredare massa än en
bart hos ITspecialister. Det kan till exempel 
handla om förmågan att förstå och analy
sera data och omvandla den till något an
vändbart inom organisationen.

– Företag och organisationer har påver
kats mycket av data genom åren och de på
verkas allt mer. Många strävar efter att fat
ta just renodlade datadrivna beslut och att 
arbeta med affärsinformation för att förbli 
konkurrenskraftiga. Man kan tro att ”data 
literacy” bara är viktigt för renodlade analy
tiker, men så är det faktiskt inte nuförtiden, 
säger Blerim Emruli.

BLERIM EMRULI FORSKAR själv med fokus 
på artificiell intelligens, beslutsstödsystem 
och business intelligence. Han är relativt ny 
som universitetslektor på Ekonomihögsko
lan, och har tidigare forskat vid Malmö uni
versitet och Luleå tekniska universitet. Som 
lärare drivs han av passion för sina kurser 
och ämnen.

Bred digital kompetens 
viktig för allt fler

– Jag uppskattar möjligheten att se unga 
människor skaffa sig ny kunskap och förmå
gan att ifrågasätta och utveckla specifika 
färdigheter och attityder. Jag tror på att min 
undervisning kan göra skillnad och att data 
har makten att förändra företagande och 
förbättra samhället.

Tidigare i år blev han även utvald att ingå 
i företagets Qliks Academic Professor Am
bassador Program. Qlik grundades i Lund 
1993. Blerim Emruli använder Qlik i sin un
dervisning genom något som heter Qlik 
Academic Program.

– Vi får tillgång till programvaran och on
linekurser som man kan läsa i sin egen takt. 
Det senare tillåter mig att använda mig av 
flipped classroompedagogik eller blended 
learning och har varit oerhört användbart 
under covid19pandemin, säger  Blerim Em
ruli.

LOUISE LARSSON

Blerim 
Emruli är 
universi
tetslektor i 
informatik 
på Ekonom
ihögskolan. 
foto: johan 
persson

Fåglar som får hjälp 
med sina ungar blir äldre
Om fågelföräldrar får hjälp med sina 
ungar, något som är verklighet hos vis
sa arter som lever i grupp, så lever de 
längre. Hos dessa arter kan de biolo
giska föräldrarna producera mängder 
av ungar och ändå leva länge. Något 
som möjliggörs genom att de lämnar 
ifrån sig ansvaret för sina ungar till 
andra vuxna individer, så kallade hjäl
pare, i gruppen. Forskare i Lund och 
Oxford ligger bakom studien. 

Ny metod hindrar 
återfall av hjärtinfarkt
MEDICIN. En ny undersökningsmetod 
vid hjärt infarkt eller andra hjärtbesvär 
kan identifiera fettrik plack i blod
kärlen runt hjärtat som inte går att se 
med traditionell kranskärlsröntgen. 
Det är plack som senare kan orsaka 
patienten en ny hjärt infarkt eller 
kärlkramp. Forskaren bakom den nya 
metoden är kardiologen David Erlinge. 

Solkiga bomullskläder 
blir socker
KEMITEKNIK. Textilier är ett sorgebarn 
i återvinningssammanhang. Nu har 
forskare vid LTH utvecklat en metod 
som ger urtvättade lakan, handdukar, 
jeans och annat av bomull nytt liv. De 
blir socker som kan bli spandex, nylon 
eller etanol. 

Stjärtmesen är en av de arter där vissa för
äldrapar får hjälp att ta hand om sina ung
ar, andra inte, något som påverkar hur 
länge föräldrarna lever. foto: wikimedia

MEDICIN. Forskarna Martina De Santis 
och Darcy Wagner i forskargruppen 
Lungbioengineering har utformat ett 
nytt biobläck som gör det möjligt att 
använda 3Dbioskrivning för att skapa 
luftvägar i naturlig storlek och med hjälp 

av mänsklig vävnad. De utskrivna luftvä
garna är biokompatibla och forskarna har 
i djurmodeller sett att materialet stöder 
tillväxt av blodkärl inne i luft vägens vägg. 
Detta är ett första steg på vägen mot att 
skriva ut biokompatibla organ i 3D.

Nytt biobläck – ett steg närmare 
3D-printade mänskliga organ
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Solen strålar med överflödande kraft mot jorden. Kan den bli 
vår räddare i klimatnöden? På universitetet jagas den perfekta 
solcellen på nya banbrytande sätt.

 Att dyrka solen är en svensk nationalsport och i religions-
historien så betyder solen liv och makt – från faraonernas tid 
till dagens wiccahäxor i de skånska skogarna.

Solkraft

14                          LUM NR 2 | 2021
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Vår sol strålar ut ofattbara mäng-
der energi. Det solljus som träffar 
jordklotet under en enda timme 
motsvarar i runda tal mänsklig-
hetens totala energiförbrukning för 
ett helt år. Jakten på hur solstrålar-
nas energi kan fångas in har präglat 
kemi professor Villy Sundströms 
långa forskarkarriär.

Redan i början av 1980talet kände Villy 
Sundström en fascination över fotosynte
sen, naturens egen lösning på energi frågan. 
Fotosyntesen omvandlar solens strålar till 
lagrad energi via kemiska reaktionssteg i 
superfart. För Villy Sundström har det känts 
självklart att ägna en stor del av yrkeslivet 
åt just solens potential som energikälla för 
mänskligt bruk. Att inte utnyttja solenergin 
är dumt, menar han.

– Och att börja bygga ut kärnkraften igen 
vore direkt sinnesslött! Det visar på en av
saknad av all insikt om vad kärnkraft inne
bär, säger han.

VILLY SUNDSTRÖM har under sina fyrtio år 
som forskare i fysikalisk kemi ägnat särskilt 
intresse åt elektronernas extremt snabba 
flygfärd. Det är nämligen just elektroner
na som får det smått magiska att hända i 
växternas och bakteriernas fotosyntes. Vad 
som konkret inträffar är att solljusets en
ergirika partiklar fångas in av klorofyllet. 
Denna  energi förs över till elektroner som 
då hamnar i ett så kallat exciterat tillstånd. 
Energin hos de exciterade elektronerna an
vänds där efter till att spjälka vatten, det vill 
säga bryta den kemiska bindningen mellan 
syreatomer och väteatomer i vattenmole
kylerna.

Enligt Villy Sundström är detta själva 
hjärtat i fotosyntesens flerstegsprocess och 

även den del som är av intresse vid utveck
ling av solceller och produktion av solbräns
le. Antingen utnyttjar man elektronerna för 
att skapa elektrisk ström i en solcell, eller så 
skulle man kunna utnyttja de frigjorda väte
atomerna för att göra ett solbränsle bestå
ende av exempelvis vätgas.

Men att försöka härma naturens händel
seförlopp genom att skapa konstgjord foto
syntes är lättare sagt än gjort. Naturen är 
för komplex.

– Kolla bara på ett enskilt protein, det 
är sagolikt komplicerat. Och att få ett pig
ment på exakt rätt avstånd och med korrekt  

Vill använda fotosyntesens magi 
för att utvinna energi

– Elektroner är kemins arbetshästar. Det är ju de som omvandlar solljusets energi till energi
rika molekyler, säger Villy Sundström, som bland annat studerar elektroner med extremt 
 korta pulser av laserljus. foto: jens uhlig

t
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Järn kan ge billigare 
och grönare solceller

skillnad från de vanliga kiselsolcellerna som 
idag dominerar marknaden. En fördel med 
färgämnesbaserade solceller är att de kan 
fånga in ljus från vilket håll som helst. De 
är inte beroende av en viss infallsvinkel som 
kisel solcellerna är.

FÄRGÄMNESBASERADE SOLCELLER kan 
dess utom böjas, eftersom tekniken bygger 
på en flytande lösning. Exempelvis kan man 
integrera färgämnessolceller i själva takpan
norna istället för att lägga solceller ovanpå 
taket. Tyvärr innehåller dagens befintliga 
färgämnessolceller dyra och ovanliga me

Kenneth Wärnmark och hans kol-
legor var för några år sedan först 
i världen med att visa att järn kan 
fånga in solljus. Sedan dess har 
Wärnmark fått axla två stora forsk-
ningsanslag på vardera 35 miljoner 
kronor. Syftet med forskningen 
är att utveckla billigare och miljö-
vänligare solceller och solbränsle 
med hjälp av specialdesignade 
järnmolekyler.

Järnmolekylerna är tänkta att ingå i en typ 
av solceller som är färgämnesbaserade, till 

– Vår utmaning är att öka livslängden på elektronerna i det exciterade tillståndet, säger
Kenneth Wärnmark, och visar upp vätskan med järnmolekyler i. foto: kennet ruona

 orientering i fotosynteskedjan är svårt, 
säger Villy Sundström.

Han konstaterar samtidigt att 
forskar världen har lärt sig massor av na
turens egen fotosyntes, värdefull kun
skap för många av de pågående och nya 
projekt som strävar efter att hitta smar
ta lösningar på behovet av både solcel
ler och solbränsle. Ett av de mest intres
santa pågående projekten är enligt Villy 
Sundström det konstgjorda lövet, från 
forskning vid Harvarduniversitetet. Det 
konstgjorda lövet kombinerar solceller 
med två enkla katalysatorer som både 
sönder delar vatten och producerar vät
gas. Det finns även en variant med in
tegrerade bakterier där vätgasen utgör 
energi till bakterierna, som genom att 
binda koldioxid producerar ett kolbase
rat bränsle – precis som fotosyntesen.

INTERNATIONELLT SETT existerar en my
riad av olika projekt kring solceller och 
solbränsle, vilket också delvis återspeg
las i bredden av forskningsinsatser vid 
Lunds universitet. Och oavsett vilken in
riktning ett specifikt forskningsprojekt 
har så behövs samarbete mellan flera 
olika kompetensområden, konstate
rar Villy Sundström. För några år sedan 
startade han ett projekt tillsammans 
med bland andra Kenneth Wärnmark, 
professor vid en annan kemiavdelning, 
kring en större satsning på att utveck
la järnbaserade solceller (se vidstående 
artikel).

VILLY SUNDSTRÖM har nu som emeritus
professor trappat ner på forskningen, 
men har kvar sin bas i spektroskopins 
experimentella metoder, där man ex
empelvis använder extremt korta pulser 
av laserljus eller röntgenstrålning. Med 
hjälp av dessa pulser kan man i detalj 
studera elektronernas reaktionssteg, 
deras rörelse, hur de ändrar spinnrikt
ning, hur kemiska bindningar bildas och 
bryts. Allt i syfte att framställa bättre 
och bättre molekyler och material för 
framtida solceller och solbränsleproduk
tion.

LENA BJÖRK BLIXT

t
TEMA | SOLKRAFT 



LUM NR 2 | 2021     17

Perovskitmaterialet är en lovande 
kandidat i solcellssammanhang. 
Kemiprofessor Tönu Pullerits är 
en av de forskare som har bidragit 
till framsteg inom området. Men 
den långsiktiga drömmen vore att 
lyckas trixa på kvantnivå för att 
avsevärt höja verkningsgraden hos 
solceller generellt sett.

I forskarvärlden jobbar man intensivt med 
att hitta alternativa material, eftersom till
verkningen av kiselsolceller kräver hög 
temperatur och därmed är ganska energi
krävande. Solceller av ett material med kris
tallstruktur liknande mineralet perovskit har 
visat stor potential de senaste tio åren.

– Man kan göra mycket tunnare solcells
skikt av perovskit och då behövs mycket 
mindre material, säger Tönu Pullerits.

I sin grundforskning fokuserar Tönu Pul

lerits på att förstå egenskaperna hos perov
skitmaterialet och hur man exempelvis kan 
tackla problemet med att det är så känsligt 

Nytt material kan höja 
solcellers effektivitet

taller, och det är här som järnmoleky
lerna kommer in i bilden.

Järn är både billigt och vanligt före
kommande. Kemiprofessor Kenneth 
Wärnmark och hans kollegor jobbar nu 
på att hitta rätt molekyldesign för att 
järnbaserade solceller ska kunna bli verk
lighet.

– Vi har nyss kommit över en pro
cents verkningsgrad, så vi har ju fortfa
rande lång väg att gå jämfört med ki
selcellernas 20 procent. Jag tror att vi är 
uppe i fem procent i labbet om fem år, 
säger Kenneth Wärnmark.

Det som därför närmast står på tur 
vad gäller kommersialisering av järnmo
lekylerna är en form av solceller för in
omhusbruk – små sensorer som fång
ar in ströljus från både sol och lampor. 
Dessa sensorer skulle kunna ladda ex
empelvis mobiltelefoner och hushålls
apparater. Ett patent är under utvärde
ring, LU Innovation bistår med stöd.

UTÖVER FORSKNINGEN om solceller 
ingår ytterligare två spår i Wärnmarks 
projekt. Järnmolekylernas förmåga att 
fånga in solljus kan användas dels för 
produktion av solbränsle i form av vät
gas, dels för att framställa finkemikalier 
inom exempelvis läkemedelsindustrin.

Samarbetet i forskningsprojektet 
görs mellan flera olika discipliner på Ke
miska institutionen. Inom spektroskopin 
bidrar professor Arkady Yartsev, som 
numera tagit över efter Villy Sundström 
(se föregående sida). Och från beräk
ningskemin görs insatser av Petter Pers
son, universitetslektor i teoretisk kemi.

PETTER PERSSON utför kvantkemiska 
beräkningar vid designen av nya järn
molekyler. Kunskap på kvantnivå krävs 
för att man ska få bättre inblick i elek
tronernas olika energitillstånd vid lju
sabsorption. Persson jobbar både med 
att förutsäga och i efterhand analysera 
de kemiska egenskaperna.

– Man kan inte förstå solenergi utan 
kvantmekanik, säger han. 

LENA BJÖRK BLIXT

– Vi har lyckats orientera perovskitplattorna på högkant så att man får rätt okej solceller, med
verkningsgraden tolv procent, säger Tönu Pullerits, här tillsammans med kollegan Kaibo 
Zheng.

t

Tönu Pullerits arbetar för att få ut mer ener
gi ur solceller.

1     17
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Den tunna, semitransparenta filmen med 
nanor ör är oerhört flexibel. Här fotograferad 
av forskaren Yang Chen.

Jakten på världens b ästa solcell

tjocka (det vill säga några tusendelar av ett 
hårstrå) och några mikrometer långa. Man 
får fram dem i laboratoriet genom att un
der välkontrollerade former låta bestämda 
atomer tillsammans bilda kristaller och växa 
till trådar.

Materialen i nanotrådarna som Magnus 
Borgströms grupp arbetar med kostar i run
da slängar lite mer än silver. Men tack vare 
att de arbetar i nanoskalan, kommer fors
karna runt den detaljen.

– Vi har sett att med våra material räcker 
det att använda ett halvt gram per kvadrat
meter – det vill säga nästan ingenting. Då kan 
du ta relativt dyra material, men ändå göra 
en billig solcell av det eftersom du använ
der så lite; den optiska responsen är så stark. 

Att kunna fånga en så stor del av 
solljusets spektrum som det går – 
med så lite material som möjligt. 
Fysikprofessorn Magnus Borgström 
ägnar sig åt att hitta effektivare 
sätt att ta vara på solens energi.

Idag kan de vanliga solcellerna på markna
den omvandla ungefär 15–20 procent av 
sol energin till ström som vi kan använda. 
Vanligaste materialet är kisel.

– De bästa solcellerna du kan köpa lig
ger på 22–23 procent. Och då behöver du 
ha pengar i plånboken, säger Magnus Borg
ström, professor i fasta tillståndets fysik och 
forskningsledare på strategiska forsknings
området NanoLund. 

Han konstaterar att det inte finns några 
som helst tendenser till att mänskligheten 
kommer att behöva mindre el. 

– Vi använder tvärtom mer och mer. 
Med ökade skatter på fossila bränslen tittar 
många på elbilar – som är monster när det 
handlar om att dra energi. 

HUR LÅNG TID det tar innan vi kan köpa sol
celler med högre verkningsgrad än dagens 
beror på hur snabbt forskningen hittar fram 
till nya lösningar som fungerar både teore
tiskt och praktiskt.

– Vill du göra den bästa solcellen i värl
den, så ska du se till att du kombinerar ma
terialen på ett sätt som tar upp så många oli
ka delar som möjligt av solljusets spektrum. 

Magnus Borgström och hans grupp ar
betar med nanotrådsbaserade solceller.  

Varför nanotrådar?
– Nanotrådsbaserade solceller är byggda på 
ett sätt som liknar antenner. De har förmå
gan att suga in vågor som passerar även om 
vågen inte träffar ytan direkt, utan den kan 
komma in lite från sidan. 

Nanotrådarna heter som de gör efter
som de bara är ett par hundra nanometer 

för fukt. Han vågar dock inte spekulera 
i om solceller av perovskit i framtiden 
skulle kunna ta över. En första tillämp
ning som enligt Tönu Pullerits är rea
listisk handlar om att lägga en perov
skitfilm ovanpå kiselbaserade solceller 
för att på så sätt öka verkningsgraden. 
Sådana försök pågår på olika håll i värl
den.

EN MER LÅNGSIKTIG och fantasieggan
de idé inom forskarvärlden är att med 
olika metoder försöka experimentera 
på kvantnivå för att få ut högre energi
effekt ur solstrålarnas ljuspartiklar, det 
vill säga fotonerna. Trots att vissa foto
ner är extra energirika och hade kunnat 
ge energi nog för att få loss två elektro
ner går det med dagens teknik bara att 
frigöra en elektron per foton. Däremot 
uppstår överflödig värmeenergi som en 
automatisk bieffekt.

Men om forskarna kunde hitta ett 
sätt att hålla den överflödiga värme
energin nära elektronen och trixa med 
termodynamikens lagar så skulle nya 
möjligheter skymtas, menar Tönu Pul
lerits. Värmeförlusten skulle då kunna 
lämnas tillbaka till elektronen som i sin 
tur kunde ge högre spänning och där
med ökad energieffektivitet. En alter
nativ metod vore att faktiskt försöka få 
loss två elektroner på en gång för att få 
ut dubbelt så mycket ström. I kvantfy
sikens värld är sådana trollkonster fullt 
rimliga teoretiskt sett.

DEN STORA FRÅGAN i nuläget är hur 
solcells materialet ska designas på 
atomnivå för att göra sådana metoder 
möjliga. Än så länge har forskarvärl
den provat sig fram i blindo, utan karta 
och kompass. Tönu Pullerits hoppas att 
hans egen forskning kan bidra.

– Vi har indikationer på att vissa 
egenskaper hos perovskit är av intresse 
i sammanhanget. Det finns fortfarande 
inget konkret realistiskt att ta på, men 
vår studie visar åtminstone en riktning, 
säger Tönu Pullerits.

LENA BJÖRK BLIXT

”Vi har sett att med 
våra material räcker det 
att använda ett halvt 
gram per kvadratmeter 
– det vill säga nästan 
ingenting.”

t
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Jakten på världens b ästa solcell
– Fördelarna med trådarna är, att om du 

river av dem från substratet ungefär som 
när man tar bort hår med hjälp av vax kan 
solcellerna bli ultraflexibla och leda till att 
substratet som används för syntes kan åter
användas. Filmen som används för att riva 
av trådarna kan göras likt ett gummiband, 
som kan dras ut men också tryckas ihop. En 
idé är att sätta sådana flexibla solceller på 
fönster istället för persienner med kontrol
lerbar genomskinlighet.

INTERNATIONELLT har forskningen kommit 
fram till en verkningsgrad på 47 procent.

– Det är lätt att rita modeller, men när 
man sedan ska visa det experimentellt, är 
det många andra saker som spelar in. Man 
brukar ju säga att vissa har gröna fingrar 
– de är bättre än andra på att odla växter. 
Även i labbet är det väldigt tydligt att en 
del är bättre på att experimentera än andra. 

Magnus Borgström ser sig i första hand 
som experimentalist, men han har alltid upp
skattat det nära samarbetet med teoretiker. 
Numera är han dock inte så mycket i labbet.

– Det blir mest kontorsarbete. 
Kiselplattorna kommer nog även fort

sättningsvis att dominera solcellsbranschen. 
Men, tror Magnus Borgström, att belägga 
små ytor med solceller som har riktigt hög 
verkningsgrad skulle kunna ge dekorativa 
element:

– Du behöver kanske en ljusdiod på din 
jacka som visar ditt namn? 

Eller kanske en inbyggd laddstation 
för mobiltelefonen?
– Nja, där är vi inte ännu. Säg att man skulle 
ha en solcell som täckte en yta av tjugo kva
dratcentimeter. Då får du med dagens verk
ningsgrad ut kring en halv watt. Det innebär 
att det skulle ta närmare fyrtio timmar att 
ladda upp ett mobiltelefonbatteri. Kanske 
lite lång tid.

EVELINA LINDÉN 

Fysikprofessorn Magnus Borgström 
bland solcellerna på Kemicentrums 
tak. foto: kennet ruona
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Den opålitliga solen här i norr är 
alltid hett efterlängtad och när 
den väl tittar fram rusar vi ut. Att 
vara solbränd, och inte vinterblek, 
upplevs fortfarande som något sunt 
och snyggt. Men klimatförändring-
ar och hudcancer gör att solen även 
hänger ihop med oro – och ett nytt 
bredbrättat mode.

Nästan alla nordbor har en längtan efter ljus 
och värme. Den syns i våra flöden på sociala 
medier som fylls av bilder på solnedgångar, 
soluppgångar och vårens första riktigt so
liga dag.

– Den finns inbakad i vårt vardagsliv och 
i vårt språk. I väderleksrapporten på nyhe
terna jämförs landsändarnas solstatistik, i 
charter reklamen talas om solsäkra semes
termål. Här finns det en solgeografi. Medan 
vi vill maximera vår soltid, går medelhavs

Det soldyrkande folket 
borna in mitt på dagen och tar siesta när 
hettan är för svår, säger Orvar Löfgren, pro
fessor emeritus i etnologi som forskat om 
solturism och solresande.

Men har vi alltid dyrkat solen?
– Nej, inte när det handlar om att sola. 
Länge var solbränna ett klasstecken. Arbe
tarklassen jobbade ofta utomhus och blev 
solbränd. Idén var därför i överklassen att ha 
en hy vit som liljan som visade att man inte 
behövde arbeta. Modet med bredbrättade 
hattar och solparasoller på den här tiden 
skvallrar om det.

När blev det fint att vara solbränd?
– Efter första världskriget blir modet mer 
kroppsbejakande och idealet går från lilje
vit till brons under 1920talet. I annonserna 
kan man se detta förändras. Annonser för 
krämer som tidigt 20tal ska kunna bleka 

bort solbränna lovar i slutet av samma årti
onde vara en kräm som fortare gör dig vack
ert solbränd.

Orvar Löfgren är professor emeritus i etno
logi och har forskat om solturism och solre
sande.

Vetskapen om hur överdrivet solande kan ge hudcancer har gjort många försiktigare i solen, men det är en seg process för svenskar 
att acceptera att solen inte bara är av godo. foto: raygar he/unsplash
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 – Under de här åren utvecklas också 
ett semesterliv. Trendsättarna är mesta
dels unga amerikanska turister på Fran
ska rivieran, vars badstränder under 
20talet är en lekplats för vuxna. Över
klassens exklusiva badliv smittar av sig 
också i Sverige och vi ser semesteror
ter som till exempel Mölle och Falsterbo 
växa fram. 

Hur ser vi mer att sol och badliv är 
det som gäller vid den här tiden?
– Solglasögon blir på modet nu och de 
skyddar inte bara mot stark sol, utan är 
också ett sätt att göra sig intressant. Både 
sommarstugor och eleganta hus på de 
fina badorterna får namn som Solglän
tan, Solbacken och Solliden inte minst. 

När tog charterindustrin fart?
– På 50 och framförallt på 60talet blir 
det svenska samhället rikare och arbe
tarklassen får råd att resa, i och med 
det ritades turistkartan om. Soldyrkar
na kunde förlänga solperioden genom 
att resa utomlands. Först gick resorna 
till Medelhavsområdet och Kanarieöar
na och sedan allt längre bort. Det var 
nu systemet med dubbla semestrar ut
vecklades – en sommarsemester och en 
vintersemester. Vintersolen blev ett hårt 
kapital. I bussen på väg till hotellet på 
charterresan berättade reseguiden om 
väderprognosen för veckan, men också 
hur den såg ut för Sverige. Det gav käns
lan att lura det svenska vädret. 

Hur ser vårt förhållande till solen 
ut nu?
– Klimatförändringarna gör att en rik
tig solsommar inte lika självklart är bara 
underbar, utan också lite oroväckande. 
En sak som påverkat vår inställning till 
solbränna är vetskapen om hur överdri
vet solande kan ge hudcancer har gjort 
många försiktigare. Men det har varit 
en väldigt seg process för svenskarna 
att acceptera det. I USA är man steget 
före, där söker sig många till skuggan 
och de bredbrättade hattarna har gjort 
sitt återintåg. 

GISELA LINDBERG

Utan sol inget liv. Det är den korta 
förklaringen till varför den är när-
varande i de flesta religioner. Från 
aztekerna till dagens japanska 
kejsare och wiccahäxor – alla tillber 
de solen.

– I de tidigaste civilisationernas religioner 
där det finns texter bevarade har solen blivit 
kult, ofta kopplad till den högsta makten. I 
forntidens Egypten är faraon solens son och 
i slutet av kejsartidens Rom var kulten kring 
guden Sol central, berättar religionshisto
rikern Paul Linjamaa, som forskar på anti
ka religioner runt Medelhavet. Faraon fick 
sin makt av solen och representerade solen 
på jorden, och i Rom utropade kejsare Kon
stantin solens dag, söndag, till officiell vilo
dag, fortsätter han.

Ett senare exempel från en annan del 
av världen där solen var kult och hade all 
makt var i aztekernas rike under medel tiden. 
 Aztekernas nationalgud Huitzilopochtli iden
tifierades där med solen.

Vanligt med solkult 
jorden runt i alla tider

t

Den japanske kejsaren sägs härstamma 
direkt från solgudinnan Ameterasu.

Solkult finns i 
många religioner, 
menar religions
historikerna Paul 
Linjamaa och 
Olivia Cejvan. 
foto: gisela lindberg
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– Folket offrade enorma mängder krigs
fångar och slavar för att guden skulle hålla 
sig stark och inte förlora mot mörkret under 
natten så att solen skulle kunna återvända 
nästa morgon. Det var alla dessa offer i form 
av hundratusentals skallar som chockade 
spanjorerna när de kom till Mellanamerika 
på 1500talet, säger Paul Linjamaa. 

ÄVEN IDAG finns exempel på där ledaren en
ligt religionen får sin makt av solen. I Japan 
sägs kejsaren och hans familj härstamma di
rekt från solgudinnan Ameterasu.

– Kulten kring henne tas på allvar och är 
en del i vardagslivet i det annars sekulära 
 Japan, berättar Paul Linjamaa.

Ameterasu har ett specifikt tempel dit 
folk vallfärdar och där hon anses ha sin hem
vist. Vart tjugonde år byggs ett nytt tempel 
till vilket hon flyttar under rituella former.

– Hennes betydelse kan man också se 
på att templet är ett utsökt hantverk. Det 
är byggt i finaste cederträ helt utan spikar. 
Traditionen är viktig och enorma mängder 
pengar för att bygga templet samlas med 
lätthet in från såväl företag som enskilda 
personer, berättar han vidare.

OLIVIA CEJVAN, som är religionsantropo
log och forskar på samtida esoterism i Sve
rige, berättar hur solen dyrkas än idag. I de 
esoteriska sällskap hon studerar är den en 
nyckelsymbol i både världsbild och rituellt 
utövande. 

– Det var ingen slump när en av de mest 
inflytelserika skolorna The Hermetic Order 
of the Golden Dawn vid grundandet 1888 
valde just gyllene gry ning som namn. För 
dem är nämligen solen symbolen för andlig 
upplysning och det högre jaget, säger hon. 

Den rituella höjdpunkten i Golden Dawn
kalendariet är därför just hyllandet av solen 
vid vår och höstdagjämningen, då mörker 
och ljus är i perfekt balans.

 En av de grupper som delvis hämtat 
inspiration från Golden Dawnskolan är 
häxkonstreligionen Wicca med ursprung i 
1950talets England. Men Wicca tog en an
nan riktning. I den är solen symbolen för 
guden, den komplementära motsatsen till 
gudinnan, som symboliseras av månen. So
lens cykliska varv under året symboliserar 

HETLEVRAD – ETT ORD 
MED URSPRUNG I SOLEN

Ordet ”hetlevrad” har sitt ursprung 
i antikens medicinvetenskap, tanken 
att de fyra elementen – jord, vatten, 
eld (solen) och luft har sin motsva
righet i de fyra kroppsvätskorna – 
blod, slem, gul galla, svart galla. Gul 
galla som produceras i levern mot
svaras av elden som påverkas av so
len. Om en person har överproduk
tion av gul galla blir den hetlevrad, 
det vill säga har hetsigt humör. Är 
man hetlevrad som person kan man 
försöka undvika solen, och tvärtom: 
om man är nervös och försiktig och 
vill råda bot på sin villrådighet så 
kan exponering för solen hjälpa. 
Tanken var att de fyra kroppsväts
korna skulle vara i balans.

gudens födelse, död och återfödelse. Där
för har solens och årsväxlingarnas gång en 
central plats i religionen med dess åtta ritu
ella högtider.

 – Just solen högtidlighålls vid vår och 
höstdagjämningen, men även vid sommar 
och vintersolståndet då det är som ljusast 
respektive mörkast, berättar Olivia Cejvan. 

SOLENS OLIKA TYPER AV NÄRVARO i eso
teriska traditioner återfinns också i många 
andra religioner från antiken till nutid, till 
exempel som symbol för den högsta kun
skapen, som motpol till mörkret för att ska
pa balans och som ursprung till ett rituellt 
kalendarium skapat av dess skiftningar och 
regelbundenhet.

– Solen symboliserar så oerhört mycket 
och är ständigt närvarande i många religio
ner, även om många religiösa rörelser inte 
praktiserar soldyrkan, säger Olivia Cejvan.

GISELA LINDBERG

t

 I forntidens Egypten var solkulten kopplad till den högsta makten och faraon ansågs vara 
 solens son. Här ses farao Akhenaton och Nefertiti med sina barn under solens strålar.
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listan.

Det är dags att börja arbeta med den digitala arbets-
miljön. Det menar pedagogen Carola Aili, som 
tillsammans med datavetaren Elisabet Bjarnason 
undersökt hur LU-lärarnas vardag formas av den 
 digitala tekniken. Studien visar på en klyfta mellan 
vad lärarna behöver och universitetet erbjuder.

Fem observationer 
om lärarnas digitala arbetsliv

NÄRA OCH SNABB SUPPORT betyder mycket för arbets
miljön. De som hade tillgång till fungerande lokal support 
och slapp lägga in ärenden och vänta på hjälp uppskatta

de det enormt. Det ansågs också lättare att förklara sina problem 
för support som känner till området och lärargruppen.

BRIST PÅ INFLYTANDE upplevde många som frustreran
de när nya system bara damp ner eller uppdaterades. Det 
gällde även upphandlingen och implementeringen av lär

plattformen Canvas. LTHlärare med expertkunskaper har påtalat 
brister, men universitetet är beroende av det internationella före
tag som säljer Canvas för att kunna få ändringar genomförda.

HÖGRE PRIS ÄN BERÄKNAT FÖR STANDARDISERING. 
 Lärarna vill kunna skräddarsy efter sin verksamhets  behov. 
Men för att pressa kostnader drivs universitetet  snarare 

efter att standardisera. Forskarna Aili och Bjarnason vill göra en 
kvantitativ studie för att få ett mått på det egentliga priset för 
standardisering av datasystem i arbetstid och fokus ute på institu
tionerna.

MEJLFLÖDET. Alla lärarna i studien såg mejlflödet som 
problematiskt, och var och en skapade sina egna strate
gier, som de ofta ändrade i sökandet efter det mest effek

tiva sättet. En mejlpolicy hade bara diskuterats på en av de tretton 
institutionerna i studien.

DISKUSSIONEN BEHÖVER SYSTEMATISERAS. Att lärarna 
förväntades hantera upp till tjugo digitala system utöver 
Officepaketet belastar och behöver diskuteras av institu

tionsledningar. Vem ska göra vad? Ett exempel var reseräkningar, 
där lärarna som observerades i studien först försökte själva men 
fick ge upp och ta en administratör i anspråk.

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: KENNET RUONA
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Carola Ailis (bilden) och Elisabeth Bjarnasons  studie 
bygger på observationer samt intervjuer med 31 uni
versitetslärare och fyra fakulteter – LTH, HT, EHL och S.
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I hemlandet Syrien var han museidirektör – men idag finns inte mycket 
kvar av det arkeologiska nationalmuseet i Raqqa efter IS:s plundringar.

– Jag försöker göra vad jag kan för att rädda kulturarvet, säger Anas 
Al Khabour. Han är den andre forskaren som har hittat vägen till Lund 
genom Scholars at Risk, ett globalt nätverk där universitetet är medlem 
sedan 2014.

på djupet.

Räddar hemlandets 
kulturarv på distans
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Anas Al Khabour undervisar i 
kulturarv och har ett projekt 
med digital arkeologi för att 
 skapa digitala modeller av för
svunna platser och föremål.
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M ed raska steg dyker Anas Al 
Khabour upp i LUX tom
ma foajé efter en digital 
föreläsning om det syriska 

kultur arvet för studenter i digital arkeologi. 
Under sina år i exil har han arbetat för att 
dokumentera Syriens kulturarv. På uppdrag 
av Unesco har han samlat in foton och doku
mentation av arkeologiska föremål som för
störts eller stulits för att säljas på den svar
ta marknaden. 

– IS har inte bara urskiljningslöst förstört. 
De har även olagligt grävt ut flera lämningar 
för att komma åt föremål som går att sälja 
för att finansiera sitt krigande. 

RUNT 6000 FÖREMÅL har försvunnit eller 
förstörts från hans museum i Raqqa som 
ligger i Mesopotamien, intill floden Eufrat. 
Att växa upp i civilisationens vagga väckte 
intresset för arkeologi och kulturarv, de två 
benen han står på i sin forskning idag.

– Som barn brukade vi gå på upptäckts
färd på kullarna i närheten, där det fanns 
5000 år gamla lämningar. En gång hittade 
jag skärvor av en kruka…

Dit kom också många utländska arkeo
loger och Anas Al Khabour brukade nyfiket 
svärma runt deras utgrävningar.

– Det var så jag fick upp ögonen för att 
arkeolog var ett yrke – och det ville jag bli!

Och det blev han via studier på Damas
kus universitet och en master i Madrid. 2003 
återvände han till Syrien och fick jobb på 
det arkeologiska nationalmuseet i Raqqa. 
Under fem år arbetade han som museidi
rektör där.

– Jag hade ett riktigt gott liv i Syrien, med 
hus, familj och vänner.

Men när kriget bröt hade Anas Al Kha
bour redan lämnat landet för att arbeta 
som kulturattache´ på syriska ambassaden 
i Madrid, samtidigt som han skrev sin av
handling. 

RAQQA OCKUPERADES av IS som utövade 
ett skräckvälde mellan 2014 och 2017. Sta
den blev islamiska statens ”huvudstad” och 
utsattes för enorm förstörelse under strider
na. Detta slapp Anas Al Khabour uppleva 
personligen, men kvar fanns hans mamma 
och bror och många vänner. Och han har 

inte vågat åka tillbaka än. Idag är det sex år 
sedan han träffade sin mamma.

– Det dröjer länge innan det är som det 
var före kriget, men livet normaliseras lång
samt för min mamma och bror. Allting är ju 
bättre än IS, säger han.

För ett halvår sedan fick invånarna i sta
den, som är ungefär av Malmös storlek, till
baka elen. Rent vatten rinner i kranarna igen. 

Sedan kriget började och det stod klart 
att IS är skoningslösa även när det gäller det 
rika syriska kulturarvet, har Anas Al Khabour 
på olika sätt kämpat för att bevara det. 2017 
var han en av de drivande bakom projekt 
Focus Raqqa.

Tillsammans med arkeologer från Tysk
land, Frankrike och Nederländerna skapade 
han en databas som via syriska myndighe
ter och Interpol spridits till tullverk, museer 
och polis runt om i världen för att förhin
dra svartabörshandeln. Uppdraget kom från 
Unesco, eftersom Syrien har sex platser på 
världsarvslistan.

– Nu har det blivit nästan omöjligt att 
sälja de arkeologiska föremålen från Raqqa 
vidare, säger Anas al Khabour.

UNDER KRIGET fanns det också personer i 
Syrien som tog enorma risker i krigszonen 
för att dokumentera de historiska platserna. 
Anas al Khabour menar att det syriska kul
turarvet kan vara viktigt i fredsprocessen.

– Kulturarvet betyder otroligt mycket för 
syriers identitet och är något vi alla delar. 
Det kan hjälpa till att försona tidigare stri
dande grupper, säger han.

När Anas al Khabours avhandling om an
tika kulturers kontakter runt Medelhavet var 
klar gjorde han sin postdoc vid universitetet 
i Santiago de Compostela. Till Sverige kom 
han via ett jobb med bronsåldersutgräv
ningar på Kulturmiljö Halland, vilket ledde 
till flytt till Halmstad 2017.

– Det var ett väldigt trevligt jobb och gav 
mig ett fint nätverk med svenska forskare 
och flera olika universitet. 

I Halmstad bor han fortfarande med sin 
fru och två barn. I hans karriär har varje steg 
lett till nya möjligheter och han har tagit sig 
fram genom att hoppa från tuva till tuva. 
En forskarkollega vid Göteborgs universitet 
tipsade om möjligheten att söka Scholars at 

SCHOLARS AT RISK VID LU

Scholars at Risk, SAR, är ett interna
tionellt nätverk som stöttar hotade 
och utsatta akademiker. LU är med
lem sedan 2014. Tidigare i LUM har 
vi skrivit om lingvisten Moheiddin 
Homeidi, den första forskaren som 
kom hit via SAR. 

Under våren har en seminarie
serie med Scholars at Risk vid LU 
 arrangerats. De återstående två 
tillfällena är:
• 14 april 12.00–13.00 – Presenta

tion av Academic Freedom Index 
– för LUanställda.

• 19 maj 19.00 – Att skydda studen
ters rätt att uttrycka sig  globalt 
– rundabordsdiskussion för 
studenter och även medarbetare.

Risktjänst och på det sättet arbetade han 
ett och ett halvt år i Göteborg.

SCHOLARS AT RISK, SAR, är ett globalt nät
verk som arbetar för att hitta akademiska fri
städer för hotade forskare och för att främja 
akademisk frihet. Och när SAR tiden i Göte
borg tog slut var det fortfarande snudd på 
omöjligt att verka som akademiker i  Syrien. 
Bibliotek är förstörda, material och böcker 
har bränts eller stulits. Universitetsområden 
bevakas ofta av militär. Lösningen blev att 
komma till Lund med hjälp av SAR.

– Här undervisar jag i kulturarv och har ett 
projekt med digital arkeologi för att doku
mentera Syriens kulturarv och skapa digitala 
modeller av försvunna platser och föremål. 

HAN SER MÅNGA MÖJLIGHETER och trivs 
mycket bra i Lund, trots att han bara har 
upplevt undervisningen och forskningen 
under coronatiden. Själv ville han flytta hit, 
men barnen ville absolut inte lämna skolor 
och kompisar i Halmstad. Och en dag läng
re fram vill Anas Al Khabour återvända till 
hemlandet.

– Jag hoppas på det. Jag vill vara med och 
bidra till att bygga upp landet igen.

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: KENNET RUONA
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Att redan vid tilldelningen av basanslagen skilja mellan 
utbildning och forskning gynnar inte sammanflätningen 
av dem. Inte heller att det bara är forskningen som gäller 
om man vill göra karriär. 

– Goda lärarinsatser ska belönas och det ska vara fint 
att undervisa, tycker de nya vicerektorerna Ann-Kristin 
Wallengren och Per Mickwitz. 

Hon har utbildningen som sitt ansvarsområde och 
han forskningen.

Sammanfläta mera!

Om Per Mickwitz och AnnKristin 
Wallengren lyckas sammanfläta ut
bildningen och forskningen lika väl 
som mammutträdet i Botaniska träd
gården gjort med sina stammar – 
återstår att se. foto: kennet ruona



LUM NR 2 | 2021     27

D e nya vicerektorernas uppgift 
är nu att arbeta för att ska
pa bättre förutsättningar för 
sina områden att utvecklas, 

och universitetets strategiska plan ska vara 
en viktig vägvisare i det arbetet. Den för
sta prioriterade punkten i planen är att ut
bildning och forskning ska vara sammanflä
tade. ”Det ska ske i lärandemiljöer där det 
både undervisas och forskas och där me
ritering inom utbildning och forskning lik
ställs.”

Så hur tänker ni kring sammanflät-
ningen av era ansvarsområden? 
– Vi är inte så dåliga på det, tycker Per Mick
witz och menar att det finns exempel på hur 
studenterna deltar i forskningsprojekt, men 
att detta borde ske mer systematiskt. 

AnnKristin Wallengren påpekar att 
forskningen och utbildningen skiljs åt re
dan i tilldelningen av fakultetsmedel. 

– Det är en påse pengar till forskning
en och en annan påse till utbildningen, sä
ger hon.

Den nationella styroch resursutredning
en, ”Struten”, föreslog att man skulle slå 
ihop de potterna vid tilldelningen av bas
anslagen, men så har det inte blivit.

AnnKristin Wallengren tycker att de ex
terna anslagsgivarna även borde ta upp ut
bildningen som en del i ansökningen. 

– Man skulle kunna kräva en redovis
ning och uppföljning av hur det sökta an
slaget ska komma undervisningen till godo. 
Och det kunde man föreslå Vetenskapsrå
det att skriva in i sina ansökningskriterier, 
säger hon.

ETT ANNAT FÖRSLAG är att man vid sitt 
eget lärosäte, på fakultets och institutions
nivå, vid medarbetarsamtalen tar upp frå
gor kring hur forskningen gynnar undervis
ningen och vice versa.

– Att som undervisande professor få in
telligenta frågor av studenterna är nyttigt, 
säger Per Mickwitz och menar också att 
”kunskap har ben” och att forskning ofta 

sprider sig snabbare med studenterna vilket 
i slutändan gynnar samhällsnyttan.

I den mån studenter är med och skriver 
artiklar ska man visa ryggrad, kurage, och 
låta studenternas namn stå först, tycker Per 
Mickwitz vidare. 

AnnKristin Wallengren håller med om 
att det är bra för forskare att undervisa 
efter som man måste skärpa tanken och 
reda upp sina teorier. Och hon efterlyser 
mer forskning för lektorerna så att samman
flätningen har en bra grogrund. 

– Man förväntar sig att alla ska ha tid 
att forska – men så är det inte alltid. På en 
del fakulteter finns det inte mycket utrym
me för lektorerna att forska, utan största 
delen av tiden går åt till undervisning och 
administration. 

På de stora och världsledande universite
ten är det en självklarhet för professorer att 
möta studenterna.

– Nobelpristagarna på MIT till exempel, 
undervisar oftast på grundkurserna, säger 
Per Mickwitz. 

BÅDA VICEREKTORERNA är överens om att 
det ska vara fint att undervisa även i Sverige, 
och att det på sina håll handlar om att mo
dernisera en gammal svensk universitets
kultur. 

AnnKristin Wallengren menar också att 
man måste titta på karriärvägarna. Idag me
riteras man nästan bara på forskning.

– Att belöna goda lärarinsatser är viktigt 
och vi ska fortsätta arbetet med pedagogisk 
meritering som förra universitetsledningen 
drog igång. Ungefär hälften av fakulteterna 
har infört system för detta, säger hon och 
föreslår även pedagogiska portföljer som 
ett sätt att bedöma och värdera undervis
ningen bättre. 

Att delta i möten på varandras nämnder, 
utbildningsnämnden och forskningsnämn
den, är ännu ett förslag till hur sammanflät
ningen kan gynnas bättre i framtiden. 

TEXT: MARIA LINDH
FOTO: KENNET RUONA

Sammanfläta mera!
t
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Per Mickwitz är professor i miljö
policy och efterträdde Lena Neij som 
föreståndare för Internationella Mil
jöinstitutet, IIIEE, för två år sedan. 
Dessför innan jobbade han i tjugo år 
på Finlands miljö central i Helsingfors, 
ett stort statligt forskningsinstitut. Från 
början är han nationalekonom.

– Jag har alltid uppskattat Sveri
ge, och särskilt Skåne och Lund, be
rättar han, och har under årens lopp 
haft flera samarbetsprojekt med Lunds 
universitet. 

NÅGOT SOM SLAGIT HONOM sedan 
han började jobba vid Lunds universi

AnnKristin Wallengren är professor i film
vetenskap, och har närmast varit prodekan 
med ansvar för grundutbildningen på sin 
fakultet, humaniora/teologi. Överst på sin 
agenda har hon den digitala examinationen 
som inte fungerat tillfredsställande nu un
der pandemin.

– Det är akut och måste lösas bums, 
och det jobbas hårt med det i ”Digitala lär
miljöer”, som är en utveckling av Canvas
projektet. 

HON VILL OCKSÅ att det ska vara enkelt 
att arbeta över fakultetsgränserna och till 
exempel utveckla tvärfakultetskurser som 
det inte finns tillräckligt organisatoriskt ad

AnnKristin Wallengren 

Filmvetare som vill jobba över fakultetsgränserna
ministrativt stöd för idag. Själv är hon med 
om att utveckla kursen ”Krisens estetik” 
på 7,5 hp tillsammans med de konstnärli
ga, juridiska fakulteten och medicinska fa
kulteterna.

– Det är oerhört stimulerande att arbe
ta med det breda universitetet, tycker hon.
Under AnnKristin Wallengrens ansvarsom
råde ligger också Historiska museet, Skisser
nas museum, Odeum och Botaniska träd
gården samlade under LUKOM. 

Hon vill gärna att deras verksamheter 
ska få en större plats i resten av den ut
bildning och forskning som universitetet 
erbjuder.  

MARIA LINDH

Per Mickwitz 

Miljöprofessor som vill 
koppla ihop saker på nya sätt

tet är hur svenskt allting inom den ge
mensamma förvaltningen är. 

– Jag är det enda internationella 
inslaget, säger han på sjungande fin
landssvenska. 

– Och det går ju bra eftersom svens
ka är mitt modersmål. Men vi ska ju 
vara ett internationellt universitet i 
världsklass…

HAN TYCKER ATT internationalisering 
och mångfald är viktigt och han ser 
också det breda universitetet som en 
styrka för Lund. 

– Men vi borde utnyttja bredden 
bättre, många institutioner och star
ka forskningsmiljöer lever separata liv 
och vi behöver koppla ihop saker på 
nya sätt. 

Nu väntar han på slutrapporten av 
forskningsutvärderingen RQ20 som 
han bedömer kommer att spela en 
mycket stor roll för hans ansvarsom
råde framöver. 

MARIA LINDH
Per Mickwitz är vicerektor för forskning, 
hållbarhet och campusutveckling.

AnnKristin Wallengren är vicerektor för ut
bildning och LUKOM.

t
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Nationalekonomen Andreas Bergh har blivit seriefigur. I nyutkomna boken 
” Hjälpas åt: Om marknader och människor” för Berghs tecknade alter ego ett 
filosofiskt samtal om marknadsekonomin – och hur missförstådd den är.

– Jag beskriver marknadsekonomin som ett sätt att 
hjälpas åt. Oavsett om man kritiserar eller försvarar 
den, så verkar det finnas flera missuppfattningar. 
Det vanligaste från vänster är att marknadsekono
min är kopplad till egoism och hänsynslöshet, och 
från högersidan att den är något som gör att vi ar
betar hårdare för att inte bli omsprungna konkur
rensmässigt. Jag menar att båda är fel och i boken 
förklarar jag varför, säger Andreas Bergh på Zoom
länk från sommarstugan.

Dit kommer han för att skriva, och mycket skri
vet blir det. Andreas Bergh medverkar regelbundet 
i Dagens Nyheter, bloggar och driver podd. Han 
har över sex tusen följare på Twitter och har skri
vit såväl läroböcker i mikroekonomi som om den 
svenska välfärdsstaten. På Wikipedia beskrivs han 
som ” liberal samhällsdebattör”.

DEN NYA SERIEBOKEN var från början en, som 
 Andreas Bergh kallar det, ”traditionell faktabok 
med fotnötter”. Han hade kommit långt i research
arbetet när han insåg att han inte ville göra en bok 
liknande dem han tidigare skrivit och som når en 
intresserad, men begränsad, läsekrets.

– Jag vill nå ut till fler än de som redan tycker 
som jag. Och den yngre generationen tar gärna 
till sig fakta genom att titta på film. Här blir serie
boken som en kompromiss. Den kombinerar tex
tens fördelar med att man kan stanna upp eller 
hoppa över delar, med filmens lättillgänglighet och 
visualiseringar. Den blir det bästa av två världar.

Andreas Bergh har skrivit manus och Ola 
Skogäng har tecknat. En rolig utmaning i skrivpro
cessen var serieformatets koncisa textformat.

– Man får väga varje ord på guldvåg. Varje me
ning måste gå rakt på sak. Det kan vara nyttigt för 

Forskaren 
som blev seriefigur
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rakelmedicin mot pandemins ekonomiska 
inverkningar. Men när vi når någon slags 
normalitet kommer marknaden att hitta de 
verksamheter som folk vill ägna sig åt. Blir 
det stora konferenser och spelningar? Det 
vet vi inte. Det bästa sättet blir att testa och 
sedan göra mer av det som funkar, och min
dre av det som inte funkar.

OCH ÄVEN OM BOKEN är fri från fotnoter, 
så avslutas den med elva sidor referenser, 
eller kanske snarare lästips för den som vill 
lära sig mer.

– I princip allt som sägs i boken bygger 
på vetenskapliga artiklar. Men jag tog mig 
friheten att vara lite nyskapande och hop
pa över tryckort och sidnummer. Jag tycker 
nog att sättet vi normalt refererar i akade
miska texter är en smula föråldrat, avslutar 
Andreas Bergh.

LOUISE LARSSON

ANDREAS BERGH

GÖR: Docent och universitetslektor 
i nationalekonomi på Ekonomihög
skolan
AKTUELL MED: Serieboken Hjälpas 
åt: Om marknader och människor 
(Timbro förlag)
FAVORITMEDIUM: FMradio. Perfekt 
att ha i bakgrunden och när något är 
intressant är det bara att skruva upp!
OM JAG INTE FORSKADE SKULLE 

JAG… skriva signaturmelodier till tv
serier. Men jag fick göra signaturen 
till vår podd!

nadsekonomin gör det lättare att täcka de 
materiella behoven och låter människor tän
ka på annat, som musik, religion och miljö. 
Detta bör påpekas, innan vi börjar såga av 
den gren vi sitter på, säger han och tillägger:

– Det bästa sättet att få handla med 
många på en marknad är att vara ärlig. Den 
som ljuger om sina produkter eller slarvar 
med att betala kommer snabbt få dåligt ryk
te och då vill folk handla med andra.

YTTERLIGARE ETT PERSPEKTIV på mark
nadsekonomin finns i global arbetsdelning 
– också ett sätt att hjälpas åt, enligt An
dreas Bergh.

– Det talas ofta om att Europa behöver 
springa snabbare för att inte bli omsprung
et av Kina eller Indien. Men om de nu är 
med på den globala marknaden, då blir vi 
fler som hjälps åt. Då kan vi i västvärlden 
unna oss att inte göra de jobbiga industri
jobben som Kina tar 
emot med varm hand, 
eftersom att de jobben i 
gengäld är bättre än de 
primitiva jordbruk som 
de hade tidigare. 

Under coronapande
min har politiker gång 
på gång sagt saker som 
att ekonomin behöver 
”kickstartas”. Det är ett 
uttryck som Andreas 
Bergh vänder sig emot. 
Han ser hellre en lång
sam start, där vi tillåter 
oss att pröva oss fram.

– Ingen vet hur el
ler när vi behöver dra 
igång den ekonomis
ka verksamheten. Poli
tiker talar om kickstart 
för att de har en press 
på sig att inte verka 
passiva. Men de har ett 
enormt kunskapsunder
läge – det är företagen 
som möter kunder som 
är de första att veta hur 
landet ligger, säger han 
och fortsätter:

– Det finns ingen mi
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t fler forskare att åtminstone försöka sig på: 

vad är det viktigaste du vill ha sagt? Och vilka 
är de allra bästa invändningarna emot det?

Andreas Bergh menar att marknadseko
nomin ”lider av att ha varit så framgångsrik”.

– Vi tar marknadsekonomins fördelar för 
givna och ser bara enstaka tokigheter. Vi 
glömmer bort hur det skulle sett ut om vi 
hade haft planekonomi i stället, säger han.

I SERIEBOKEN finns ett exempel från när an
tropologer studerat primitiva samhällen där 
man bara producerar för sig själv, långt bort 
från västerländsk civilisation och marknads
ekonomi. När man sedan jämfört med plat
ser, som USA, där man knappt producerar 
något själv och köper det mesta på en mark
nad, syns en del intressanta resultat.

– Det visade sig att ju mer marknadsinte
grerat ett samhälle är, desto mer generösa 
och rättviseinriktade är människor. Mark
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IT och data och med webbutvecklingen på 
universitetet öppnade sig nya karriärmöjlig
heter.

– Jag läste in utbildningen i media och 
kommunikation på distans och startade 
Biologi bloggen i samband med en samman
slagning av flera institutioner. I bloggen fick 
jag både skriva och fotografera. 

Och på den vägen är det. Idag är Inger  
Ekström heltidsinformatör på Biologiska in
stitutionen, ett jobb hon trivs med, men 
som kan vara lite ensamt ibland. Hon är glad 
över sin kollega Jan Olsson som kom till in
stitutionen för ett par år sedan. 

– Men det gäller att skaffa sig nätverk, 
säger hon och nämner det stora centrala 
Kommunikatörsnätverket som ett gott ex
empel där hon träffar kollegor från andra 
verksamheter vid universitetet. 

 MARIA LINDH

INGER EKSTRÖM

ARBETAR SOM: Infomatör på Biologiska 
institutionen.

FAMILJ: Maken Peter och tre vuxna barn.

HOBBY: Fotografering.

Hur tar man ett foto som ska illustrera 
en titel på en låt?

Det vet Inger Ekström, informatör på 
Biologiska institutionen. Hennes foto-
intresse har hängt med från den analoga 
pocketkamerans tid på högstadiet till 
dagens digitala. Nu är hon en del av en 
fotocirkel och ett galleri.

Ser världen genom kameralinsen
– Men nu under coronan så har vi inte kun
nat ha några utställningar och får säga upp 
lokalen, säger Inger Ekström lite uppgivet. 
Men kanske hinner vi med en utställning till.
Sina gallerivänner hittade hon under Kultur
natten på en fotoutställning för några år se
dan. De blev sex stycken som startade en 
egen fotocirkel och övertog en gallerilokal 
i centrala Lund. De har hunnit med hel del 
utställningar och har utmanat sina besöka
re att gissa vilken bild som passar till vilken 
rubrik i teman som ”En ska bort”, ”Synd el
ler dygd”, ”Vilken bok eller låttitel”.

– Vi hade även ”Hitta nissen”, en liten 
tomtenisse som vi bar med oss under ett helt 
år och tog bilder där det passade, säger hon. 

INGER EKSTRÖM har även sålt en del foton 
och visar ett av dem som inspirerats av låten 
”Personality Crisis” av gruppen New York 
Dolls (se bilden ovan). Det föreställer Slussen 
i Stockholm under rivningen och i fotot har 
hon lagt in sig själv sittandes med korslagda 
ben med huvudet bakåtkastat och med ett 
lidande uttryck.

– Min tanke bakom fotot var att både jag 
och Slussen led av personlighetskris. Troli
gen var anledningen ålder både för min och 
Slussens del, säger hon. 

Sin första digitala spegelreflexkamera 
köpte Inger Ekström 2008. Med den öpp
nades en ny värld eftersom man kunde ta 
hur många bilder som helst utan att ”slösa 
film”. Hon kunde experimentera med flera 
tekniker och den konstnärsdröm hon haft 
från början fick utlopp i fotograferandet. 

UNDER EN ESTETISK FOLKHÖGSKOLEKURS 

med fotoinriktning på Öland i början av 
80talet upptäckte hon hur spännande 
det var med naturen och hon blev också 
vän med några fältbiologer som ville läsa i 
Lund. Tillsammans med dem flyttade hon, 
som kom från Stockholm, ännu längre sö
derut, och efter några år var hon färdig bio
log i Lund. Hon sökte vidare till doktorand
utbildningen i zoologi och började forska. 
Men där tog det lite stopp i Inger Ekströms 
karriär.

– Det blev inga resultat, konstaterar hon. 
Det blev inga jobb heller, utan hon blev 

långtidsarbetslös. Zoologin hade dock det 
goda med sig att hon träffade sin man,  Peter 
Ekström, och de fick tre barn. 

Så småningom fick i alla fall Inger Ek
ström ett halvtidsjobb som kurssekretera
re på Ekologiska institutionen. Under sin tid 
som arbetslös hade hon gått flera kurser i 

Inger Ekström är informatör på Biologiska institutionen. foto: leonora ekström

En av Inger Ekströms galleribilder som illustrerar låten ”Personality Crisis”. 

 folk.
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Han har en virtuell kopp kaffe i 
handen och ser ut lite som en 
figur i spelet Sims.

– Att ha möten på distans 
känns numera kreativt och lustfyllt, säger 
Mattias Wallergård.

Hans avatar lutar sig avslappnat mot en 
pelare i den loungeliknande miljön som just 
nu är hans arbetsmiljö. Där finns mötesrum, 
whiteboards, soffor och en grön park utan
för fönstret. När Mattias Wallergård pratar 
är det hans egen röst som hörs fast med 
avatarens mimik och ögonrörelser.

I en tid när digital mötes trötthet blivit ett 
etablerat  fenomen försöker LTHforskarna 
hitta nya sätt att mötas.

– Jag och mina kollegor träffas i det vir
tual realitybaserade distansverktyget Glue 
där vi både har vardagliga avstämningar och 
möten för att analysera forskningsdata, sä
ger Mattias Wallergård.

ATT MATTIAS WALLERGÅRD TÄNJER på 
gränser i den virtuella världen är kanske 
inte så förvånande. Han forskar inom inter
aktionsdesign, och virtual reality är en del 
av hans vardag. Han beskriver sig själv som 
”VRnörd”.

Sedan ett par år arbetar Mattias Wal
lergård och hans kollegor Rikard Lundstedt 
och Maria Hedin med ett EUprojekt om 
 äldre människors upplevelser av naturmiljö
er i virtual reality. Projektet är nu i en analys
fas och stora mängder data ska gås igenom.

– I en tid utan pandemi hade vi hängt upp 
massor av A4papper i en undervisnings

sal, gjort anteckningar på en whiteboard, 
fotograferat och sen plockat bort materia
let inför nästa aktivitet i salen, säger Mat
tias Wallergård.

MEN I DEN VIRTUELLA MÖTESMILJÖN har 
forskarna en stor industriliknande lokal till 
sitt förfogande. Papperna är flera meter 
höga och fyller salen likt enorma konstverk 
under en utställning.

Forskarna rör sig i salen med sina avata
rer. Då och då stannar de till vid de uppställ
da dokumenten, samta
lar och gör anteckningar 
– direkt på de stora pap
persarken eller på vir
tuella whiteboards som 
trollas fram när de be
hövs.

– När vi möts i virtu
al reality har vi ett helt 
annat fokus än när vi ses vid våra dator
skärmar. Närvarokänslan är starkare och 
det finns inga andra stimuli som distrahe
rar. Det är här och nu, säger Mattias Wal
lergård.

KOLLEGAN RIKARD LUNDSTEDT menar att 
dialogen flyter smidigare i virtual reality än 
under ett digitalt möte vid datorskärmen.

– Ett samtal i virtual reality blir mer som 
på riktigt. Miner, gester och harklingar blir 
tydligare och det är lättare att uppfatta när 
en annan mötesdeltagare vill bryta in i sam
talet, säger han.

Det virtuella mötet möjliggör en ergo

Närhet på distans 
med kreativa VR-möten
Att längta till digitala möten är få förunnat. Men det gör forskarna vid Design-
vetenskaper. De har hittat mötesrummen som ger dem energi och smart struktur.

nomisk frihet. Maria Hedin växlar mellan 
att gå runt och att sitta i skräddarställning 
i sin soffa. Rikard Lundstedt är också i rö
relse men väljer då och då att lägga sig på 
golvet i sitt hemarbetsrum för att sträcka 
ut ryggen.

– Det virtuella mötet är ett möte med 
fysisk rörelse. För att min avatar ska få liv 
måste jag själv röra mig, säger Mattias Wal
lergård.

Ibland uppstår komiska situationer när 
avatarerna ändrar position eller har råkat gå 

för nära en annan avatar
kollega.

– Under vårt första vir
tuella möte ville jag hålla 
samma distans till mina 
kollegor som jag gör i den 
fysiska världen. Men det 
tänker jag inte på längre. 
De sociala koder vi är vana 

vid har suddats ut, vilket jag upplever som 
positivt, säger Maria Hedin.

KAFFET ÄR EN SOCIAL MARKÖR som fått 
hänga med in i den virtuella mötesvärlden. 
Mattias Wallergård – som förutom VRnörd 
också är en inbiten kaffedrickare – gillar 
idén med det virtuella kaffet.

– I min fysiska verklighet har jag oftast 
en kopp kaffe i handen, varför skulle jag 
inte också ha det virtuellt? frågar sig Mat
tias Wallergård, samtidigt som hans avatar 
visar sitt karakteristiska och ganska statiska 
leende.

JESSIKA SELLERGREN

”Närvarokänslan är 
starkare och det finns 
inga andra stimuli 
som distraherar. 
Det är här och nu.”
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Om intervjun
Intervjun med forskarna gjordes i 

virtual reality med hjälp av en virtuell white
board. Även korrektur läsningen ägde rum i det 
virtuella mötesrummet. Allt tillsammans med 
en virtuell kopp kaffe.

Vad behövs för att ha virtuella möten?
• VRheadset
• En VRplattform för distansarbete

Fem fördelar med virtual reality som 
 mötesmetod
• Kreativt och lekfullt
• Känsla av att vara på samma plats
• Kvalitativ kommunikation
• Fokus på uppgiften, omvärlden “filtreras” 

bort
• Kroppen är med, varierad arbetsställning

LUM:s reporter 
 Jessika Sellergren.

Mattias Wallergård

 Maria Hedin

Rikard Lundstedt
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IDA DE WIT SANDSTRÖM (RED) 
BODIL MALMSTRÖM (RED)
Campus Helsingborg 2020
(Lunds universitet)

Hur gick det till när den gamla Tretornfabriken blev 
universitet, hur växte utbildning och forskning fram 
och vart är Campus Helsingborg på väg? Genom anek
doter, personliga betraktelser och reflektioner ger den
na rikt illustrerade bok en bred inblick i Helsingborgs 
campus som firade 20 år 2020. I denna jubileumsbok 
skriver 18 författare, mestadels forskare men även an
dra medarbetare, som varit med om att göra Campus 
till vad det är idag. Boken finns att köpa i receptionen 
på Campus Helsingborg.

KRISTOFFER HANSSON (RED) HENRIK LOODIN (RED) 
CECILIA LENANDER (RED) FREDRIK BROUNEUS (RED)
Efter antibiotika – om smitta i en ny tid
(Fri tanke)

Varje år dör hundratusentals människor runt om i värl
den på grund av infektioner orsakade av resistenta 
bakterier, och problemet växer. Boken är en tvärveten
skaplig antologi där forskare diskuterar hur människan 
förhåller sig till antibiotika. Med utgångspunkt i medi
cin, politik, kultur, kommunikation och arkitektur ut
forskar de olika dimensioner och visar på möjliga vägar 
till en mer hållbart förhållande till läkemedel, bakterier 
och socialt liv. 

ANDREAS MALM
Corona, klimatet och det kroniska nödläget
(Modernista) 

Fanns det något som var 
bättre förr i skånsk vård?
– Att det var bättre förr är en myt. Fö
rebyggande hälsovård, professionalism 
och förmågan att bota har ju förbättrats 
enormt sedan övergången från folklig 
läkekonst och botare till läkare, sjukstugor 
och sjukhus. Men människans självbo
tarförmåga var bättre förr, alltså den 
nedärvda kunskap som utvecklades i he
mapotek och huskurer, men utan kemiska 
ingredienser i ”läkemedlen”. 

Vad överraskade dig?
– Att tron på magi var så pass utbredd. 
Och att magin i det traderade materialet 
har en större plats än örtmedicin för att 
bota sjukdom. Att botarkulturen levde 

kvar som ett första alterna
tiv för många människor är 
också något överraskande, 
men ändå inte helt oväntat.

Brukar Folklivsarkivet ge 
ut böcker?
– Ja, fast skriftserien som 
boken ingår i har vilat 
länge. Men härmed åter
uppväcks ”Skrifter från 
Folklivsarkivet”.

Om samband mellan 
pandemi och klimat

STEFAN PERSSON
Folkmedicin mellan gam-
malt och nytt. Sjuk och häl
sovård i södra Sverige vid förra 
sekelskiftet 
(Lunds universitet)

Stefan Persson, historiker

boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

Den filosofiska och samtidigt fakta
späckade boken vänder sig till dem 
som vill förstå hur corona och  andra 
pandemier hänger samman med 
klimat krisen. Anderas Malm beskriver 
hur risken ökar för att ett virus överförs 
från djur till människa, exempelvis på 
en marknad i Wuhan, i samband med 

avskogning, uppvärmning och att den 
biologiska mångfalden minskar. 

Andreas Malm är human ekolog och 
välkänd klimataktivist,  särskilt sedan 
kontroverserna runt hans skrift ”How 
to blow up a pipeline”, som hand
lar om vandalism och skadegörelse i 
 klimatets tjänst.
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D en som ger sig in på den akademiska banan kom
mer att få uppleva många  professionella övergångs
faser. Vilken som är störst och mest omskakande är 
svårt att säga. Det beror förstås på vem man är och 

vad man får erfara. Men om jag skulle våga mig på en gissning 
så tror jag att ”från doktorand till disputerad” står högst upp på 
listan. 

Måhända gäller detta särskilt här i Sverige där doktoran
der har en så pass stark ekonomisk och arbetsrättslig ställning. 
Under forskarutbildningen är man 
anställd, avlönad och fackligt fö
reträdd. Det är oproblematiskt att 
ta banklån och vara föräldraledig. 
Sett i ett internationellt perspektiv 
är svenska doktoranders ställning 
svindlande privilegierad. 

Men efter disputationen ser det 
annorlunda ut. Då är man plötsligt 
en del av det akademiska prekaria
tet. En ofrivillig entreprenör bland många andra. Denna tillvaro är 
inte lätt att hantera för någon forskare någonstans. Men jag tror 
det är extra svårt för den som har vant sig vid att vara heltidsan
ställd. Tänker man att detta är den akademiska normen finns det 
en överhängande risk att man blir gruvligt besviken.

SITUATIONEN KAN DOCK GE UPPHOV till klarsynthet. För mig 
var ett nyckelögonblick när min kollega Isak Hammar på ett se
minarium om postdoctillvaron lyfte fram att det fanns en av
görande skillnad på ”vad man gör” och ”vad man får betalt 
för”. Inom akademin är detta nämligen två helt olika saker. För 
otrygga anställningsförhållanden diskvalificerar dig på intet sätt 
från att ta del i akademins verksamhet. Man kan bli tillfrågad, 
medbjuden och själv ta initiativ till både det ena och det andra. 

Efter disputationen väntar ett yrkesliv för forskaren som mer eller 
mindre ofrivillig entreprenör, menar historikern David Larsson 
Heidenblad. Han skriver om vikten av att fokusera på vad man gör och 
göra det väl – oavsett om det hjälper till att betala hyran eller inte. 

Ibland får man betalt. Ofta inte. Och ytterst sällan ges eventuell 
ersättning i direkt anslutning till det utförda arbetet. 

Kring dessa sakernas tillstånd kan man välja att klaga och bittra. 
Det är en fullt förståelig och kanske också rimlig reaktion. Men det 
leder inte till att situationen förbättras, varken för dig själv eller för 
någon annan. Betydligt mer effektivt är att knyta näven i fickan, ar
beta långsiktigt, läsa regelboken och hjälpas åt. På ett par års sikt är 
det fullt möjligt att ta sig till en situation där man har en viss trygg
het och reella valmöjligheter. Men inte heller då kommer ”det du 

gör” och ”det du får betalt för” helt att 
överensstämma. Vissa saker kommer 
vara givande, meriterande och underbe
talda. Andra saker kommer vara mindre 
givande, inte direkt meriterande, men 
ge hygglig ersättning. För den enskilde 
forskaren handlar det om att hitta en 
rimlig balans. Man får ta igen på gung
orna vad man förlorar på karusellen. 

NÅGON BLUEPRINT för hur man navigerar i detta landskap finns 
inte. Och vad som gör det extra komplicerat är att akademin är en 
så långsam och långsiktig verksamhet. Det du gör ideellt i dag kan 
ge fenomenal avkastning om ett par decennier. Men det hjälper dig 
förstås inte att betala hyran imorgon. Skulle jag ge ett råd till den 
som ger sig in i postdocleken så är det därför att bygga upp någon 
form av forskarbuffert. Jag är fullt medveten om att möjligheterna 
till detta ser mycket olika ut. Men om det är något som ger peace of 
mind i akademin så är det att inte vara omedelbart ekonomiskt be
roende av den. Då kan du fokusera på vad du gör och göra det väl 
istället för att stirra dig blind på vad du får, eller inte får, betalt för.

DAVID LARSSON HEIDENBLAD
DOCENT I HISTORIA SOM DRIVER BLOGGEN 

”ETT ÅR AV AKADEMISKT SKRIVANDE”

Hitta balansen mellan vad du gör 
och vad du får betalt för!

”Vissa saker kommer vara givande, 
meriterande och underbetalda. 
Andra saker kommer vara mindre 
givande, inte direkt meriterande, 
men ge hygglig ersättning”

gästtyckaren.
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på jobbet.

Chefer som håller ordning och reda 
har ett stort värde. Men det är 
skillnad på chefskap och det popu-
lära ledarskapspratet – och Johan 
Alvehus menar att det senare inte 
behövs i det offentliga.

– Corona gör nog att många reflekterar över 
chefsrollen och inser att behovet av ledar
skap inte är så stort. Det går bra ändå, säger 
Johan Alvehus, docent i tjänstevetenskap 
och engagerad i CLOO, Centrum för led
ning av offentliga organisationer, på Cam
pus Helsingborg. 

Hans senaste forskningsprojekt är att, 
tillsammans med kollegan Ulrika Westrup, 
undersöka arbetet med chefers ohälsa och 
hållbart chefskap i Helsingborgs stad det 
närmaste året. Bakgrunden är att ohälsan 
bland chefer ökat dramatiskt. Från 2014 
till 2018 ökade sjukfrånvaron bland chefer 
i Sverige med 50 procent, enligt siffror från 
Previa. 

– Sämst mår kvinnliga chefer, som ofta 
arbetar i det offentliga, säger han.

OCH INGET TYDER PÅ att det blivit bättre 
under pandemin, när medarbetare kommit 
längre ifrån chefen. Småsnacket i korrido
rerna är minimalt. Möten, som är ryggraden 
i chefens arbetsdag, hålls korta och nätverk 
tappar energi.

Men även om det inte behövs en massa 
prat om ledarskap så behövs det en chef 
– som skapar förutsättningar och tar hand 
om den administrativa infrastrukturen runt 
tjänster, löner, rehabiliteringar, rekrytering
ar och lokaler. 

– Det finns ett stort värde av ordning 
och reda – goda förutsättningar i organi
sationen ökar effektiviteten. Däremot är 
det svårt att mäta exakt vad chefer bidrar 

med eftersom chefsarbete är notoriskt svår
värderat.

Han menar att det har skett en olyck
lig sammanblandning mellan hur chefskap 
fungerar i det privata och i det offentliga. 
Och att idéer om den karismatiske, drivande 
ledaren inte går att översätta till det verkliga 
vardagliga chefskapet. Det finns vissa fun
damentala skillnader mellan vinstdrivande 
privat verksamhet och offentlig som spe
lar in.

– I näringslivet kan man expandera och 
visa att den nya satsningen betalar sig i vinst. 
I det offentliga handlar det inte så ofta om att 
expandera, utan att klara av den viktiga kärn
verksamheten och hålla sig inom budgeten 
– eller till och med spara, säger Johan Alve
hus och tillägger att det inte finns tillräckligt 
mycket forskning om det offentliga ledarska
pet, vilket till sin natur är mer komplext med 
fler intressenter som vill ha olika resultat.

Att som offentlig chef vara duktig på att 

förvalta en fungerande verksamhet och låta 
medarbetarna driva förbättringar stegvis är 
inte lika uppskattat på cv:t som stora för
ändringsprocesser. Och eftersom chefsar
betet i sig är ganska osynligt väljer ofta che
fer att starta projekt för att visa sig själv och 
andra vad man gör.

– Många förbättringsprojekt leder inte 
till så stor nytta för organisationen i slut
änden. Men på nästa intervju till en ny 
chefsposition gäller det att visa vad man 
har gjort.

I VÅR KULTUR finns en glorifierad och ro
mantisk mytbild av den starka, goda leda
ren som stiger fram och modigt visar vägen, 
menar Johan Alvehus.

– Det talas mindre om att man för att 
kunna ta sig fram i chefsvärlden måste kun
na spela det politiska maktspelet, vilket inte 
är lika smickrande.

 JENNY LOFTRUP

– Jag betonar hellre chefskap än ledarskap. Det finns en mytbild av den heroiske ledarens be
tydelse som inte har täckning i forskningen, säger Johan Alvehus. foto: andreas gruvhammar

Hellre en ordentlig chef 
än en karismatisk ledare
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SKOLSAMVERKAN. NMT-dagarna 
vid Lunds universitet ger inte 
vika för en pandemi. Arrange-
manget stöptes om i digital form 
och kunde nyligen avnjutas av 
elever från hela Sverige. Totalt 
20 000 bokningar gjordes inför 
de populära föreläsningarna i 
mars.

Inspirationsföreläsningarna inom 
naturvetenskap, medicin och tek
nik har nu för första gången hållits 
digitalt, på grund av coronaviruset. 
Arrangemanget har genomförts varje 
år sedan 1998 och lockar alltid en stor 
publik bland gymnasieungdomar och 
deras lärare. Intresset var omfattande 
även i år.

Den 15–19 mars bjöd forskarna på 
ett spännande smörgåsbord av intres
santa före läsningar. Åskådarna fick ta 
del av allt från mikrofossil och farliga 
luftpartiklar till programmering och 
liv i universum. Vad som händer i hjär
nan när man sover samt hur tumörer 
kommunicerar är andra ämnen som 
avhandlades.

Visserligen fick programmet av 
praktiska skäl kokas ner till betydligt 
färre föreläsningar än vanligt, men å 
andra sidan kunde de ses av skolelever 
och deras lärare i hela landet. Föreläs
ningarna sändes live på You Tube och 
går även att ta del av i efterhand på 
webben.

LENA BJÖRK BLIXT

Se Ekonomidagen 
i efterhand
Den uppskjutna Ekonomidagen med tema 
”ledarskap” och utdelningen av 2020 
års Söderbergpris till Harvardprofessorn 
 Nathan Nunn ägde rum den 24 mars. 

Allt innehåll är digitalt och går att titta 
på via ehl.lu.se även i efterhand. Bland 
de medverkande märks LU:s rektor Erik 
 Renström, Chalmersprofessorn Robin 
 Teigland och Massive Entertainments HR
chef  Magdalena Schultze.

på gång. 

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

Stöd för forsknings- 
och konferensresor 
Vetenskapssocieteten utlyser 
stöd på upp till 10 000 kronor till 
aktiva forskare för forsknings och 
konferensresor, för konferensavgift 
vid digitala konferenser eller för 
språkgranskning av vetenskapligt 
arbete. Ansökningstiden går ut den 
16 maj.

PROMOTIONEN. Efter förra årets 
inställda promotion har dekanerna 
gemensamt beslutat att doktors-
promotionen 2021 kommer att ske 
digitalt den 28 maj. 

Vid promotionen kommer jubeldoktorer 
och hedersdoktorer från 2020 och 2021 att 
promoveras. Doktorer efter avlagda prov 
kan välja att delta vid årets digitala doktors

Hellre en ordentlig chef 
än en karismatisk ledare

Doktorspromotionen 
blir ett digitalt event

promotion, eller skjuta fram sitt deltagande 
till en extrainsatt doktorspromotion för dok
torer efter avlagda prov den 6 maj 2022.

Inbjudan skickas ut till samtliga som har 
disputerat eller kommer att disputera, se
dan senaste tillfället. Samtliga doktorer 
som bjöds in att delta i doktorspromotio
nen 2020 har fått en ny inbjudan. 

För ytterligare information se www.
lu.se/doktorspromotion

20 000 bokningar 
till NMT-dagarna

För öppna föreläsningar, paneldebat
ter, konserter, utställningar med mera 
se www.lu.se/events

På grund av den rådande pandemin kommer årets doktorspromotion att genomföras 
utan publik på plats och sändas ut digitalt. foto promotionen: kennet ruona
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hänt.

Justitieråd
blir hedersdoktor 
Ekonomihögskolan 
har utsett justitie
rådet Eric M. Ru-
nesson till 2021 
års hedersdoktor 
vid fakulteten. Han 
har gjort åtskilliga 
viktiga samhälls
insatser som ad
vokat, skiljeman, 
förlikningsman och medlare. Han är dess
utom en kompetent lärare och forskare 
inom den ekonomiskt inriktade juridiken. 
Det gör honom till en ypperlig heders
doktor för fakulteten, lyder en del av mo
tiveringen. 

Matilda Andersson, student vid LTH är 
Årets techtjej 2021. Utmärkelsens delas ut 
av Microsoft Sverige för 19:e året i rad med 
syftet att lyfta kvinnliga förebilder inom 
techbranschen för att inspirera fler att stu
dera ämnen inom teknik och IT.  Matilda An
dersson är från Höllviken och har gått från 
att vara internationell modell till att nu stu
dera till civilingenjör inom datateknik. Hon 
brinner för frågor som rör teknik och tech 
kopplat till mentalt välmående. Hon vill ock
så hjälpa till att bryta den stereotypa bilden 
av teknik, programmering och hur en pro
grammerare ser ut.

Lunds universitet har tillsammans med 
Sparbanken Skåne för femte året i rad 
delat ut priser till studenter och forska
re med idéer som är så lovande att de 
kan bli framtidens innovationer.

 I år blev det åtta innovativa prista
gare som tillsammans fick dela på to
talt 400 000 kronor. 

Det stora priset i kategorin för an
ställda vanns av Ludwig Schmiderer, 
Martin Hjort och Jonas Larsson. De 
har på ett tvärvetenskapligt sätt tagit 
sig an problemet med brist på blod
stamcellsdonationer. Genom att kom
binera ledande nanoteknologi med 
stamcellsbiologi har de utvecklat en 
metod som kan ge fler människor till
gång till en donation av blodstamceller.

I studentkategorin tog Aatu Kerä-
nen och Peymon Hashimoto hem 
det stora priset för sin idé som kan bi
dra till färre dödsolyckor och ökad tra
fiksäkerhet. De utvecklar en ny typ av 
belysning för tvåhjuliga fordon, som 
genom att följa fordonets rörelser eli
minerar det mörka tomrummet som 
föraren upplever vid svängar.

Framtidens innovationer prisades
I år delades dessutom en extra ut

märkelse ut, Framtidens innovation för 
social förändring, till idéer som inte 
nödvändigtvis är tekniska lösningar el
ler medicinska genombrott. För sin an
sats att utmana traditionella system 
och metoder för att åstadkomma so
cial förändring fick studenten Elaine 
M’Nkubitu och doktoranden Jakob 
Svensson ta emot detta pris. Elaine 
M’Nkubitu vill bygga ett system som 
tar tillvara på det organiska avfallet 
från marknadsplatser på Kenyas lands
bygd, och omvandlar det till högkvali
tativ gödning. Jakob Svensson vill mins
ka antalet vårdskador och förbättra 
patientsäkerheten genom ett analys
verktyg som kopplas på befintliga av
vikelsehanteringssystem och visualise
rar textdata.

Därtill delades det ut fyra heders
priser för innovationer som handlar om 
att öka tillgängligheten för människor 
med nedsatt syn, förvara mat mer håll
bart, transparenta sollceller att sätta 
på fönster och naturliga bekämpnings
medel för ett hållbart jordbruk.

LTH-student 
blev Årets tech-tjej
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Eric M. Runesson.

Matilda Andersson.

Pristagare och hederspristagare i tävlingen om framtidens innovationer.
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Grattis 
Lars Edvinsson...
... senior professor i internmedi-
cin, som fått det prestigefyllda 
”The Brain Prize” som varje år 
delas ut av Lundbeckfonden. 

Du får priset på tio miljoner kro-
nor tillsammans med tre interna-
tionella kollegor för er banbry-
tande forskning om migrän. Hur 
känns det?
– Det är en stor ära då det är det 
största och finaste priset man kan få 
som hjärnforskare. Men bäst av allt är 
att vår forskning har lett till att det nu 
finns mediciner som hjälper många 
som lider av den folksjukdom som 
migrän faktiskt är. Av världens befolk
ning lider i dag runt 14 procent av 
migrän, drygt två tredjedelar är kvin
nor. Enbart i Sverige uppskattas en 
miljon vara drabbade. 

Det finns mer att forska på inom 
det området?
– Ja, speciellt om hormonrelaterad 
migrän och i min pågående forskning 
vill jag bland annat försöka bidra med 
underlag som kan leda till att det tas 
fram läkemedel som kan hjälpa kvinnor 
med menstruationsrelaterad migrän.

Du har forskat i över femtio år – 
tröttnar du aldrig? 
– Jag älskar att forska och hoppas få 
vara med och bidra och hjälpa alla 
dessa kvinnor som lidit i så många år.

Vitterhetspristagare
Från Kungliga Vitterhetsakademin medde
las att professor Peter Gärdenfors tillde
las AnnKersti och Carl Hakon Swensons 
pris för humanistisk och samhällsveten
skaplig forskning på 700 000 kronor. Pri
ser för förtjänta vetenskapliga arbeten på 
50 000 kronor var får Katarina Pålsson, 
teologi, och Nele Põldvere, engelska. 

Ny ledamot i Kungliga 
Vetenskapsakademien
Christofer Edling, dekan för Samhälls
vetenskapliga fakulteten har valts in som 
ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien. 
Tillsammans med honom valdes även 
Anna Dreber Almenberg från Handels
högskolan i Stockholm in som ny ledamot. 

Ny ledning för Humtank
Lovisa Brännstedt, forskare vid Antikens 
kultur och samhällsliv, och Leif Runefelt 
från Södertörns högskola har utsetts till 
nya verksamhetsledare för tankesmedjan 
Humtank som är ett samarbete mellan hu
manistiska fakulteter vid femton svenska 
universitet och högskolor. 

Matematiker prisad
Magnus Goffeng, LTH, tilldelas 
årets Wallenbergpris i matematik. 
Han får det för sitt viktiga bidrag 
inom ickekommutativ geometri, in
dexteori och spektralteori. Utmärkel
sen tillsammans med prissumman på 
300 000 kronor, kommer att delas 
ut vid Svenska matematikersamfun
dets årsmöte den 4 juni. 

Nele Põldvere.

REDAKTÖR: MARIA LINDH

Magnus Goffeng.

Lovisa Brännstedt.

Lars Edvinsson.
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Hallå Mats Benner...
... ny rektor för Ekonomihögskolan 
som precis blivit internationellt 
trippelackrediterad och därmed 
anslutit sig till en elitgrupp av 
business schools.

Hur känns det att vara rektor 
för en av världens bästa handelshögskolor?
– Det känns naturligtvis väldigt fint och 
uppfordrande att vi klarat tre sådana 
granskningar. Nu vill man ju inte tappa 
någon av de stjärnorna så det handlar 
om fortsatt arbete för att leva upp till 
de internationella målen. Men det räcker 
inte – vi måste ju jobba efter våra egna 
lokala mål också. 

Forskningen har nyligen utvärde-
rats i RQ20 och i den påpekades att 
samarbetet mellan äldre och yngre 
forskare kunde varit tätare, liksom 
att vissa institutioner är små, rent 
av för små, medan andra är mycket 
stora?
– Jo, vi är en kompakt fakultet och ojäm
na genom att på vissa håll vara mycket 
forskningstunga och utbildningstunna – 
och vice versa. Vi borde arbeta mot att 
ha rundare miljöer, där utbildning, forsk
ning och samverkan finns nära varandra. 

Det har varit tal om att slå ihop 
vissa institutioner som till exempel 

statistik med nationalekonomi. Hur 
ser du på det?
– Jag tror att man ska vara försiktig och se 
den större bilden innan man går till verket 
och slår samman verksamheter. Ett ämne 
som statistik finns till exempel både inom 
den naturvetenskapliga och den tekniska 
fakulteten, och det kan finnas stordrifts
fördelar där. Vi har ju också informatik 
som angränsar till andra fakulteter. Och 
handelsrätt gränsar till juridik. Vi är ett 
stort och brett universitet och det krävs 
eftertanke innan man slår ihop något.

Både du och din prorektor Maria 
Stanfors är tunga forskare. Vem i 
ledningen slår vakt om utbildningen? 
– Utbildningen är superviktig och vi har 
tillsatt en vicerektor, Anna Thomasson, 
som är mycket kunnig och erfaren och 
kommer att kunna förstärka utbildning
ens roll i ledningen.

Holger Crafoords Ekonomicentrum 
med tre hus har några år på nacken 

och motsvarar kanske inte dagens 
krav på moderna undervisnings- 
och forskningslokaler. Hur ser du 
på det?
– Ambitionen är att rusta upp och snygga 
till de gamla byggnaderna istället för att 
riva och bygga nytt. Det känns mer mo
dernt att ta hand om det vi har. Ett fjär
de hus har varit uppe till diskussion, men 
känns lite som vår vita val. Jakten på nå
got som kanske bara drar ner oss… Vi vill 
dock gärna förtäta vårt campus.

Du har ett långt förflutet inom uni-
versitetsvärlden?
– Jag är sociolog från början och det var 
nära att jag blev bibliotekarie efter min 
examen. Kom till Lund 1990 och efter se
jourer i Malmö, Linköping och Halmstad 
till Ekonomihögskolan via Forskningspo
litiska institutet. Här har jag varit i drygt 
tjugo år och jag kommer att behålla en 
del av min organisationsforskning.

MARIA LINDH
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