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Stephan Reber har inte riktigt så farliga 
forskningsobjekt som man skulle kunna 
tro. De amerikanska alligatorerna är de 
vänligaste och enklaste att jobba med 
av alla 27 krokodilarter som finns.
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– Toke är blyg, men utforskar mest av alla 
och Siggi är avslappnad och vänlig. Men man 
måste känna dem för att kunna arbeta med 
dem, säger kognitionsvetaren Stephan Reber. 
     Och han talar inte om sina kollegor utan 
om alligatorerna som nu är på plats i Ystad 
djurpark där forskarna har en specialanpassad 
anläggning för att studera djurens kognition. 

Värmen och fukten slår emot en när man kliver in i 
det nybyggda huset där de sex Mississippialligatorerna 
 Bestla, Toke, Gudrun, Kåra, Ivar och Siggi bor sedan i 
somras. De har alla sina egna personligheter. Genom 
studierna hoppas forskarna komma närmare tänkan-
dets evolution sedan dinosaurierna. 

Hos forskningsledaren Mathias Osvath hade det 
länge funnits en tanke att studera kognitionen hos ut-
döda dinosaurier. När han fick ett stort anslag av LMK-
stiftelsen 2017 blev det äntligen möjligt. Han rekryterade 
då Stephan Reber på universitetet i Wien, som med sin 
erfarenhet av att studera alligatorer på nära håll gjorde 
att de med gemensamma krafter skulle kunna utveckla 
kognitionsforskning på djuren. 

– När vi sedan plötsligt blev erbjudna sex alligatorer, 
som krokodildjurparken Crocodiles of the World utanför 
Oxford fått över, tvekade vi inte. Vi sonderade samarbete 
med djurparker, och när ett sådant var till stånd, hyrde 
vi en van på Folkes biluthyrning och körde och hämtade 
dem, säger Mathias Osvath.

DJURPARKSANLÄGGNINGEN är konstruerad för att 
fungera så bra som möjligt för alligatorerna, forskning-
en och besökarna. Temperatur, luftfuktighet, växtlighet 
och UV-strålning – allt har anpassats för att likna Missis-
sippialligatorernas naturliga miljö så långt det går. Spe-
ciellt är att anläggningens form är anpassad för alligato-
rernas behov, till exempel att kunna ha egna revir.

Alligatorerna har redan genomgått ett antal kogni-
tiva tester. Till exempel har man undersökt hur de upp-
fattar objekt – förstår alligatorerna att saker finns kvar 
när de försvinner ur synfältet? Hur snabbt lär de sig när 
de blir belönade för olika beteenden?

Alligatorer en nyckel
till dinosauriernas
tankevärld

  3
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t – Vi vet också att de verkligen leker och att 
det inte bara är en jaktreflex eller  nyfikenhet. 
Om de får välja mellan mat och lek så väljer 
de ofta lek. Därför älskar de också kognitiva 
experiment. Problemet för oss när vi testar 
djuren är inte att de inte skulle vilja vara med 
utan att alla vill vara med samtidigt, säger 
Mathias Osvath

Men forskning på alligatorer väcker ofel-
bart frågan om det inte är farligt. Krokodil-
djur har det starkaste bettet i världen, myck-
et starkare än en hajs.

– De ser dig inte som mat, till skillnad från 
många andra krokodildjur. Av de 27 nu le-
vande krokodilarter man känner till är de 
amerikanska alligatorerna de vänligaste och 
enklaste att jobba med. De kan också leva 
tillsammans med varandra vilket gör att vi 
kan jämföra resultaten, säger Stephan  Reber.   

MATHIAS OSVATH, som också forskar på 
apor och fåglar, lägger till att han mycket 
hellre går in till alligatorer än schimpanser – 
eller kasuarer, en aggressiv fågel som enkelt 
kan döda en människa.

 – När du är på land är det bästa sät-
tet att undkomma alligatorerna att hoppa 
 undan, och alltid ha en bambustav mellan 
dig och dem. De är snabba, men blir fort tröt-
ta  eftersom de är kallblodiga. I vattnet, där-
emot, har du ingen chans. Fast alligatorer är 
inte aggressiva och det finns sällan skäl att 
vara rädd, men man ska ha sund respekt och 
gott säkerhetstänk – ett förfluget bett kan 
leda till livslånga konsekvenser.  

HUVUDSYFTET med forskningen är att för-
stå den kognitiva evolutionen genom år-
miljonerna och för att kunna göra det måste 
forskare jämföra skilda djurarters förmågor.

– Kognitionsmässigt verkar det ha hänt 
mycket under dinosaurietiden. Vi är därför 
intresserade av att ta reda på hur dinosauri-
ernas mentala förmågor utvecklades. Efter-
som fåglar är dinosaurier, det vill säga de 
 sista levande dinosaurierna, och krokodildjur 
är deras närmaste släktingar kan vi, genom 
att jämföra resultaten från studier på dem 
båda, sluta oss till vilka kognitiva förmågor 
som fanns hos den första dinosaurien och 
vad som hänt i utvecklingen till den sista. 

Mitt under intervjun är det dags att mata 

alligatorerna. Maten består av upptinade 
möss och marsvin. Stephan Reber går in till 
alligatorerna. Med sig har han en tång att 
hålla maten med och en tjock käpp för att 
mota bort alligatorerna om de blir för när-
gångna. Han ropar på Toke. 

– De är lite försiktiga eftersom ni är här. 
De har nästan bara träffat oss och djur-
vårdarna under hela den här tiden. 

Att forskningsanläggningen finns inom 
Ystad djurpark ser de båda forskarna som 

en fördel för både LU och djurparken. Fors-
karna har tagit hit alligatorerna och står för 
vetenskaplig expertis, medan djurparken står 
för kostnaderna för att hålla djuren.

– Samtidigt finns det krav på djurparker 
att de ska bedriva forskning, vilket uppfylls 
med det här arrangemanget. Dessutom når 
vi ut med vår forskning till parkens alla be-
sökare, säger Mathias Osvath.

TEXT: GISELA LINDBERG
FOTO: KENNET RUONA

Genom alligatorforskningen vill Mathias Osvath och Stephan Reber få bättre förståelse för 
skilda djurarters kognitiva utveckling genom årmiljonerna.
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Ökning av cyberattacker
Cyberattacker, där hackare vill ta över hela it-miljöer, blir allt vanligare i sam-

hället. Också LU drabbas i högre utsträckning. Anställda uppmanas nu att  hålla 
sina  säkerhetssystem uppdaterade och granska alla mail extra kritiskt innan de 
klickar på medföljande länkar. 

Se upp för oseriösa tidskrifter!
När kraven på att publicera forskningsresultat är höga och tiden knapp är det 

lätt att hamna i klorna på oseriösa ”rovdjurstidskrifter”, vars enda syfte är att tjäna 
pengar på forskare. Olga är en av dem som gick i fällan. Nu vill hon varna andra.

Slipper sprutor mot blödarsjuka
Förra året genomfördes Nordens första kliniska prövning med  genterapi 

mot blödarsjuka i Malmö. Resultaten är mycket lovande. Efter en timmes 
 behandling med dropp slipper blödarsjuke Niclas Nilsson nu de 150 sprutor som 
han  tidigare tvingades ta per år.

Varierat mottagande av kvinnliga präster
1958 togs beslutet att kvinnor skulle få bli präster inom Svenska kyrkan. 

Nu kommer en bok med tidigare opublicerade vittnesmål från de första kvinnliga 
prästerna. Där berättar de om hur de kunde möta såväl kränkningar som en varm 
församlingsgemenskap.

Planeringschef på jakt efter jämvikt
Möt LU:s planeringschef Tim Ekberg. I sitt yrke hanterar han miljarder 

 kronor och bedömer hur skeenden i omvärlden kommer att påverka universitetet. 
Både i jobbet och privat dras han till konsten att finna balans mellan ytterligheter. 

Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda 
och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har en upplaga på 11.700 exemplar och 
utkommer med 6 nummer per år.LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN
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IT-SÄKERHET. Cyberattackerna mot 
universitet har ökat kraftigt de 
 senaste två åren. Främst handlar 
det om e-post-attacker, så kallat 
nätfiske eller phishingmail, med 
syfte att ta sig in i och ta över hela 
it-miljöer. Attackerna lyckas ofta. 

Lunds universitet skiljer sig inte från mäng-
den. Antalet cyberattacker mot lärosäten 
och andra myndigheter, men också mot 
före tag, har skjutit i höjden de senaste åren. 
På vissa håll med flera hundra procent. Tren-
den är densamma internationellt. 

De kriminella har använt pandemin för 
att nå så många som möjligt och öka sina 
chanser. De vet att många vill läsa det senas-
te om vad som gäller kring covid-19. Det alla 
inte vet är att det som ser ut som ett vanligt 
informationsmail kan innehålla en länk som 
släpper in cyberkriminella utpressare i uni-
versitetets it-system.

– Det räcker med att en person klickar på 
länken så har de kriminella tagit sig innanför 
skalet. Sedan kan det ta ett par veckor eller 
månader så har de tagit över 80–90 procent 
av it-miljön och släcker ner den. Det är inte 
konstigare än så.

Det säger Ingegerd Wirehed, universi-
tetets Chief Information Security Officer 

(CISO). Tillsammans med Heiko Herwald, 
ordförande i Medicinska fakultetens infor-
mationssäkerhetsråd och fakultetens vi-
cedekan, skapade hon hösten 2020 ett 
 scenario där omkring tusen forskare och an-
dra anställda under en till två månader för-
lorade tillgång till it-nätverk, e-post, känslig 
patientdata och annan kritisk information. 
Genom intervjuer försökte de ta reda på 
vad en sådan attack skulle innebära, dels 

för forskning och utbildning, dels ekono-
miskt. De slutade räkna när de nått en halv 
miljard kronor.

 – Det var länge sedan det handlade om 
att släcka ner en dator och sedan skicka ett 
mail att man låser upp den för 5 000 kronor. 
Idag är attackerna mycket mer professionel-
la och helt automatiserade, ett klick på en 
länk kan frigöra en teknisk agent som söker 
av en hel it-miljö och släcker ner den. När 

Cyberattacker mot universitet ökar

Ingegerd Wire
hed, Chief 
 Information 
Security 
 Officer och 
 Heiko Herwald, 
 ordförande 
i Medicinska 
 fakultetens 
 informations   
säkerhetsråd 
och fakultetens 
vice dekan.

Cyberkriminella utpressare ger sig allt oftare på universitet för att ta över deras itsystem. foto: shutterstock
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det är gjort kommer utpressarna in i bilden, 
säger Ingegerd Wirehed.

ETT EXEMPEL är universitetet i Maastricht i 
Nederländerna. Där har ledningen varit öp-
pen med att man betalat motsvarande 1,9 
miljoner svenska kronor för att få en kryp-
teringsnyckel efter att utpressare släckt ner 
stora delar av it-miljön. Att inte betala hade 
kostat betydligt mer i både tid och pengar, 
enligt deras analys. Och skadan hade blivit 
långt större.

– Ett svenskt universitet kan inte betala 
lösensummor på det sättet. Skattepengar 
får helt enkelt inte användas för att betala 
utpressare, säger Heiko Herwald.

MEDICINSKA FAKULTETEN hanterar stora 
mängder känslig information, bland annat 
persondata om patienter. Det gör fakulteten 
till ett tacksamt mål för cyberbanditer. Enligt 
Heiko Herwald pågår phishing-attackerna i 
stort sett hela tiden. Ett sätt att hålla gar-
den uppe är att informera och utbilda alla 
anställda. 

 – Man kan öva och träna en organisa-
tion genom att till exempel universitetets 
informationssäkerhetsfunktion skickar ut 
egna phishingmail och sedan pratar med 
de medarbetare som har öppnat dem. Det 
är ett sätt att jobba proaktivt, säger Heiko 
Herwald.

ATT ANSTÄLLDA TAR SÄKERHETSKOPIOR 

och jobbar med de senaste uppdatering-
arna är självklarheter, menar både han och 
Ingegerd Wirehed. Och att ha fungerande 
brandsläckare på plats i form av krishante-
rings- och återställandeplaner är väl så vik-
tigt som nya nätverk byggda med den se-
naste säkerhetstekniken. Teknik som är ny 
blir snabbt gammal och risken är stor att 
universitetet hela tiden ligger steget efter de 
uppfinningsrika cyberbrottslingarna. 

– De kan ta en helt annan väg än vi har 
trott och då hjälper inte alltid teknisk it- 
säkerhet. I första hand måste vi utbilda alla 
och öka medvetenheten. Det är inte en fråga 
om det händer utan när och då måste kris-
hanteringen fungera, säger Heiko Herwald.

Sårbarheten, hoten och sannolikheten 
för att drabbas – allt detta har ökat de se-

SÅ SKYDDAR DU DIG
MOT CYBERATTACKER

•  Klicka inte på länkar eller öppna 
bilagor i mail utan att först ha 
granskat meddelandet kritiskt. 

•  Ha kontroll på dina konton och 
behörigheter. Använd starka 
lösenord, återanvänd aldrig lösen
ord och dela inte kontouppgifter 
med någon. 

•  Säkerhetsuppdatera system ofta.
•  Se till att ha backup på lokal 

information och att säkerhets
kopiorna fungerar för återställ
ning.

•  Kontakta LU servicedesk om du 
har frågor eller misstänker att du 
är utsatt för nätfiske. 

•  På Kompetensportalen finns 
 kursen LUISA om säkerhetstänk. 
Lägg tio minuter på den.

Källa: Ingegerd Wirehed 
och Heiko Herwald

naste åren. Ur säkerhetssynpunkt är det ett 
dilemma att universitetet är en kreativ och 
öppen arbetsplats. Att det dessutom är en 
myndighet med allt vad det innebär av män-
niskors rätt att ta del av inkomna och upp-
rättade handlingar underlättar inte säker-
hetsarbetet.

– Akademisk frihet och en hög grad av 
delegation präglar universitetet. Samtidigt 
har universitetet ett enda organisations-
nummer, ett gemensamt it-nätverk, delade 
it-system och vi delar byggnader och många 
andra resurser. Detta är motstridigt och de-
likat att hantera för universitetsledningen, 
säger Ingegerd Wirehed.

HON SVARAR varken ja eller nej på frågan 
om Lunds universitet har bra skydd mot 
 cyberattacker.

– Det finns ingen definition av ”bra skydd 
mot cyberattacker”. Det som avgör är hur 
stor risk organisationen vill ta och den kom-
petens man har. Det finns en anledning till 
att högsta ledningen har anställt mig. 

TEXT & FOTO: JAN OLSSON

Samsyn krävs 
för att rädda klimat 
och mångfald
Lika allvarlig som klimatkrisen är 
utarmningen av den biologiska mång
falden. Forskning och arbete sker för 
att lindra båda kriserna. Problemet är 
att åtgärderna hittills inte har sam
ordnats. I en internationell studie, där 
professor emerita Honor C Prentice 
ingår, pekas på vikten av att ta hänsyn 
till båda kriserna samtidigt, både inom 
forskning och vad gäller konkreta 
åtgärder.

Honor C Prentice är den enda 
forskaren verksam i Sverige som varit 
involverad i studien som nu publiceras 
i The Journal of Applied Ecology – 
 inför klimatmötet COP26 i Glasgow.
 

Ny utbildning 
ska stoppa miljöbrott
Miljöforensik är det utredningsarbete 
som görs för att bestämma tidpunkt 
och källor för kemiska föroreningar i 
miljön och därmed hitta förorenaren. 

Nu släpper universitetet en ny 
och avancerad uppdragsutbildning i 
ämnet för yrkesverksamma. Ansvarig 
är Centrum för miljö och klimat
vetenskap (CEC). Bakom erbjudandet 
ligger en stor satsning på omvärlds
bevakning kring olika organisationers 
kompetensutvecklingsbehov. Miljö
inspektörer, handläggare på Länssty
relsen, konsulter, jurister, poliser och 
myndighetsutövare ska genom kursen 
få bättre förståelse för, men också lös
ningsförslag på, komplexa problem
ställningar inom miljöforensik.
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Forskning och utbildning måste hållas samman när campus växer och förändras. 
Nya miljöer är på gång, både inomhus och utomhus. För att samordna arbetet 
öppnar två nya kontor – för hela campus respektive Science Village.

SAMORDNING. Universitetet  inrättar 
ett nytt kontor och ett nytt råd med 
totalt fokus på utvecklingen av 
campus. Syftet är att få en hel-
hetsbild och undvika blindskär när 
omkring en tredjedel av det sam-
lade campusområdet i Lund, Malmö 
och Helsingborg antingen redan är 
under ombyggnad eller har långt 
gångna planer på förändring och 
utveckling. 

Frågan är hur framtidens campus ska se ut 
och fungera? LU växer och vissa byggnader 
är i stort behov av modernisering. Utbild-
ningar och pedagogik utvecklas, likaså forsk-
ningen och dess infrastruktur. Allt detta, till-
sammans med den av pandemin påskyndade 
digitaliseringen, bäddar för förändringar.

– Skalan som dessa förändringar sker i är 
större än på mycket länge. För att universi-
tetet ska vara framgångsrikt måste det vara 
bra att arbeta och studera här, men det räck-
er inte i framtiden. Campus måste möjlig-
göra ett bra liv på andra sätt också. Det kan 
till exempel handla om närhet till grönområ-
den och natur, kultur och kommunikationer.

Den som säger det är Per Mickwitz, pro-
fessor i miljöpolicy och vicerektor med an-
svar för bland annat campusutveckling. Han 
blir ordförande i det nya campusutvecklings-
rådet där även prorektor Lena Eskilsson och 
en representant från varje fakultet finns med. 

Som hörs på namnet är rådet intimt 
kopplat till campusutvecklingskontoret. Or-
ganisatoriskt är kontoret en stödfunktion 
inom LU Byggnad och det är kontoret som 
bereder frågorna. Rådet bestämmer inrikt-
ning och agerar bollplank. 

I slutänden handlar det om att få en sam-
lad och bättre bild av utvecklingen inom 
hela campus och att ge förutsättningar för 
olika projekt inom olika delar av universite-
tet att dra nytta av varandra. 

– Tillsammans ska vi hitta fiffiga och håll-
bara lösningar, inte minst hur vi bäst använ-
der våra utemiljöer. Under pandemin har 
man kunnat se bilder på inspirerande före-
läsningar och seminarier utomhus från till 
exempel USA och Italien. Men vi kan säkert 
även förbättra förutsättningarna för sam-
varo och aktiviteter, säger Per Mickwitz.

EN AV DE FÖRSTA UPPGIFTERNA blir att ta 
fram en ny campusutvecklingsplan. Den nu-
varande är från 2012 och mycket har hänt 
sedan dess. I arbetet ingår att titta på såväl 
lokaler som utomhusmiljöer och Per Mick-
witz uppskattar att det kommer att ta ett el-
ler kanske ett par år att ta fram planen. Han 
sticker inte under stol med att placeringen av 

det nya sjukhuset i Lund kommer att påverka 
framtidens campus och var etableringar sker. 

– Närheten mellan Medicinska fakulteten 
och sjukhuset är essentiell. Så var sjukhuset 
placeras är väldigt viktigt för LU.

PER MICKWITZ drar en smula på svaret när 
han får frågan om campus kan bli för stort. 

– Hela campus bygger på närhet. Idén 
med ett campus är ju att människor träffas. 
De oplanerade och överraskande mötena är 
viktiga för alla, så visst är det viktigt att vi 
inte blir för utspridda. 

– Men samtidigt har vi redan idag många 
viktiga funktioner på olika platser, Konst-
närliga fakulteten i Malmö, service mana-
gement i Helsingborg, Universitetsplatsen i 
centrala Lund och MAX IV på Brunnshög för 
att nämna några. Mycket av arbetet fram-
över handlar om hur vi på bästa sätt kan 
knyta ihop dem i framtidens campus. 

TEXT & FOTO: JAN OLSSON

Storsatsar på campusutveckling

Vicerektor Per Mick
witz är  ordförande 
i det nya campus
utvecklingsrådet.
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SAMORDNING. Universitetets etable-
ring i Science Village ska samordnas 
med hjälp av ett nytt projekt kontor, 
koordinerat av hemvändaren Eva 
Åkesson, som nyligen lämnat 
rektor skapet i Uppsala. 

Det är LTH och Naturvetenskapliga fakulte-
ten som tillsammans har öppnat kontoret 
på Ingvar Kamprad Designcentrum, IKDC, 
på Sölvegatan. Under de kommande åren 
är det härifrån som arbetet med fakulteter-
nas etablering i Science Village samordnas.

Kontoret är öppet men inte helt färdig-

ställt när LUM hälsar på. Möbler ska in, ar-
betsplatser fixas, tekniken förmås att fung-
era och två rekryteringar står för dörren. 

– Det här ska vara en mötesplats för alla 
som är nyfikna och har frågor, både de som 
är positiva till etableringen och de som hy-
ser oro. Det märks att det finns ett uppdämt 
behov av att prata om detta, säger Eva Åkes-
son, professor vid Kemiska institutionen och 
med ett förflutet som prorektor vid LU. 

Tillsammans med biträdande koordina-
torn  Carina Jarl ska hon nu se till att eta-
bleringen sker smidigt och stegvis och att 
det inte dubbelarbetas på fakulteterna. Om 

fem, sex år beräknas själva flytten vara helt 
genomförd. 

Båda betonar att det i slutänden inte bara 
rör sig om att bygga ett eller flera nya hus 
och flytta delar av de fysiska och kemiska 
institutionerna från Sölvegatan till  Science 
Village mellan MAX IV och ESS. Snarare 
handlar det om att skapa något helt nytt 
som utvecklar den verksamhet som finns 
idag, både vad gäller forskning och grund-
utbildning. Mer konkret än så är svårt att 
vara, menar de, eftersom det än så länge är 
oklart exakt vilka verksamheter som flyttar 
till  Science Village. Klart är emellertid att de 
som flyttar inte ska splittras på olika håll. 

– Tillsammans med fakulteterna ska vi 
skapa en sammanhållen miljö för forskning 
och utbildning och då blir självklart bygg-
naderna viktiga, men det handlar även om 
utemiljöer. Än vet vi inte om det blir bäst 
med ett eller flera hus, säger Eva Åkesson.

I EN UNDERSÖKNING som gjordes 2018 
fanns det en hel del negativa reaktioner på 
att etablera delar av de två fakulteterna i 
 Science Village. Även om det fortfarande 
finns en oro hos vissa så är det till stor del 
ett passerat stadium, enligt Carina Jarl.

– Det märks tydligt. Folk ser potentia-
len på ett helt annat sätt. Jag tror definitivt 
att möjligheterna till samarbeten och tvär-
vetenskapliga projekt kommer att öka. 

LTH:s och Naturvetenskapliga fakulte-
tens etablering i Science Village innebär en 
tydlig förskjutning av universitetets verk-
samhet till Brunnshögsområdet. MAX IV är 
redan på plats, Medicinska fakultetens djur-
hus, CMU, är på gång, likaså Nanolab, och 
2023 ska ESS stå klart att tas i bruk. Och det 
är bara några exempel.

DET ÄR MÅNGA som är intresserade även på 
andra fakulteter, men enligt Carina Jarl vill 
de avvakta och se vilken sorts intellektuell 
miljö som skapas i Science Village.

Det som kan få fler att ta steget är om 
det nya sjukhuset byggs i nordöstra Lund.

– Då lär det bli mycket intressant för ex-
empelvis Medicinska fakulteten.

TEXT & FOTO: JAN OLSSON

De svarar på alla frågor 
om etableringen
i Science Village

Eva Åkesson 
och Carina Jarl 
är projekt
koordinator 
respektive bi
trädande ko
ordinator på 
det nya  Science 
 Villagekontoret 
som ligger i 
 Ingvar Kamprad 
Designcentrum.
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FRAMTIDSSTUDIER. LU Futura, tanke-
smedjan med syftet att tänka nytt 
och fritt inför kommande framtids-
scenarier, drabbades själv rejält 
av framtiden. Av de tre planerade 
arbetsåren åts hälften upp av pan-
demin och många arrange mang 
fick ställas in.

– Men det vi hann med var fram-
gångsrikt och i höst har vi en spän-
nande agenda, säger LU Futuras 
föreståndare Lynn Åkesson. 

Hon hade gärna sett en fortsättning med 
ett nytt arbetslag efter årsskiftet – för en 
tankesmedja som LU Futura är precis vad 

LU Futura slutar 
med flaggan i topp

aktuellt.

ett universitet som Lunds behöver, tycker 
hon. Det visar inte minst det intresse och 
den uppslutning vid de arrangemang som 
tankesmedjan hunnit genomföra. Futura-
samtalen om till exempel Brexit, klimatet, 
markanvändning och språkkrav för med-
borgarskap drog mycket publik. Inbjudna 
politiker och andra med anknytning till de 
olika ämnena  tackade heller sällan nej till 
att vara med. 

– Särskilt roligt var det när vi talade om 
hur vi ska bruka vår jord då både bönder, 
borgare, adel och präster var med, säger 
Lynn Åkesson. 

TANKESMEDJAN STARTADE hösten 2018 
med en forskare från varje fakultet, två 
studenter, en föreståndare, en biträdande 
före ståndare och en kommunikatör. Ett 
modigt initiativ och mer angeläget än nå-
gonsin med så mycket osäkerhet runt om-
kring oss, menar Lynn Åkesson.

– Det mesta i vår akademiska vardag är 
målstyrt och fullt av leveranskrav. Det läm-
nar så lite utrymme för det undersökande 
och experimentella. Det är en försummad 
nisch inom akademin – utbyte av tankar 
människor emellan, tycker hon.

 Att kommunikationen var med från 
början beskriver Lynn Åkesson som en 
framgångsfaktor. Det har bland annat 
inneburit möjlighet till filmer och poddar 
som har bidragit till att man i alla fall kun-
nat ha viss verksamhet igång under pan-

Nuvarande och tidigare medlemmar 
av LU Futura. Stående från  vänster: 
Martin Hansen, Markku Rummu
kainen, Jonas Granfeldt, Maria 
 Stanfors, Ida Lunga, Cecilia Holm, 
Jenny Julén Votinius,  Johannes 
Stripple och  Karin Johansson. 
 Sittande från vänster: Marie Cron
qvist, Lynn Å kesson, Knut Deppert, 
Ulrika Oredsson.  Andra medlemmar 
som inte är med på  bilden: Linnea 
Karlsson,  Fredrik NG Andersson och 
Ullrika Sahlin. 

Lynn Åkesson är föreståndare för LU Futura.
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demin.  Annars är inte möten och diskus-
sioner på Zoom och Teams mycket för en 
framtidstänkare.

– Digitala möten förutsätter en agenda. 
Alla kan inte prata i mun på varandra, men 
det behöver man för det kreativa flödet. 
Att spåna tillsammans kräver fysisk närva-
ro, säger Lynn Åkesson. 

FRAMTIDSVECKAN I OKTOBER är en cen-
tral verksamhet för LU Futura. Den visade 
sig klara det digitala formatet ganska bra 
förra året och i år hoppas man att mer ska 
kunna vara öppet för fysiska möten. Un-
der den veckan kommer bland annat en 
student enkät att presenteras.

– I den tas upp hur studenterna ser på 
framtiden och vilken typ av utbildning de 
tror kommer att krävas.

ETT MER EXPERIMENTELLT INSLAG hand-
lar om universitetets 375-årsjubileum, det 
vill säga det som infaller under 2040-talet. 
Här låter man bland andra forskare inom 
biofysik och annan vetenskap beskriva sina 
då aktuella forskningsfrågor. Lynn Åkesson 
beskriver fiktionen som en bra metod för 
framtidsvetande och man har redan haft 
ett tiotal workshops kring detta tema. Re-
sultatet presenteras i form av ett nummer 
av denna tidning, Lunds universitets maga-
sin, ett framtids-LUM, med intervjuer och 
reportage från 2041.

SOM DET SER UT just nu avslutas LU Futu-
ra till årsskiftet. Mycket av det som tänkts, 
stötts och blötts hos tankesmedjan finns 
bevarat i form av skriftliga sammanställ-
ningar från Futura-samtalen och filmer 
och poddar. Lynn Åkesson och Futura-
medlemmarna arbetar nu också med en 
publikation om erfarenheterna av hur man 
kan arbeta förberedande för olika typer av 
framtider.

– Publikationen har arbetsnamnet ”Det 
futuristiska testamentet”, berättar hon.

TEXT: MARIA LINDH
FOTO: KENNET RUONA

FOTNOT. Läs mer om Framtidsveckan på 
lu.se/framtidsveckan

UTBILDNING. Tvärvetenskap är 
hett. Samarbete likaså. Det tog 
några ledamöter i Utbildnings-
nämnden fasta på under en 
kaffepaus pre corona. Resulta-
tet blev kursen ”Krisens estetik: 
Samhällets kriser i rörlig bild”, 
ett samarbete mellan fyra fakul-
teter. 

I höst ges kursen för första gången. De 
inblandade fakulteterna är medicin, ju-
ridik, konstnärliga samt humaniora och 
teologi. Att fyra fakulteter med så oli-
ka inriktning tillsammans anordnar en 
grundkurs är unikt. 

– Alla är väldigt positiva. Det 
fakultets övergripande är spännande 
och något som alla verkar gilla, säger 
Joel Frykholm, kursens koordinator. 

NÄR KURSEN PLANERADES var målet 
att skapa något helt nytt utan att läg-
ga ribban för högt. Det resulterade i 
7,5 högskolepoäng på kvartsfart. Vid 
sex tillfällen tas lika många kriser upp. 
Dödshjälp och palliativ vård, krig och 
etik, abort, depression och undergång, 
politiska kriser samt krig och konst. 

Varje kristema kopplas till en film. Ett 
exempel är Deer Hunter på temat krig 
och etik. En bärande del i undervisning-
en är samtal och paneldiskussioner med 
lärare från alla fyra fakulteterna. Alla har 
olika ingångar till samma studie objekt, 
det vill säga filmen och filmmusiken och 
hur dessa estetiska former speglar den 
kris och den förändring som är temat 
för dagen. 

Ett syfte är att i ett historiskt per-
spektiv ge en mer mångsidig och kom-
plex bild av kriser och hur de skildras på 

vita duken, och hur skildringarna för-
ändrats över tid. Ett exempel är rätte-
gångar, ett annat medicinering och psy-
kisk ohälsa.

– De olika infallsvinklarna är spän-
nande. Lärarna kopplar i och komplet-
terar varandra. På så vis får vi en mer 
fullständig bild av en kris och hur den 
skildras, säger Joel Frykholm.

KURSEN GES PÅ CAMPUS, inte distans. 
Enligt Joel Frykholm kan det, med tanke 
på pandemin och restriktionerna, vara 
en anledning till att bara tiotalet stu-
denter valt att gå kursen.

JAN OLSSON 

Unikt samarbete bakom 
ny kurs om kriser på film 

Joel Frykholm 
är koordina
tor för kursen 
 ”Krisens este
tik: Samhällets 
kriser i rörlig 
bild” där hela 
fyra fakulteter 
medverkar.

The Deer Hunter ingår 
som kursmaterial i den nya kursen.
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HÅLLBARHET. De flesta vid universite-
tet byter ut sin dator efter tre, fyra 
år oavsett om den fungerar eller 
inte. Men så finns det fakulteter där 
datorerna används tills de tar slut – 
i tio år. 

Datorsvinn har hittills inte varit 
i fokus när det gäller hållbarhets-
arbete vid LU, men nu har master-
studenter i klimatstrategi försökt 
kartlägga läget.

Masterstudenterna Malin Löfgren, Natalie 
Varady, Ola Olsson och Sigrid Carstairs ut-
värderade universitetets hållbarhetsarbe-
te med fokus på återanvändning av teknik 
i kursen Tillämpad klimatstrategi. De upp-
täckte då vad de menar är ett omfattande 
datorsvinn.

De började med att leta i universitetets 
olika miljö- och hållbarhetsrapporter, po-
licyer, styrdokument och riktlinjer. De för-
sökte även lokalisera teknikansvariga på res-
pektive fakultet, vilket var lättare sagt än 
gjort. Efter många om och men kunde de 
dock konstatera att samtliga fakulteter an-
vände sig av företaget Inrego som köper och 
säljer begagnad elektronik. Det som varie-
rade – och det kraftigt – var hur ofta man 
utnyttjade Inrego.

– De flesta lämnade in sina datorer i sam-
band med att garantin gick ut, det vill säga 
efter tre till fyra år. Det var alltså inte för att 
datorn var trasig, utan för att det skulle bli 
dyrare att laga den om den gick sönder ef-
ter att garantin hade löpt ut. Sedan fanns 
det en fakultet som slängde sina datorer i en 
container, men då hade de å andra sidan an-
vänt dem tills de gick sönder vilket var efter 
cirka tio år, säger Sigrid Carstairs.

STUDENTERNAS SLUTSATS är att hante-
ringen av universitetets datorer är rörig på 
grund av universitetets decentralisering, vil-
ket i sin tur innebär att det inte finns nå-
gon samstämmighet kring processer för 
dator återvinning. Det visade sig bland an-
nat i  intervjuerna med fakulteternas 
teknik ansvariga som hade myck-
et varierande kunskap om pro-
cesserna. 

– Det var rörigt att göra kart-
läggningen så det är inte så 
konstigt att de anställda inte 
vet vad som gäller, säger 
Sigrid Carstairs.

För att sluta hållbar-
hetscirkeln menar stu-
denterna att universite-
tet även borde köpa in 

Klimatstudenter saknar gemensam 
hållbarhetsstrategi för datorer

aktuellt.

begagnade datorer från Inrego istället för 
att fylla på med nytillverkade. Detta görs 
förvisso redan av vissa fakulteter, men som 
det är nu är risken att de köper en  dator 
som redan har använts och lämnats in av 
en annan fakultet. Således kan det finnas 
en poäng med att se över vad som redan 
finns på universitetet innan det görs nya in-
köp. I slutändan frågar sig dock studenter-
na om det bästa alternativet trots allt inte 
är det enklaste.

– Längre användarperiod minskar om-
sättningen av teknik och underlättar för 
medarbetaren som är van vid system och 
datorn ifråga. Vore det då inte mest håll-

bart om datorerna kunde nyttjas 
längre hos sina ursprungliga an-

vändare? säger Ola Olsson.

 IZABELLA ROSENGREN

FOTNOT: I nästa num
mer återkommer vi 

med LDC:s syn i 
frågan.

Masterstudenterna Malin Löfgren, Sigrid Carstairs, Natalie Varady och Ola Olsson är kritiska mot LU:s datorhantering. 
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INNOVATION. En innovation behöver 
inte nödvändigtvis vara något som 
har med patent och produkter att 
göra. Det kan handla om en platt-
form eller en idé om hur man gör 
allmänna platser tillgängliga för 
utövare av olika religioner. 

– Vi inom humaniora och teologi måste 
omdefiniera innovationsbegreppet, menar 
 Johannes Persson, HT:s dekan, och får med-
håll av Bo Ahrén, som är ordförande för fa-
kulteternas innovationsråd. 

För första gången delar rådet ut fröpeng-
ar till sex goda idéer för nyttiggörande av 
forskning. Rådet, som består av sex inno-
vationskunniga ledamöter (se faktaruta), 
har haft god hjälp av LU Innovations affärs-
utvecklare Sophie Hydén Picasso som varit 
med och bedömt ansökningarna. 

FÖR ATT FÅ PENGAR krävdes att idéerna 
hade en utvecklingspotential, en projekt-
plan och en marknad på sikt. Man sa nej till 
rena forskningsprojekt. Bo Ahrén, tidigare 
vicerektor och professor i medicin, menar 
att nyttiggörande av forskning kan vara mer 
av en plattform än en produkt.

– Själva processen är viktig och kommu-
nikationen kring den, säger han.

Johannes Persson tror på en kulturför-
ändring gällande innovation inom sitt om-
råde. Han menar att det finns språkbarriärer 
att ta sig igenom och att begreppet måste 
vidgas. 

UPPHOVSPERSONERNA bakom de sex be-
viljade ansökningarna kommer att träffas 
 under en workshopserie i höst. Idéerna pre-
senteras på ett publikt seminarium i slutet 
av oktober. 

Av projekten har fem beviljats 100 000 

En innovation måste 
inte vara en produkt

kronor var och det sjätte drygt 50 000 kro-
nor. Två av projekten handlar om språk-
inlärning med moderna tekniker. Ett tredje, 
”The Dome Project”, vill främja gemenska-
pen bland trosutövare från olika religioner. 
Det rör sig om en typ av inredning och ut-
rustning som är mobil och föränderlig där 
exempelvis kristna, judar och muslimer får 
en känsla av ett gemensamt, men ändå pri-
vat, utrymme för stillhet och interaktion. 
Dessa rum för troende är tänkta för publika 
platser som flygplatser, sjukhus och migra-
tionsläger där människor med skilda religi-
oner vistas. 

ETT ANNAT PROJEKT, Hekima, är en kom-
munikationsplattform för att förbättra evi-
densbaserat beslutsfattande när det gäller 
utvecklingsprojekt i bland annat Afrika. Yt-
terligare ett projekt ska utveckla 3D-teknik 
för dem som besöker Lunds domkyrka. Det 
sista handlar om att utveckla ett brev till 

HT:s INNOVATIONSRÅD

Följande ledamöter ingår i rådet:
Bo Ahrén, professor em Medicinska 
fakulteten och tidigare vicerektor; 
Jonas Granfeldt, professor SOL; Martin 
Hassler Hallstedt, VD och grundare av 
företaget Akribian; Charlotte Lorentz 
Hjorth, LU Samverkan; Johannes 
Persson, dekanus HT; Sylvia Schwaag 
Serger, professor Ekonomihögskolan 
och tidigare prorektor; Katarina Scott, 
Future by Lund; och Barbara Törnqvist
Plewa, prodekan HT med ansvar för 
forskning. Koordinator är Sophie 
Hydén Picasso, LU Innovation.

aktiesparare med utgångspunkt i historie-
vetenskaperna.

Innovatörerna har cirka ett och ett halvt 
år på sig att färdigutveckla sina idéer.

MARIA LINDH

HT delar ut fröpengar till goda idéer

HT:s dekan Johannes Persson vill vidga inno
vationsbegreppet. foto: kennet ruona

Bo Ahrén är ordförande för HTfakulteternas 
innovationsråd. foto: gunnar menander

Affärsutvecklare Sophie Hydén Picasso har 
varit med och bedömt ansökningarna. 
foto: jenny loftrup
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Se upp för rovdjuren! 
Att publicera forskningsresultat i öppet tillgängliga tidskrifter på webben 
– open access – är på många sätt en tillgång i forskningsvärlden. 
Tyvärr har det också inneburit att många oseriösa aktörer har dykt upp 
på marknaden. Deras enda syfte är att lura forskare på pengar. 

Många oseriösa aktörer har 
tagit sig in på den l ukrativa 
open accessmarknaden. 
illustration: david parkins



LUM NR 4 | 2021     15

”Jag skäms för att jag lät mig luras”
Olga (som vill vara anonym) hade 
publicerat sig över 25 gånger innan 
hon föll offer för en rovdjurstid-
skrift. Idag skäms hon för att hon 
lät sig luras. 

Men hon är långt ifrån ensam – 
det förekommer i hela spektret av 
forskare, från unga oerfarna dokto-
rander till seniora professorer.

Under våren 2021 skickade Olga in sitt ma-
nuskript inom pediatrik till ett par olika tid-
skrifter för att få det publicerat. Efter flera 
månaders fördröjning i 
granskningsprocessen 
blev hon trött på att 
vänta och drog tillbaka 
sin artikel. Kort där efter 
blev hon kontaktad 
av tidskriften Journal 
of Clinical and Medi-
cal Images. Olga ifrå-
gasatte om hon verkli-
gen kunde publicera sig 
i tidskriften då hon an-
vänt sig av djurmodel-
ler och fick snabbt svar 
från redaktören att det inte skulle vara några 
problem. Tidskriften, som utgav sig för att 
vara en ny icke vinstdrivande tidskrift, fanns 
inte heller med på Beall’s lista på rovdjurstid-
skrifter (se faktaruta) som Olga kollade upp. 

– Jag kände att det var okej för jag hade 
fått svar från redaktören och även under-
sökt de svarta listorna. Dessutom var jag lite 
otålig att publicera, vilket gjorde att jag inte 
var tillräckligt noggrann.

EFTER ATT HA RÅDFRÅGAT medförfattar-
na till studien och sin handledare, skicka-
de hon in manuskriptet till tidskriften. I bör-
jan var submission-processen precis som 
vanligt, men tog överraskande snabbt slut, 
utan överenskommelse om copyright eller 
en slutgiltig kontrollinstans. Det gjorde Olga 

misstänksam och hon tog kontakt 
med bibliotekarien Aprile Clark på 
Medicinska fakulteten, som kon-
trollerade tidskriften och bekräfta-
de att den inte var seriös. Den hade 
både vilse ledande och falsk infor-
mation om impaktfaktor och in-
dexering på webbsidan.

– Direkt när jag fick veta det-
ta kontaktade jag tidskriften för 
att dra tillbaka mitt manuskript. 
Men de svarade aldrig på mina 
mail, utan publicerade artikeln några da-

gar  senare på Research 
Gate. 

I och med att Olga 
inte hade skrivit över 
några rättigheter till 
tidskriften, gjorde de 
sig därmed skyldiga till 
upphovsrättsintrång. 
Dessutom skickade de 
en faktura för publi-
ceringsavgift som hon 
aldrig betalade.

– Jag vet inte hur 
många mail jag har skri-

vit och det finns naturligtvis inget telefon-
nummer som fungerar. 

TROTS ATT TIDSKRIFTEN skickade ytterliga-
re fakturor och hotade med att dra tillbaka 
manuset om hon inte betalade, ligger  Olgas 
artikel fortfarande ute. Det innebär att hon 
kanske inte kan publicera den någon an-
nanstans och att arbetet bakom går förlo-
rat. Olga är kritisk mot sig själv och upprörd 
över att hon inte var mer noggrann när hon 
initialt kollade upp tidskriften. 

– Det är klart att jag skäms och det känns 
som jag har svikit min handledare och med-
författarna. Jag borde ha insett att något var 
fel direkt när jag fick första mailet och erbju-
dandet om publicering – det har aldrig hänt 
att jag blivit kontaktad på det sättet tidigare. 

BEALL’S LISTA
Begreppet rovdjurstidskrift, predato
ry journal, myntades 2010 av  Jeffrey 
 Beall, bibliotekarie vid University of 
Colorado i USA. Han publicerade en 
lista över open accesstidskrifter som 
han bedömde vara rovdjurstidskrifter. 
Listan uppdateras dock inte längre. 

”Jag kände att det var 
okej för jag hade fått 
svar från redaktören 
och även undersökt 
de svarta listorna. 
Dessutom var jag lite 
otålig att publicera.”

Efter det som skett har Olga läst om 
många andra som blivit lurade av rovdjurs-
tidskrifter och insett att oavsett hur mycket 
erfarenhet man har, kan man hamna i den 
här obehagliga situationen. Hon har kon-
taktat redaktörerna för alla svarta listor som 
hon kunnat hitta, för att de ska kunna upp-
datera dessa med Journal of Clinical and 
Medical Images.

– Hur jobbigt det än är för mig person-
ligen, vill jag berätta vad som hänt för att 
andra ska slippa gå i samma fälla. Det har 
varit en smärtsam erfarenhet, som förhopp-
ningsvis har gjort mig lite klokare. 

ÅSA HANSDOTTER

Journal of Clinical and Medical Images: 
flexibel, snabb och– visade det sig – oseriös.

t
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En framgångsrik forskare behöver 
inte bara producera god forskning, 
forskningsresultaten måste också 
bli synliga i den hårda konkurren-
sen. Ett sätt att ge ökad synlighet 
och spridning är att publicera i open 
access (OA)-tidskrifter – något som 
kan gå fel om man inte ser upp. 

Genom OA-tidskrifterna blir forsknings-
resultaten fritt tillgängliga på nätet, men 
genomgår samma granskningsförfarande 
som för traditionella tidskrifter. De finan-
sieras genom en publiceringsavgift, Article 
Processing Charge (APC), vilket innebär att 
kostnaden för publikationen läggs på fors-
karen istället för på läsaren. 

Men den ekonomiska modellen och en-
kelheten att starta tidskrifter har gjort att 
många oärliga förlag har etablerat så kalla-
de rovdjurstidskrifter. Deras syfte är att lura 
till sig APC-pengar och de publicerar allt, 
utan den utlovade kvalitetsgranskningen, 
så länge forskaren betalar. 

– Oseriösa tidskrifter har blivit ett stort 
och vanligt förekommande problem och vi 
på biblioteket får många frågor om det här, 
säger Aprile Clark, bibliotekarie på Bibliotek 
& IKT, Medicinska fakulteten.

 Rovdjurstidskrifterna har vilseledande 
eller falsk information på sina hemsidor och 

ofta tar de sig ett namn som är förvillande 
likt en seriös tidskrifts, eller så kapar de helt 
enkelt en seriös tidskrifts namn. Pressen att 
publicera sig plus tidsbrist gör att det är lätt 
att forskare går i fällan. 

– Eftersom kvalitetsgranskningen hos 
dessa tidskrifter är bristfällig eller icke- 
existerande undergräver det förtroendet för 
forskning då risken är stor att felaktigheter, 
som annars förmodligen hade upptäckts i 
kvalitetsgranskningsprocessen, publiceras. 
Det kan även få allvarliga konsekvenser för 
den individuella forskaren eftersom resulta-
ten inte blir sökbara i relevanta data baser och 
personens karriär och anseende kan ta skada.

DET FINNS ÄVEN EN GRÅZON av tidskrifter 
som inte har ont uppsåt, men ändå har bris-
ter vilket bidrar till att det kan vara svårt att 
bedöma deras kvalitet. Mörker talet för hur 
många forskare som blir lurade är stort. Ofta 
skäms man och vill inte skylta med att man 
publicerat sig i en oseriös tidskrift. Bäst är 
det såklart om forskare vänder sig till sitt fa-
kultetsbibliotek eller till UB:s avdelning för 
vetenskaplig kommunikation innan de skick-
ar in ett manuskript. På det sättet kan bib-
lioteket hjälpa till att kontrollera tidskriften. 

– Om man redan skickat in manus och 
blir misstänksam är man tyvärr ofta i klorna 
på tidskriften. De gömmer sig bakom falska 

adresser och gör sig omöjliga att få tag på. 
I Olgas fall hade de ett ”virtuellt kontor” i 
Las Vegas. Ingen svarade när vi ringde och 
när jag googlade telefonnumret fick jag upp 
en mängd tidskrifter med samma struktur 
på webbsidan och samma falska kontakt-
uppgifter.

De publicerade även Olgas artikel trots 
att hon inte betalade, helt enkelt för att  varje 
publicerat manuskript bygger upp  deras tro-
värdighet så att fler ska bli lurade. Faktu-
ran de skickade till Olga var på 1 200 USD 
och kan ofta vara högre, så det finns mycket 
pengar att tjäna. Det finns svart listor, men 
eftersom de är svåra att hålla uppdaterade, 
brukar biblioteket rekommendera att man 
istället vänder på det och kollar en så kall-
lad safelist. DOAJ (Directory of Open  Access 
Journals) som listar kvalitetskontrollera-
de OA-tidskrifter, är en databas som först 
startade vid LU och som nu används inter-
nationellt. 

– Vi brukar också tipsa om checklistan 
www.thinkchecksubmit.org som hjälp med 
att kolla upp en tidskrift innan man skickar 
in sitt manus. Jag vill framhålla att man inte 
ska undvika att publicera i OA-tidskrifter, 
men man kan behöva avsätta en stund för 
att undersöka tidskriften noggrant,  säger 
Aprile Clark.

TEXT & FOTO: ÅSA HANSDOTTER

ROVDJURSTIDSKRIFTER

Rovdjurstidskrifter, rovtidskrifter 
eller predatory journals, erbjuder 
publicering av forskningsartiklar 
mot betalning, utan att uppfylla de 
sedvanliga kraven på vetenskapliga 
publicister, även om man ger sken av 
att göra det.

Kännetecken på en rovdjurstidskrift:
• Prioriterar egenintresse på bekost

nad av akademiskt förhållningssätt 
• Ger falsk eller vilseledande infor

mation 
• Avviker från gängse publicerings

förfarande
• Brister i transparens
• Har aggressiva värvningsmetoder

Kolla alltid tidskriften 
noga före publicering

Bibliotekarien 
Aprile Clark 
råder alla som 
ska publicera sig 
i en OAtidskrift 
att ta hjälp av 
universitetets 
bibliotek för att 
försäkra sig om 
att tidskriften är 
seriös.
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listan.

Johan Alexon, huvudskyddsombud för 
gemensamma förvaltningen, vänder sig till 
chefer och medarbetare inför att vi kommer 
tillbaka till våra kontor.

Tips för en smidigare 
återgång till kontoret

RESPEKTERA ATT VI ÄR OLIKA med olika 
 förutsättningar. Det syns inte på utsidan om 
man är riskgrupp, eller orolig för sig själv eller 

 någon anhörig. Ta hänsyn till dem som inte känner sig helt 
 bekväma med att vara tillbaka på arbetsplatsen.

VAR BEREDD PÅ ATT LÄRA KÄNNA din arbets
grupp på nytt. Det är inte samma arbetsgrupp som 
du kommer tillbaka till som du lämnade. Nya med

arbetare kan ha tillkommit och andra slutat. Vi har blivit 
äldre, många har påverkats av pandemin på sätt som för
ändrat oss. Ha tålamod och ge det tid att lära känna dina 
kollegor på nytt.

LÅT LITE ”AKADEMISK FRIHET” SPILLA ÖVER 
på TApersonalen. Pandemitiden har visat att även 
den administrativa personalen kan sköta sina ar

betsuppgifter på distans. Ta tillfället i akt och inför flexibla 
arbetstider och bli därigenom en attraktivare arbetsgiva
re som både kan behålla medarbetare och kan locka unga 
duktiga administrativa krafter till universitetet.

MÖT UPP DE NYA BEHOVEN och ta med det goda 
från pandemin. Många har skaffat sig nya vanor, 
till exempel ställt bilen och cyklar till jobbet. Se till, 

som arbetsgivare, att det finns ordentliga cykelställ och 
 generellt goda möjligheter att behålla en sundare livsstil. 
Ersätt onödiga resor och möten som kräver tid för förflytt
ning med digitala möten.

DET ÄR EN RÄTTIGHET MED TRYGGHET på job
bet. Din chef är ansvarig för till exempel att hand
sprit finns tillgängligt och att rekommenderade 

 avstånd hålls. Men varje medarbetare har också eget an
svar och situationen är ny. Så ha tålamod och ibland får 
man helt enkelt gilla läget.

TEXT & FOTO: MARIA LINDH
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5
Det finns en hel del att 
tänka på när vi ska till
baka till våra arbets
platser, menar huvud
skyddsombudet Johan 
Alexon.
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Mitt ute på en blåsig åker i 
nordvästra Skåne sitter  Maria 
Gustavsson och  spanar in-
tensivt i den leriga jorden. 

Hon har frilagt en liten yta bland stråna av 
höstvete för att kunna undersöka förekom-
sten av daggmaskar i marken. Fältstudien in-
går i hennes examensarbete vid Centrum för 
miljö- och klimatvetenskap. Syftet med pro-
jektet är att ta reda på hur en viss jordbruks-
metod, i detta fall så kallad strukturkalkning, 
påverkar daggmaskar och andra organismer 
i åkermarken.

– Jag har alltid tyckt att hållbart jord-
bruk är ett spännande ämne, säger Maria 
Gustavs son.

REGNET HÄNGER I LUFTEN och den envisa 
vinden kyler en del, men det är inget som 
hindrar arbetet. Sammanlagt tolv utsprid-
da rutor ska undersökas på fältet utanför 
 Lönhults gård. Vid varje ruta samlar  Maria 
Gustavsson in daggmaskar i det övers-
ta markskiktet. Maskarna ska sedan räk-
nas, vägas och artbestämmas. Stövlar och 

Underjordens hjältar
säkrar markhälsan

En dag på jobbet kan vara både vindpinad och geggig – och alldeles 
 underbart jordnära. Häng med ut på fältarbete, i jakten på anonyma hjältar 
som bidrar till den viktiga och allt mer uppmärksammade markhälsan.

Daggmaskarna ger jorden bättre struktur och högre mullhalt, vilket bidrar till ökad artrikedom 
och en mer näringsrik och balanserad jord, något som i sin tur ökar produktiviteten vid odling.
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tionen i systemet, säger Katarina Hedlund.
Forskarna har tagit fram datormodeller 

för att tydliggöra hur det naturliga kapitalet 
i marken kan bidra till ekonomisk vinst för 
lantbrukarna. Exempelvis innebär en hög 
mullhalt att man kan kvävegödsla mindre 
och därmed spara pengar. På så sätt blir det 
motiverande med skötselinsatser som gyn-
nar markens artrikedom och naturens egen 
valuta.

Katarina Hedlund och Maria Gustavs-
son reser sig nu upp från sina ihopkrupna 
positioner ute på vetefältet. De travar iväg 
mot bilen för en liten lunchpaus. Småstän-
ket från den mulna himlen har upphört. Kvar 
på fältet jobbar de underjordiska hjältarna 
oförtrutet vidare. I myllans mörker och lä 
från vinden bidrar de omedvetet till en bätt-
re markhälsa.

TEXT & FOTO: LENA BJÖRK BLIXT

 kläder bli allt lerigare i takt med att arbetet 
fortlöper.

Just denna dag är även handledaren 
 Katarina Hedlund med ute i fält. Hon är 
professor i biologi och biträdande prefekt 
vid Centrum för miljö- och klimatveten-
skap. Hon har under cirka trettio år fors-
kat på marklevande organismer, både deras 
biologiska mångfald och deras betydelse för 
jordens kvalitet.

Ett centralt tema i Katarina Hedlunds 
forskning är de så kallade ekosystemtjäns-
terna i jordbruksmarken, vilket innebär att 
hon undersöker de funktioner som mark-
organismerna bidrar med och försöker sät-
ta ett ekonomiskt värde på dessa. Det var 
först när Katarina Hedlund började tydlig-
göra sambandet mellan markorganismer-
nas artrikedom och lantbrukarnas ekonomi 
som hon upplevde att intresset för markfrå-
gorna vaknade i en vidare krets. 

– Under senare år har begreppet mark-
hälsa blivit stort. Det är jättebra, nu pratar 
alla om markhälsa, säger hon med ett tål-
modigt leende.

KATARINA HEDLUND vänder försiktigt runt 
den översta jorden i den lilla försöksrutan 
ute på fältet. Hon konstaterar att det finns 
många olika sorters marklevande organismer 
som bidrar till ett fungerande eko system. Så-
väl daggmaskar som svampar och bakterier 
har stor betydelse för en god markmiljö.

Exempelvis bidrar daggmaskarna till 
bättre struktur på jorden. Maskarnas omfat-
tande förflyttningar i marken skapar bättre 
syresättning, och dessutom drar de ner or-
ganiskt material i djupare marklager, vilket 
ökar jordens mullhalt.

– Den största arten av daggmask kan röra 
sig ner till två meters djup, säger  Katarina 
Hedlund.

En högre mullhalt ökar i sin tur artrike-
domen bland andra marklevande organis-
mer, vilka ytterligare bidrar till att ge jorden 
bättre porstruktur. Sammantaget skapar allt 
detta en mer näringsrik jord som dessutom 
är i balans, det vill säga som både kan be-
vara fukten vid torka och släppa igenom vat-
ten vid för kraftiga regn. Alla dessa mark-
egenskaper bidrar till en ökad produktivitet 
vid odling.

DAGGMASKAR och andra markorganismer 
är konkreta exempel på vad ekosystemtjäns-
ter kan handla om. Lika enkelt är det dock 
inte om man vill försöka sätta en prislapp 
på vad deras enskilda insatser i underjor-
den är värda. Hur mycket skulle en dagg-
mask kosta?

– Det går inte att värdera en enskild 
daggmask, men man kan värdera hela funk-

Katarina Hedlund och Maria Gustavs son tar sig en välbehövlig paus i sitt leriga arbete.
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Genterapi 
räddning för blödarsjuka

Tänk dig att behöva ta 150 sprutor om året i hela ditt liv, för att en 
dag – efter en timmes behandling med dropp – inte längre behöva 
medicinera. Den första kliniska prövningen i genterapi i Norden 
 gjordes förra året på Skånes universitetssjukhus i Malmö för patienter 
med blödarsjuka. Resultatet är häpnadsväckande. 

Möt koagulationsforskaren Jan Astermark och blödarsjuka Niclas 
Nilsson, som har fått ett helt nytt liv. 
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Det har hänt mycket inom koa-
gulationsmedicinen sedan Jan 
Astermark först började forska på 
80- talet. Det senaste är framstegen 
inom genterapibehandling och de 
första patienterna med svår blödar-
sjuka (hemofili) som behandlades i 
Malmö förra året.

– Det är fantastiskt spännande att få verka 
i ett forskningsfält där det händer så myck-
et. Den forskning och de behandlingsfram-
gångar som skett under de senaste decen-
nierna är så påtagliga för patienterna.

Jan Astermark är professor i klinisk ko-
agulationsmedicin på LU och överläkare 
inom hematologi och koagulation. 1993 
disputerade han inom ämnet och i janu-
ari 2020 gjordes den första kliniska pröv-
ningen inom genterapibehandling i Norden 
på Skånes universitetssjukhus för patienter 
med hemofili.

ATT DEN KLINISKA PRÖVNINGEN är för-
lagd till Malmö är en direkt följd av Jan 
 Astermarks forskning och LU:s starka 
forskning miljö. Ända sedan 1950-talet har 
Malmö haft gott anseende inom klinisk 
koagulations medicin, då Inga Marie Nils-
sons forskargärning la grunden för interna-
tionell framgång. 

– I de aktuella genterapistudierna har hit-
tills fyra patienter med svår hemofili B be-
handlats, och resultaten är mycket lovande. 
Efter att varje patient tidigare varit tvungen 
att ta ungefär 150 sprutor årligen för att 
före bygga blödningar har de sedan behand-
lingen inte behövt ta några som helst injek-
tioner i detta syfte. 

Genterapin fungerar genom att en bärar-
molekyl eller vektor (ofta i form av ett slags 
virus) med frisk arvsmassa tillförs patienten 
via ett dropp. Bärarmolekylen letar sig själv 
fram genom blodomloppet till sitt mål som i 

detta fall är levern, där produktionen av koa-
gulationsfaktorn sker. Väl där lämnar bärar-
molekylen av den friska arvsmassan/genen, 
som letar sig in i cellkärnan och börjar pro-
ducera den koagulationsfaktor som saknas. 

PATIENTERNA FÖLJS NOGGRANT under lång 
tid. Många prover tas både före och efter 
behandlingen, bland annat för att vara säker 

BLÖDARSJUKA

Runt 1000 personer har blödarsjuka 
(hemofili) i Sverige. Sjukdomen är ärft
lig och innebär att kroppen inte pro
ducerar en av de koagulationsfaktorer 
som behövs för att blodet ska levra sig. 
För att förebygga blödningar måste de 
svårast blödarsjuka därför behandlas 
med injektioner flera gånger i veckan.

Sjukdomen beror på att genen för 
produktion av koagulationsfaktor VIII 

Hoppas få ny behandling 
godkänd efter lovande resultat 

(hemofili A) eller koagulationsfaktor 
IX (hemofili B) är skadad eller saknas. 
Sjukdomen drabbar nästan uteslutande 
pojkar och ärvs via den kvinnliga köns
kromosomen.

Blödarsjuka patienter behöver extra 
behandling vid blödningar och kirur
giska ingrepp och måste vara särskilt 
försiktiga för att undvika skador.

på att inte kroppen immunologiskt förstör 
de aktuella levercellerna. En svår komplika-
tion med den nuvarande faktorbehandling-
en är nämligen att cirka en tredjedel av alla 
svårt blödarsjuka får antikroppar mot det – 
för kroppen – främmande protein som till-
förs via injektionerna. 

– Min forskning har fokus på hur man 
ska optimera behandlingen för patienter 
både med och utan antikroppar, samt hur 
dessa komplikationer ska kunna undvikas 
och hanteras eftersom de ytterligare ökar 
risken för blödningar i kroppens olika väv-
nader. Förhoppningsvis kan genterapi fram-
över bli ett värdefullt och effektivt behand-
lingsalternativ för patienter oberoende av 
om de utvecklat antikroppar eller inte.

JAN ASTERMARKS FÖRHOPPNING är att 
genterapibehandlingen under de komman-
de åren ska bli godkänd av den europeiska 
läkemedelsmyndigheten. 

– Vi vet inte om patienterna blir botade 
med genterapin eller om effekten avtar ef-
ter viss tid, men resultaten hittills är lovande 
och den har påtagligt förbättrat livskvalite-
ten för de blödarsjuka som kan slippa spru-
tor och leva ett mer normalt liv. 

TEXT & FOTO: ÅSA HANSDOTTER

t

Jan Astermark har forskat inom koagula
tionsmedicin sedan början av 90talet. 
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Om man tittar noga på Niclas Nils-
sons händer och armar kan man fort-
farande se ärren efter de sprutor han 
tagit genom åren för sin blödarsjuka, 
även om de bleknat rejält sedan janu-
ari 2020. Det var då han tog den sis-
ta sprutan. Efter behandlingen med 
genterapi har han nämligen inte be-
hövt ta en enda injektion. 

Niclas Nilsson kommer från en blödarfamilj 
där fyra av sju syskon är blödarsjuka. En av 
dem dog endast tre år gammal av en blöd-
ning i huvudet efter ett kraftigt slag, och 

Våren 2019 ringde hans läkare, Jan Aster-
mark, och frågade om han ville delta i den 
kliniska fas 3-studien med genterapi som 
skulle äga rum i Malmö. Niclas Nilsson var 
positiv och hade redan tidigare deltagit i an-
dra studier för att bidra till att forskningen 
drivs framåt så att unga blödarsjuka ska kun-
na leva sina liv precis som andra. 

– Genterapibehandlingen med dropp 
tog en timme. Det var en surrealistisk käns-
la när man tänker att forskning för miljarder 
resulterar i en liten röd plastpåse som kan 
förändra liv. 

EN VECKA EFTER BEHANDLINGEN meddela-
de Jan Astermark att värdena såg bra ut och 
att Niclas Nilsson inte behövde ta sin sed-
vanliga spruta med koagulationsfaktorn. 

– Då grät jag faktiskt en skvätt. Att få 
känna att jag var ”normal” var jäkligt mäk-
tigt och har nog varit det häftigaste under 
hela den här resan. I hela mitt liv har jag all-
tid känt mig exkluderad i olika sammanhang 
och varit tvungen att förklara och planera 
för det jag ska göra. 

Att 2020 få vara delaktig i en framgångs-
rik klinisk studie, där ett litet virus med DNA 
tar sig in i kroppen och startar om systemet, 
tycker Niclas Nilsson är magiskt.

– Kan genterapi vara nästa steg som gör 
det möjligt för blödarsjuka att leva ett nor-
malt liv och slippa sprutor skulle det vara 
fantastiskt, säger han. 

TEXT & FOTO: ÅSA HANSDOTTER

NICLAS NILSSON 

ÅLDER: 52 år
YRKE: Filialchef på elinstallations
bolag
FAMILJ: Fru, en son och en dotter
BOR: Svedala
DIAGNOS: Svår hemofili B 
BEHANDLING: Genterapi i januari 
2020
SÄMSTA MED BLÖDARSJUKAN: 
Att alltid ha en extra resväska med sig 
med medicin vid alla utlandsresor
BÄSTA MED GENTERAPIN: 
Känslan av att känna sig normal

”Jag hade hockeyhjälm 
tills jag var fyra år”

 ytterligare en bror dog av en hjärnblödning. 
Efter att hans bror gått bort var föräldrar-
na väldigt beskyddande och Niclas Nilsson 
tvingades bära hockeyhjälm för att skydda 
huvudet mot skador tills han fyllde fyra år. 

När Niclas Nilsson var nio år började han 
med hembehandling i form av profylaxspru-
tor som hans mamma gav honom, och vid 
elva års ålder fick han själv ta över ansva-
ret för sina injektioner två gånger i veckan.

– Jag tog sprutorna i händer och armar, 
så visst har jag funderat över om folk tar 
mig för en missbrukare när de ser alla ärr 
efter nålsticken. 

ATT HA BLÖDARSJUKA innebär inte att man 
dör om man skulle få näsblod. De stora ris-
kerna är om man råkar ut för en olycka el-
ler det uppstår en spontanblödning i hjär-
nan – något som innan profylaxmedicinen 
fanns var den vanligaste dödsorsaken hos 
blödarsjuka. 

– Jag lider inte av min blödarsjuka efter-
som det nu finns förebyggande medicin. 
Det har varit värre för min bror som är åtta 
år äldre än jag och som inte fick profylaktisk 
medicin förrän senare i livet, vilket gjorde 
att han hann få stora problem med sina le-
der som en följd av inre blödningar.

Men visst har sjukdomen påverkat 
även Niclas Nilsson genom livet. När han 
var sexton år visade det sig att den med-
icin han fick innehöll HIV eftersom den 
tillverkades av donerat blod. Den drogs 
in och han var tvungen att testa sig på in-

fektionskliniken fyra gånger  under 
ett år för att se så att han inte 

hade blivit smittad. Under bör-
jan av 90-talet var det dags 
igen när han fick hepatit C 
av sin medicin. 

– Det var inte så roligt att 
gå hem till sin sambo och 
förklara vad som hade skett. 

Efter genterapibehandling slipper Niclas 
Nilsson nu ta sprutor mot sin blödar sjuka.
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Det har inte alltid varit lätt att vara kvinna i Svenska kyrkan. 
För tre år sedan hittades några av de första prästvigda kvinnornas 
egna berättelser om hur det var att vilja arbeta inom kyrkan i en tid 
då kvinnor inte kunde bli präster, och om att sedan vara de första 
kvinnorna i yrket. Nu har deras berättelser blivit en bok.

När kvinnorna 
fick tala i församlingen
Marianne Westrin blev den tolf
te kvinnliga prästen i Sverige 
när hon prästvigdes 1965. 
foto: © profilbild i härnösand ab

äntligen
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T eologen Frida Mannerfelt be-
rättar hur hon satt hemma i 
köket hos den pensionerade 
prästkollegan Lena Malmgren. 

Efter att de druckit kaffe och samtalat bad 
den äldre kollegan om hjälp med att öppna 
köksskåpet högst upp. 

– I skåpet fanns vad som kan beskrivas 
som en kyrkohistorisk skatt! säger Frida 
Mannerfelt. 

HON FANN EN PÄRM överfull av kallelse-
berättelser skrivna av flera av de 54 kvinnor 
som prästvigdes för tjänst i Svenska kyrkan 
1960−1970. Här berättar de om sin väg till 
prästvigningen och deras första år i yrket. In-
samlingen hade påbörjats 2004 och  sedan 

avstannat, och nu ville Lena Malmgren att 
materialet skulle tas om hand av Lunds uni-
versitets kyrkohistoriska arkiv.

Frida Mannerfelt kontaktade då sin kol-
lega vid Centrum för teologi och religions-
vetenskap, kyrkohistorikern Alexander Mau-
rits. 

– Det är något mycket speciellt som his-
toriker att vara en av de första att dyka in 
i ett nytt källmaterial. Så när Frida kontak-
tade mig och undrade om vi kunde sam-
arbeta visste jag att här hade vi ett unikt 
käll material och möjligen också utgångs-
punkten för en kommande bok, säger Alex-
ander  Maurits. 

Länge gick projektet under namnet 
 ”projekt Lena”. De trettiofyra berättelserna 

visade sig vara ett viktigt komplement till 
historie skrivningen, eftersom tidigare forsk-
ning om ämbetsreformen fokuserat på pro-
tokoll och officiella dokument. Här kommer 
röster fram som inte hörts förr.

BESLUTET FRÅN 1958 att kvinnor skulle få 
prästvigas har varit en känslig fråga i Svens-
ka kyrkan. Den har jämte förhållandet mel-
lan kyrka och stat varit med och präglat 
Svenska kyrkan under 1900-talets andra 
hälft. 

I berättelserna blir det synligt hur kvin-
norna sökte erkännande för sin kallelse. Re-
dan före 1958 kunde de förkunna Guds ord 
och i praktiken verka som ”något åt präst”. 

– Kvinnor kunde vara missionärer och 

Länge behövde manliga präster inte tjänstgöra tillsammans med kvinnliga präster om de inte kände för det. Här ses prästen Anne Strid vid en 
installation av en ny kyrkoherde i Göteborgs stift i slutet av 70talet. För att delta hade biskop  Bertil Gärtner som villkor att Anne Strid inte skul
le vara med som präst vid altaret. Hon fick istället sitta på behörigt avstånd som person och notarie. foto: © göteborgsposten
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som sådana leda en församling och  hålla 
gudstjänster. De kunde arbeta som dia-
konissor eller församlingssekreterare. De 
hade inte heller en halvdan utbildning, 
utan de hade i stort sett samma utbild-
ning som de män som blev präster. Det 
juridiska erkännandet av deras kallelse att 
verka som präst var oerhört efterlängtat, 
säger Frida Mannerfelt.

BERÄTTELSERNA KOMPLETTERAR historie-
skrivningen och det blir tydligt att det här 
inte är någon historia som är svart eller vit. 
Den gängse bilden har varit att reformen 
tvingades på kyrkan av staten utifrån se-
kulära krav på jämställdhet. Berättelserna 
visar att det visserligen fanns ett motstånd 
inom  kyrkan, men också att reformen för 
många var efter längtad och därtill teolo-
giskt motiverad.

I samband med reformen infördes 
den så kallade samvetsklausulen för att 
 undvika eventuel-
la konflikter. Den 
innebar att man-
liga präster, som 
inte ville tjänstgöra 
tillsammans med 
en prästvigd kvin-
na, inte behövde 
göra det. 

– Samvetsklau-
sulen kom att miss-
brukas. Det kunde 
handla om utfrysningar och kränkningar. 
Att många for illa framkommer i kallelse-
berättelserna. Samtidigt kunde vanligt folk 
och de aktiva församlingsmedlemmarna 
många gånger ta emot de kvinnliga präs-
terna med glädje och värme, säger Alex-
ander Maurits.

ETT EXEMPEL på hur en kvinnlig präst 
kunde behandlas är Anne Strids. När en 
församling i Göteborgs stift i slutet av 
1970-talet skulle få en ny kyrkoherde 
bjöds biskop  Bertil Gärtner in till installa-
tionsgudstjänsten. Han svarade ”Jag kan 
komma, men hon kan inte vara med.” Bi-
skopen avsåg då Anne Strid. Hon fick sit-
ta med som person och notarie, men inte 

stå som präst vid altaret tillsammans med 
de övriga. 

Ett annat exempel är när en manlig 
präst som var lärare på prästutbildningen 
inte tog kvinnorna som skulle bli präster i 
hand när det var dags att tacka för studie-
tiden. 

Alexander Maurits och Frida Manner-
felt reagerade lite olika när de läste berät-
telserna. 

– Jag som är präst sedan femton år i 
Svenska kyrkan reagerade inte så starkt, 
utan ”Jaha, de vill inte ta i hand, ja så kan 
det vara ibland när man möter en kollega.” 
För mig var det sådant som tyvärr alltjämt 
kan förekomma, säger Frida Mannerfelt.

– Men Alexander var rent ut sagt för-
bannad, fortsätter hon, vilket han bekräf-
tar. 

SAMTIDIGT säger de att det är väldigt 
lätt att fixera sig vid kränkningarna som 

motståndarna till 
ämbetsreformen 
ägnade sig åt. Be-
rättelserna ger en 
mer rik och kom-
plicerad bild än så. 
Alexander Mau-
rits, som hade en 
ganska mörk bild 
av hur de första 
prästvigda kvin-
norna blev be-

handlade och upplevde det, har ändå fått 
en mer positiv syn genom berättelserna, 
och särskilt då hur respektfullt de präst-
vigda kvinnorna bemötte dem som mot-
satte sig reformen. 

– Alla berättelser vittnar om ett varmt 
välkomnande från såväl församlingar som 
prästkollegor. Sådana episoder är mer 
fram trädande än redogörelserna för det 
motstånd och de kränkningar som de ut-
sattes för, säger han.

– Beslutet att kvinnor skulle få bli präs-
ter var oundvikligt. År 2020 var det lika 
många kvinnor som män som var präster 
i Svenska kyrkan, en ganska fantastisk ut-
veckling på 60 år, säger Frida Mannerfelt. 

GISELA LINDBERG

”Samvetsklausulen kom 
att missbrukas. Det kunde 
handla om utfrysningar och 
kränkningar. Att många 
for illa framkommer i 
kallelseberättelserna”.

Teologen Frida Mannerfelt foto: kennet ruona

Kyrkohistorikern Alexander Maurits. 
foto: kennet ruona

Britta OlénVan Zijl får hjälp av domkyrko
vaktmästaren Oscar Jönsson med att ta på 
de liturgiska kläderna inför prästvigningen i 
Lunds domkyrka 1963. foto: © bilder i syd
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T im Ekberg ser charmen i den fri-
hetskänsla som råder på många 
håll inom universitetet. 

– Det är en öppen och ny-
fiken arbetsplats i ständig rörelse. Samtidigt 
är vi en myndighet som är styrd av en upp-
sjö av regler och förväntningar. Att hitta ett 
läge som ger balans och en rörelse framåt 
bland alla olika viljor, önskningar, reglering-
ar och krav är både det svåra och det roliga 
i jobbet. 

Möten med Tim Ekberg brukar handla 
om ekonomiska spörsmål. Han rör sig ofta 
ute bland enheter och institutioner för att 
förklara de processer som ligger bakom alla 
siffror som resulterar i budgetar, under- och 
överskott. 

– Jag tror att jag förstår vad folk inte rik-
tigt förstår för jag förstår inte själv från bör-
jan, säger han.

Själv gillar han både att förklara och att få 
motstånd. ”Nickedockor” som bara håller 
med är förödande för verksamheten. 

EN ANNAN DEL I ARBETET som planerings-
chef är att speja framåt och omvärldsbeva-
ka. Att se och koppla samman olika skeen-
den i vår omvärld och bedöma hur dessa 
kan komma att påverka universitetet. Han 
samlar in och tolkar information från stats-
makter, lärosäten, organisationer, nationellt 
och internationellt. Detta kan sedan fung-
era som underlag för universitetsledningens 
diskussioner och beslut. 

I rollen som universitetets planeringschef har Tim Ekberg hanterat 
åtskilliga miljarder kronor. Men pengar intresserar egentligen inte. 
Han dras till konsten att finna balans bland ytterligheter. 
Att förhålla sig till kaos och ordning – till frihet och reglering.

Att försöka förstå, se mönster och balans 
tog sig andra uttryck i Tim Ekbergs tidigare 
liv. Religiösa och existentiella frågor har all-
tid varit hans följeslagare och han har prak-
tiserat och övergett två trosläror, kristendo-
men och buddhismen. Den första föddes 
han in i och den andra fann han under sin 
forskarutbildning i religionspsykologi. Idag 
är han inte troende, men har kvar ett starkt 
andligt intresse. 

DET VAR FORSKARUTBILDNINGEN i religi-
onspsykologi som ledde honom till budd-
hismen. Han gjorde flera lång resor till 
 buddhistiska meditationstempel, i synner-
het till Thailand, där han samlade in 
 intervjuer och berättelser från munkar och 
retreatdeltagare. Han deltog själv i några av 
retreaterna och gick så djupt ner i den första 
att han nästan förlorade greppet om verk-
ligheten. Han mediterade i ett mörkt rum i 
tre veckor och säger idag att han pressade 
sig för hårt. Det hindrade honom dock inte 
från att fortsätta att utforska den världen, 
men för egen del fann han varken frälsning 
eller upplysning i buddhismen.

Inte heller kristendomen hade gett ho-
nom det han sökte. Tim Ekberg föddes som 
nummer två i en syskonskara på nio i en fri-
religiös familj som var aktiv i ortens försam-
ling. Han hoppade av gymnasiet till förmån 
för en bibelskola och jobbade sedan som 
ungdomspastor, men började tvivla efter 
ett par år. 

– Jag tyckte inte att vi församlingsaktiva 
var bättre än andra, fast vi sa att vi var frälsta. 
Det fanns en dubbelmoral och en fördöman-
de attityd som jag hade svårt att acceptera.

Han övergav sin tro, fundamentet för sitt 
tidigare liv, och gick tillbaka till gymnasiet 
som han raskt läste in på Komvux. 

– Samtidigt tog jag igen min förlorade 
ungdom. Jag hade ju haft en ganska så 
annor lunda tonårstid. 

Om någon då hade berättat för Tim 
 Ekberg att han skulle bli byråkratchef hade 
han bara skrattat. Och lika overkligt känns 
det nu när han ser tillbaka på sitt unga för-
samlingsliv då han predikade och bad för 
behövande och sjuka.

– Som om det vore en bok jag läst eller 
film jag sett, beskriver han.

MEN SYNEN PÅ PENGAR har han till viss del 
kvar. I hans barndoms församling, influerad 
av rörelsen Jesusfolket, var pengar något 
fult och rikedom här på jorden inget man 
skulle eftersträva. 

– En del av den känslan sitter kvar. Jag 
har svårt att se pengar som ett egenvärde. I 
jobbet ser jag pengar som ett flöde, ett sätt 
att kommunicera och skicka signaler. 

Även buddhismen har lämnat varaktiga 
spår hos Tim Ekberg. Så sent som för drygt 
ett år sedan anmälde han sig till en månads-
lång retreat på Gaiahouse, ett meditations-
tempel i England, men då pandemin kom 
fick han avboka. Meditationen under hans 

Balanskonstnären

på djupet.
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forskartid gav honom kontakt med många 
starka känslor och den har framför allt lett 
till ett förändrat förhållande mellan hans 
känslor och tankar.

– Att meditera handlar för mig inte längre 
om att försöka uppnå något högre tillstånd. 
Det handlar om att skapa lite luft mellan det 
jag känner och mina efterföljande reaktio-
ner. En bättre balans mellan känsla, tanke 
och handling, säger han. 

Att hitta funktionalitet och struktur är 
viktigt för Tim Ekberg. Samtidigt har viljan 
till frihet alltid varit en central kraft. Men 
frihet och struktur behöver inte motverka 
varandra. Ordning, menar han, är att bringa 
balans i kaos och därmed frigöra energi och 
kreativitet. 

DET MESTA som Tim Ekberg gett sig på har 
han gjort med full kraft. När han väl blev 
doktorand ledde det först till att han blev 
doktorandombudsman, sedan ordförande 
för Doktorandkåren och därefter nationellt 
doktorandombud. Då uppmärksammade 
Regeringskansliet honom och erbjöd ett 
graviditetsvikariat på Utbildningsdeparte-
mentet med ansvar för forskarutbildningen. 
Det blev en tio år lång karriär spikrakt uppåt 
som slutade med att han blev tillförordnat 
departementsråd. Efter några konsultår och 
ett jobb på den då nya uppstickaren Söder-
törns högskola, så ringde dåvarande rektor 
Per Eriksson från Lund och flaggade för att 
jobbet som planeringschef skulle lysas ut.

Nio år har gått sedan dess och Tim Ek-
berg konstaterar att han egentligen inte är 
den förvaltande typen. 

Så hur har han klarat så många år som 
chef i en universitetsförvaltning? Han för-
klarar det med universitetets fantastiska 
miljö med en öppenhet och ett ifrågasät-
tande som han gillar. Själv ifrågasätter han 
också ständigt om han är på rätt plats och 
gör rätt saker. 

– Tvivlet gnager som en sten i skon. All-
tid, säger han, och menar att det är en del 
av honom själv. 

– Men även om stenen skaver så är tvivlet 
samtidigt en kraft som vässar min nyfiken-
het och håller mig i rörelse. 

TEXT: MARIA LINDH
FOTO: KENNET RUONA

”Jag har svårt att se pengar 
som ett egenvärde. I jobbet 
ser jag pengar som ett flöde, 
ett sätt att kommunicera 
och skicka signaler.” 
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Nya tag i Botan 
Växthusen i Botan kommer att byggas om så att den sällsynta kottepalmen får 
sträcka på sig. Agardhianum är redan renoverat och en ny utställningslokal, 
lärosal och odlingsträdgård kommer ta form under de närmsta åren.

Botans föreståndare Bente Erik-
sen gläds åt alla förbättringar som 
är på gång i Botan, inte minst om-
byggnaden av växthusen.
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B otaniska trädgårdens förestån-
dare Bente Eriksen släpper in oss 
i det prunkande växthuset och 
den fuktiga värmen slår emot 

oss. Kottepalmen pressar krumt sina palm-
blad mot taket och längtar efter den takhöj-
ning på tre meter som komma skall. Från ta-
ket regnar plötsligt ett blött moln av dimma. 
Växthusen har varit stängda under pande-
min och det känns som Törnrosas övervux-
na slott. Är det frånvaron av besökare som 
tillåtit naturen att ta över?

– Nej, det handlar om mer vatten och 
ljus, vi har gjort förbättringar, säger Bente 
Eriksen och berättar att de hoppas kunna 
öppna växthusen snart igen. 

RENOVERINGEN AV VÄXTHUSEN sker nämli-
gen inte förrän 2023. Däremot kommer den 
nya lärosalen för besökande skolklasser och 
studenter att byggas under vintern, förut-
satt att alla tillstånd kommer på plats. Be-
hovet av att renovera växthusen, som delvis 
är från 1860-talet, är inte nytt. Hur finan-
sieringen ska säkras har diskuterats under 
minst femton års tid. Bente Eriksen beskri-
ver det som en kamp, även inom organisa-
tionen. Hon menar att det var avgörande 
för de andra finansiärerna att Botans ägare, 
universitetet, nu har valt att bidra med viss 
finansiering.

 – Detta skickar signalen att det är ange-
läget för universitetet. Jag är så glad att vi 
har lyckats ro detta i hamn, säger hon och 
tillägger att det är många aktörer som en-
gagerar sig i och stöttar Botans nydaning.

DET BLIR ETT OVANLIGT och komplicerat 
bygge att totalrenovera palmhuset. Bygg-
arbetsplats eller inte, växterna går inte att 
flytta så personalen måste vara där och 
 sköta om dem. Ett förslag är att man byg-
ger ett nytt något bredare och tre meter 
 högre palmhus runt det gamla som ett skal. 
Och sedan får man knacka ner det gamla 
palmhuset.

– Det blir en riktig utmaning när det gäl-
ler både att skydda personalen och växter-
na. Ett strömavbrott sker inte ostraffat – kli-
matet ska vara tropiskt, säger Bente Eriksen. 

Efter ombyggnationen kommer palm-
huset att bli större. 

– Besökarna kommer att uppleva det 
som en mer naturtrogen skog.

FLERA HUNDRA NYA UNIKA VÄXTER kom-
mer att rymmas, något som bidrar till Botans 
uppdrag som internationellt certifierad bo-
tanisk trädgård: att bevara utrotningshota-
de arter. Förutom att själv odla och värna så 

FINANSIERINGEN 
AV UPPRUSTNINGEN I BOTAN

Lunds universitet, Statens fastig
hetsverk, Crafoordska stiftelsen och 
en gåva i form av en fastighet från 
Flafast finansierar ombyggnaden av 
Palmhuset.

 Sparbanksstiftelsen Finn (ägare 
till Sparbanken Skåne) och Thora 
Ohlssons stiftelse bidrar till ombygg
nad av en ekonomibyggnad till en 
undervisningslokal.

 

många arter som möjligt så är Botan med i 
ett internationellt fröutbytesprogram.

Idag lockar ganska högljudda grodor på 
varandra i växthusen och små söta vaktlar 
trippar omkring. Men det blir inga nya in-
sekter eller andra djur. Det tar fokus från 
växtligheten.

– Ju fler djur desto längre tid tar det innan 
man kan fånga koncentrationen hos skol-
klasserna, säger Bente Eriksen.

I AGARDHIANUM, den gula tegelbyggna-
den i hörnet Tunavägen/Östra Vallgatan, har 
trädgårdens personal fått ett våningsplan till 
när huset nyligen renoverades. Den vackra 
fasaden har inte speglat insidan, som var 
nedgången och lämnade mycket övrigt att 
önska – med arbetarna fick bland annat dis-
ka sina lunch lådor hukande i en grovskrubb. 
Men nu är det K-märkta huset varsamt re-
noverat efter konstens alla regler. Magnus 
Nyquist är en av medarbetarna som nu fått 
ett luftigt rum i milda färger.

– Det är ett nytt liv. Fina estetiska miljöer 
gör något för arbetsron, säger han. 

Som Botans pedagog gläds han åt den 
kommande nya lärosalen och odlingsträd-
gården. Varje år kommer tusentals skol-
elever hit och nu kommer de kunna få kän-
na myllan mellan fingrarna.

 – Att kunna odla tillsammans med bar-
nen kommer förena teori och praktik på ett 
fint sätt.

TEXT: JENNY LOFTRUP

Botans pedagog Magnus Nyquist är mycket 
nöjd med renoveringen av Agardhianum.
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För att forskningen ska kunna ta sig an 
världens akuta komplexa problem, 
som fattigdom, svält, global 
uppvärmning och krympande 
biologisk mångfald behövs 
flera olika perspektiv. 
   2019 startade universi-
tetet därför Forskar skolan 
Agenda 2030 där sjutton 
doktorander från olika 
ämnen samarbetar. 
   Nu ska forskar miljön växa 
rejält – nya tjänster har utlysts 
för tretton doktorander och tio 
postdoktorer. Men hur mycket kan 
egent ligen forskare påverka för att rädda 
världen? LUM gör några nedslag bland 
dagens  doktorander på forskarskolan.

Forskning 
för en bättre värld
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Att äta hållbart minskar risken för 
att dö i cancer. Mycket baljväxter, 
frukt, grönt och nötter skyddar, 
medan en hög köttkonsumtion har 
ett samband med högre dödlig-
het i cancer. Anna Stubbendorff är 

nutritionsforskare och Agenda 
2030-doktorand och undersöker 
hur en hållbar diet påverkar 
hälsan på lång sikt.

I grunden är Anna Stubbendorff 
dietist. Som Agenda 2030-dokto-
rand  arbetar hon med FN:s globala 
mål om att svälten ska vara ut rotad 

2030 – samtidigt som världen ska ha 
ställt om till en hållbar livsmedelspro-

duktion. Det är ett brett område där 
hon både måste vara kunnig inom nutri-

tion, biologisk mångfald och användning av 
mark och vatten. 

– Att utrota svälten till 2030 är ett ambiti-
öst mål, men inte omöjligt att nå, säger hon.

Anna Stubbendorff har börjat med att 
undersöka om en mer hållbar diet också 
påverkar risken att dö generellt, men även 
specifikt i cancer och hjärtkärlsjukdom. Det 
gör hon genom att följa upp 23 000 indivi-
der som deltog i en epidemiologisk studie 
om matvanor i början av 90-talet: Malmö 
Kost och Cancer. Sedan har Anna Stubben-
dorff jämfört kostmönster med dödligheten 
i cancer under de nästan 30 år som gått. 
Hänsyn har tagits till andra sjukdomar, rök-
ning och grad av fysisk aktivitet.

– Det finns ett samband – ju större följ-
samhet till den hållbara dieten, desto lägre 
risk att dö, säger hon.

I NÄSTA STUDIE kommer hon att granska 
hur mycket risken för diabetes minskar om 
man följer den hållbara dieten som kallas 
Planetary Health-dieten. I korthet innebär 
dieten för en genomsnittssvensk att man 
behöver äta mer baljväxter, grönsaker, 
frukt, bär och nötter och mycket mindre 

kött. Dieten är framtagen av Lancet-kom-
missionen, som bestod av 37 internationella 
forskare inom olika ämnen för att täcka in 
hälsa, ekonomi och sociala och miljömäs-
siga aspekter.

– Det är första gången som en diet re-
kommenderas för alla jordens människor av 
en kommission. Samtidigt presenteras inter-
nationella mätbara gränser för hur mycket 
livsmedelsproduktionen får slita på plane-
ten, säger Anna Stubbendorff.

PLANETARY HEALTH-DIETEN har också kriti-
serats av flera skäl. Den föreslår samma diet 
till alla i hela världen, oavsett om man är ung 
eller gammal. Samma mängd fisk och frukt 
rekommenderas oavsett om man bor på Is-
land eller i ett tropiskt land. Även mängden 
kött har ifrågasatts.

– I dieten ingår en köttbulle om dagen, 
vilket blir en köttmåltid i veckan och det 
innebär faktiskt en ökad köttkonsumtion 
i många länder, säger Anna Stubbendorff.

Men det är bråttom och Lancet-kommis-

sionens diet är den hittills mest kvalificerade 
utgångspunkten för hur planetens resurser 
ska räcka till bra mat för alla. Nu behövs det 
många fler uträkningar och studier för att 
anpassa världsdieten efter olika länder och 
förutsättningar. Här menar Anna Stubben-
dorff att hon kan bidra med pusselbitar, så 
att den stora globala kunskapsbilden klar-
nar av hur hälsa, matvanor och en frisk pla-
net hänger samman. 

– Jag tror ändå jag kan påverka ganska 
mycket. Till exempel kommer det nya nord-
iska kostrekommendationer nästa år. För-
utom hälsan så ska miljön vara en röd tråd i 
de nya rekommendationerna och där borde 
mina rön få spela en roll.

JENNY LOFTRUP

 – När det gäller kött så är det inte så kom
plicerat – att dra ner på mängden är det bäs
ta alternativet för både hälsa och miljö. Det 
är svårare med fisk som är bra för hälsan 
men som kan ha negativa konsekvenser för 
miljön, säger Anna Stubbendorff, som själv 
 oftast väljer vegetariskt. PLANETARY HEALTH-DIETEN 

PER PERSON OCH DAG:

Grönsaker 300 gram
Fullkorn 232 gram
Mejeriprodukter 250 gram
Frukt 200 gram
Baljväxter 75 gram
Potatis 50 gram
Nötter 50 gram
Tillsatt socker 31 gram
Kyckling och annan fågel 29 gram
Fisk 28 gram
Omättade oljor 40 gram
Mättade oljor 11,8 gram
Nötkött, lamm och fläsk 14 gram
Ägg 13 gram

Några exempel på vad det motsvarar 
i veckan: 7 köttbullar (rött kött), 1,5 
portionsbitar lax, 2 små ägg och ett 
litet kycklingbröst. 

Värt att tänka på är att man 
behöver äta volym mässigt större 
portioner om man äter mer grönt 
och mindre animaliska  proteiner.

Hållbar kost minskar dödlig cancer

t

FORSKNING FÖR EN BÄTTRE VÄRLD
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– När flyktingkrisen 2015 var ett 
faktum blottades bristerna i EU:s 
migrationsram. Det menar Alezini 
Loxa, doktorand vid Juridiska fa-
kulteten och forskarskolan Agenda 
2030, vars forskning går ut på att 
undersöka huruvida det finns något 
som kan kallas hållbar migration. 

Det var när hon besökte ett flyktingläger i 
Grekland och bevittnade flyktingarnas mis-

är som hon bestämde 
sig för att lämna jurist-
karriären och istället 
kämpa för migration 
baserad på de mänsk-
liga rättigheterna.

– Alla pratar om 
hållbarhet hit och dit. 
Problemet är att ingen 
vet vad det betyder. 

Det fem decennier långa inbördes-
kriget i Colombia var förödande 
för befolkningen, men positivt för 
regnskogen. Som gerillans göm-
ställe lämnades landets Amazonas-
region relativt orörd, men när 
fredsavtalet slöts 2016 försvann 
plötsligt det indirekta skyddet. 

Sedan dess har avskogningen av  Colombias 
regnskog tilltagit till förmån för boskaps-
uppfödning av kött- och mjölkkor. 

I sin forskning vill Agenda 2030-dokto-
randen Jesica Murcia 

 López ta reda på 
dels vad som 

driver om-

Folk är för hållbar migration, men ingen vet 
hur det ska gå till, säger hon.

 Många länder svarar på den ökade mig-
rationen med att stänga sina gränser och 
tillämpa hårdare migrationslagar. Menings-
löst, säger Alezini Loxa, som menar att 
människor alltid kommer att försöka att fly 
till EU. Således bör EU fokusera på att säker-

vandlingen av land till betes mark, dels vad 
de betesmarkerna har för effekt på skyd-
dade skogsområden.

– Upp till 80 procent av avskogningen 
i Colombia beror på anläggning av betes-
marker. Samtidigt har Colombia näst störst 
biologisk mångfald i världen efter Brasilien 
och regnskogen är avgörande för att mildra 
klimatförändringen, säger hon.

 Jesica Murcia López hoppas kunna på-
verka beslutsfattare i Colombia genom att 
förse dem med perspektiv som kanske inte 
alltid är fördelaktiga för dem, men som är 
hållbara och lönsamma i det långa loppet.

– Genom att producera på 
ett hållbart sätt  kommer 
 befolkningen att få det 

ställa lagliga kanaler så att människor kan fly 
på ett säkert och värdigt sätt.

– Jag vill ta fram en modell över hållbar 
migration. Jag vet inte om det är möjligt, 
men jag vill försöka. Även om det inte går 
så är det viktigt att prata om det.

IZABELLA ROSENGREN

Hur gör vi migrationen hållbar?

Spårbart kött kan skona regnskogen
bättre. Tänk bara 
om man skulle bör-
ja med spårbart kött 
– det skulle till ex-
empel minska den 
illegala köttproduk-
tionen eftersom det 
inte går att sälja köt-
tet vidare. Då skulle 
köttet bli värt mer, 
bönderna skulle få 
mer betalt och be-
folkningen skulle få 
det bättre.

 IZABELLA 
ROSENGREN

FORSKNING FÖR EN BÄTTRE VÄRLD

Flyktingar på väg genom Slovenien. foto: janossy gergely/ mostphotos

Alezini Loxa.

Jesica Murcia 
López.
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studier i samma ämne. Hon kom tillbaka till 
Lund i september förra året efter postdoc-
studier vid DTU i Danmark med fokus på 
bildanalys och statistisk kvantifiering av bild-
data från satelliter eller MAX IV. 

– För mig går badminton, statistik och 
pedagogik hand i hand. Det jag lär mig som 
lärare på universitetet kan jag ta med mig ut 
som coach i badminton. 

AVHANDLINGEN hade bland annat som mål 
att förbättra klimatmodeller för att kunna 
förutse framtida förändringar.

– Men kanske kan jag kombinera mitt 
 intresse för sport och för statistik i något 
projekt i framtiden. Det hade varit riktigt 
 roligt, säger Behnaz Pirzamanbein.

TEXT & FOTO: LOUISE LARSSON

BEHNAZ PIRZAMANBEIN

ARBETAR SOM: Biträdande univer
sitetslektor i statistik på Ekonomi
högskolan
FAMILJ: Sambo
BOR: Lund
AKTUELL: Guldmedaljör i veteranSM 
i badminton, ”mixed V35” (parspel 
35–40 år)

Behnaz Pirzamanbein har kärleken 
till badminton i blodet. Mamma var 
framstående spelare i hemlandet Iran 
och själv tog Behnaz Pirzamanbein 
upp ett racket redan som fyraåring. 
  – Men ingen ville spela med mig. 
Jag var så liten och svag, säger hon.
  I dag är det sedan länge förändrat 
och i slutet av sommaren tog hon 
hem ett SM-guld i svenska veteran-
mästerskapen i badminton i mixed-
kategorin för +35-åringar.

Badminton ger energi till jobbet
Behnaz Pirzamanbein beskriver sig själv som 
en aktiv och multitaskande person. Hon läg-
ger minst tio timmar i veckan på fysisk trä-
ning: badminton, cykling, styrketräning och 
yoga. På nya jobbet som biträdande univer-
sitetslektor i statistik vid Ekonomihögskolan 
applicerar hon statistiska modeller på kli-
mat och medicin. Hon undervisar också om 
affärs analys, bayesiansk statistik, deep lear-
ning och metoder inom AI.

– Det var en konstig upplevelse att  börja 
på ett nytt jobb mitt under en pandemi. 
Men som tur var kände jag en del av mina 
kollegor sedan tidigare. Jag tror också att 
sportdelen av mitt liv har hjälpt till att hålla 
mig positiv under den här tiden, säger hon.

BEHNAZ PIRZAMANBEIN är även tränare 
för svenska U15-laget i badminton, sitter 
i styrelsen för statistikföreningen Cramer-
sällskapet och är en av grundarna till ett IT-
företag som bland annat förser Chalmers 
Studentbostäder med internet.

– Jag är effektiv och planerar så att jag 
hinner med allt jag vill göra. Om jag vet att jag 
har en timme att träna, då tränar jag den tim-
men. Sen nästa timme är det dags för något 
annat. Jag märker hur mycket energi som trä-
ningen ger mig; energi som jag kan ta med 
mig in i forskningen och undervisningen.

För några år sedan satte en knäskada 
nästan stopp för det badmintonspel som 
varit med henne sedan barndomen. Hon 
fick sluta tävla i singel och i stället lära sig 
de olika strategier och tekniker som krävs 
för att spela dubbel och mixed. 

– Jag trodde inte mina öron när läkaren 
sa att jag borde sluta spela. Men jag ger 
aldrig upp. Badminton kommer alltid vara 
en del av mitt liv. 

BEHNAZ PIRZAMANBEIN kom till Sverige 
2008 för avancerade studier på universitetet 
– och för att spela med andra duktiga bad-
mintonspelare vid ett danskt träningscenter.

– I Iran är badminton väldigt populärt. 
Jag vann min första tävling redan som sex-
åring och när jag flyttade till Europa var det 
verkligen både för att studera och för att 
spela.

Hon berättar att den största skillnaden 
mellan att spela badminton som kvinna i 
Iran och i Europa är att kvinnor och män inte 
har tillgång till badmintonhallarna vid sam-
ma tider i Iran och att kvinnor tävlar iklädda 
långärmat och långbyxor där.

I Sverige blev det två masterexamina, 
en i matematisk modellering från Linné-
universitetet och en i matematisk statistik 
från Lunds universitet, följt av doktorand-

Behnaz Pirzamanbein kombinerar badminton på hög nivå med jobbet som statistiklektor. 
 

 folk.
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P å Martin Dribes kontor är det 
böcker överallt. Titlar om medel-
tidens historia, innovationer 
och kvinnor och kapitalet. Men 

 väggarna talar också om att det här är kon-
toret hos en ekonomisk historiker. På ena 
väggen, ett svartvitt foto av en ung pojke i 
boxningshandskar. 

– Min morfar, säger Martin Dribe. 
På andra väggen, bakom skrivbords-

stolen: en kopia av en äldre handritad karta 
över Skåne. Där har vi essensen av dagens 
befolkningsforskning: de stora perspektiven 
och de mer inzoomade, på individen. 

– På 70-talet var det fokus på tidsserier 
och statistiska tabeller, ofta på landsnivå. 
Nu är det i stället stort fokus på individen. 
Det kan vara sociala data, yrkesuppgifter 
och där man mäter över flera generationer, 
säger Martin Dribe, professor och förestån-
dare för Centrum för ekonomisk demografi

Han beskriver hur stora databaser av 
 olika slag är jätteviktiga för all slags kvanti-
tativ samhällsvetenskap. Men också hur till-
gången och presentationen av data, framför 
allt på individnivå, har förändrats under de 
senaste femtio åren.

MED KONFERENSEN Lund Population Day 
den 18 november vill Martin Dribe och hans 
kollegor lyfta fram vikten av samhällsveten-
skaplig forskningsinfrastruktur, ett område 
som han tycker förtjänar såväl mer strålkas-
tarljus som finansiering.

– Naturvetenskap, medicin och teknik får 
miljoner varje år till sin forskningsinfrastruk-
tur. Men humaniora och samhällsvetenskap 
har länge fått en väldigt liten bit av det där. Nu 
har universitetet och  forsknings finansiärer 

Från de stora perspektiven, till det lilla och tillbaka igen. Med bas i Lund 
harmoniserar och kodar forskare i demografi data om befolkningen och 
knyter ihop stora skeenden med den enskilde lantbrukarens, industri-
arbetarens eller högre tjänstemannens livshistoria. 

börjat vakna. Jag tror och hoppas att de ser 
att det här är framtiden.

Konkret handlar det ofta om att ta till 
exempel administrativa, historiska uppgif-
ter om en familj och överföra dem från en 
skannad församlingsbok till ett formulär. 
Hel heten – databasen – utgör sedan en god 
grund för fortsatt forskning.

DET STORA FORSKNINGSPROGRAMMET 

”En industristads uppgång och fall: Lands-
krona befolkningsstudie” är ett exempel på 
både tillgängliggörandet av data och forsk-
ningen på densamma.

– Vi ser Landskrona lite som ett labb, där 
vi kan testa olika hypoteser eller påståen-
den, med grund 
i den rika flora av 
data som vi har 
systematiserat i 
projektet. Även 
om staden inte 
är statistiskt re-
presentativ för 
Sverige finns det ingen anledning att tro att 
Landskrona skulle skilja sig särskilt mycket 
från någon annan svensk gammal industri-
stad, säger Martin Dribe.

I projektet har forskarna hjälp av ett antal 
assistenter som har sina arbetsplatser på Ar-
kivcentrum Syd i Lund. De fyller formulären 
med uppgifter från exempelvis husförhörs-
längder, församlingsböcker, ekonomiska 
mantalslängder, inkomst- och taxerings-
längder. Det hela länkas till moderna regis-
ter med bland annat yrke, familj, inkomst, 
när man levde och dog.

Mycket fokus inom Landskrona be-
folkningsstudie ligger på att studera olika 

 aspekter av socioekonomiska skillnader. 
– Vi har visat att dagens ojämlikhet i häl-

sa och dödlighet har växt fram under de 
senaste decennierna. Först från cirka 1970 
finns det en tydlig socioekonomisk riktning 
i vuxendödligheten för både män och kvin-
nor. Vi får alltså skillnader mellan grupper 
vad gäller hälsa, samtidigt som alla får det 
bättre genom välfärdsstaten. Tidigare un-
der 1900-talet hade faktiskt bättre bemed-
lade män högre dödlighet i vuxen ålder än 
arbetarklassen. Det beror sannolikt på att 
tjänstemännen på den tiden i högre grad 
rökte, var överviktiga och hade stillasittan-
de kontorsjobb.

Martin Dribe menar att den här historie-
skrivningen om 
folkhälsa kan ver-
ka paradoxal, men 
det är egentligen 
inte så konstigt 
som det låter.

– Många tror 
att det var stora 

skillnader i livslängd mellan fattig och rik 
förr i tiden. Men det stämmer inte. Ingen 
av grupperna hade kunskapen att skydda 
sig. Epidemier och barnsjukdomar drabba-
de barn i alla samhällsklasser. När spanska 
sjukan kom visste folk inte fullt ut skillnaden 
mellan virus och bakterier. När folk väl börjar 
förstå vad som orsakar olika saker, använder 
man sin utbildning till att kompensera. Det 
är då vi ser att till exempel bättre utbildade 
lever längre än andra samhällsklasser.

TEXT & FOTO: LOUISE LARSSON

FOTNOT: Lund Population Day äger rum 
fysiskt och online den 18 november på 
 Ekonomihögskolan i Lund, se ed.lu.se. 

Döden var mer jämlik förr

”Tidigare under 1900-talet 
hade faktiskt bättre bemedlade 
män högre dödlighet i vuxen 
ålder än arbetarklassen.”
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DEMOGRAFI
Demografi är vetenskapen om 
befolkning och befolkningsför
ändringar. Statistiska data om 
befolkningen är den naturliga 
utgångspunkten för demogra
fiska studier, oavsett om de 
gäller fertilitet, mortalitet eller 
migration.

Legendar inom 
öppen data besöker 
Lund Population Day
I november anordnar Centrum 
för ekonomisk demografi för 
fjärde gången konferensen Lund 
Population Day. Årets tema är 
Big microdata in Population 
research. Det blir flera föreläs
ningar av Lundaforskare inom 
ekonomi, medicin och sam
hällsvetenskap. Årets inbjudna 
huvudtalare är en legendar inom 
databasbyggande: Steven Rugg
les. Han ska tala om att bygga 
upp stora öppna databaser som 
forskningsinfrastruktur. Ruggles 
grundade Ipums i USA, där fokus 
ligger på digitaliseringen av 
folkräkningar. Han är heders
doktor vid Ekonomihögskolan 
och har inspirerat andra forskare 
att arbeta för öppna data.
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D et har forskats mycket om kun-
gars, presidenters och andra 
ledares tid vid makten – hur de 
kommit dit och varför de läm-

nat den. Men det är inte bara den högsta 
ledarens politiska karriär som är intressant. 
Med hjälp av ett tiotal medarbetare runt om 
i världen har Hanna Bäck och hennes kolle-
gor byggt upp en databas med uppgifter 
om 1100 utrikesministrars utbildning, tidi-
gare karriärer, familje förhållanden, händel-
ser från deras tid vid makten samt uppgifter 
om hur och när de avgått. Utrikesministrar-
na kommer från tretton länder som anting-
en är eller har varit stormakter under de se-
naste drygt 200 åren. 

– Utrikesministerposten är, vid sidan av 
statsministern och finansministern, den mest 
prestigefyllda posten i en regering. De påver-
kar ett lands politik i hög grad och är därför 
intressanta att studera, säger Hanna Bäck. 

DET FINNS GOTT OM historiska exempel på 
utrikesministrar som har haft betydande in-
flytande. Exempelvis George Marshall och 
Henry Kissinger i USA, eller Charles-Maurice 
de Talleyrand, som var Napoleons rådgivare. 

Statsvetarnas kartläggning visar att po-
litisk bakgrund är vanligast bland utrikes-
ministrar, även om det klart finns exempel 

Diplomater tåligaste 
utrikesministrarna

på personer som hämtats utifrån, som ex-
empelvis Donald Trumps unämning av ol-
jemagnaten Rex Tillerson. Militär bakgrund 
är också ganska vanlig och särskilt i vissa 
länder. 

– Militär bakgrund dominerade i Preus-
sen, men är också vanligt bland utrikes-
ministrar i USA och Frankrike, säger  Hanna 
Bäck. 

Ofta utses utrikesministrar som liknar 
landets ledare; har denne en militär bak-
grund så brukar även utrikesministern ha 
det. En anledning till detta kan, enligt  Hanna 

Statsvetaren Hanna Bäck har varit med och 
kartlagt utrikesministrar som varit verksam
ma de senaste drygt 200 åren. 
foto: maria strömvik

För att klara sig kvar länge på sin post bör en utrikes-
minister ha diplomatisk bakgrund. De som oftare får gå 
i förtid kommer ur de politiska leden. 

Det vet statsvetaren Hanna Bäck som tillsammans 
med kollegor kartlagt 1100 utrikesministrar, från 
 franska revolutionen 1789 och framåt.

Kända utrikes
ministrar ge
nom  tiderna: 
Charles
Maurice de 
 Talleyrand, 
Henry 
 Kissinger, 
 George 
 Marshall 
och Andrey 
 Gromyko.
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Bäck, vara att man vill undvika att tillsätta 
en utrikesminister som fattar beslut som av-
viker från ledarens politiska linje. 

Men det finns också gott om exempel 
på det motsatta, det vill säga att ledaren ut-
ser en utrikesminister som kompenserar för 
dennes brister: om ett land är utsatt för mi-
litärt hot utifrån är det vanligt med en utri-
kesminister med bakgrund från det militära 
eller diplomatin. 

TVÄRTEMOT statsvetarnas hypotes är det 
inte vanligt att utrikesministrar får avgå vid 
förlorade militära konflikter. 

– Det är oftast försvarsministern som ut-
ses till syndabock i dessa fall. Är de utrikes 
relationerna däremot goda är det vanligt att 
utrikesministern tillskrivs äran, säger  Hanna 
Bäck.

För att en utrikesminister ska få vara kvar 
länge vid makten finns det en bakgrund som 
är att föredra.

– Det är ovanligt att de med diploma-
tisk bakgrund tvingas lämna sin post i för-
tid. Även de utrikesministrar som anses ha 
hanterat en konflikt framgångsrikt får sitta 
länge. Den kategori som oftast fått gå i förtid 
är de som kommer från de politiska leden. 

Den forna stormakten Sverige är med 
bland de tretton länder som stude-
rats. Finns det något som utmärker 
Sverige?

– Ja, Sverige har haft flest kvinnor på pos-
ten, åtta stycken. Först ut var centerpartis-
ten Karin Söder år 1976. Detta kan givetvis 
vara en del i förklaringen till att vi i Sverige 
har en uttalat feministisk utrikespolitik. 

Samtliga forskare i projektet är stats-
vetare som har arbetat med ett historiskt 
material. Hanna Bäck menar att statsvetare 
allt oftare är intresserade av historia.

– För kanske hundra år sedan var de fles-
ta statsvetare i Sverige historiker, och den 
trenden går nu igen. Det breddar vårt empi-
riska material och gör det möjligt för oss att 
pröva våra teorier under mer varierade för-
hållanden. Sedan är det också så att många 
av de fenomen vi studerar idag har histo-
riska rötter. Detta är en fascinerande och 
växande del av den nya statsvetenskapen.

ULRIKA OREDSSON

LÄNDER SOM INGÅR I STUDIEN
Österrike (Habsburg/Österrike
Ungern), Preussen/Tyskland, USA, 
Storbritannien, Kina (Qing dynastin/
Republiken Kina/Folkrepubliken 
Kina), Ottomanska riket/Turkiet, 
Ryssland/Sovjet, Spanien, Frankrike, 
Italien, Holland, Japan och Sverige. 

Studien om utrikesministrar ingår i 
det av Riksbankens jubileumsfond 
finansierade projektet STANCE där 
statsbyggnad och den globala ord
ningens ursprung, från 1800talet 
och framåt, studeras. 

UTRIKESMINISTRARNAS 
TIO I TOPP-LISTA 

(över hur länge de suttit på posten)
• Karl Nesselrode, Ryssland, 1822–

1855
• Andrey Gromyko, Sovjet, 1957–

1985
• Otto von Bismarck, Preussen, 

1862–1890
• Aleksandr Gorchakov, Ryssland, 

1856– 1882
• AixinJueluo Yiyin (Prince Gong), 

Kina, 1861–1884
• AixinJueluo Yikuang (Prince 

Qing), Kina, 1884–1901
• Östen Undén, Sverige, 1945–

1962 
• Verstolk van Soelen, Holland, 

1825–1841
• Lars von Engeström, Sverige, 

1809–1824
• Conde de Floridablanca, Spanien, 

1777–1792

Ett urval av de förhållandevis många kvinnli
ga utrikesministrar som Sverige har haft och 
har:  Margot Wallström, Anna Lindh, Ann 
Linde och Karin Söder (som var först ut). 
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SAMVERKAN. Samarbete mellan tre 
fakulteter – medicinska, naturve-
tenskapliga och LTH – har banat 
väg för topp rekryteringen Trevor 
Forsyth. 

Som ny föreståndare för LINXS 
drivs han av tvärvetenskaplig forsk-
ning och miljöer som utvecklas 
genom samarbete över fakultets-
gränserna, som MAX IV och ESS. 

Trevor Forsyth ska leda utvecklingen av 
LINXS, Lund Institute of advanced Neutron 
and X-ray Science. Han rekryterades från 
neutronanläggningen Institut Laue-Lange-
vin (ILL) i Grenoble, Frankrike, där han var 
med och startade och utvecklade en forskar-
grupp som arbetade med livsvetenskaper. 

Trevor Forsyth menar att framtiden 

handlar om att engagera unga forskare, 
nästa generations ledare och de som enligt 
honom kan dra mest fördelar av forsknings-
anläggningarna.

– Sverige har goda förutsättningar vad 
gäller att bana väg för genombrott inom ett 
brett spektrum av vetenskapliga områden. 
Men det kommer att kräva engagemang 
och en vilja att skapa starka samarbets-
initiativ, både nationella, och internationel-
la, säger han. 

Tillsättningen är ett led i universitetets 
åtagande att utveckla ny forskning med 
hjälp av synkrotronljus- och neutrontekni-
ker, samt andra tekniker som är viktiga kom-
ponenter i tvärvetenskaplig vetenskap. Sam-
tidigt tillträder Trevor Forsyth som professor 
i biofysik vid Medicinska fakulteten, där han 
fortsätter sin forskning med fokus på hälsa.

Topprekrytering vill skapa 
starka samarbetsinitiativ

Som föreståndare för LINXS vill  Trevor 
Forsyth verka för att etablera en stark 
forsknings- och samverkansmiljö kopplad 
till MAX IV och ESS. Dessutom vill han ut-
veckla samarbete med andra nationella uni-
versitet och forskningsinstitut, liksom med 
internationella världsledande anläggningar. 

TREVOR FORSYTH är ingen nykomling på 
LINXS. Sedan en tid tillbaka är han involve-
rad i ett av institutets forskningsteman. Med 
sig in i arbetet har han viktiga erfaren heter 
av att främja tvärvetenskaplig forskning.

Han är övertygad om att forskare från 
hela världen på sikt kommer att kunna ut-
nyttja de starka forskningsinfrastrukturerna 
som finns i Sverige, något som kommer att 
säkerställa avkastning på de investeringar 
som har gjorts. 

– Men det kräver initiativ för att koppla 
ihop olika forskningsinstitut, rekrytering av 
unga forskare och forskningsledare, utbyte 
av kompetens, samt att vi utnyttjar möjlig-
heter att överföra tekniker som kan gynna 
nationella och internationella prioriteringar, 
säger han.

TEXT: NOOMI EGAN
FOTO: KENNET RUONA

LINXS 
LINXS står för Lund Institute of 
advanced Neutron and Xray Science 
och är ett institut som verkar för att 
stärka neutron och synkrotronljus
baserad forskning, skapa nationella 
och internationella forskningsnät
verk och attrahera världsledande 
forskare. LINXS är en plats för att 
utforska nya idéer och forsknings
frågor, diskutera metoder och 
tillvägagångssätt samt träffa och 
samarbeta med forskare från olika 
discipliner och organisationer, och 
från olika delar världen.

LINXS är öppet för alla forskare 
vars arbete kan utvecklas med hjälp 
av synkrotronljus och neutron
metoder. 

forskning.

LINXS:s nye föreståndare Trevor Forsyth är övertygad om att forskare från hela världen på sikt 
kommer att kunna utnyttja de starka forskningsinfrastrukturerna som finns i Sverige.
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FORSKNINGSFINANSIERING. EU:s nya 
ramprogram Horisont Europa är ge-
nerösare än någonsin. Det omfattar 
drygt 95,5 miljarder euro för euro-
peiska forskare och innovatörer att 
dela på. De  första utlysningarna har 
öppnat och resten öppnas löpande 
under de kommande sju åren. 

– Det är dags att förbereda an-
sökningarna för nästa omgång nu, 
tycker Caroline Sundberg, EU Policy 
Officer vid Lärosäten Syds Bryssel-
kontor.

Kommissionen beskriver det nya rampro-
grammet som en evolution snarare än en re-
volution. För även om man indexreglerar det 
nya från det senaste, Horisont 2020, så är 
det en betydande ökning av summan peng-
ar. Caroline Sundberg förklarar det med en 
stark lobbying och politisk vilja.

– Det har varit ett stort tryck från fors-
karvärlden att vilja vara en del av projekten. 
Och kommissionen har lyssnat och knutit an 
kriterierna till de globala målen, klimat och 
hållbarhet, säger hon.

En annan förklaring till det höjda total-
anslaget är pandemin – mycket pengar är av-
satta till virus- och vaccinforskning och sam-
hälleliga konsekvenser av en smittspridning.

LUNDAFORSKARNA är av tradition duktiga 
på att söka och erhålla anslag som hand-
lar om excellens och grundforskning, exem-
pelvis från Europeiska forskningsrådet, ERC 
och Marie Sklododowska-Curie, MSCA. 
Men LU är inte lika bra på samarbetsprojek-
ten som kräver konsortier med andra euro-
peiska lärosäten och industrin. Här finns det 
mycket mer att hämta. Lund är intressant, 
menar Caroline Sundberg, och uppmanar 
forskarna att använda sig av personalen på 
Brysselkontoret.

– Vi finns här för forskarna, för att hit-

ta mer information såväl som matcha med 
partners vid andra lärosäten, säger hon.

Före sommaren lanserade Region Skå-
ne ett planeringsbidrag för att öka och 
bredda antalet skånska samarbetsprojekts-
ansökningar till Horisont Europa. Plane-
ringsbidraget går att söka av forskare vid 
något av lärosätena i regionen som vill ko-
ordinera ett samarbetsprojekt. 

– Det tar ju tid att skriva ansökan, så där-
för är ännu ett tillgängligt planeringsbidrag 
välkommet, tycker Caroline Sundberg.

HORISONT EUROPA skiljer sig inte så mycket 
från det tidigare ramprogrammet, Horisont 
2020. Precis som det förra har mer medel 
avsatts för industrisamarbete och innova-
tioner och nyttiggörande av forsknings-
resultat. Caroline Sundberg kan dock ur-
skilja fyra nyheter:

•  Ett euroepiskt innovationsråd, EIC, finns 
nu på plats för att ytterligare stimulera 
europeisk innovationskraft. 

•  De globala målen inom Agenda 2030 har 
fått en ökad betydelse med fokus på att 
möjliggöra att de uppnås.

•  Ett genusperspektiv genomsyrar pro-
grammet med krav på jämställdhetsin-
tegrering, jämställdhetsplaner och jäm-
ställda forskarlag. 

•  Fem missioner för en starkare kopp-
ling mellan EU:s forskning och innova-
tion och samhällets behov har lanserats. 
Dessa missioner är inom klimatanpass-
ning, cancer, markens tillstånd och livs-
medel, klimatneutrala och smarta städer 
samt friska hav, kust- och inlandsvatten.

– Missionerna är till skillnad från traditio-
nella samarbetsprojektet målstyrda med en 
tydlig deadline för när det önskade resulta-
tet ska vara uppnått, säger Caroline Sund-
berg. 

Hon och hennes kollega i Bryssel, Rickard 
Eksten, tillhör sektionen Forskning, samver-
kan och innovation, och i Lund finns den del 
av sektionen som kan hjälpa till med mer 
praktiska ting kring forskningsansökning-
arna.

– Kontakta Forskningsservice för mer in-
formation om aktuella utlysningar och vilket 
stöd som går att få. Genom dem når man 
också oss i Bryssel.

MARIA LINDH

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Information om öppna och kom
mande ansökningar finns i EUkom
missionens portal Funding & tender 
opportunities: ec.europa.eu/info/
fundingtenders

Information om det nya Innovations
rådet: eic.ec.europa.eu/index_en

Mer forskningspengar 
än någonsin att söka från EU

Caroline Sundberg arbetar på Lärosäten Syds 
Brysselkontor. foto: melinda szabo
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forskning.

FORSKNINGSSATSNING. Samhälls-
vetenskapliga fakulteten gör just 
nu en satsning på forskning kring 
området social resiliens. Nya post-
doktorer är på plats och snart även 
två doktorander. I höst bjuds alla 
intresserade in till en seminarieserie 
där samhällsvetenskaplig forskning 
kring social, ekonomisk och politisk 
motståndskraft samlas. 

Social resiliens kan beskrivas som männis-
kors, gruppers eller hela samhällens förmåga 
att hantera yttre påfrestningar och hot. Vilka 
faktorer är det som gör att vissa grupper el-
ler samhällen klarar svåra situationer bättre 
än andra? Vad är det i samspelet med andra 
människor som hjälper oss ur svårigheter? 

ETT NÄRLIGGANDE FORSKNINGSOMRÅDE 

är social hållbarhet, men begreppet social 
resiliens har ett tydligare fokus på den so-
ciala och politiska motståndskraften, menar 
 Teres Hjärpe, forskare i socialt arbete och 
koordinator för satsningen. 

Liv Gaborit har tidigare forskat 
om strategier för att överleva i 
fängelser i Myanmar, där över 
hundra personer kan trängas i en 
enda cell. Planen var att fortsätta 
med detta, men så kom militär-
kuppen i våras och hennes forsk-
ning ändrade inriktning.

Liv Gaborit började intressera sig för 
miljön för de politiska aktivister som 
dagligen riskerar sina liv genom arbetet 
mot militärregimen. Liksom i fängel
semiljön är vänskapsband och sociala 
nätverk avgörande.

– Jag vill öka förståelsen för hur 
social resiliens uppstår och förändras i 
tider av akut kris, säger Liv Gaborit. 

Begreppet social resiliens, menar 
hon, får en helt annan innebörd i en 
situation som den i Myanmar, jämfört 
med i exempelvis ett mer stabilt väster
ländskt sammanhang. I höst anordnar 
hon ett seminarium med rubriken 
“Social resilience beyond the West”. Liv 
Gaborit arbetar själv inom Myanmars 
demokratirörelse och kommer även att 
använda sin egen aktivisterfarenhet i 
forskningen.

Kraftsamling 
kring social resiliens

– Många, inte minst samhällsvetare, fors-
kar redan inom områden som har med so-
cial resiliens att göra, säger hon. Vi tror att 
ämnet har en potential att leda till flera tvär-
vetenskapliga samarbeten inom allt från håll-
barhets-, utvecklings- och migrationsstudier 
till sociologi, socialt arbete och psykologi. 

FÖRUTOM FYRA POSTDOKTORER ska nya 
doktorander inom ämnesområdet anstäl-
las. Under hösten bjuds intresserade in till 
en föreläsningsserie i fem delar där interna-
tionella auktoriteter reflekterar kring ämnet 
och det görs djupdykningar i hur social resi-
liens förhåller sig till socioekonomiska kriser, 
migration och olika kulturella perspektiv.

– Vi hoppas på många intresserade fors-
kare från tangerande forskningsfält och 
mycket diskussioner. Förhoppningsvis ut-
mynnar detta i att vi kan identifiera om-
råden för gemensamma forskningsansök-
ningar, säger Teres Hjärpe.

TEXTER: ULRIKA OREDSSON

FOTNOT. Seminarieserien hittas på 
scsc.blogg.lu.se/webinarseriesfall2021/

Ska studera politisk 
aktivism i kristider

Azher Hameed 
 Qamar, Liv  Gaborit, 
 Teres Hjärpe och 
 Patric Nordbeck in
går i Samhällsveten
skapliga fakultetens  
satsning på forsk
ning inom området 
social resiliens. 
foto: ulrika oredsson
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Vilka omständigheter underlättar 
för unga nyanlända invandrare att 
finna sig till rätta i ett nytt land? 

Azher Hameed Qamar vid 
Social högskolan forskar om vilka 
dessa omständigheter är och hur 
de samspelar. 

Tidigare har Azher Hameed Qamar bland 
annat bedrivit studier på landsbygden i 
Punjab i sitt hemland Pakistan. Då handla-
de det om barns sociala värde och om hur 
barnlösa  eller frånskilda kvinnor tacklade 
sin situation. 

Nu ska han alltså undersöka vilka fak-
torer som underlättar för unga nyanlän-

Patric Nordbeck är psykolog 
och undersöker begreppet so-
cial resiliens inom en rad olika 
projekt – inom allt från cirkulär 
ekonomi till beslutsfattande.

– Inom psykologin talar man normalt 
om resiliens som om det vore ett sta
tiskt, medfött tillstånd hos individen. 
Men allt hänger ihop. Man kan inte 
isolera olika företeelser från varan
dra – då missar man hur de ter sig i 
den röriga verkligheten.

I ett av hans många projekt som 
berör social resiliens presenteras 
deltagarna (som kommer från USA) 
för ett hypotetiskt scenario där en 
familj från en minoritetsgrupp flyttar 
in i ett bostads område. I scenariot 
ingår att deltagarna får löpande och 
alltmer negativ information om den 
inflyttade familjen. Dessutom ska del
tagarna fatta beslut om huruvida den 
nyinflyttade familjen ska inkluderas 
eller inte i grannsamhörigheten. 

Sara Kauko är antropolog och forskar 
om kvinnliga småföretagare i San-
tiago del Estero, en fattig provins i 
norra Argentina. Vad är det som gör 
att dessa småföretagare klarar sig 
och kommer på fötter i ett land där 
de ekonomiska kriserna avlöser var-
andra med samma precision som en 
 schweizisk klocka? 

Sara Kauko har även tidi-
gare forskat om entrepre-
nörer i Santiago del Estero, 
hur de förbereder sig inför 
nästa kris som de vet all-
tid lurar runt hörnet. Nu 
fortsätter hon på det in-
slagna spåret genom att 
intervjua ett 50-tal kvinnliga små företagare. 
De är kioskägare, småhandlare och innehavare 
av kvartersgym. Någon hyr ut en fotbollsplan 
och flera säljer cateringmat och bakar.

– Trots att det är den oreglerade mark-
nadsekonomin som orsakar de återkomman-
de ekonomiska kriserna så finns paradoxalt 
nog en tro bland dessa kvinnor på det nylibe-
rala systemet och på möjligheten att lyckas. 
Annars hade de inte pallat, säger Sara Kauko. 

Å ena sidan är den politiska situationen ka-
otisk, utan någon stabilitet alls, å andra sidan 
är dessa kvinnor fulla av kreativitet och stol-
ta över vad de lyckas åstadkomma. Trots alla 
motgångar uppfinner de hela tiden nya sätt 
att anpassa sina företag till de rådande om-
ständigheterna.

Sara Kauko vill undersöka vilka mekanis-
mer det är som gör att dessa kvinnor klarar att 
ta sig fram. I vad består den sociala resiliensen? 

– Något som alla jag intervjuar återkommer 
till är historien. De berättar om hur deras släk-
tingar klarat olika vedermödor och navigerat 
sig fram genom tillvaron. Detta verkar på nå-
got sätt stärka dem.

Hon är noga med att påpeka att begreppet 
social resiliens inte beskriver en inre personlig 
egenskap utan ett system, som i det här fallet 
består av historiska erfarenheter samt den fa-
milj och vänner som omger kvinnorna. 

da i åldrarna 18–24 att anpassa sig till ett 
nytt land. 

– Vägen in i ett nytt land påverkas av so-
ciala, ekonomiska, politiska och kulturella 
faktorer, säger Azher Hameed Qamar. Till-
sammans bildar dessa faktorer den socia-
la resiliensen, eller motståndskraften mot 
svårigheter, som kan underlätta för inträ-
det i det nya samhället.

I sitt postdoc-arbete kommer Azher 
Hameed Qamar bland annat att göra en 
intervju studie av unga invandrare i Skåne. 
För närvarande är han ute och träffar in-
formanter på språkkaféer, genom basket-
klubben EOS och kommunen. Följ hans 
forskning på social-resilience.com

– Jag undersöker hur negativ 
information om familjen samspelar 
med nyliberala värderingar och hur 
detta sedan påverkar deltagarnas 
beslut, säger Patric Nordbeck.

Hans forskning visar att ju när
mare ett högerpopulistiskt parti du 
står åsiktsmässigt, desto större är 
risken att du inte inkluderar minori
tetsfamiljen i grannsamhörigheten 
när informationen om familjen blir 
negativ. 

– Detta beror på att benägenhe
ten att ta till sig invandringskritisk 
och höger populistisk retorik går hand 
i hand med nyliberala värderingar, 
säger Patric Nordbeck.

Men om man eftersträvar ett 
samhälle som ska vara socialt resi
lient så behövs nyfikenhet på hur 
mångfald kan vara en resurs. Annars 
är risken stor att samhället försva
gas, konfliktnivån ökar, och att vi 
inte löser samhällsproblemen vi står 
inför.

Nyfikenhet på mångfald avgörande 
för ett socialt resilient samhälle

Kartlägger faktorer 
som underlättar för nyanlända

Kvinnliga småföretagare 
söker stöd i historien

Sara Kauko.
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PER GUNNAR EDEBALK
Gustav Möller. 
En legendarisk socialpolitiker
(Arkiv förlag)

Den socialdemokratiske politikern Gustav 
Möller (1884–1970) har beskrivits som det 
svenska folkhemmets arkitekt. Tage Erlan-
der kallade honom ”Socialsveriges skapa-
re”. Han var Sveriges socialminister i sam-
manlagt nästan tjugo år. Som minister var 
han bland annat med om att driva igenom 
allmänna barnbidrag, allmän sjukförsäk-

Varför blir det 
ofta debatt kring 
skyskrapor?
– Skyskrapor höjer sig över staden 
och säger något om såväl stadens 
identitet som dess maktförhållanden. 
Vem tillåts strunta i regler som gäller 
alla andra? En skyskrapa är exklusiv 
och bara i undantagsfall tillgänglig 
för invånarna i staden.

Är det någon av Malmös skyskra-
por som varit särskilt viktig?
– Om jag ska välja en så blir det Tri
angeln. Processen var utdragen och 
infekterad och debatten utvecklades 
till en fråga om både Malmös framtid 
och stadens själ. Triangeln innebar 
ett vägval, och Malmö har sedan dess 

följt den inslagna vägen.

Tror du att Lund följer i 
Malmös spår?
– Visst verkar ambitionen 
finnas där ibland. Samti
digt är Malmö unikt med 
sitt eget sammanhang 
som inte går att överföra 
rakt av. 

Om arkitekten 
bakom folkhemmet

ring, allmän folkpension, folktandvård och 
två veckors semester för alla. 

I den här boken sammanfattar Per Gun-
nar Edebalk, seniorprofessor vid Socialhög-
skolan, Gustav Möllers socialpolitiska gär-
ning.

FREDRIK TORISSON 
Malmhattanism
Skyskrapan i Malmös utveckling
(Nordic Academic Press)

Fredrik Torisson, arkitekt och univer
sitetsadjunkt med höghus i fokus.

boken.
REDAKTÖR: JAN OLSSON

MAGNUS GRAHN (RED: ROGER JOHANSSON, 
ESBJÖRN LARSSON, HANS TEKE)
Den moderna skolans framväxt
(Lunds universitet)

Det hände mycket inom svenskt skolväsende på 1960-talet. 
Grundskolan ersatte folkskolan och realskolan, och gymnasie-
utbildningarna förändrades i grunden. Först ersattes läroverkens 
gymnasieutbildning med det nya gymnasiet 1966, sedan följde 
gymnasieskolan 1971. Boken beskriver hur undervisningen på 
gymnasiet utvecklades mot ett mer självständigt arbetssätt, med 
exempelvis långläxor och specialarbeten. Bland annat beskrivs 
det praktiska arbetet vid Katedralskolan i Lund. Boken är ett re-
sultat av Magnus Grahns (1961–2017) forskning vid Institutionen 
för utbildningsvetenskap.

DICK HARRISON
Sveriges stormaktstid
(Historiska Media)

Det var dåliga tider i Sverige i början av 1600-talet. Krig på fyra 
fronter, usel ekonomi och ett folk som led. Ett par decennier sena-
re var läget ett annat. Sverige hade blivit en stormakt, inte minst 
militärt. Hur kunde det vända så snabbt? Om detta skriver Dick 
Harrison i Sveriges stormaktstid. Ett standardverk på 450 sidor 
där han berättar om den tidens strömningar och företeelser och 
snabba omvälvning till att bli en av Europas största maktspelare. 
Skildringen av stormaktstiden slutar med Karl XII:s död 1718.
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D et händer att andra ämnen kontaktar oss på svensk-
ämnet med nödropet ”Studenterna kan inte skriva!”. 
Så har det kanske alltid varit, men det finns ändå skäl 
att fundera på om studenternas skrivförmåga har 

försämrats under senare år.
Sedan ett par decennier är vi inne i en kraftig förskjutning av 

vårt sätt att ta till oss information. Vi minskar bruket av bokstä-
ver på papper och skärm och ökar bruket av ljud och bild från 
skärm. Säg den som slår upp en bok för att lära sig vika servet-
ter eller lägga golv. Man kollar YouTube. Under samma period har 
den svenska skolan förändrats 
i grunden. Här ett anekdotiskt 
belägg: När min far startade 
sin yrkesbana som svensklärare 
i början av 1960-talet hade en 
gymnasieklass sex salsskrivning-
ar i svenska om året. När jag 
gick i gymnasiet hade vi fyra. 
När mina söner gick i gymnasiet hände det aldrig att jag fick se en 
text av dem som en lärare hade rättat och kommenterat.

I GROVA DRAG lär man sig skriva text genom att läsa mycket och av 
många olika texttyper samt genom att skriva mycket och därtill få 
stöttning i form av undervisning och återkoppling. Om två stora sam-
hällsförändringar påverkar exakt dessa två villkor för skrivutveckling 
kan vi inte längre utgå ifrån att en gymnasial utbildning garanterar 
en nivå på läsande och skrivande som räcker för akademiska studier.

Allt akademiskt tänkande är begreppsligt, och vi håller ordning 
på begreppen genom specialiserade språk: det matematiska, ju-
ridiska, medicinska (etc.) språket. Oavsett ämne är ”akademiska” 
ett högspecialiserat språk som det tar lång tid att tillägna sig, och 
det krävs inte bara att man lär sig termer och begrepp (även om 
det utgör en mycket central del), utan det krävs också att man lär 

Lisa Holm, professor i svenska, föreslår att universitetet in-
rättar en avdelning för akademiskt språk och skrivande och att 
studenter erbjuds poänggivande kurser i denna konst. Särskilt 
om man menar allvar med breddad rekrytering.

sig att förpacka termer och begrepp på ett sådant sätt att mycket 
komplexa betydelseinnehåll och samband kan konstrueras och 
göras begripliga. Vetenskaplighet förutsätter begreppslighet och 
komplexitet, och texten är den viktigaste förpackningsformen för 
detta – åtminstone så länge vi talar om textbaserade vetenskaper.

Om de unga studenterna påbörjar studierna med dåliga förut-
sättningar att utveckla sitt skrivande till att omfatta de akademiska 
genrerna måste universitetet ta ett kollektivt ansvar för det aka-
demiska språket. Om man menar allvar med breddad rekrytering 
måste man förstå att tillgång till ett kvalificerat språk för läsande 

och skrivande är den springan-
de punkten. Då kanske en bred-
dad rekrytering kan leda till en 
breddad genomströmning.

Jag vill föreslå följande:
– Inrätta en avdelning för 

”Akademiskt språk och skrivan-
de” som kan ge skräddarsydda 

kurser i akademiskt skrivande på såväl svenska som engelska.
– Uppmana alla ämnen som inbegriper skriftliga examens-

arbeten att inom ramen för utbildningen ge sina studenter poäng-
givande kurser i akademiskt skrivande. 

DET TAR TID att tillägna sig akademiskt skrivande. Det kräver med-
vetandegörande undervisning, utbildning om hjälpmedel och hur 
man använder dem, övning under lång tid och på olika nivåer samt 
kvalificerad enskild och kollektiv återkoppling som lyfter fram både 
problem och goda lösningar.

Vi måste gemensamt värna det språk som behövs i akademiska 
sammanhang och i förlängningen för att upprätthålla ett högspe-
cialiserat demokratiskt samhälle.

LISA HOLM,
PROFESSOR I SVENSKA

Universitetet måste ta ett kollektivt 
ansvar för det akademiska språket

”Om man menar allvar med breddad 
rekrytering måste man förstå att tillgång 
till ett kvalificerat språk för läsande och 
skrivande är den springande punkten.”

gästtyckaren.
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De har svart bälte 
i dålig stämning på kontoret
ETNOLOGI. Alla har varit med om det 
– ögonblicket när det blir obekvämt 
i fikarummet efter att någon sagt 
något olämpligt, eller när någon 
fått ett utbrott och ingen vill kom-
mentera eller säga emot. En outta-
lad konflikt har orsakat det vi här i 
Sverige kallar ”dålig stämning”. 

Etnologerna Katarzyna Herd och Jakob Löf-
gren arbetar just nu med en undersökning 
om hur utrikesfödda på svenska arbetsplat-
ser upplever det som svenskar själva kallar 
dålig stämning.

De har genomfört djupintervjuer med 
personer som har flyttat till Sverige för att 
arbeta i en chefsposition, vilket sedan kom-
pletterats med en frågelista på nätet.

– Här handlar det inte om arbetsplatser 
som genomsyras av ett dåligt arbetsklimat, 
utan just de där ögonblicken som kan lik-
nas vid en ostämd gitarr, det gnisslar och 
känns obehagligt en kort stund, säger  Jakob 
Löfgren.

UTMÄRKANDE för svenska arbetsplatser är 
en platt organisation och med den följer en 
viss kultur med sina normer och ritualer.

Katarzyna Herd och Jakob Löfgren me-
nar att i den platta ledarskapsstilen ingår att 
gruppen hela tiden försöker nå konsensus 
och därför gärna undviker konflikter. Då kan 
personer ha svårt för att ge raka svar och 
gärna skriver om och lindar in negativa be-
sked för att undvika dålig stämning.

Jakob Löfgren, som har jobbat fjorton år 
i Finland, berättar om grannlandets närmast 
motsatta ledarstil för att kontrastera. Där 
praktiseras oftare något som i folkmun kall-
lats ”management by perkele”, en ledarstil 
som innebär en mycket rak kommunikation.

– Vår undersökning visar att det många 

gånger kan vara bättre att hantera svår 
kommunikation som när man river av ett 
plåster. Det svider först, men går fort över, 
säger han.

Enligt svaren menar många av intervju-
personerna att det i deras hemländer inte 
är så farligt om det ibland bubblar över och 
någon börjar gråta eller gorma. I Sverige kan 
detta vara svårt att hantera och skapar där-
för dålig stämning.

– En chef ska inte lägga locket på, utan 
ta tag i konflikten för att motverka att ett 
dåligt arbetsklimat utvecklas. Arbetsplatsen 
riskerar annars att förlora viktig kompetens 
eller kan komma att behöva ta in dyra kon-
sulter för att lösa problemen.

EN BÖRJAN på att hantera dålig stämning 
är att vara medveten och förstående, lyssna 
och kommunicera med sina arbetstagare. 
Att inte avfärda eller tysta ner.

– Det är faktiskt inte hela världen med 

TIPS TILL CHEFEN

• Var inte rädd för att ta konflikten 
direkt. Riv av det som ett plåster.

• Tolerans och förståelse – lyssna på 
och kommunicera med dina arbets
tagare.

• Lägg inte locket på. Se till att det 
finns utrymme för att uttrycka 
känslor. Låt det inte gro till ett 
arbetsmiljöproblem.

• Bjud hem! En internationell 
medarbetare kan känna sig ensam 
eftersom de ofta inte känner fler än 
arbetskollegorna.

en konflikt eller lite dålig stämning. Vi har 
en skylt på vår dörr där det står: "Vi har 
svart bälte i dålig stämning här", säger Ka-
tarzyna Herd.

TEXT & FOTO: GISELA LINDBERG

på jobbet.

 Etnologerna 
 Katarzyna 
Herd och  Jakob 
Löfgren är 
 experter på 
 dålig  stämning. 



LUM NR 4 | 2021     45

på gång.

Odeums höstprogram
Universitetets musikcentrum Odeum 
har ett digert höstprogram. Kon
serterna äger rum i Universitetsau
lan. För ytterligare information se 
odeum.lu.se/calendar

7 OKTOBER 19.00 Concerto Co
penhagen 30 år. Jubileumskonsert 
med Telemanns Don Quijote svit, 
Battaglia av Heinrich Biber och Jo
hann Sebastian Bachs dmollkonsert 
för oboe och violin. Gästspel. Entré 
160/80 kr.

20 OKTOBER 19.00, Helig minima
lism, Palaestra vokalensemble. Ett 
program om den heliga minimalis
men med musik av bland andra Arvo 
Pärt, John Tavener, Laurence Traiger 
och David Lang. Fri entré.

28 OKTOBER 19.00 Monday Night 
Big Band. Jazzmusik med en av Nor
dens främsta jazzsångerskor Sinne 
Eeg. Gästspel. Entré 160/80 kr. 

6 NOVEMBER 17.00 Minimalism. 
Akademiska kapellet. Minimalistiska 
orkesterverk av Philip Glass, Steve 
Reich och John Adams Fri entré. 

20 NOVEMBER 17.00 Reich, Akade
miska kapellet Musik av Steve Reich 
med kompositioner som Violin Phase, 
Music for a Large Ensemble och New 
York Counterpoint. Fri entré. 

 4 DECEMBER 17.00 och 19.00 
Lunds universitets julkonsert, Lunds 
akademiska kör och Akademiska ka
pellet. Julstämning med de mest äls
kade julsångerna och några okända 
pärlor. Entré 120/60 kr. 

Den 29 oktober arrangeras endagskonfe-
rensen The EU Day Lund för första gången.

Forumet riktar sig till alla som är intresse-
rade av EU:s framtid och strategiska frågor. 
Dagen arrangeras av LU ihop med Lunds 
kommun, EU-kommissionen och Mobi-
le Heights. Bland talarna finns rektor Erik 
Renström, Sveriges tidigare EU-kommissi-
onär Cecilia Malmström och den nuvaran-
de kommissionären för rättsfrågor, Didier 
Reynders.

Vilka genombrott behövs inom forsk
ningen och inom samhället för att vi 
ska kunna möta framtiden på bästa 
sätt? Vilka genombrott förväntar vi 
oss ska komma snart? Och när i den 
kreativa processen kan vi prata om 
genombrott?

Det är några av frågorna som kom
mer att tas upp under Lunds universi
tets framtidsvecka den 18–24 oktober, 

Dags att nominera 
administrativa 
pristagare
Nu är det tid att nominera kandi
dater till Lunds universitets admi
nistrativa pris 2022. Det har delats 
ut årligen sedan 2007 för utmärkta 
administrativa insatser av innovativ 
karaktär som bidragit till universi
tetets utveckling, eller för service 
och effektivitet utöver det vanliga. 
En eller två pristagare utses. Priset 
överlämnas av rektor vid årshögti
den i januari. Skicka förslag på kan
didater med en motivering senast 
den 30 oktober till johanna.albihn@
rektor.lu.se

En fri akademi – en utopi?
Svaret på ovanstående fråga kan man få på 
ett öppet debattseminarium den 16 okto-
ber kl 15.00–17.00. 

Det är Skånekretsen av Kvinnliga akade-
mikers förening, KAF, som arrangerar och i 
panelen finns Anna-Karin Wyndhamn pe-
dagog och författare till bl.a. Genusdok-
trinen, Inger Enkvist, professor emerita i 
spanskspråkig litteratur vid LU, Jimmie Kris-
tensson vicerektor LU och Kerstin Tham rek-
tor för Malmö universitet. 

Anmälan snarast till skane@kvinnliga-
akademiker.se

Den 15 november har föreningen bju-
dit in Germund Herslow, professor i neu-
rofysiologi och i december Katja Kattis Ek-
man, journalist och aktivist. 

För fler evenemang se LU:s kalendarium på lu.se/events

som i år har temat Genombrott. Då 
bjuds på utställningar, föreläsningar, 
debatter och rundturer – på plats och 
digitalt. 

Framtidsveckan vid Lunds univer
sitet är en universitetsgemensam 
satsning för att lyfta angelägna och 
avgörande frågor för framtiden. För 
program se lu.se/framtidsveckan.

Missa inte årets framtidsvecka 18–24 oktober!

Syftet med dagen är att främja kunskap 
om globala trender som påverkar Lund, Skå-
ne och EU. I år kretsar dagen kring tre te-
man: den digitala omställningen, den gröna 
given och EU:s resiliens.

The EU Day Lund äger rum den 29 okto-
ber från kl 8.00–17.00. Evenemanget går att 
följa online eller på plats i Universitetsaulan 
och AF-borgen. Antalet platser är begränsat 
och föranmälan krävs, se lu.se/evenemang/
eu-day-lund. 

Endagskonferens om EU:s framtid

28 professorer 
installeras 15 oktober
Universitetets nya professorer installe
ras den 15 oktober kl 16.00. Installa
tionen kan följas via en livesändning, 
som börjar kl 16.00 och kommer inte 
att kunna ses i efterhand, se lu.se/
evenemang/professorsinstallation2
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hänt.

En sköldpaddsätande fisködla på 
180 miljoner jordsnurr med rötter i 
tyska Holzmaden och ett ärtformat 
kambriskt leddjur som om det levt 
idag hade lystrat till namnet Agnos-
tus pisiformis. LUM var med på in-
vigningen av Geologiska institutio-
nens två nya urtidsdjurskulpturer.

Studenter och forskare hade samlats i foa-
jén för att se den högtidliga avtäckningen 
av skulpturerna. Ett sus gick genom publi-
ken när professor Mats Eriksson drog bort 
det urtvättade underlakanet han hittat 
längst in i garderoben och den takhäng-

Två nya urtidsdjur 
avtäcktes på Geologen

da fisködlan för första gången fick se da-
gens ljus. De hyperrealistiska skulpturerna 
har skapats av Esben Horn på den danska 
skulpturverkstaden 10 Tons som är specia-
liserad på att, i nära dialog med forskare, ta 
fram vetenskapligt korrekta avbildningar av 
urtidsdjur. En mängd olika tekniker, bland 
annat skulptering i lera och 3D-printing, har 
använts i arbetet som pågått i ett drygt år. 
Skulptursatsningen, som kunde genomför-
as med stöd från Crafoordska stiftelsen och 
National Geographic Society, syftar till att 
pryda institutionen, spegla aktuell forskning 
och användas i undervisningssyfte.

TEXT & FOTO: JOHAN JOELSSON

Fernströmpris till kardiolog
Årets Eric K. Fernströms pris till yngre, 
särskilt lovande och framgångsrika 
forskare vid Lunds universitet tilldelas 
i år Alexandru Schiopu, docent i kar
diologi. Han får utmärkelsen och priset 
på 80.000 kronor för sin framstående 
forskning om immunsystemets roll 
vid hjärtsjukdom. Motiveringen lyder: 
För hans framstående forskning om 

immunsystemets 
roll vid hjärtsjuk
dom, vilken på ett 
föredömligt sätt 
kombinerar grund
forskning med 
forskning på patienter, och som på sikt 
kan förbättra behandling av hjärtin
farkt, myokardit och sepsis.

Alexandru Schiopu.

 Professor Mats 
Eriksson, skulptör 
Esben Horn och 
universitetslektor 
Johan Lindgren är 
mycket nöjda med 
de nya skulptu
rerna.

Goda tider för lägenhets- och 
husförsäljning gjorde det möjligt 
för Rune Lavin att ge tillbaka till 
Juridiska fakulteten som han tycker 
alltid har behandlat honom med 
den största välvilja. En forsknings-
stiftelse i hans och hustru Lenas 
namn med ett grundkapital på sex 
miljoner kronor har nyligen bildats.

Rune Lavin kom till Lund som student 
på 60talet och har trots uppdrag som 
regeringsråd i Stockholm aldrig släppt 
kontakten med sin fakultet. Han un
dervisar fortfarande och under större 
delen av 80talet var han dessutom 
dekanus för Juridicum. Pengar, säger 
han, har det alltid varit ont om.

– Särskilt till forskningen som inte 
har så många källor förutom de anslag 
vi får från statsmakten, säger han. 

Själv är han professor både i för
valtningsrätt och i socialrätt, och han 
var den förste innehavaren i landet 
på bägge och även i Norden på den 
senare. Rune Lavin har dock inga sär
skilda önskemål om inriktningen på 
forskningen som ska premieras med 
anslag från hans stiftelse.

– Bara att den ska bedrivas vid Juri
diska fakulteten här i Lund, säger han.

Hur stora summor som kan utlysas är 
beroende av hur de fonder som stiftel
sekapitalet har investerats i utvecklas. 
Men Rune Lavin tror att det kan handla 
om mellan 350 000 och 400 000 kronor 
om året. Stiftelsens styrelse har haft sitt 
första sammanträde och en utlysning 
kan vara på gång redan nästa år. 

MARIA LINDH

– 

Lena och Rune Lavin. foto: sara egelberg

Välkommen donation 
till juridisk forskning
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Förste svensk 
i GFA Hall of Fame
Göran Söllscher, 
professor vid Musik
högskolan har som 
förste svensk valts 
in i Hall of Fame för 
klassiska gitarrister. 
Det är Guitar Foun
dation of America 
(GFA) som hedrar 
honom med Artistic 
Achievment Award, ett pris reserverat 
för artister, kompositörer, pedagoger 
och forskare som har åstadkommit 
monumentala bidrag till utvecklingen 
av den klassiska gitarrens konst och 
liv. Detta pris är en del av GFA Hall of 
Fame. 

Kungligt jubileumspris
Marie Cronqvist, docent i mediehistoria, 
har tilldelats Kungl. Humanistiska Veten-
skapssamfundets jubileumspris 2021.

Ekonomisk historiker 
gynnas av Pro Futura

Thor Berger, gästfors-
kare vid Ekonomisk-histo-
riska institutionen, är en 
av fyra forskare som ges 
möjlighet att forska och 
vistas vid institutet för av-
ancerade studier. Det är 
inom ramen för Pro Fu-

tura, ett spetsforskningsprogram inom 
humaniora och samhällsvetenskap som 
Riksbankens Jubileumsfond driver tillsam-
mans med Swedish Collegium for Advan-
ced Study. Satsningen är på totalt 30 mil-
joner kronor. Thor Bergers projekt heter 
Intergenerational Mobility from the Past to 
the Present.

Kattforskare tog hem 
Ig Nobelpris i biologi
Språkforskaren Susanne Schötz får 
årets Ig Nobelpris i biologi för sin 
forskning om katters sätt att kommu
nicera. Hon har gjort flera olika studier 
om katters eventuella dialekt och om 
hur de kommunicerar med varandra 
och med människor.

Ig Nobelprisen delas ut i tio kate
gorier för gärningar som ”först får 
folk att skratta och sedan får dem att 
tänka efter” av den vetenskapliga 
humoristiska tidskriften Annals of 
Improbable Research. Motiveringen till 
biologipriset lyder: ”Susanne Schötz 
for analyzing variations in purring, 
chirping, chattering, trilling, tweed
ling, murmuring, meowing, moaning, 
squeaking, hissing, yowling, howling, 
growling, and other modes of cat–hu
man communication.”

Studentboende doneras 
till Lunds universitet
Tusentals lundastudenter har sedan 
1950-talet bott i det hyreshus på Dag 
Hammarskjölds väg som ägs av Stiftelsen 
Michael Hansens Kollegium. Nu doneras 
stiftelsen med tillhörande fastighet och 
aktieportfölj till Lunds universitet, en gåva 
som värderas till över 180 miljoner kronor.

Olympiska kommittén 
satsar på forskning
Katarina Steding-Ehrenborg, docent i 
klinisk fysiologi, är en av sex idrottsforska-
re som ska ingå i ett tvåårigt utvecklings-
program som Svenska Olympiska Kommit-
tén satsar på. Det innebär långtidsstudier 
på hur hård träning påverkar hjärtat och 
kan med det bidra till en säkrare idrott 
både på elit- och motionsnivå. 

Svenska Läkaresällskapet 
prisar lundaforskare
Anna Blom, professor i medicinsk pro-
teinkemi får Svenska Läkaresällskapets 
Berzelius medalj i guld 2021 för nyskapan-
de inom sitt ämne. 

Andreas Edsfeldt, docent vid LU och 
läkare vid SUS får Svenska Läkaresällska-
pets translationella pris 2021 för studier 
som vill hitta förklaringar till förhöjd hjärt-
kärlrisk hos patienter med diabetes typ-2, 
och behandlingsformer. Prissumman är 
100 000 kronor. 

Peter Bentzer, professor i anestesio-
logi och narkosläkare vid Helsingborgs la-
sarett, prisas av sällskapet för initiativ som 
minskar klimatpåverkan och får sällskapets 
hållbarhetspris på 25 000 kronor. Han har 
med sina kollegor bland annat kartlagt ut-
släppet av anestesigaser.

Ny i unga akademin 
Oscar Agertz, biträdande universitets-
lektor vid Institutionen för astronomi och 
teoretisk fysik, har valts in i Sveriges unga 
akademi. Under de kommande fem åren 
ska han arbeta för att inspirera unga och 
stärka forskningens roll i samhället.

Guldmedalj 
för astmaforskning
Professor Lena Uller vid experimentell 
medicinsk vetenskap har tilldelats en guld-
medalj av Europas största samfund för 
lungmedicin, ERS. Hon får ett diplom och 
50 000 euro till vidare forskning. Susanne 

Schötz.

Thor Berger.

Anna 
Blom.

Göran Söllscher.
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Hallå Anna Lyrevik,
... tidigare dekanus för Konstnärliga 
fakulteten och nu rektorsråd, som bland 
annat arbetar med att skapa förutsättningar 
för LU att få vara med i den kommande 
kultur-KIC:en.

Vad är kultur-KIC:en för något? 
– KIC:arna är ett finansieringsinstrument 
för att stärka Europas globala innova-
tionskraft inom vissa utpekade områden. 
Det finns nio KIC:ar med olika inriktningar 
sedan tidigare och den som är aktuell för 
oss nu är inriktad på kulturella och krea-
tiva sektorer och näringar.

Vad krävs för att vi ska få vara med?
– Först och främst måste vi hitta ett kon-
sortium som i slutändan ska bestå av 50 
partners. Dessa ska representera andra 
europeiska lärosäten, företag, organisa-
tioner, kommuner och regioner. 

Hur långt har ni kommit i den 
 processen?
– Vi knackar på dörrar, och det ser hopp-
fullt ut – men allt måste vara hemligt tills 
konsortiet är färdigbildat. Så hopp- och 
hemlighetsfullt! LU är redan med i två av 
de nio pågående KIC:arna som handlar 
om Climate Food och Raw Materials. Som 
universitet har LU gott rykte.

Hur ser våra konkurrensfördelar ut 
jämfört med andra universitet? 
– Eftersom KIC:arna handlar om sam-

verkan mellan såväl olika parter som dis-
cipliner så har vi en stark fördel i vår bredd 
och spets. Under våren har vi gjort en för-
studie med flera workshops där vi tagit 
fram områden och idéer med spännande 
kopplingar mellan våra fakulteter. 
 
Kan du ge ett exempel på sådana 
områden?
– Fashion-tech. Vi har modevetenskap 
och vi har ESS och MAX IV. Material-
forskningen därifrån skulle kunna an-
vändas för att testa och få fram nya ma-
terial för framtidens modebransch. Vi 
har ett annat gott exempel på ett pro-
jekt inom arkeologi där man använder 
sig av AI, 3D och drönare för att kart-
lägga historiska platser och tillgänglig-
göra kulturarvet. 

Vad skulle det innebära om LU fick 
vara med i KIC:en?
– En stabil och långsiktig finansiering. 
KIC:arna löper över 15 år och det är myck-
et pengar det handlar om, särskilt inom 
de konstnärliga områdena som inte är 
vana vid så mycket pengar. Det rör sig 
om en halv till en miljard kronor om året 

och även om det är 50 partners som de-
lar på detta så blir det mycket. 

Hur ser tidsplanen ut?
– Utlysningen öppnar den 26 oktober i år 
och stänger 24 mars nästa år. Vinnande 
konsortium planeras att tillkännages tre 
månader senare, i juni. 

Om vi inte får vara med i kultur-
KIC:en – är ditt arbete nu förgäves 
då?
– Nej, inte alls. Det arbete vi har gjort 
kommer vi att ha stor nytta av eftersom 
vi behöver bli bättre på att jobba på tvärs. 
Och vi måste även bli vassare på att vän-
da våra konstnärliga och kulturinriktade 
verksamheter utåt. De komplexa sam-
hällsutmaningarna behöver alla discipli-
ner. 
 TEXT & FOTO: MARIA LINDH

FOTNOT: KIC är en förkortning av Know
ledge and Innovation Community.
Förutom Anna Lyrevik har tidigare vice
rektor Bo Ahrén ett deltidsuppdrag för 
arbetet med KulturKIC:en och  Charlotte 
 Lorentz Hjort är anlitad som projekt ledare 
på SFI. 


