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Lärare ifrågasätts oftare
När barnens trots är farligt

Toppduo
SER TILLBAKA OCH TACKAR FÖR SIG
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Revolution
i Ljungbyhed
Inom kort kommer studenter som
utbildas till fjärrpiloter vid Trafik
flyghögskolan i Ljungbyhed att
få använda VR-glasögon under
utbildningen.
– En smärre revolution, menar
R ikard Tyllström, verksamhets
ansvarig för laboratoriet för
obemannade luftfartygssystem
(drönare).
– För gasreglaget från dig så sticker vi.
VR-glasögonen är på plats. Jag sitter i
en virtuell cockpit med vänsterhanden på
ett riktigt gasreglage och högerhanden på
en joystick. Motorbullret ökar. Startbanan
försvinner och en barriär av träd närmar sig.
– Dra joysticken mot dig så lyfter du, instruerar Rikard Tyllström.
OCH LYFTER GÖR VI. Någon sekund senare

t

är planet flera hundra meter upp i luften.
Med hjälp av joysticken planar jag ut. Tittar ner och ser för mig obegripliga mätinstrument och paneler inne i cockpiten. En
blick ut genom den overkligt verkliga rutan
och till vänster en liten stad, till höger fält
och träd.
Sen bär det utför! Uppmärksamheten
måste ha brustit för ett ögonblick. Strax innan planet störtar i marken tar Rikard Tyllström över och fjärrstyr min virtuella upplevelse. Efter en kort stunds flygning upp och
ner på låg höjd bryter han förevisningen.
När jag tar av mig glasögonen sipprar kallsvetten fram i pannan.
Pilotstudenten Martin Eriksson övar start
och landning i den stora flygsimulatorn i
Ljungbyhed. Än så länge är VR-glasögonen
på labbstadiet, men om något år kommer
de till praktisk användning i utbildningen.
LUM NR 1 | 2022
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LUM:s utsände provar – och misslyckas med – att flyga ett stridsplan. På skärmen kan hand
ledaren se samma bild som syns inne i ”pilotens” VR-glasögon och ändra förutsättningarna.

Även teknikernas arbete kan underlättas med VRteknik där det syns instruktioner i glasögonen.

tuell verklighet där studenten bland annat
kan öva interaktiva nödscenarier tills de sitter i ryggmärgen.

FORTFARANDE ÄR VR-GLASÖGONEN på

VR-GLASÖGONEN öppnar möjligheter som
varit svåra att ens drömma om. Ena stunden
kan studenten öva på undanmanövrar för
att undvika kollision, för att sedan genomföra en testflygning med ett flygplan eller
drönare som inte ens finns annat än på ritbordet. Med ett knapptryck på sin dator kan
läraren ändra förutsättningarna. Ett kraftigt
väderomslag, nya instruktioner från flygledningen eller ett kritiskt systemfel.
– Med hjälp av VR kan vi ge alla blivande
fjärrpiloter samma förutsättningar och möjlighet att öva under identiska scenarier, säger Rikard Tyllström.
Men det är inte bara studenter och lärare
som kommer att ha nytta av den nya tekniken. Även teknikernas arbete kan underlättas när de genomför underhåll och mekar
med flygplanen i hangaren. Med hjälp av ett
par digitala glasögon där de ser den verkliga
motorn och kan meka kan de samtidigt få
detaljerad information om motorn och en
åtgärdslista projicerad framför sig.

t

– Vet du vilket plan du flög? frågar han.
– Inte en aning.
– Jas 39 Gripen.

labbstadiet, men Rikard Tyllström bedömer
att de är en del av utbildningarna till drönarpilot framåt sommaren och att trafikpilotstudenterna kommer att använda tekniken
inom några år.
– Vi tar emot cirka 150 studenter det
kommande året. Genom att använda VRglasögon kan studenterna träna oavsett årstid och vi kan anpassa utbildningen till varje
individ på ett annat sätt än idag, säger han.
Ett exempel på individanpassad utbildning är att läraren kan följa studentens
ögonrörelser under övningarna. På så vis får
läraren en analys av vilka instrument som
studenten inte har använt.
– Då kan vi gå in och berätta hur studenten borde ha gjort enligt de standardiserade procedurer som finns, säger Rikard
Tyllström.
DET FÖRSTA CERTIFIKATET för att få till
godo
räkna sig flygtid med VR-glasögon
gavs av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet under 2021. Det möjliggör ett rejält tekniksprång. Pappersmodeller av instrument
paneler som på gott och ont kräver en hög
abstraktionsnivå har varit vardag i utbildningen. Nu kan de kompletteras med vir-

Rikard Tyllström är verksamhetsansvarig för
laboratoriet för obemannade luftfartygs
system (drönare).

”Genom att använda
VR-glasögon kan
studenterna träna
oavsett årstid och
vi kan anpassa
utbildningen till
varje individ.”

TEXT: JAN OLSSON
FOTO: KENNET RUONA
FOTNOT: I höstas blev Trafikflyghögskolan
i Ljungbyhed Europas första auktoriserade skola för obemannade luftfartygssystem,
ofta kallade drönare.
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6 Svårt att nå miljömålen
För första gången har LU:s samlade klimatavtryck kartlagts. Trots att universitetet minskade sina utsläpp av växthusgaser under pandemin blir det svårt att nå
utsläppsmålen för 2023.

14 Akademiska ledare ser tillbaka
Lynn Åkesson och Ann-Katrin Bäcklund blev dekaner samtidigt 2009 och
har varit vänner sedan dess. Tillsammans representerar de ett brett spann av
akademiskt ledarskap.

18 Ständig ilska riskfaktor för att bli kriminell
Många barn är trotsiga, men barn som riskerar att bli kriminella är det
 ftare och många av deras kontakter med omvärlden präglas av ilska. Det visar
o
forskning av psykologen och docenten i rättspsykiatri Björn Hofvander.

20 Balansgång mellan arbete och fritid
Hur påverkar distansarbete livspusslet? Problemen med dagens pandemi
relaterade distansjobb påminner om de som informatikforskaren Saonee Sarker
sett när hon har studerat internationella IT-bolag. Risken finns att gränsen mellan
jobb och fritid suddas ut.

26 Kan undervisningen bli för trygg?
Debatten om så kallade ”trygga rum” i undervisningen där studenterna ska besparas kränkande eller stötande innehåll är ständigt aktuell. Frågan är
om studenter verkligen ska skyddas från obehagliga ämnen och vad som i så fall
händer med utbildning och arbetsmiljö om lärarna censurerar sig själva.
5
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Universitetets samlade klimatavtryck sammanställt:

Varor och utrustning
största miljöbovarna
HÅLLBARHET. För första gången

har universitetet undersökt hela
verksamhetens samlade klimat
avtryck. Utsläppen av växthusgaser
har minskat kraftigt under pandemin, nästan enbart på grund av att
resandet i stort sett upphört. Men
fortfarande är det lång väg kvar för
att nå hållbarhetsplanens utsläppsmål för 2023.
Den färska rapporten visar att universitetet
år 2018 släppte ut totalt 54 400 ton kol
dioxidekvivalenter (ett mått på utsläppen
av växthusgaser som tar hänsyn till att olika
gaser påverkar klimatet olika mycket). Som
jämförelse kan nämnas att det motsvarar
över 32 200 tur- och returresor med flyg

Miljöchef Claes Nilén och miljösamordnare Marianne Dalbro. foto: gunnar menander och privat

mellan Köpenhamn och New York. I förfjol,
2020, var utsläppen 41 100 ton koldioxid
ekvivalenter. Någon siffra för 2021 finns

Jämförelse av klimatavtryck 2018 och 2020,
fördelat per utsläppskategori (ton CO2e)
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ännu inte. Målet i nuvarande hållbarhetsplan är att siffran från 2018 ska vara halverad nästa år.
– En slutsats är att det krävs mer arbete
för att få ner utsläppen från inköp av forskningsutrustning och varor. Den här rapporten bekräftar hur viktigt det är att jobba
med inköp och upphandling, säger universitetets miljöchef Claes Nilén.
Att han pekar på utrustning och varor
beror på att det är den enskilt största utsläppsposten i konsultfirman Swecos rapport. Dessutom har den knappt förändrats
från 2018 till 2020. Rapporten är en så kal�lad miljöspendanalys, en analys som utgår från ekonomiska data och tar hänsyn
till allt som universitetet betalar för. Dessa

Staplarna visar universitetets totala klimatavtryck
åren 2018 och 2020 i antal koldioxidekvivalenter
(ett mått på utsläppen av växthusgaser som tar
hänsyn till att olika gaser påverkar klimatet olika
mycket). Den enskilt största utsläppskategorin de
båda åren är varor och utrustning.
Källa: Miljöspendanalys, Lunds universitet

UtbildningsPersonal
tjänster,
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Antal biljetter

Resor i tjänsten vid LU under november månad 2018–2021
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k ostnader kopplas sedan till SCB:s nyckeltal
för olika branscher för att räkna ut antalet
så kallade koldioxidekvivalenter.
Sweco har delat upp universitetets samlade kostnader i fem kategorier: resor och
transporter, varor och utrustning, lokaler,
personal och övrigt, och slutligen utbildningstjänster, forskningsuppdrag och konsulttjänster. De tre första stod både 2018
och 2020 för omkring 80 procent av universitetets samlade klimatavtryck.
Universitetet har tagit fram rapporter
även tidigare år, men de har när det gäller klimatpåverkan enbart tagit hänsyn till
tjänsteresor. Miljöspendanalysen visar att år
2018, innan pandemin började, stod resor
och transporter för en fjärdedel av universitetets totala utsläpp. Klimatpåverkande utsläpp från all annan verksamhet har fram till
nu varit en vit fläck.
– Den stora fördelen med miljöspend
analysen är att vi får en heltäckande bild.
Nackdelen är att bilden är grov och översiktlig, säger miljösamordnaren Marianne
Dalbro.
I kategorin personal och övrigt ingår
bland annat kostnader för catering och representation. I analysen syns hur mycket
pengar som lagts på detta, men inte vad
man har köpt. Miljöspendanalysen visar således inte om universitetet betalat för kött
eller vegetariskt.
Universiteten i Uppsala och Umeå har
gjort motsvarande typ av kartläggning de
senaste åren. Enligt Claes Nilén är resultaten
likvärdiga med Lunds och det är samma kategorier som är de stora miljöbovarna.
– Det ser nästan likadant ut som hos oss
när man tittar på deras totala klimatavtryck
per anställd, student eller omsatt krona, säger han.
Miljöspendanalysen kommer att ligga till
grund för revideringen av universitetets hållbarhetsplan, ett arbete som ska göras i år.
I översynen kommer man bland annat att
titta på om målet att halvera 2018 års utsläpp av växthusgaser redan nästa år måste ändras. Parallellt med detta granskas behovet av lokaler och hur de används. Det
kan också bli tal om ändrade föreskrifter för
tjänsteresor.
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Tjänsteresorna ökar
efter pandemidipp
RESOR. Tjänsteresorna på universitetet sköt fart i november i
fjol jämfört med samma månad
året före. Fler tjänsteresor kan
betyda att klimatavtrycket ökar
igen och att minskningen 2020
var en engångsföreteelse.

Under en period i höstas lättade pandemirestriktionerna och resandet kom
igång. En del anställda tog tillfället i
akt. Som diagrammet ovan visar ökade tjänsteresorna dramatiskt i november 2021 jämfört med november 2020.
När covidvarianten omikron gjorde sitt intåg skärptes restriktionerna

igen. Sannolikt har tjänsteresorna därför minskat sedan november förra året.
Trots lättnaderna i höstas visar dia
grammet också att antalet bokade
flyg- och tågbiljetter och kostnaderna
för dessa ”bara” uppgick till omkring
hälften i november 2021 jämfört med
novembermånaderna de två åren innan pandemin slog till. Den enda enhet
som sticker ut med högre kostnader för
flygresor i november 2021 är MAX IV.
Siffrorna baseras på uppgifter som
universitetet tagit fram genom resebyrån Egencia och inkluderar alla fakulteter samt MAX IV.
JAN OLSSON

JAN OLSSON
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Rekordmånga har läst
miljömoocar under pandemin
NÄTUTBILDNING. Internationella

miljöinstitutet, IIIEE, går i bräschen
för öppna, månadslånga kurser på
internet, så kallade moocar.
Satsningen på moocar har varit
framgångsrik, enligt ansvariga. De
senaste åren har var sjätte student
uppgett att kurserna på nätet
påverkat dem att söka en av Miljö
institutets traditionella utbildningar.
Att studenter lockats till utbildningarna är
bara en av flera positiva aspekter, enligt
Charlotte Leire och Kes McCormick, ansvariga för IIIEE:s moocar. Möjligheten till samverkan med olika samhällsaktörer är en annan. Miljöinstitutet har i flera år samarbetat
med internationella organisationer för att ta
fram kursmaterial till moocar (Massive Open
Online Courses). Bland annat har man sam
arbetat med Förenta Nationerna, Världs
naturfonden och universitet i andra länder.
NÄSTA STEG kan bli att producera online-

utbildningar tillsammans med företag. En
global bjässe har redan hört av sig.
– Det här företaget har kontaktat Coursera, plattformen där våra moocar finns,
som i sin tur har hört av sig till oss, säger
Charlotte Leire.
HÖGRE UTBILDNING och undervisning är

inne i ett paradigmskifte där utvecklingen går mot att allt mer sker online. Och
det går snabbt, påskyndat av pandemin.
2012 lanserade Stanford University Coursera som en plattform för universitetskurser online, sedan dess har plattformen vuxit
till att bli den största utbildningsförmedlaren i världen.
– Med pandemin har antalet besökare i
våra moocar mer än fördubblats och drygt
8

Kes McCormick och Charlotte Leire ansvarar för Miljöinstitutets moocar.

tre gånger fler än före pandemin avslutar
kurserna, berättar Charlotte Leire.
Miljöinstitutet ser inte traditionell undervisning och de öppna webbkurserna som

två motpoler som konkurrerar med varandra. Tvärtom är moocar ett komplement
som kan bidra i den traditionella undervisningen. Exempelvis kan filmer som ingår i
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en mooc användas i klassrummet. Numera
översätts filmerna på Coursera automatiskt
till sju, åtta olika språk.
– Det öppnar oanade möjligheter. Tänk
bara när alla kan tillgodogöra sig undervisning online oavsett vilket språk de behärskar, säger Kes McCormick.

Nyordning bäddar
för extern prefekt

PÅ MILJÖINSTITUTET är moocarna mer än

Strax före årsskiftet avsattes den
nyvalda styrelsen på en av Natur
vetenskapliga fakultetens institutioner
och den föreslagna prefekten fick inte
tillträda. Istället tillsatte rektor Erik
Renström en extern prefekt på inrådan
av Sven Lidin, dekan på fakulteten.
Lång tid av problem på den aktuella institutionen ledde fram till den
okonventionella lösningen med en
extern prefekt. Ändå menar Sven Lidin
att den nya delegationsordningen inte
skräddarsytts för att specifikt lösa det
här problemet.
– Nej, den har tillkommit på grund
av ett länge känt behov. Tyvärr har
både prefekter och dekaner ibland
måst tillsättas på mindre konventionella sätt. Ändringen i arbetsordningen
ger nu ett bättre stöd för detta, skriver
han i ett mejl till LUM.
Enligt honom hade den av institutionen föreslagna prefekten fått svårt
att genomföra nödvändiga organisationsförändringar.
– Det blir mycket enklare för en
extern prefekt. Uppdraget är att hitta
en ny organisation som löser upp de
knutar som finns. Vid halvårsskiftet
ska det finnas ett förslag.

undervisning. De är ett sätt att påverka, att
nå ut till hundratusentals människor och
göra institutet känt och visa vad det kan bidra med i hållbarhetsfrågor.
Miljöinstitutet har identifierat tre kategorier som söker sig till moocarna: studenter, yrkesverksamma som vill vidareutbilda
sig eller byta karriär, samt allmänt intresserade.
– Oavsett målgrupp är det bara en liten
del som fullföljer en hel mooc. Men vår impact kan vara precis lika stor på de som inte
avslutar kurserna som på de som gör det,
säger Kes McCormick.
– I dag kan impact och outreach avgöra
om du som forskare får till exempel EUpengar för att finansiera ett projekt. Moocar
är ett fantastiskt sätt att nå ut i hela världen.
FRÅN STUDENTHÅLL har det kommit kritik

mot de öppna webbkurserna. Kritiken har
till stor del handlat om risken att traditionell
campusundervisning utarmas om pengar
tas därifrån för att finansiera online-utbildningar. En rimlig reaktion, men inte logisk,
menar Kes McCormick.
– Pengarna till att utveckla moocar kommer till allra största delen från forskningsanslag och externa finansiärer, inte från
den traditionella utbildningsbudgeten, säger han.
Svenska universitet, däribland Lunds,
borde jobba strategiskt med moocar och
omfamna dem på ett helt annat sätt än idag,
menar Kes McCormick. Inte minst betraktar han online-utbildningarna som en given
del av det livslånga lärandet. Om inte strategin finns är risken stor att man blir akterseglad av andra universitet, som Stanford,
Melbourne och MIT, som enligt Kes McCormick spelar i en helt annan liga vad gäller
online-utbildningar jämfört med svenska
universitet.
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BESLUTSFATTANDE. Den nya de-

legationsordningen där rektor
utser prefekt kom till användning så snart den beslutats.

Charlotte Leire och Kes McCormick visar
upp broschyrer om sina moocar.

MOOCAR PÅ MILJÖINSTITUTET
Internationella miljöinstitutet, IIIEE,
lanserade sin första mooc i januari
2015. Sedan dess har det blivit fyra
till och i år lanseras minst en ny
mooc. Tillsammans har de haft cirka
797 000 besökare på Coursera och
omkring 171 000 har registrerat sig.
I höstas rankades en av moocarna,
Sustainable cities, bland de 250 bästa
onlinekurserna i världen.
Internationella miljöinstitutets
moocar är på fem veckor med fem
studietimmar per vecka. De är gratis,
med undantag för den som vill ha
ett certifikat på genomgången mooc
– då kostar kursen 49 US-dollar. Det
finns inga moocar framtagna vid
svenska lärosäten som berättigar till
högskolepoäng.
Coursera är en plattform för
moocar producerade av universitet
och stora företag. Bland annat finns
tre till sex månader långa onlineutbildningar, moocar, framtagna
av arbetsgivare som Facebook och
Google.
Länk till universitetets startsida
för moocar: lu.se/studera/valja-studier/program-och-kurser/moocar

– Utbildningsmöjligheterna på internet
är enorma och vi har knappt sett början.
Universitet som inte hänger med går miste
om en gigantisk möjlighet, säger han.
TEXT & FOTO: JAN OLSSON

JAN OLSSON

LTH ska samarbeta
med Volvo Cars
SAMVERKAN. LTH och Volvo Cars
har tecknat ett avtal för att stärka
pågående forskningssamarbeten och
identifiera nya områden för ömsesidig nytta och utveckling – och på det
sättet bidra till hållbarhetslösningar.
Partnerskapet fokuserar på fem områden: elektrifiering, trådlös kommunikation, säkerhetskritisk mjukvara,
cirkulära material samt maskininlärning och AI.
9
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Förre rektorn
Göran Bexell har
fått uppdraget att
leda arbetet med
förnýelsen av Petri
platsen – en yta
som donerades till
universitetet på
1800-talet.

LU rustar upp Petriplatsen
FÖRNYELSE. Många har gått där eller

suttit ner och ätit en Widerbergare.
Färre vet vad den lilla parken heter
och förmodligen är det bara en liten
klick som känner till att universitetet äger den. Nu är det dags att
förnya den lilla oasen i korsningen
Bredgatan–Sankt Petri kyrkogata,
men det gäller att gå varsamt fram
för här ligger människor begravda.
Universitetet har beslutat att rusta upp Petriplatsen intill Stadsbiblioteket. Platsen är inte
stor. Den som stegar upp den lär hamna runt
2000 kvadratmeter, men det är kvadratmeter som dryper av historia. Göran Bexell, rektor från 2003 till 2008, har fått uppdraget
att driva frågan om Petriplatsen.
– Vi ska skapa en plats som bjuder in
människor. Det ska finnas utrymme för liv
10

och rörelse, men det ska också vara en plats
för stillhet. Det ska bli fler sittplatser, bättre belysning och vi måste se över gångarna
och växtligheten. Det här trädet måste vi ta
ner till exempel, säger han och pekar på ett
träd utmed Bredgatan vars hängande grenar har lagt beslag på en rejäl bit av den omgivande marken.
DÄREMOT KOMMER DET INTE att bli någon

som helst kommersiell verksamhet i parken. Anledningen är donationsvillkoren från
1800-talet när fabrikör J P Borg donerade
Petriplatsen till universitetet. Hans hustrus
grav och övriga gravar måste lämnas i fred,
ingen kommers på kyrkogården, krävde J P
Borg, som istället skänkte nuvarande Mårtenstorget till staden Lund som en plats för
torghandel.
Petriplatsens historia sträcker sig tillba-

ka till slutet av 1100-talet då det byggdes
en kyrka på platsen. Kyrkan revs i samband
med reformationen på 1500-talet, men än
idag går det att se var den stod. Gatstenar i
gångar och gräsmatta vid Linnéstatyn markerar var kyrkan låg. Långt efter att den rivits fortsatte Petriplatsen att fungera som
kyrkogård. Den sista begravningen ägde
rum 1816, samma år som Norra kyrkogården togs i bruk.
DET ÄR INTE BESTÄMT när uppfräschningen

av Petriplatsen inleds. Mycket hänger på när
upphandlingen är avslutad.
– Men jag hoppas det blir i vår, säger
Göran Bexell.
TEXT & FOTO: JAN OLSSON
FOTNOT: Den som vill läsa mer om Petriplat-

sens historia hittar information på Kulturportal Lund: kulturportallund.se/petriplatsen/
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Hårdare krav
på bättre IT-säkerhet
IT-SÄKERHET. Nu sätter universitets-

ledningen press på forskare och
övrig personal som inte skyddar
innehållet i sina datorer. Kraven på
att anställda sköter sin IT-säkerhet
ökar. Likaså kontrollen. Bland annat
kräver ledningen att varje institution och fakultet rapporterar hur
de uppfyller kraven. Om ingen
bättring sker kan följden bli att man
tvingas lämna ifrån sig IT-driften.
– IT-säkerheten är mycket dålig på vissa ställen. Vi måste skärpa oss, säger Viktor Öwall,
vicerektor med ansvar för forskningsinfrastruktur och digitalisering.
Han är orolig över vad han beskriver som
allvarliga brister. Långt ifrån alla säkerhetskopierar sin data, en del lagrar data i molntjänster som inte är säkra, delar av nätet är
vidöppet för alla som har en dator, nedladdning av piratkopierad programvara har ägt
rum.
VID ETT TILLFÄLLE kostade den nedladda-

de piratkopian universitetet cirka 600 000
kronor i böter. Paradoxalt nog visade det
sig vara en programvara som universitetet
redan betalade licens för.
– Så kan vi inte ha det. Anställda ska inte
ha frihet att installera vad de vill på sina LUdatorer och de ska inte kunna välja om de
tar backup. Det måste göras. En del kanske
säger att data är en angelägenhet för den
enskilde forskaren, men det anser inte jag.
Det tar otroligt mycket arbetstid och orsakar universitetet stora kostnader om forskningsdata som försvinner måste återskapas,
säger Viktor Öwall.
Att förbättra IT-säkerheten måste gå
snabbt. En enkätundersökning är på gång
för att kartlägga omfattningen av brister
och behov. Institutioner som idag sköter sin
LUM NR 1 | 2022

I nummer 4 2021 skrev LUM om hur
cyberattacker mot universitet ökar.

Vicerektor Viktor Öwall ansvarar för LU:s
forskningsinfrastruktur och digitalisering.
Nu ställer han hårdare krav på universitetets
IT-säkerhet.

egen IT kommer att få fortsätta med det –
men bara om de uppfyller tydliga krav som
håller på att utarbetas.
– Vi är kravställare och vi kommer att
kontrollera att kraven efterlevs. Klarar man
inte av det så får man lämna sin IT-drift till
LDC, säger Viktor Öwall.
MEN DET ÄR INTE BARA PISKA från ledningens sida, det erbjuds lösningar också. Universitetet håller på att utveckla och förbättra
tjänster som passar bättre för verksamhetens behov samtidigt som de uppfyller kraven på IT-säkerhet. Bland annat rör det sig
om tjänster för lagring, backup och brand-

väggar. De enheter som lämnar sin IT till universitetets centrala lösningar får garantier
att IT-säkerheten lever upp till kraven som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställer.
Dålig IT-säkerhet kan få förödande konsekvenser, menar Viktor Öwall. Det öppnar
för utpressningsförsök av hackare som mer
eller mindre kidnappar ett företag, en kommun eller ett universitet. Det senast uppmärksammade exemplet är Kalix kommun
som veckorna före jul utsattes för en så kal�lad ransomware-attack.
Förtroendet skadas också, nog så viktigt
för ett universitet. Risken finns att företag,
finansiärer och partneruniversitet drar sig
ur samarbeten om de upptäcker att den de
samarbetar med inte klarar av att upprätthålla IT-säkerheten.
FÖR VIKTOR ÖWALL är IT-säkerheten priori-

terad och han kräver snabba förbättringar.
Parollen är frihet under ansvar men de som
inte sköter sig får lämna över till centrala lösningar. Samtidigt betonar han att det nära
IT-stödet ska finnas kvar ute på enheterna.
– Detta betyder inte att vi behöver färre
IT-tekniker, tvärtom behöver vi fler när vi höjer ambitionsnivån, säger han.
TEXT & FOTO: JAN OLSSON
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aktuellt.

Nytt program ska hindra känsligt
material att hamna i fel händer
Anställda på universitetet hanterar
ibland farliga produkter och känslig
teknik. Risken för att ämnena och
tekniken hamnar i orätta händer
minimeras genom ett nytt exportkontrollprogram.

göra, men om det ska göras så måste det
ske i dialog med myndigheten, det vill säga
Inspektionen för strategiska produkter.
Om det blir tal om bakgrundskontroller
på doktorander och forskare från ett eller
flera länder så kan det leda till frontalkrock
med svensk lagstiftning.
– Vi har lagkrav på oss att förmedla kunskap till människor oavsett religion, kultur
och bakgrund, säger Sven Lidin.

Det är främst verksamheter inom teknik,
naturvetenskap och medicin som hanterar
den här typen av ämnen. Sven Lidin, dekan
vid Naturvetenskapliga fakulteten, pekar på
svåra gränsdragningar som måste göras.
– Det är ganska enkelt att avgöra vilka
produkter och ämnen som kan vara farliga
om de hamnar i orätta händer. Det svåra är
hur vi ska undvika spridning av känslig teknologi och kunskap.
DET VAR FÖR SNART TRE ÅR SEDAN som In-

spektionen för strategiska produkter (ISP)
genomförde ett tillsynsbesök vid LU. Den
sammantagna bedömningen var att universitetet behövde skapa nya funktioner för att
leva upp till såväl nationella regler som EUregler kring export av produkter med dubbla användningsområden (PDA).
– Inspektionen 2019 visade på dålig
medvetenhet och bristande rutiner kring
PDA. Det är det som universitetet åtgärdar
genom det nya exportkontrollprogrammet,
säger Robert Collin, säkerhetssamordnare
för exportkontrollen.
SYFTET med exportkontrollprogrammet är

att skapa en organisation med tydliga rutiner, roller och ansvarsfördelning, så att regelverket efterlevs. På så vis ska universitetet
så långt det är möjligt försvåra att känslig
teknik och vissa produkter och ämnen hamnar i fel händer och används i framställningen av krigsmateriel, exempelvis kärnvapen
och andra massförstörelsevapen. Robert
12

Sven Lidin tycker att lagtexten om PDA är
otydlig kring vilka utländska personer man
inte får sprida viss kunskap till.
foto: johan joelsson

ARBETET MED ATT IMPLEMENTERA exportkontrollprogrammet pågår och diskussioner
förs om hur det ska dokumenteras. Några
detaljerade PDA-listor som räknar upp känsliga produkter och var de finns är det inte tal
om. Den sortens listor skulle i sig vara stöldbegärliga, menar Sven Lidin.
– Om en sådan lista hamnar hos fel individ så vet den personen exakt var man ska
bryta sig in för att stjäla PDA.
JAN OLSSON

Collin betonar att det inte finns några indikationer på att sådan export förekommit.
Inte nu och inte tidigare år.
I den svenska lagtexten kring PDA pekas
vissa länder ut. Dit får det inte ske någon
spridning och viss kunskap får inte förmedlas till personer därifrån. Oklart och otydligt,
anser Sven Lidin.
– Vilka är dessa personer? Är det meningen att vi ska göra bakgrundskontroll på
studenter och doktorander som kommer
därifrån?
PÅ GRUNDKURSNIVÅ är problemet obefint-

ligt, menar han. Där handlar det i stort sett
enbart om att förmedla kunskap som vem
som helst ändå kan läsa sig till. På doktorandnivå är det annorlunda.
– Jag behöver få besked om vad som ska
gälla. Bakgrundskontroller är inget jag vill

FOTNOT. Att en produkt kan användas i både

civilt och militärt syfte innebär inte totalt exportförbud. För att exportera en sådan produkt krävs dock tillstånd av Inspektionen för
strategiska produkter (ISP).

Exempel på produkter med dubbla
användningsområden (PDA)
•
•
•
•
•
•
•
•

Vissa kemikalier
Genmodifierade organismer
Radioaktiva preparat
Processorer
Viss hårdvara och mjukvara
Smittämnen
Olika högprecisionsverktyg
Vissa material och legeringar
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LU leder ny forskarskola
om fattigdom
och hållbar utveckling
FORSKARUTBILDNING. Fyra universitet startar en ny forskarskola om hållbar utveckling
och fattigdomsbekämpning.
LU koordinerar forskarskolan.

Nya X-Lab är uppbyggt av moduler i trä och plexiglas som lätt kan byggas om.
foto: charlotte carlberg bärg

X-Lab – kreativ verkstad
för hela universitetet
INNOVATION. Nya X-Lab i Maskin

huset har hämtat inspiration från
Building 20 på amerikanska MIT
– en byggnad där nio Nobelpris
tagare har fostrats.
Än är bara en liten del av X-Lab klart. Men
i maj nästa år ska den nya hubben på 2000
kvadratmeter stå klar.
X-Lab handlar om att utveckla idéer, på
egen hand eller i möten med andra. Formgivningen har inspirerats av öppenhet, ny
fikenhet och lust, berättar projektkoordinator Claes Dorthé. Labbet är uppbyggt av
moduler i trä och plexiglas. Ingen gömmer
sig bakom tjocka väggar. Modulerna kan
lätt byggas om när det behövs.
MODULSYSTEMET är hämtat från Building

20 på MIT, en byggnad som uppfördes hastigt under andra världskriget och där planen
var att den skulle rivas efter kriget. Så blev
det inte. I stället blev Building 20 en ”magisk inkubator”, en grovt tillyxad, labyrintisk
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plats där forskare och studenter kände sig
fria och där kreativiteten blomstrade.
– Nio personer som senare fick Nobelpriset var verksamma i Building 20. Vi vill återskapa lite av känslan från den byggnaden i
X-Lab, säger Claes Dorthé.
I X-Lab ska innovationer frodas och det
tvärvetenskapliga samarbetet mellan fakulteter ta fart. Claes Dorthé jämför X-Lab med
ett bibliotek extra allt.
– Det är en plats för alla på hela universitetet, både anställda och studenter. Här
möts man, bollar idéer och arbetar med projekt, prototyper och kursarbeten. Det finns
lokaler och mötesrum, men också maskiner, verktyg och annan teknisk utrustning,
berättar han.
Verktyg och maskiner finns även i den
mobila modul som X-Lab byggt. Syftet är
att den ska göra det nya labbet känt, men
också hjälpa till på plats vid olika event, kurser och workshoppar. Först ut att boka den
är vårens Lundakarneval.

Förutom Lund deltar University of
Ghana samt Göteborgs och Uppsala
universitet i satsningen som beviljats
sex miljoner kronor från Vetenskaps
rådet.
Syftet med den nya forskarskolan
är att stärka forskningssamarbete
och nätverkande mellan de fyra
universiteten samt mellan enskilda
doktorander.
Förhoppningen är att doktoranderna ska få färdigheter och
de kunskaper som behövs för att
möta utmaningar relaterade till
fattigdomsbekämpning och hållbar
utveckling. Den nya forskarskolan
samarbetar bland annat med Forskarskolan Agenda 2030 som bidrar
med tvärvetenskapliga perspektiv
på de globala målen för hållbar
utveckling.
Medel till den nya forskarskolan
har beviljats för perioden 2022–2025.

Samlad information
om digitala verktyg
för studenter
DIGITALISERING. På den uppdaterade webbplatsen campusonline.lu.se
kan studenter få samlad information om de digitala verktyg som de
förväntas använda på universitetet,
som Canvas, Zoom och Inspera.
På campusonline.lu.se finns även
konkreta tips på studietekniker för
mer eller mindre digitala kurser.
Lärare uppmanas hjälpa studenterna att hitta dit genom att länka
till relevanta sidor från sina Canvaskurser.

JAN OLSSON
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Vännerna
slutar med
flaggan i topp
När det blåser på toppen
kan man inte förvänta sig
att rektor ska hoppa in,
utan man får kavla upp
ärmarna och ta ansvaret.
Man kan också hitta stöd
hos sina kollegor. Det
gjorde Lynn Åkesson och
Ann-Katrin Bäcklund
under sina nio gemensam
ma dekanår – något som
ledde till verklig vänskap.

14
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Ann-Katrin
Bäcklund och
Lynn Åkesson
möttes när de
blev dekaner
och har varit
vänner sedan
dess.

TILLSAMMANS representerar de ett brett

spann av akademiskt ledarskap, särskilt
Lynn Åkesson som också varit prefekt. I hennes fall kan man nästan tala om universitetshistoria eftersom hon knappt arbetat utanför lundaakademin under hela sitt yrkesliv.
– Förutom som simlärare och biträde i
min fasters lanthandel i Blekinge, inflikar
hon.
Ann-Katrin Bäcklund har dock tagit en
rejäl sväng utanför universitetet. Hon utbildade sig först till psykolog och hann jobba
med det under några år innan hon återvände för en ny karriär. Det blev en avhandling i kulturgeografi och därefter lektorat i
Köpenhamn. Från institutionsnivån tog hon
LUM NR 1 | 2022

sedan steget direkt till dekanuppdraget.
– Vilken chock! Så mycket att sätta sig in
i. Men så kul. Jag hade forskat om styrning
av stora organisationer och så jobbade jag
plötsligt själv med det.
FÖR LYNN ÅKESSON var steget till dekan-

uppdraget inte fullt lika stort. Hon hade varit prefekt i sex år vid Etnologen när hon fick
frågan. Det var en ganska liten institution
men hon tycker ändå att det var mer slitsamt att vara prefekt än dekan.
– Även om ansvaret är större som dekan
var det roligare och lättare eftersom man
har ett kansli med en massa duktiga människor till hjälp. Som prefekt kunde jag skura
toaletterna ena dagen och sitta i svåra samtal den andra.
När de tillträdde som dekaner 2009 hade
företrädarna för det kvinnliga ledarskapsprogrammet AKKA uppmärksammat fakulteternas valberedningar på att det faktiskt
fanns lämpliga kvinnor att föreslå som dekaner. Så bland de åtta dekanerna fanns nu
för första gången hela tre kvinnor.
NÄR REKTOR PER ERIKSSON samlade sin nya

ledning hade de numera goda vännerna aldrig träffats. Ann-Katrin Bäcklund minns första gången de hade kontakt. Det handlade
om en gemensam institution som skulle organiseras om.

– Lynn ringde och ville ändra på något som jag redan trodde var klart. Vilken
besvärlig människa vet jag att jag tänkte,
säger hon och skrattar.
Där hade hon fel och det hade hon också när det gällde rekrytering av betalande
studenter.
– Jag trodde inte att studenter skulle vilja
betala för samhällsvetenskaplig utbildning.
Jag fnyste åt internationell marknadsföring,
men det togs ett gott ledarskap för den och
det lyckades, säger Ann-Katrin Bäcklund.
IFALL DEKANUPPDRAGET kommer i rätt fas

av livet och man dessutom tycker om att få
stora organisationer att fungera – då är det
ett väldigt roligt jobb, är bägge överens om.
Särskilt i tider av ekonomisk medvind. Universitets- och högskolesektorn har sluppit
nedskärningar under deras dekantid, även
om ersättningen för studenternas utbildning har urholkats.
För Lynn Åkessons del är det valfriheten
och handlingsutrymmet som varit de viktigaste anledningarna till att hon varit universitetet så troget. Och att få vara med och
leda i en expansiv period då tvärvetenskapen med Linné- och SFO-projekten vuxit
fram och initiativ som Pufendorfinstitutet
och LU Futura genomförts, är särskilt roligt.
Det är processer som förändrar organisationen, menar de samstämmigt.

t

N

är de nu lämnar Lunds universitet har de varandra kvar.
– Det är lite ovanligt att man
får nya riktiga kompisar så här
sent i livet, säger Lynn Åkesson, som liksom
sin kollega och vän Ann-Katrin Bäcklund
precis har passerat 70-strecket.
Vi ses i den vackra stora salen på Pufendorfinstitutet där Ann-Katrin Bäcklund just
nu avslutar sitt föreståndarskap som hon
haft sedan hon slutade som dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Lynn Åkesson
slutade samtidigt som dekan för humaniora/teologi och har sedan dess varit verksamhetsledare för tankesmedjan LU Futura.
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Ann-Katrin Bäcklund och Lynn Åkesson på taket av Pufendorfinstitutet, där Ann-Katrin Bäcklund nu avslutar sitt föreståndarskap.

– Sådant som har vuxit fram underifrån
blir till kärnverksamhet i sin bästa mening.
Man får vara försiktig med styrning, tycker
Lynn Åkesson. Folk måste få testa sina idéer
och tillåtas misslyckas.

och analys för universitetspolitiska beslut.
– Jag är förbluffad över hur man tillåter
sig att fatta beslut utan faktaunderlag. Det
är mycket tyckande som lätt blir en sanning.
Det vore så lätt att underbygga tyckanden
med fakta, säger hon.

SÅ VAD HAR DÅ VARIT MINDRE LYCKAT vid

universitetet under deras decennium som
ledare?
Lynn Åkesson tycker att det är ledsamt
att lärarutbildningen tvingats lämna Helsingborg. Hon menar också att hanteringen av overheadkostnader kunde vara smidigare i samarbetet mellan fakulteterna. Hon
beklagar att ”den korta underbara tiden”
då en prefekt kunde ringa någon på Personal och få hjälp direkt, är borta. Ett annat
exempel är övergången av lönehanteringen
från LU till Statens servicecenter.
– Det var en välfungerande och kostnadseffektiv verksamhet som tvångsförflyttades med minskad service som följd,
tycker hon.
Ann-Katrin Bäcklund hade önskat en utredningsavdelning för kvalificerad beräkning
16

BYGGEN, lokalprocesser och uppföljning-

ar är inte heller universitetets vassaste grenar, är bägge överens om. Men det finns
ett undantag och det är LUX där en stor del
av Lynn Åkessons institutioner kunde flytta
ihop 2014. Det var en process som hon levde
med under fem av sina nio dekanår.
– Vi var en liten smidig grupp som hade
fakultetsstyrelsens förtroende. Men visst
var det knepigt ibland med allt som vi fick
bestämma – från hur många stickkontakter det skulle vara till stora genomgripande
lokal- och byggbeslut.
Lite ironiskt är det att man på samma
universitetsstyrelsesammanträde 2008, beslutade att starta planeringen för både LUX
och Samhällsvetenskapligt centrum.
– Till det senare har man inte ens börjat

gräva grunden än, konstaterar Ann-Katrin
Bäcklund lite bittert och säger att universitetet kan vara glansfullt, duktigt, roligt och
intelligent – men också riktigt dåligt med
obrytbara processer.
Det som hon annars känner sig stolt över
är att under sina dekanår kanske ha bidragit till en kultur inom fakulteten där samarbeten spelar större roll och där gemensam
framgång är lika viktig som individens.
– Arbetet i Debatt i Lunds redaktionskommitté tillhör också höjdpunkterna. Det
har varit meningsfullt och debatterna har
lockat stor publik under mer än elva år.
BÄGGE ÄR OCKSÅ NÖJDA med den övergång från det intensiva dekanuppdraget
som de fått med ledningsuppdragen för
Pufendorfinstitutet och LU Futura. Nu när
de lämnar LU har de sitt umgänge kvar och
en del uppdrag utanför universitetet.
– Så att vi överlever intellektuellt, säger
de.
TEXT: MARIA LINDH
FOTO: KENNET RUONA

												

LUM NR 1 | 2022

listan.
I höstas fick Forskningsportalen via databasen LU
CRIS ett ansiktslyft och även en del nya funktioner
som ökar tillgängligheten. Här ger bibliotekarie
Hanna Voog, som är biträdande systemförvaltare
för portalen, fem goda anledningar för forskarna att
utnyttja den.

Fem anledningar
att använda LUCRIS
Den ger en överblick av LU:s djup och bredd
och allt på samma ställe.
Här kan finansiärer, potentiella nya kollegor och studenter,
intresserad allmänhet och media hitta dig och din forskning i det
universum av forskare och forskning som utgör Lunds universitet.
Vem på LU forskar kring covid? Vem kan nåt om plast och juridik?
Forskningsportalen kompletterar fakulteternas egna webbsidor
och ger avancerade sökmöjligheter bland LU-forskning.

1

2

Här hittar man forskning och nya samarbetspartners
inom och utom LU.
Genom att söka efter gemensamma ämnesord i portalen
kan man se vilka personer och enheter som driver den forskning
man själv är intresserad av, och vem de i sin tur samarbetar med.
Var i världen och inom LU finns din organisations samarbetspartner
och nätverk? Vem mer på LU har kontakter med lärosätet du just
ska besöka? Samarbeten och nätverk kan lyftas fram på olika sätt
med hjälp av exempelvis illustrativa kartor i portalen.
Forskningsportalen visar hur morgondagens
forskning vid LU ser ut.
Här visas inte bara avslutad utan även kommande forskningsprojekt. Det finns olika sätt att underlätta inmatning så att
man kan lyfta fram och enkelt återrapportera sina projekt med
koppling till finansiär, resultat och andra projektdeltagare.

3

Här finns infrastrukturen vid LU.
Om man behöver en viss infrastruktur och undrar om den
kanske redan finns vid LU, så kan man hitta den här. Forskningsportalen innehåller LU:s publika infrastrukturregister, som
hålls uppdaterat av fakulteterna själva.

4

Här ges möjligheter att återanvända information.
Man kan återanvända informationen i LUCRIS på sätt som
kan spara tid. Till exempel genom att skapa ett CV och
upprätta en automatisk koppling som håller ditt internationella
forsknings-ID uppdaterat. Det finns också olika sätt att underlätta
inmatning, till exempel genom att se till att den som skickar in kontraktet till diarieföring också ber om att få skapat ett projekt samtidigt.

5

FOTO: MARIA LINDH
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Bibliotekarie
Hanna Voog, ger
fem goda anledningar för forskarna att utnyttja
LUCRIS.
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Många barn är trotsiga,
men barn i riskgruppen är
det oftare och många av
deras kontakter med omvärlden präglas av ilska.
foto: cresta johnson /
shutterstock

Blir du kriminell,
lille vän?
Vi kommer väl alla ihåg de stökiga killarna i klassen. De som snattade, slogs på rasterna och började röka tidigt.
En del av dessa var helt enkelt normalt trotsiga och lever nu ett
bra och lugnt liv som vuxna.
Men för några få var det tidiga varningstecken på riskbeteende
som sedan ledde vidare till ett liv präglat av kriminalitet.
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ästan alla tonåringar har en
tendens att bryta mot regler och normer i samhället.
Det anses som helt normalt.
Björn Hofvander, psykolog och docent i
rättspsykiatri, har själv två tonåringar hemma, men tycker att tonårsbråken – precis
som i de flesta familjer – faller inom ramen
för det normala. Men 1–5 procent av alla
barn har ett allvarligt utagerande beteende, vars första tecken kan upptäckas redan i
ettårsåldern. När de blir äldre får dessa barn
ofta stora problem med uppförande, psykisk ohälsa, negativa relationer och så småningom kriminalitet.
– Trotsbeteende förekommer hos nästan
alla barn. Man vill inte ta på sig overallen,
vill ha glass i affären eller tänker inte gå hem
från dagis. Men barn i riskgruppen är mer
högfrekventa i sin aggressivitet och många
av deras interaktioner med både barn och
vuxna, präglas av ilska. Det är ingen trots
ålder som går över, utan ett konstant utåt
agerande som eskalerar ju äldre barnet blir,
säger Björn Hofvander.
HANS FORSKNING handlar om att under-

söka hur tidig aggressivitet kan kopplas
till kriminalitet och psykisk ohälsa senare i
livet. Han följer bland annat 270 unga vuxna, som blivit dömda till fängelse för våldsbrott. Samtliga är män med dålig impulskontroll, svårigheter med relationer och ett
aggressivt beteende. Överdödligheten är
mycket stark – fem år efter studiens start
har ett flertal av deltagarna avlidit genom
självmord, våldsbrott eller överdoser.
– Jag tycker att aggressivitet har en alltför undanskymd roll inom psykiatrin, där det
finns en tendens att se på utagerande beteende som en rent juridisk fråga eller – om
personen inte är straffmyndig – att man bollar över problemet till socialtjänsten.
DET FINNS INGA STUDIER som visar att

a ggressiviteten generellt har ökat i Sverige
under senare år. Däremot har vår tolerans
för aggressiva barn minskat och vi bortförklarar inte längre deras beteende med ” det
är så pojkar gör”. Jämfört med flickor verkar
det som om pojkar har en ökad genetisk sårbarhet, vilken förstärker risken för n
 egativa
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RISKFAKTORER FÖR
ATT HAMNA I KRIMINALITET

Björn Hofvander studerar bland annat hur
tidig aggressivitet kan kopplas till kriminalitet.

händelser från fosterstadiet och framåt,
menar Björn Hofvander.
Orsakerna bakom ett svårt utagerande beteende är en kombination av genetik
och en rad tidiga negativa omständigheter.
För att ha en chans att stoppa den nedåt
gående spiralen måste föräldrarna få hjälp
tidigt, och forskning visar att man har störst
chans att nå dessa barn före åtta års ålder.
Om olika aktörer som BUP och socialtjänst
samverkar, finns det stora möjligheter att
förändra dessa barns framtid.
– Till ett normalfungerande barn kan
man säga ”skärp dig”, men för ett barn med
särskilda behov fungerar naturligtvis inte
detta. Det har de redan fått höra i många
år utan framgång. Däremot finns det insatser som man kan göra beroende på barnens
svårigheter. Just nu håller vi till exempel på
med en preventiv studie i Malmös skolor
för att lärarna ska bli bättre. Genom att be
möta eleverna på ett tydligare sätt, hjälpa
dem med sociala färdigheter och förenkla
vardagen, kan förutsättningarna ändras för
barn med svårigheter.
När barnen väl kommer i tonåren är det
svårt att nå dem, eftersom de befinner sig
på andra arenor, där föräldrarna och andra

• Ärftlighet och manligt kön
• Otrygga familjeförhållande
(fattigdom, kriminalitet, missbruk,
psykisk ohälsa)
• Föräldraskapsmönster med
tvingande, auktoritär stil och
fysiskt tvång
• Fysiska och psykiska trauman
• Konkurrens med flera jämnåriga
syskon
• Negativa kamratrelationer
– få eller fel vänner
• Växa upp i kriminellt belastade
bostadsområden
• ADHD i kombination med
beteendeproblem
• Missbruk
• Avvikelser och försenad mognad i
nervsystemet
• Kognitiva och affektiva riskfaktorer

vuxna inte har insyn. De är inte heller själva
intresserade av att förändra sitt beteende.
Egenskaperna hos individerna driver dem
också mot riskmiljöer vilket ytterligare försätter dem i destruktiva situationer.
– Det är enormt frustrerande att träffa
barn inom barnpsykiatrin som hade kunnat
få bättre hjälp med rätt insatser. Dessa barn
kostar samhället enorma resurser, för att
inte tala om det lidande som varje individ
bär med sig av utanförskap, misslyckande
och psykisk ohälsa. Därför är det ytterst viktigt att få kunskap om de faktiska orsakerna
bakom ett barns aggressiva beteende för att
tidigt kunna sätta in rätt insatser, avslutar
Björn Hofvander.
TEXT & FOTO: ÅSA HANSDOT TER

BJÖRN HOFVANDER
TITLAR: Leg psykolog, specialist i
klinisk psykologi, docent i rättspsykiatri, adjungerad universitetslektor i
rättspsykiatri
ÅLDER: 48 år
FAMILJ: Gift, två barn på 15 och 17 år
BOR: På en gård utanför Svedala
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Många av oss har jobbat mer på distans under pandemin än vad vi någon
sin drömde om att göra. Informatikforskaren Saonee Sarker har i flera år
studerat distansarbete och dess påverkan på livspusslet, men då främst med
fokus på IT-världen. I dag ser hon hur den branschens digitala arbete har
förflyttats till att omfatta oss alla.

Suddigare gränser
mellan jobb och fritid
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B

okhyllorna i Saonee Sarkers
arbetsrum på Ekonomicentrum i
Lund gapar nästan helt tomma.
Kanske talande för vår tid: hon
tillträdde sin tjänst som kallad professor i
informatik under pandemin och som forskare med fokus på digitaliseringen av arbetslivet läser hon givetvis böcker. Men
främst digitala sådana.
Saonee Sarker undersöker bland annat hur samarbete fungerar för virtuella team där till exempel IT-utvecklingen
sker i Indien, beställaren finns i USA och
designteamet i Skandinavien. Det sätt som
sådana team har arbetat på i många år har
nu blivit var tjänstemans vardagsmat.
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Informatikprofessor Saonee Sarker studerar hur livspusslet påverkas av digitalt arbete.

Samtidigt är det ju så att möten som är helt
och hållet online – eller helt och hållet fysiska – oftast är de bästa mötena.
Pandemin har i många fall förändrat vår
relation till arbetet och hur våra arbets
dagar ser ut. Vad händer när jobb, fritid och
familjeliv upplevs på en och samma plats?
– Problemen med dagens pandemi
relaterade distansjobb påminner om de vi
har sett när vi har studerat internationella
IT-bolag. Risken finns att gränsen mellan
jobb och fritid suddas ut. Det kan bero på
något så enkelt som att du normalt sett för
knippar ditt hem med andra saker än arbete. Bristen på gränser kan få flera trista resultat, som stress, ansträngda förhållanden,
hälsoproblem, sämre arbetsprestation eller
att man helt byter arbetsgivare.
SAONEE SARKER pratar mycket om ”work-

life balance”. Samtidigt är det en term som
hon var i princip obekant med inom IT-sammanhang innan hon började forska om det.
– Vi gjorde egentligen en helt annan studie, om ”agility”, tillsammans med ett stort
globalt IT-företag. Då kom de till oss och sa:
”Hjälp oss att hitta en lösning till vår skeva
balans mellan arbete och fritid. Vi lider här.”
Det startade hela den här resan för mig.
Då, runt 2008, såg hon hur företag i till

exempel Nordamerika börjat prata om att
medarbetare upplevde en obalans mellan
jobb och privatliv, men utan att ta tag i de
underliggande orsakerna. Samtidigt kunde
IT-arbetare i till exempel Korea och Kina ha
helt annorlunda uppfattningar om vad balansen faktiskt borde innebära.

t

Är den hybrida arbetsplatsen här för
att stanna?
– Ja, det tror jag. Tidigare kunde vi säga att
fysisk närvaro var det enda alternativet för
att till exempel kunna vara med på en konferens. Nu kan vi inte kräva det. Vi har visat att digitala lösningar fungerar, så varför
skulle vi inte fortsätta med det?
För kunskapsintensiva yrken, som inom
akademin, tror Saonee Sarker definitivt att
det hybrida arbetslivet – där vi med digitala hjälpmedel mixar distansarbete med fysisk närvaro på kontoret – är ett faktum.
Men det är något som både har för- och
nackdelar.
– Det första året under pandemin jobbade jag fortfarande som biträdande dekan
vid University of Virginia.
Jag satt konstant i möten.
Före pandemin fick man i alla fall
mikropauser när man rörde sig fysiskt mellan olika mötesrum. Nu stängde jag i stället ett Zoom-fönster, bara för att
direkt öppna ett annat.
Hon ser att även post-pandemins
möten ofta kommer
vara hybrida, med
några deltagare på
plats fysiskt, medan andra deltar på
distans.
– Det behöver se ut
så om vi ska k unna samarbeta med folk och ta hänsyn till miljön.

SAONEE SARKER
ARBETAR SOM: Professor i informatik
vid Ekonomihögskolan
AKTUELL: Med boken ”Navigating
Work and Life Boundaries: Insights
for Distributed Knowledge Professionals”
BAKGRUND: Född och uppvuxen
i Indien. Flyttade till USA som
21-åring. Kom i kontakt med Lund
som visiting fellow och bytte i juni
2021 USA mot Sverige.
TRE SAKER HON SER FRAM EMOT
MED 2022: Förbereda ett stort doktorandseminarium om AI och den
digitala transformationen. Forska om
det tekniksmarta och miljömässigt
hållbara hemmet. Utforska en ny roll
som Director of Diversity, Equity, and
Inclusion för tidskriften MIS Quarterly.
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SAONEE SARKER
OM TEKNIKSTRESS
– Nu kan AI användas vid diagnostik
och läkare kan få hjälp av en robot
vid en operation. Men det här är
inte personer som valt ett teknikintensivt yrke, och nu måste de
hantera en våg av digitalisering. Jag
har följt vårdpersonal och mängden
teknik som de måste använda kan
verkligen orsaka utbrändhet. En del
av min nuvarande forskning är inriktad på att lösa detta: hur kan vi föra
in teknik i en organisation och göra
den stärkande och inspirerande,
inte till något som är jobbigt?

INFORMATIK
Ämnet Informationssystem/informatik utvecklar kunskap om digitalisering och dess förutsättningar,
betydelser, värden och konsekvenser i sammanhang som rör individer, organisationer och samhället i
stort. Det handlar bland annat om
studier och utveckling av digitala
verksamheter, resurser, produkter
och system.
Källa: Svenska informations
systemakademin

t

– De har sina vänner på jobbet, de har
gym och pool på jobbet. De är där till
midnatt och sen är de tillbaka tidigt på morgonen. Gränsen mellan fritid och jobb, den
finns inte. Jag minns en koreansk konsult.
På ett år hade han ätit middag hemma med
familjen ungefär 18 gånger, säger hon.
I DAG KAN SAONEE SARKER SE hur kultu-

rerna sakta men säkert förändras. Det som
tidigare var unikt för Skandinavien kan nu
också skönjas i andra länder. Hon beskriver det som att det finns olika steg inom
hur man kan skapa en verklig balans mellan
jobb och fritid.
– Sverige har länge setts som en förebild, inte minst när det gäller föräldraledighet, förskolor och att inte ta med jobbet
hem över helgen. Men för tio–femton år
22

Saonee Sarker har i många år forskat om virtuella teams samarbete över lands- och tidzonsgränserna. Men i Lund är hon ny sedan sommaren 2021. Bokhyllorna på kontoret är fortfarande ganska glest möblerade.

sen, när Nordamerika började få upp ögonen för detta låg fokus på flexibla scheman.
Det var den magiska lösningen.
Saonee Sarkers forskning visade där
emot, oavsett om de studerade IT-anställda
i Korea, Kina, Indien eller USA, att medarbetarna inte nödvändigtvis ansåg att flexibilitet var något bra, särskilt inte om de jobbade i globala team med medlemmar från
flera länder. Det flexibla schemat ledde till
stress, nervositet och en känsla av att aldrig vara ledig. Samtidigt, poängterar Saonee
Sarker, är just balansen mellan jobb och fritid en subjektiv upplevelse.
– Din uppfattning kan skilja sig mycket
från min. En del personer lever sitt arbete
och är ändå i perfekt harmoni. Andra behöver separera arbete och privatliv helt och
lider kanske mycket av att jobba hemifrån.
Det är inte unikt för IT-världen, utan gäller
till exempel inom akademin också.
SAONEE SARKER släppte en ny bok – både
fysisk och digital – förra året. I slutkapitlet
till boken ”Navigating Work and Life Boundaries: Insights for Distributed Knowledge
Professionals” tar hon och medförfattarna
upp hur covid-19-pandemin har påverkat,
och kommer att påverka, arbetslivet.

– Min bästa vän är IT-konsult i Indien. Hon
sa: ”I’ll write your book, it’s one sentence:
‘What do you mean, work-life balance?’”
Hon har kollegor som är 25–30 år, de är
ambitiösa, de har ingen familj och de är på
jobbet hela tiden.
SAMTIDIGT ÄR JUST INDIEN ett intressant

exempel. Där är det vardagsmat att IT-konsulter byter jobb ofta. Men runt 2012 var
det ovanligt stor omsättning på folk och inte
bara så att de gick över och började jobba
hos en konkurrent. Nej, konsulterna lämnade helt branschen – de var så utbrända, enligt Saonee Sarker.
– Jag vet en konsult i Korea som blev bonde. När så många lämnar samtidigt, det är
då företagen inser: vi förlorar pengar på det
här. Det blev en vändpunkt. Nu händer det
saker, i positiv riktning, i Storbritannien och
USA och flera andra länder, säger Saonee
Saker och fortsätter:
– Nyexaminerade studenter i dag frågar
på anställningsintervjuerna hur företaget
jobbar för att erbjuda balans mellan arbete och fritid. Det skulle ingen ha frågat för
femton år sen.
TEXT & FOTO: LOUISE L ARSSON
ILLUSTR ATION: C ATRIN JAKOBSSON
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på jobbet.
Apropå kritik mot universitetets djurhållning

– Vår ambition är att vara bättre
än vad djurskyddslagen kräver
Johan Nilsson har de senaste månaderna stått i skottgluggen och
svarat på medias frågor om brister
i universitetets djurhållning. Det är
en del av jobbet och ingenting han
backar för.
– Vår djurhållning är bra. Jag kan bli trött på
att media alltid letar efter det negativa, säger
Johan Nilsson, forskningsingenjör på Biologiska institutionen och universitetets chefsföreståndare för dokumentation och information kring försöksdjursverksamheten.
Han fortsätter:
– Vi har en bra organisation kring detta.
Jag får det stöd jag behöver och har inte alls
känt att jag stått ensam. För mig är det viktigt att känna att jag har ett tydligt mandat
och det vet jag att jag har.

Johan Nilsson är LU:s chefsföreståndare för
dokumentation och information kring försöksdjursverksamheten. foto: hannah watson

LÄNSSTYRELSEN är tillsynsmyndighet. De

senaste besöken har bland annat resulterat i
kritik mot att försöksmöss ibland lyfts i svansen. I media har det också framställts som
att personalen som hanterar djuren inte har
tillräcklig kompetens eller utbildning.
– Det är helt fel och är det som jag reagerat starkast på. Alla har självklart den utbildning som krävs. Det Länsstyrelsen kritiserade var att det inte fanns dokumentation
om detta på plats vid deras besök, men det
är i sig inte ett brott mot djurskyddslagen.
Utbildningsintygen skickades istället in till
Länsstyrelsen i efterhand, säger Johan Nilsson.
Att möss lyfts i svansen är heller inget
brott mot djurskyddslagen. Däremot har
forskning vid bland annat Lunds universitet
visat att det är mer skonsamt för mössen att
bli lyfta i handen eller att de kryper in i ett
rör innan de lyfts upp.
LUM NR 1 | 2022

– Vår ambition är att vara bättre än vad
djurskyddslagen kräver och det är vi på det
här området. Vi följer vad forskningsresultaten säger att vi ska göra. Även om det är
tillåtet så lyfter vi därför inte möss i svansen
om det inte är absolut nödvändigt.
DJURFÖRSÖK är en polariserad fråga. J ohan

Nilsson anser att de positiva aspekterna sällan lyfts fram, exempelvis hade de olika vaccinen mot covid-19 inte tagits fram på rekordtid utan djurförsök. Istället är det det
negativa som ges utrymme och när tillsynsmyndigheten framför kritik är det något
som uppmärksammas.
– Media skiljer sällan på lagbrott och vad
tillsynsmyndigheten observerat och kommenterat, men som inte bryter mot lagen.
Det är synd för vi vill verkligen vara öppna
och transparenta med verksamheten.

Han menar att det nästan blir likhetstecken mellan Länsstyrelsens anmärkningar och
djurplågeri. I universitetets fall handlade ett
brott mot djurskyddslagen om att viktig dokumentation inte fanns på plats vid Länsstyrelsens besök. Ett misstag som i sig är allvarligt, men det drabbade inte djurens välfärd
över huvud taget, enligt Johan Nilsson.
– Tyvärr fanns dokumenten inte på rätt
plats vid tillsynsbesöken, vilket vi själva ser
allvarligt på. Efteråt har vi sett över våra
rutiner så att den här typen av misstag inte
ska kunna inträffa i framtiden, säger Johan
Nilsson.
I nuläget finns försöksdjursverksamhet
vid några enheter inom LU. Hur många de
är och var de finns är inget som universitetet vill skylta med eftersom det finns risk att
forskare som använder djur i sin forskning
hotas och i värsta fall utsätts för våld.
När det nya djurhuset i Science Village
tas i bruk blir försöksdjursverksamheten inte
lika utspridd.
JAN OLSSON

DE TRE R:EN
Universitetets försöksdjursverksamhet följer principen om de tre r:en:
Replace: Om det går att ersätta
djurförsök med andra metoder så ska
man göra det.
Refine: Att förfina arbetet. Ett
exempel är att möss inte längre lyfts
i svansen.
Reduce: Hela tiden arbeta för att
minimera antalet djur som används i
djurförsök.
Källa: Johan Nilsson,
Lunds universitet
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På jakt efter coronavirus
w

När pandemin bröt ut fick aerosolforskarna vid
LTH ett nytt virus att studera. Arbetet med
kräksjuka, influensa- och RS-virus fortsatte på
sparlåga – men nu gällde det att snabbt få koll
på coronavirusets luftburna egenskaper.

Sara Thuresson fångar
coronavirus. Varje mätning samlar in 2000 liter
luft, och de partiklar som
finns i luften landar i ett
prov med vätska som sedan analyseras för virus
innehåll.
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F

öre coronautbrottet handlade
LTH:s forskning om luftburen
smittspridning främst om virus såsom calici- och influensavirus, men
pandemins intåg fick aerosolforskarna att
titta mer på det nya viruset. Forskarna misstänkte att coronaviruset – som många andra luftvägsvirus – också kunde spridas som
aerosoler och smitta vid inandning. Men de
visste inte.
Nu har det gått två år – och forskarna vet
betydligt mer.
– Det som var lite kontroversiellt i början
av pandemin, men knappast nu längre, är
att viruset faktiskt finns i luften i tillräcklig
mängd för att sprida smitta. Det har vi kunnat se genom att vi har detekterat SARSCoV-2 i våra luftprover. Dessutom har det
bekräftats av ett stort antal andra forskningsstudier som publicerats under pandemin, säger Sara Thuresson, doktorand i
aerosolteknologi vid LTH.

– Våra preliminära resultat visar att patientens virusnivåer, avståndet till patienten och ventilationen spelar stor roll för
spridningen av smittan. Däremot finns
inget tydligt samband mellan vårdprocedurerna och mängden virus i luften, som
vid exempelvis vård i respirator, säger Sara
Thuresson.
ÄVEN OM RESULTATEN från de två årens
pandemiforskning nu börjar visa sig, poängterar Sara Thuresson att det fortfarande finns en stor mängd obesvarade frågor.
– Den närmaste tiden fokuserar vi på
att mäta coronavirus i luften under förlossningar, då många födande just nu är
sjuka i covid. Men i framtiden vill vi veta
mer om virusets överlevnad i luft, hur man
kan förklara säsongsvariation och betydelsen av olika smittvägar. Och inte bara för
covid utan även för andra virussjukdomar,
säger hon.
TEXT: JESSIK A SELLERGREN
FOTO: KENNET RUONA

I RUM MED COVIDSJUKA PATIENTER har

Sara Thuresson och hennes forskarkollegor
samlat in trehundra luftprover med hjälp av
ett bärbart aerosolinstrument. Varje mätning samlade in 2000 liter luft, och de partiklar som fanns i luften landade i ett prov
med vätska som sedan analyserades för
virusinnehåll med en PCR-metod, en mole
kylärbiologisk metod som exempelvis kan
användas för att söka efter virus.
– För mig som inte är vårdutbildad och
inte van att se sjuka personer var det en omskakande upplevelse. Tidningarnas artiklar
om smittotal och dödsfall blev plötsligt väldigt verkliga. Men det var en lättnad att
umgås med vårdpersonalen som utstrålade
trygghet och optimism, och mötte vardagen
med stora doser humor och vänlighet trots
allt jobb, säger Sara Thuresson.
EN VANLIG MÄTDAG besökte forskarna ett

par olika avdelningar på sjukhuset, bland
annat Infektionskliniken, för att identifiera patienter vars rum var möjliga att mäta
i. Sedan gjordes ett par tio-minuters mätningar med aerosolinstrumentet i varje patientrum.
Luftproverna visade att coronaviruset
fanns i luften, men av de trehundra proLUM NR 1 | 2022

Sara Thuresson är doktorand i aerosolteknologi vid LTH. Hon har samlat in luftprover på
sjukhus under pandemin.

”Tidningarnas
artiklar om smittotal
och dödsfall blev
plötsligt väldigt
verkliga.”
verna var det endast omkring tio procent
som innehöll virus. Sara Thuresson tror att
proverna hade visat andra resultat om mätningarna gjorts i rum hos nyligen insjuknade patienter.
– Virusnivåer hos covidsjuka har visat
sig sjunka successivt under sjukdomstiden,
och många av de patienter som vi mätte hos
hade varit sjuka ganska länge och hade därför troligtvis lägre virusnivåer än om vi mätt
tidigare i deras sjukdomsförlopp, säger Sara
Thuresson.

FORSKNING OM LUFTBUREN
SMITTSPRIDNING
Forskningen om luftburen smittspridning som pågått under pandemin är till nytta för personal som
vårdar patienter med covid-19, och
kan ge vetenskapligt stöd till riktlinjer om hur de ska skydda sig mot
smitta. Forskningen är också viktig
för att öka kunskapen hos allmänheten för att minska smittspridningen i samhället. Aerosollaboratoriet vid LTH håller just nu på att
utrustas med nya klimatkammare
som bland annat möjliggör studier
om varför många virus sprids mer
effektivt vintertid.
Forskningen är finansierad av
bland andra AFA och FORMAS och
görs i samverkan mellan LTH, Infektionskliniken i Lund och Malmö,
samt Klinisk virologi vid Lunds
universitet.
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Trygga rum

– respekt eller censur?
Vad är okej att undervisa om i ett klassrum – och hur?
Ska studenter skyddas från obehagliga ämnen och vad händer i så
fall med utbildning och arbetsmiljö om lärarna censurerar sig själva?
Universitetets råd för etik och akademisk frihet har lyft frågorna.
– Det finns definitivt ett behov av att prata
mer om det här. Diskussionen tenderar ofta
att bli svart och vit utan nyanser, säger Jimmie Kristensson, vicerektor med ansvar för
bland annat kurage och karaktär.
Debatten om så kallade ”trygga rum” i
undervisningen på universitet blossar upp
då och då. Det kan handla om att en grupp
studenter inte vill att undervisningen ska
omfatta ämnen och diskussioner som kan
uppfattas som kränkande eller stötande.
Reaktionerna kan exempelvis bero på att
de uppfattat något som rasistiskt eller sex26

istiskt eller som ett ifrågasättande av jämlikhet och könsidentiteter.
I SLUTET AV NOVEMBER anordnade Rådet

Vicerektor Jimmie Kristensson.
foto: kennet ruona

för etik och akademisk frihet ett seminarium
om värdekonflikter, tystnadskultur och trygga rum. Responsen på seminariet har varit
positiv, även om någon tyckt att lärarnas situation inte togs upp tillräckligt.
– Lärare ska självklart ha en god arbetsmiljö, men jag kan inte förvänta mig att studenter ska ha samma professionella förhållningssätt som man kan förvänta sig av mig
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som universitetslektor. Men det betyder
givetvis inte att jag som lärare ska behöva stå ut med vad som helst och vilka beteenden som helst, säger Jimmie
Kristensson.
Han tror inte på trygga rum som utlovar att studenter alltid ska må toppen
när de lämnar föreläsningssalarna. Det
är inte önskvärt och knappast möjligt.
Istället handlar det om hur lärare närmar
sig frågor som kan vara känsliga. Jimmie Kristensson har undervisat blivande sjuksköterskor i ungefär femton år.
I utbildningen ingår moment om abort,
dödshjälp, självmord och svårt lidande,
ämnen som vissa studenter mycket väl
kan ha upplevt på nära håll.
– Det är klart att jag måste lyfta de
ämnena även om det finns de som kan
bli illa berörda. Syftet är ju att studenterna ska lära sig något. Samtidigt ska jag
som lärare ha respekt och förståelse för
att det kan finnas någon i rummet som
är väldigt personligt berörd, säger han.
ATT STUDENTER är mer lättkränkta idag
än för några decennier sedan är en bild
som Jimmie Kristensson värjer sig mot.
Däremot är kanalerna för att framföra
åsikter och kritik långt fler. Det har lett
till att kritik som förr kanske sparades till
kursutvärderingen idag kan komma via
e-post eller förmedlas i sociala medier.
En annan sida av digitaliseringen är
att forskare i extremfall hängs ut i sociala medier av meningsmotståndare och
utsätts för hot och hat för att tysta individen och förstöra dennes karriär. En
del ämnen är extra känsliga, till exempel migration, genusforskning och forskning som involverar djur.
– I vissa fall kan det kanske leda till
självcensur hos lärare och forskare. Själv
kan jag inte tänka mig något ämne som
jag inte skulle kunna prata om på en lektion, men jag kan känna oro för att säga
det på fel sätt och att jag därför hamnar
i ett drev och flöde som inte går att styra,
säger Jimmie Kristensson.
JAN OLSSON

Läs även Elin Bommenels gästkrönika i
detta ämne på sidan 35.
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Lärare blir allt
oftare ifrågasatta
Vaccinmotståndare på läkar
utbildningen, klimatförnekare på
Centrum för miljö- och klimatvetenskap eller övertygade astrologer som pluggar astronomi. Det
finns många tänkbara scenarier
som kan leda till konflikter i klassrummet.
– Åsikter är inget hinder för att gå en utbildning, men som lärare gäller det att
vara beredd att bemöta ovetenskapliga
påståenden, säger Stefan Lindgren, professor emeritus vid Medicinska fakulteten.
Stefan Lindgren har undervisat sedan
1980-talet. Det är bra med aktiva studenter som ställer frågor och ifrågasätter, betonar han. Samtidigt känner han
hur undervisningsklimatet har förändrats
genom åren och hur det generellt blivit
vanligare att en eller ett fåtal studenter
nästan tar över och dominerar en lektion.
– Jag har inte varit med om att studenter torgfört antivaccinåsikter. Däremot
har jag erfarenhet av religiösa och kulturella skillnader som krockar med delar i
utbildningen och att studenter vill slippa
utbildningsmoment som de menar strider mot deras kultur. Det handlar ofta om
att slippa exponera kroppsdelar eller bli
berörd av någon av det motsatta könet.
Hur har ni agerat?
– Regionen har satt ner foten och sagt att
alla som jobbar i vården måste följa klädkoden och då gäller kortärmat. Vår linje
är att man måste uppnå alla mål i utbildningsplanen annars blir man inte godkänd. Där ingår att bli undersökt av och utlämnad till någon annan. För det är ju det
patienter är, utlämnade till läkaren. Därför
måste alla studenter gå igenom det.

Stefan
Lindgren,
professor
emeritus
vid Medicinska
fakulteten.

Hur långt anser du en student får
gå för att till exempel sprida antivaxxrörelsens åsikter?
– Om de tar över en föreläsning och bombarderar med ifrågasättanden och frågor så är det fega svaret att ingen vet var
gränsen går förrän det eventuellt prövas
av jurister.
Tror du undervisningen skulle
påverkas?
– Absolut. Alla lärare tycker så klart att
det är obehagliga situationer som de gärna vill undvika. I förlängningen kan det
ju leda till att man undviker att ta upp
sådant som man vet är kontroversiellt.
Stefan Lindgren anser att lärare är mer
utsatta idag än de var för bara en handfull år sedan. Och det på fler sätt än att
bli ifrågasatta i klassrummet. Långt oftare än förr pekas lärare ut när studenter
misslyckas. Argumenten är allt som oftast att bedömningen varit orättvis och
att undervisningen varit dålig.
– Hos oss händer det att studenter
försöker ändra på examinationsresultaten och att de får stöd av föräldrar, bekanta och andra som trycker på på olika
sätt. Vi är benhårda på läkarprogrammet, våra bedömningar gäller och ändras inte i efterhand, för vi vet att våra examinationer håller hög klass.
TEXT & FOTO: JAN OLSSON
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Vinglande och skrattande glider några av flickorna över isen. De håller varandra i han
den i en kedja. Faller en faller alla. Det är tretton nyanlända tjejer och fem volontärer i
Rädda barnen-projektet Tjej till tjej som träffas en söndag i ishallen i Lund.
Tre av volontärerna pluggar mänskliga rättigheter och har kommit med genom HTfakulteternas internationaliseringsprojekt Certificate of International Merits (CIM).

Internationalisering
på hemmaplan
– Jag tror att det viktigaste för tjejerna är att
få utrymme. Att få leka, spela spel och bara
ha kul är sådant som de kanske inte har tid
för annars, säger Olivia Ingvarsson, en av tre
studenter från Mänskliga rättigheter.
Volontärarbetet ingår som en aktivitet i
Humanistiska och teologiska fakulteternas
pilotprojekt inom Certificate of International Merits (CIM). Certifikatet skapades ursprungligen på Medicinska fakulteten som
lockbete till utbytesstudier.
– De ville ge studenterna ett incitament
att prioritera internationalisering. För att
få certifikatet skulle de göra tre aktiviteter,
varav en skulle vara förlagd utomlands, berättar Fanni Faegersten och Katarina Wingkvist, koordinatorer vid Internationella kontoret på HT-fakulteterna
SPECIELLT för HT-fakulteternas CIM är att stu-

denterna i likhet med Juridiska fakultetens variant av certifikatet kan göra alla tre aktiviteter på hemmaplan. Specifikt för HT är att
studenterna behöver reflektera över sina nyvunna perspektiv efter varje aktivitet, det vill
säga formulera hur de har blivit påverkade,
hur de har påverkat andra och vad de har lärt
sig av den situation som uppstod. Att kunna
berätta vad de har med sig för kunskaper från
sin utbildning, både akademiska och generella, är viktigt när de senare ska ut i arbetslivet.
Fanni Faegersten berättar att de också
betonar internationalisering på hemmaplan
28

HT-fakulterernas CIM-volontär Olivia Ingvarsson åker med en av flickorna på isen. Hon tycker
om att praktiken är så konkret.

och då passar volontärarbete i närområdet
perfekt.
– Det finns ju oerhört många interkulturella erfarenheter att ta till sig bara man öppnar sin egen ytterdörr! Det är inte tvunget
att packa en väska och resa långt bort, säger
hon. Vi har därför etablerat kontakt med ett
antal hjälporganisationer inom Lunds kommun som föreslår olika typer av lämpliga aktiviteter inom ramen för sina verksamheter.
TJEJ TILL TJEJ-GRUPPEN på Linero där Olivia
Ingvarsson och hennes två studiekompisar
från Mänskliga rättigheter gör sitt volontärarbete startades av Helen Mehrens. Projek-

tet har fokus på nyanlända tjejer mellan tio
och arton år.
Flickorna i gruppen kommer ifrån Iran,
Irak, Afghanistan, Sudan och några andra
afrikanska stater. De har flytt från krig och
bär med sig stora trauman.
– Vårt mål från början var att ge dem en
trygg mötesplats och hjälpa dem att komma
in i samhället och öka deras självkärlek, säger Helen Mehrens.
Men, säger hon vidare, målet är också
att stötta dem som ska bli framtidens ledare. De får lära sig att föra fram sin åsikt, att
upptäcka en frihet att ta för sig och att ta
makten över sina egna liv.
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Gruppen träffas på söndagarna varannan vecka antingen på Linerogården eller
så gör de ett besök någonstans. Förra året
var ett av målen att de skulle lära sig simma.
Många av dem har sedan i höstas simmat i
skolan och blivit godkända.
Olivia Ingvarsson berättar att hon förvånades över hur trygg den här gruppen är.
Redan första gången hon var där som volontär fick hon hjälpa dem med simningen.
– Jag hade trott att de skulle vara räddare eller blygare, för det var jag i deras ålder,
säger hon. Utöver simningen har vi pratat
mycket skola och prov. De har internationella prov i svenska och de kom till Sverige för
tre år sedan. Det är en enorm press eftersom
de skriver samma prov som svenska ungdomar, fortsätter Olivia Ingvarsson.
PROJEKTET har medvetet valt volontärer
från en rad olika länder, bland annat Sverige, Brasilien, Polen, Tyskland och Turkiet.
– Jag tycker att de som har möjlighet ska
passa på att göra ett volontärarbete. Många
som liksom jag läser Mänskliga rättigheter
har ändå tänkt sig ett arbete åt det hållet.
Annars riskerar man sitta sedan och tänka
”jag hade velat göra det där men det blev
inte av”, säger Olivia Ingvarsson.
Helen Mehrens känner sig stolt över vad
de har åstadkommit på så kort tid vad gäller integration.
– Ibland försvinner en av flickorna och då
har de integrerats. De har kommit in i andra föreningar och fått vänner,
det är fantastiskt. När de kom
kunde ingen tala svenska och
vi hade tolk de första träffarna
och använde kroppen för att
kommunicera, berättar hon.
EN AV FLICKORNA vid isbanan

säger att det bästa med Tjej
till tjej är att vara tillsammans
och lära känna nya kompisar.
Och det ser de alla ut att göra.
Både de som åker skridskor
och de som inte vågar vara
ute på isen pratar hela tiden
med varandra.
TEXT: GISEL A LINDBERG
FOTO: KENNET RUONA
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– Vi är en enda stor familj, där jag är extra mormor, säger Helen Mehrens som
startade Tjej till tjej-gruppen på Linero.

Tjej till tjej-gruppen vill skapa
utrymme, leka och bara ha kul
är sådant som tjejerna kanske
inte har tid för annars.
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forskning.

Kylt leveransskåp kan
underlätta näthandel för äldre
FÖRPACKNINGSLOGISTIK. E-handeln

ökar i rekordfart och nästan allt
går att handla på nätet. Kläder,
hemelektronik och livsmedel – för
de flesta konsumenter står varorna
utanför dörren när de önskar.
Men än så länge når e-handelns
leveranser inte den äldre befolkningen i lika stor utsträckning.
Under pandemin har e-handeln blivit ett alltmer självklart val. Näthandeln är och har varit
ett sätt att undvika coronasmitta, men digitaliseringen och de allt bättre nättjänsterna
gör att många ser digital shopping som ett
bekvämt och flexibelt sätt att handla på.
John Olsson är doktorand i förpackningslogistik vid LTH och undersöker konsumentens perspektiv inom e-handeln. Han och
hans forskarkollegor menar att leveranstjänsterna spelar en nyckelroll för att den
digitala handeln ska bli tillgänglig för fler.
Och med fler menar John Olsson främst äldre personer, som enligt forskarna i dagsläget
inte har samma möjligheter som andra att
använda sig av leveranslösningarna.
IDAG LEVERERAS ofta en vara till en bestämd

plats. Det kan vara ett ombud, en paket
automat i mataffären, eller utanför dörren
till det egna hemmet. Trots många valmöjligheter fungerar inte leveranslösningarna
för alla konsumenter.
– Många äldre upplever att de glöms
bort när e-handeln designas, att de digitala
tjänsterna är utformade för en yngre målgrupp med andra förutsättningar. Många
har svårt att själva hämta leveranser hos ombud eller känner sig otrygga med att öppna dörren för okända personer som levererar. Utan lämpliga leveranser är det svårt
för äldre att ta del av e-handelstjänsterna.
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John Olsson undersöker hur e-handel kan
fungera för fler. foto: tiana hammar

Men äldre människor blir alltmer digitala och bedöms ha stor nytta av e-handeln,
och för att hitta fungerande lösningar vill
forskarna nu knyta ihop e-handeln, logistiken och leveranserna med äldre människors behov. Forskarna vill också öka samverkan med hemtjänsten för att hitta synergier
mellan e-handeln och det stöd som hemtjänsten står för kring inköp av matvaror.
JUST LIVSMEDEL kan vara en utmaning att

leverera på grund av att kylkedjan inte får
brytas – matkassarna kan helt enkelt inte
lämnas utanför ytterdörren. Att leverera livsmedel på nya smarta sätt har logistikforskarna undersökt i ett projekt i Helsingborg då
ett tiotal hushåll fick sin mat levererad till ett
kylt leveransskåp utanför det egna hemmet.
– Futuristiskt, tidssparande, flexibelt och
livsmedelssäkert är några av reflektionerna
från de hushåll som medverkade i studien,
säger John Olsson.
Erfarenheterna från kylskåpsstudien
använder sig nu logistikforskarna av inom
projektet om leveranslösningar för äldre.
Frågorna de hoppas få svar på är många:
Hur kan kylda leveransskåp användas på
fler sätt? Kan grannar dela på ett skåp? Kan

Kylda leveransskåp utanför huset kan underlätta för äldre att e-handla. foto: marcus green

även läkemedel levereras? Vilka andra typer
av flöden kan integreras i det här systemet?
Hur tas de nya tjänsterna emot av den äldre
befolkningen och hemtjänsten?
– För att underlätta näthandeln för äldre
behövs ett helhetsgrepp. Leveranstjänster
har en nyckelroll i omställningen mot en mer
tillgänglig e-handel, men det är också viktigt att ta hänsyn till kunskap från fler områden, som stadsplanering, samhällsbyggnad
och arbetsmiljö, säger John Olsson.
JESSIK A SELLERGREN
FOTNOT. Projektet ”Säkra och tillgängliga

l everanser för äldre” finansieras av Familjen
Kamprads stiftelse och pågår 2021–2023.”
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LU vill trygga finansieringen av MAX IV. foto: perry nordeng

LU:s remissvar på Krantzutredningen

Nej till myndighet för
forskningsinfrastruktur
REMISSVAR. Universitetsledningen
säger nej till förslaget att inrätta en
ny myndighet med ansvar för forskningsinfrastruktur. Det blir också
nej till förslaget att ha politiker i
forskningsberedningen.
– Vi tycker inte den politiska styrningen ska öka, säger Viktor Öwall,
vicerektor med ansvar för forskningsinfrastruktur och digitalisering.

Det handlar om den så kallade Krantzutredningen, efter regeringens särskilda utredare
Tobias Krantz, som utrett framtidens forskningsinfrastruktur. Utredningen har varit ute
på remiss och landets lärosäten har yttrat sig.
Ett av utredningens förslag är att politiker deltar i forskningsberedningen, som är
ett rådgivande organ till regeringen. I dagsläget har den ledamöter med stor sakkunskap om forskning, och universitetsledningen befarar att en inblandning från politiskt
håll skulle leda till ökad politisering och styrning av forskningsinfrastrukturen och i förlängningen forskningen i landet.
LUM NR 1 | 2022

– Det är inte bara vi, andra universitet säger också nej till detta, säger Viktor Öwall.
Ett annat utredningsförslag är att inrätta
en ny myndighet med ansvar för forskningsinfrastruktur. Enligt Viktor Öwall är det förslaget, liksom en hel del annat i utredningen, otydligt och motstridigt.
– Å ena sidan säger man att forskning
och forskningens infrastruktur är intimt förknippade, å andra sidan vill man skapa en ny
myndighet som skiljer dem åt. Det går inte
ihop, säger han.
EN ANNAN föreslagen ny myndighet med
ansvar för e-infrastruktur gillas desto mer
av universitetsledningen. Här ska ansvaret
för digitala plattformar och tjänster kring
analys, storskaliga beräkningar och lagring av forskningsdata samlas. Viktor Öwall
menar att en e-infrastrukturmyndighet är
ett logiskt steg, bland annat för att göra
forskningsdata tillgängliga och för att skapa sammanhållna och ändamålsenliga lösningar för datalagring. I en debattartikel i
Ny Teknik nyligen betonade rektorerna för

tolv svenska universitet, däribland Lund, behovet av myndigheten och att de vill ha den
på plats om ett år.
Krantzutredningen föreslår vidare att
MAX IV fortsätter att vara en del av Lunds
universitet, något som Viktor Öwall välkomnar. Viktigare är emellertid att anläggningens finansiering tryggas – både på kort och
på lång sikt, anser han.
– MAX IV måste utvecklas hela tiden för
att ligga i forskningsfronten och inte bli omsprunget. Vi anser att det måste investeras
minst en miljard kronor i MAX IV de kommande tio åren.
Utöver miljardinvesteringen kommer
driftkostnaderna för MAX IV att successivt
öka till cirka 150 miljoner kronor per år. I sitt
svar på Krantzutredningen skriver LU att regering och riksdag bör garantera både miljardinvesteringen och driftkostnaderna och
att pengarna bör tillföras som ett direkt statligt anslag och inte som en del av generella
anslag via Vetenskapsrådet.
VIKTOR ÖWALL BERÄTTAR att LU tillsammans med tio andra universitet som ingår i URFI (Universitetens referensgrupp
för forskningsinfrastruktur) önskar bredda
vad som traditionellt rymts inom begreppet forskningsinfrastruktur. Av tradition har
det varit anläggningar och utrustning inom
främst medicin, teknik och naturvetenskap,
allt från mikroskop till MAX IV.
– Men bibliotek, register och arkiv och
annat som exempelvis humanister, samhällsvetare och jurister behöver för sin forskning är också forskningsinfrastruktur, säger
Viktor Öwall som gärna vill se fler ansökningar om medel till forskningsinfrastruktur
från de fakulteterna.
JAN OLSSON

SÖK MEDEL FÖR
FORSKNINGSINFRASTRUKTUR
Utlysningen för universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur är öppen fram till 1 mars.
Läs mer på medarbetarwebben.lu.se/
artikel/sok-medel-forskningsinfrastruktur

31

forskning.
Ramverk för kvalitetssäkring av forskning
Grundläggande komponenter
Fastställd ordning för
kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling

Kontinuerlig uppföljning

Återkommande granskning

Teman och förutsättningar
Forskningens utveckling
och förnyelse

God forskningssed

Samverkan

Rekrytering, karriärvägar
och karriärstöd

Stödverksamhet
Forskningsinfrastruktur

Samband mellan forskning
och utbildning

Antagen av SUHF:s förbundsförsamling 13 mars 2019

Nytt system ska säkra
forskningskvaliteten
KVALITETSARBETE. – Det finns en

 valitetskultur kring utbildningen
k
och nu är det forskningens tur.
Det säger Bo-Anders Jönsson
som leder den kartläggning som
ska resultera i ett översiktligt
system som säkrar arbetet med
forskningskvaliteten.
– Att själva forskningen håller
hög kvalitet är de flesta överens
om, men det behöver bekräftas och
arbetas systematiskt med.
Regeringen har gett Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i uppdrag att granska lärosätenas systematiska arbete med att säkra
och utveckla sin forskning. Som en hjälp har
Sveriges universitets- och högskoleförbund,
SUHF, tagit fram ett gemensamt ramverk (se
ovan) för vad som bör ingå i ett sådant kvalitetssystem. Vid LU finns redan flera av dessa
komponenter och processer och Bo-Anders
Jönsson och hans projektgrupp ska nu fånga
upp vilka dessa är och var de finns.
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– De behöver struktureras och tydliggöras, säger Bo-Anders Jönsson, som varit
med och utvecklat utbildningens kvalitetsarbete och som även var vicerektor i förra
universitetsledningen. Han har också haft
flera utvärderingsuppdrag för UKÄ.
UPPDRAGET att leda kartläggningen kom-

mer från den nuvarande ledningen. En enkät
har gått ut till samtliga fakulteter med frågor
om hur kvalitetsarbetet ser ut, och projektgruppen har också möten med fakultetsledningarna och centrala nyckelpersoner som
är knutna till kvalitet och planering.
Ett exempel på en komponent som bör
finnas i ett kvalitetssystem är återkommande
forskningsutvärderingar, som RQ20. Den pekade på en viss spretighet gällande just struktur och samordning, något som ett fungerande kvalitetssystem kan råda bot på.
– Det är också viktigt med en systematik
för att ta vidare de rekommendationer och
tips som kommer fram i den typen av utvärderingar samt även ha kontinuerlig upp

följning, säger Bo-Anders Jönsson, som
också poängterar vikten av en policy och
styrdokument för hur man systematiskt ska
arbeta med kvalitetssäkring och utveckling
av sin forskning.
De tre universitetsgemensamma nämnderna för forskning, utbildning och forskarutbildningen som funnits sedan 2012 är alla
beredande och rådgivande för frågor kring
säkring och utveckling av kvaliteten inom
sina respektive ansvarsområden. Dessa är
viktiga, tycker Bo-Anders Jönsson.
– Här finns en transparens som är bra
och jag tycker att nämnderna är ändamålsenliga.
Han påpekar också att LU har en fungerande återkommande kollegial granskning som är fundamentet i ett akademiskt
kvalitetsarbete. Forskningsservice är också ett exempel på en väl fungerande komponent vad gäller stödverksamhet, menar
Bo-Anders Jönsson som har fyra medarbetare från den avdelningen i projektgruppen, bland andra Brita Larsson som är avdelningschef. Hon påpekar att även mjuk
infrastruktur som UB och fakultetsbiblioteken och uppföljning av det nya projektet
HR Excellence är viktiga komponenter i ett
kvalitetssystem.
DET FINNS TVÅ REFERENSGRUPPER knutna

till projektet. Den ena är forskningsnämnden och representerar fakultetsledningarna.
Den andra består av tjänstepersoner som arbetar med forskningsfrågor.
Projektgruppen har fram till april på sig
att utforma en rapport med förslag på hur
alla komponenter och processer kan knytas
samman till ett översiktligt kvalitetssystem.
– Vi kommer att se att det arbetas ganska olika med kvalitetssäkring på fakulteterna, säger Bo-Anders Jönsson, som menar
att nästa steg blir att rigga ett universitets
gemensamt kvalitetssystem med flexibilitet
för fakulteterna.
Precis som med utbildningen vid landets
lärosäten ska forskningen utvärderas i en
sexårscykel, och LU kommer att vara med
någon gång i perioden 2023 till 2028.

												

MARIA LINDH
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Nye FSI-chefen

– Det ska ge mervärde
att vara på kontoret
PÅ NY POST. Björn Fagerström vill
skapa en attraktiv arbetsplats
där det ger mervärde att vara på
kontoret. Han blev ny chef för
sektionen Forskning, samverkan
och innovation, FSI, mitt i pandemin
och är inte helt nöjd med att ha sina
medarbetare på distans.
– Jag vill skapa ett levande
kontor med flexibla arbetsplatser
och med inspirerande möten där vi
delar med oss av våra kunskaper.

Det är en stor sektion med fem avdelningar
som Björn Fagerström har att leda. Han vill
hitta synergieffekter mellan dem, men tycker inte att man ska samarbeta om allting,
”det blir bara floskler”, utan hitta viktiga
och gemensamma projekt som gör skillnad.
DET HANDLAR OM avdelningarna Forskningsservice, Samverkan, LU Innovation,
Uppdragsutbildning (LUCE) och Development Office (Donatorrelationer). Här arbetar ett drygt hundratal personer som äntligen fick flytta ihop i den nya byggnaden The
Spark i Medicon Village precis före pandemin. I höstas gjorde man ett nytt försök att
flytta in på kontoret men strax tog pandemin ny fart. Så de korridorer som Björn Fagerström hade hoppats skulle myllra av folk,
workshops och möten är rätt så tomma.
Han är dock inte en man som låter sig
nedslås. Han har en sprudlande energi, talar
fort och mycket och har många idéer om hur
han vill att hans sektion ska fungera. Han talar om ansvar, helhetssyn och transparens.
Inget hemligt korridorsnack.
– Det är viktigt att signalera problem tidigt. Ingen ska behöva sitta ensam på sin
kammare och har man problem så hjälps
man åt. Inför stora beslut ska man involveLUM NR 1 | 2022

med den så kallade kultur-KIC:en (EIT Culture and Creativity).
– Vi var lite sena i starten, men har nu arbetat oss väl in i ett lovande konsortium och
ansökan ska in nu i mars.
LU Innovation behöver komma ut och
prata med studenter och forskare och även
hålla levande workshops, vilket är svårt i
pandemitider, konstaterar Björn Fagerström
och berättar att avdelningen har fått en ny
chef, Niclas Nilsson. När det gäller uppdragsutbildningen, LUCE, säger han att man
haft mycket att göra trots pandemin, men
att det är svårt att få ekonomin att gå ihop.
– Vi ser nu över vår leverans och vill få
till en organisation i linje med marknadens
förutsättningar som på ett bra sätt kan stötta alla fakulteter med uppdragsutbildning.
OMVÄRLDSBEVAKNINGEN både internt och

Björn Fagerström är ny chef för sektionen
Forskning, samverkan och innovation, FSI.

ra kollegor och chefer. Delad kunskap och
samsyn är alltid en bra bas för bättre beslut.
Björn Fagerström ser också vikten av att
fokusera och prioritera.
– Nya uppgifter ska passa vår kompetens
och kroka in i de huvudprocesser vi driver.

externt är viktig för FSI och Björn Fagerström
tycker att sektionen har bra kanaler internt
till Samverkansrådet och Forskningsnämnden. Ingången till rektor och övriga ledningen är bra, men kan alltid utvecklas.
Björn Fagerström menar att hans bakgrund kompetensmässigt passar ganska bra
in på sektionens alla avdelningar, och att
han kan vara ett bra bollplank. Han disputerade på Chalmers i produktutveckling och
har jobbat många år på Mälardalens högskola som professor, men även parallellt i
många roller i industrin. Närmast kommer
han från ett EIT Manufacturing fokuserat på
att utveckla tillverkningsindustrin inom EU.
TEXT & FOTO: MARIA LINDH

PANDEMIN HAR BIDRAGIT till visst nytänkan-

de. Till exempel har Development Office vänt
sig till lite yngre personer som framgångsrikt
drivit start-up bolag eller haft andra tyngre
roller i näringslivet som nu kanske vill vara
med och stötta långsiktig forskning för att
lösa de stora samhällsutmaningarna.
På Forskningsservice jobbar man nu
med EU:s nya ramprogram och här vill Björn
Fagerström att LU ska öka sitt deltagande.
– Det är ett ganska omfattande och kostsamt arbete att skriva ansökningar, men
man kan få hjälp, säger han.
Inom Samverkan arbetas det nu mycket

BJÖRN FAGERSTRÖM
AKTUELL: Som chef för sektionen
Forskning, samverkan, innovation
BOR: I Göteborg med övernattningslägenhet i Landskrona
FAMILJ: Hustru Susanne som är gymnasielärare i Göteborg, en dotter som
pluggar i Paris
INTRESSEN: Segling, löpning och
fjällvandring – just nu med målet
att vandra igenom alla landets 30
nationalparker. Är på nummer 11.
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boken.
REDAKTÖR: JAN OLSSON

foto: kennet ruona

Kongokrisen
i blickfånget
WILHELM AGRELL

Kongokrisen
– Hammarsköld och insatsen i Katanga
(Historiska Media)
Mediehistorikern Marie Cronqvist.

Varför är c ivilförsvaret
under kalla kriget
a ktuellt nu?
– Idag är ordet krisberedskap på
allas läppar, men historiskt har det
alltid funnits initiativ och handlingsplaner som gått ut på att
stärka samhällets motståndskraft
mot yttre hot och att säkerställa
viktiga samhällsfunktioner i händelse av krig. Kalla kriget är en
mycket tydlig jämförelsepunkt. När
det gäller budskapen till allmänheten om hur de ska bete sig i sin
vardag, finns det slående likheter
mellan nu och då.

Vem riktar sig boken till?
– Alla som är intresserade av hur
det civila försvaret har sett ut i
Europa under
1900-talet. Hittills
har jämförande
studier mellan
olika länders civilförsvarsplanering
varit ytterst få. Det
försöker vi komma
till rätta med i
denna bok.

RED: MARIE CRONQVIST, ROSANNA
FARBØL, CASPER SYLVEST

Cold War Civil Defence
in Western Europe
(Palgrave Macmillan)
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Historiska Medias kortboksserie ”Sveriges
dramatiska historia” fick i januari ett nytt tillskott: Kongokrisen – Hammarsköld och insatsen i Katanga. På drygt 170 sidor skildrar
Wilhelm Agrell den kontroversiella svenska
FN-insatsen i Kongo under 1960-talets för-

sta hälft och varför det var så viktigt för Dag
Hammarsköld att, som FN:s generalsekreterare, ta sig an Kongokrisen. Ett uppdrag
som för Hammarskölds del blev hans sista
och som slutade i en nattlig flygkrasch orsakad av… ja, vad?

DICK HARRISON

Conquistadorerna
– De första koloniala imperierna
(Historiska Media)
För 600 år sedan var conquistadorerna i färd med att lägga under sig stora delar av Central- och Sydamerika. Ett skeende som
Dick Harrison beskriver genom att skildra erövrarnas bakgrund
och drivkrafter – men också konsekvenserna av deras härjningar.
Rikedomarna som erövrarna tog med sig på skeppen tillbaka till
Iberiska halvön cementerade Spaniens stormaktstid. För befolkningen i de erövrade områdena var conquistadorernas härjningar
en katastrof på mer än ett sätt. Boken ingår i Historiska Medias
kortboksserie Världens dramatiska historia.

LISA KIRSEBOM

Ur döden liv. En bok om organdonation
(Natur & Kultur)
Ur döden liv skildrar frågan om organdonationer och organtransplantationer. Inte bara ur vetenskapsjournalistens perspektiv
utan också som anhörig. På sin hemsida berättar Lisa Kirsebom
om målet med boken: ”Att öka medvetenheten om hur många
liv vi kan rädda, och hur vi kan göra det. Och samtidigt berätta
om min mans levertransplantation hösten 2020 och tiden efter.
När vi till sist fick samtalet från sjukhuset hade vi stått på väntelista i nästan ett år. Vi behövde vara beredda varje dag.”
Lisa Kirsebom är naturvetare, vetenskapsjournalist och flitigt
anlitad moderator, bland annat vid Lunds universitet.
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foto: mattias wellander löfgren

gästtyckaren.
Värdekonflikter mellan studenter och universitetslärare
kan ta över och helt förstöra en föreläsning. Elin Bommenel
arbetar med högskolepedagogiska frågor och hon har fått
Lunds universitets pedagogiska pris. Hon har sitt envisa
recept för att hantera värdekonflikter.

Lärare måste guida studenterna
att lära av det som utmanar

V

ärdekonflikter i klassrummet uppstår ofta när
studenter behöver definiera sin identitet. Åsikter och konflikter som utforskar och försvarar
vem man är eller vill vara kan bli mycket starka. Vi som varit mitt i dem kan nog uppleva dessa konflikter
som åsiktsstormar. Det som utlöser sådana stormar, undervisningsmaterial som på något sätt berör värderingarna närmast våra självbilder, kan behöva trigger warnings om studenter ska kunna lära sig av materialet. Utmanande material
och värdekonflikter är inte otrygga i sig, men de kan skapa
otrygghet som påverkar studenters lärande. Jag vill diskutera lärares legitimitet för att hantera själva lärandet.

i hur man lär sig av det som utmanar. Respekten lärare och
student emellan bygger på att läraren hanterar den processen just som en lärprocess: studenten behöver bli bemött
med respekt för att hon eller han är där för att lära sig, och
lärare gör det enda de legitimt kan: att guida den processen
med ämnesmässig och didaktisk kunskap.
NÄR STUDENTER UPPLEVER att de gör något viktigt tillsam-

mans med varandra och med läraren – skapar kunskap och
färdigheter som de vill ha – formas kunskap och identitet samtidigt hos studenten. Någonting händer
med ens person när man blir klokare.
Identitetsskapande är en biprodukt av
lärande. Men det är inte i sig ett av lärares legitima uppdrag. Få förväntas ha
kompetens om identitetsbygge. Den
dag lärare stiger in i det rum där studenter skapar identitet utanför lärandesituationen förlorar läraren sin legitimitet.

”Att hjälpa studenten över
tuffa lärtrösklar genom
omvälvande insikter är
lärarens legitima uppgift”

JAG HAR UNDERVISAT i tjugo år som
lärare på Institutionen för service
management och tjänstevetenskap.
Femton års arbete med pedagogiska
kurser, med fuskprevention och med
disciplinärenden har gett mig dagliga möten med andra undervisningsmiljöer. Jag har sett lärare som får ta ansvar för
studenters lärande på mycket olika sätt och som fått hantera olika slags konflikter. Några saker verkar dock alla lärmiljöer jag mött ha gemensamt. Studenternas lärande bygger på att de känner sig trygga i att utforska kunskap, och
kunskap skapas när deras förförståelser blir utmanade så att
lärfönstret öppnar sig. Gemensamt är också att lärarens legitimitet bygger på ämneskunskap och didaktisk skicklighet.
Att hjälpa studenten över tuffa lärtrösklar genom omvälvande insikter är lärarens legitima uppgift.
Tryggheten för lärandet skapas inte genom att avstå från
att utmana studenternas förförståelser av rädsla för åsiktsstormar. Tryggheten skapas genom att guida studenterna
LUM NR 1 | 2022

MIN ÅSIKT ÄR DÄRFÖR att det viktigaste lärare kan göra för

att lugna stormar är att stanna i det lärande rummet och inte
gå in i de identitetsskapande rummen. Lärare måste utmana
förförståelser på ett sätt som tar hänsyn till att studenter är i
en lärprocess där deras identitetsbyggande är involverat. En
trygg guidning av det för envist men respektfullt tillbaka alla
konflikter om värderingar till vad man kan lära av konflikterna.
Inte till vem konflikterna säger att vi är eller vill vara.
ELIN BOMMENEL ,
UNIVERSITETSLEKTOR, SERVICE MANAGEMENT
OCH TJÄNSTEVETENSK AP

Läs mer om trygga klassrum på sidan 26.

35

SAR I VÄRLDEN
SAR är ett globalt nätverk med över
500 medlemsuniversitet i 42 länder
som stödjer och försvarar principerna om akademisk frihet och
försvarar mänskliga rättigheter för
forskare runt om i världen. Nätverket stödjer utsatta forskare genom
att ordna fristäder vid medlems
universiteten. Huvudkontoret ligger
på New York University.

SAR I SVERIGE

Pär Svensson är internationell koordinator och arbetar bland annat med placering av riskutsatta internationella forskare. foto: gabriella gut

LU vill bli fristad
för afghanska forskare
INTERNATIONELLT. Det finns ett stort

intresse vid universitetet för att ta
emot forskare från Afghanistan.
Såväl universitetsledningen som
samtliga tillfrågade fakulteter är
beredda att bidra med vad som
krävs för ett sådant mottagande.
Det är Pär Svensson vid Internationella avdelningen på sektionen Externa relationer
som samordnar arbetet med riskutsatta
forskare vid Lunds universitet inom ramen
för ”Scholars at Risk”, SAR. Han har precis vinkat av en av de två syriska forskarna
som universitetet tog emot 2020, professor Moheiddin Homeidi från Ebla University i Aleppo.
– Han var väldigt tacksam för sin tid på
SOL och har nu fått en ny fristad på Norges
tekniska och naturvetenskapliga universitet
i Trondheim, berättar Pär Svensson.
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Den andre riskutsatte forskaren är Anas
Al Khabour från Nationalmuseet i Raqqa.
Han har ett halvår kvar vid LUX, och där
efter har LU inte fler forskare inom SARsamarbetet.
Bakgrunden nu är att SAR-Sverige (med
21 svenska lärosäten som medlemmar) har
beviljats 17 miljoner kronor för mottagande
av forskare från Afghanistan. Så många som
1500 ansökningar från det nu näst intill helt
stängda landet har kommit in till Scholars at
Risk-kontoret i New York.
– Ett stort problem är att 85 procent av
de som sökt inte kommer ut ur Afghanistan,
säger Pär Svensson, och SAR har nu också
mycket jobb med att hantera alla dessa ansökningar.
LU HAR INGEN AKTIV PLACERING på gång,

men på en förfrågan via Pär Svensson har
rektor ställt sig positiv till att skjuta till de

Lunds universitet blev medlem 2014
och totalt har 22 placeringar av
riskutsatta forskare gjorts i Sverige
sedan dess. Göteborgs universitet
har tagit emot flest. Övriga mottagaruniversitet förutom Lunds är
Södertörns högskola, Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och universiteten i Stockholm, Malmö och
Uppsala samt Karolinska institutet.
I Sverige är 21 lärosäten medlemmar och SAR-Sverige träffas cirka en
gång per termin för att utbyta erfarenheter och planera gemensamma
aktiviteter.
De två syriska forskare som LU
har tagit emot har båda under
första året finansierats till hälften
av SAR och hälften av LU, och under
andra året till hundra procent av LU.

pengar som medfinansieringen kräver för
en forskare därifrån.
– Så det finns absolut en chans, och vi
bygger gradvis upp den möjligheten, menar Pär Svensson.
DET FÖRS OCKSÅ DISKUSSIONER kring möj-

ligheten att avsätta ett stipendium för en
masterstudent från Afghanistan. Raoul Wallenberginstitutet har vidare beviljats medel
från SIDA för att ta emot tre personer från
Afghanistan som dels ska kunna driva projekt, dels ges möjlighet att delta i kurser vid
universitetet.
MARIA LINDH
FOTNOT: Läs intervjuer med de två s yriska forskarna i LUM nr 3, 2020 (Moheiddin Homeidi)
och LUM nr 2, 2021 (Anas Al Khabour).
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på gång.

För övriga evenemang se lu.se/events

Hopp och förtvivlan
på årets HT-dagar

Odeum med Kapellsalen. foto: mikael risedal

Möt våren med Odeum!
Odeum har ett digert konsertprogram
i vår. Nedan ges ett axplock. För fler
programpunkter och mer detaljerat program se odeum.lu.se.
24 februari, 19.00, Kapellsalen, Palaestra et Odeum. ”Thursday Talks: I ord och
ton. Naturskildringar i musik och litteratur”
med författaren Sigrid Combüchen, tonsättaren och professorn Staffan Storm och
chefen för Botaniska trädgården Bente Eriksen. Moderator är Edith Söderström. Det
bjuds också på musik med en naturskildrande ingång. Fri entré (ingen föranmälan).
3 mars, 19.00, Universitetsaulan. ”Landgren & Lundgren: Kristallen”. Gästkonsert
med jazzmusikerna Nils Landgren och Jan
Lundgren. Biljetter säljs via Visit Lund AB,
tel: 046-131415 eller via www.ticketmaster.
se, 160/80 kr.
4 mars, 12.15, Kapellsalen, Palaestra
et Odeum. ”Kvartöver”. Odeum bjuder in
till fyrtiofem minuters paus mitt på dagen
med kammarmusik av studerande vid Musikhögskolan i Malmö. Fri entré (ingen föranmälan)
10 mars 19.00, Universitetsaulan. ”Salve, vir venerande!”. Ta chansen att få lyssna till den musik som framförs vid universitetets doktorspromotioner tillsammans
med Akademiska kapellets brassektion.
Med på resan finns arkivarien och lundaprofilen Fredrik Tersmeden som guidar och
berättar ur promotionshistorien.
Fri entré (ingen föranmälan).

disputationer.
För kommande disputationer vid Lunds universitet, se www.lu.se/lup/disputations
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Humanist- och teologdagarna 2022
hålls den 8–9 april. I år slås ett slag för
vikten av humanistiska och teologiska
perspektiv på hopp och förtvivlan, två
mycket aktuella fenomen i dessa tider av
genomgripande förändringar. Programmet släpps i början på mars.
HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang öppet för alla som
är nyfikna på humanistisk och teologisk
forskning vid Lunds universitet. Dagarna
är kostnadsfria och kommer att hållas på
plats i LUX på Sölvegatan i Lund.

Jonas Gardell när han blev hedersdoktor
2008. foto: mikael risedal

Jonas Gardell
besöker LU

Kunskapskrogen gästas
av dansaren Tobias Karlsson
Den 2 mars gästas Kunskapskrogen av
dansaren och koreografen Tobias Karlsson som under rubriken ”Livet – inte alltid
en dans på rosor” delar med sig av sina erfarenheter av att vara hiv-positiv, känslan
av utanförskap och att hitta sin egen röst.
Moderator är Jonatan Wistrand, läkare och
medicinhistoriker. Kl 19.00–20.30, Stora
salen, Grand Hotel Lund.
Evenemanget är öppet för alla, men
föranmälan krävs: webforms.med.lu.se/
kunskapskrogen/ senast 24 februari.
Arr. Birgit Rausing Centrum för Medicinsk
Humaniora.

Författaren, komikern och hedersdoktorn vid LU Jonas Gardell kommer
till Lund och deltar i två evenemang
i mars:
23 mars: Religion & Existens –
samtal med Jonas Gardell. Seminarium där Jonas Gardell samtalar med
bibelvetaren Maria Sturesson och
historikern Svante Norrhem om sin
senaste bok ”Ett lyckligare år”. Kl
18.30 i LUX-aulan.
24 mars: Jonas Gardell och hans
författarskap. Seminarium där
Jonas Gardell deltar i ett samtal
med litteraturvetaren Karin Nykvist
och teologen KG Hammar om sitt
författarskap. Arrangör: Centrum för
teologi och religionsvetenskap. Kl
19.00, Stora salen, AF-borgen.
Kontakt för båda evenemangen:
elisabet.nord@ctr.lu.se

Lunds universitets
årshögtid
Lunds universitets årshögtid är framflyttad
och kommer att firas den 4 mars, kl 16.00. Årshögtiden uppmärksammas med en högtidlig
ceremoni då grundutbildningen vid universitetet lyfts fram. Alla intresserade är välkomna
att delta vid ceremonin i Universitetsaulan.
Årshögtiden brukar normalt hållas i anslutning till Karldagen den 28 januari, som var
den dag då Lunds universitet invigdes 1668.
foto: kennet ruona
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hänt.

Nya hedersdoktorer
Fakulteterna har nu utsett sina hedersdoktorer för 2022. De kommer
att ta emot sina utmärkelser vid
doktorspromotionen i Lunds domkyrka den 3 juni. LUM har tidigare
meddelat övriga fakulteters hedersdoktorer.

Philippe Sands och Peter Halldorf.
foto: christian andré strand och zandra erikshed

TEOLOGISKA FAKULTETEN
Peter Halldorf är pastor i pingströrelsen
men huvudsakligen känd som redaktör
för tidskriften Pilgrim och författare av ett
trettiotal böcker. Han utses som hedersdoktor för sin roll som svensk folkbildare.
Fakultetens andre hedersdoktor är den
fransk-brittiske författaren, advokaten och
juridikprofessorn Philippe Sands som har
sin akademiska bakgrund vid några av världens ledande universitet och är idag professor vid University College London där
han också är föreståndare för Centre of International Courts and Tribunals.
JURIDISKA FAKULTETEN
Juridiska fakulteten
har utsett Deputy
Director och Principal Legal Advisor vid
Europakommissionen Leo Flynn till sin
hedersdoktor 2022.
Leo Flynn är irlänLeo Flynn.
dare och utbildad vid
Cambridge University och University of
Cork. Han har haft mycket kontakt med
Lund och började undervisa på master
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programmet European Business Law redan 1995, och har under alla år varit en av
favoritlärarna band studenterna.

EKONOMIHÖGSKOLAN
Ekonomihögskolan har utsett Jens
Henriksson, verkställande direktör
för Swedbank till
hedersdoktor. Han
har djupa band med
Lunds universitet och Jens Henriksson.
såväl en civilingenjörsexamen som en civilekonomexamen
härifrån. Han har varit politisk sakkunnig, planeringschef samt statssekreterare
på Finansdepartementet under fyra olika
finansministrar.

Kerstin Johannesson och Georg Kresse.
foto: susanne liljenström /privat

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
En evolutionsbiolog och en fysiker har utsetts till hedersdoktorer vid Naturvetenskapliga fakulteten. Kerstin Johannes
son är professor i marin ekologi vid
Göteborgs universitet och föreståndare för
Tjärnö marina laboratorium i norra Bohuslän. Hon forskar bland annat om mekanismer som leder till ökad mångfald och sedan flera år har hon även ett väl uppbyggt
samarbete med forskare vid LU.
Georg Kresse är verksam vid Universität Wien och anses ha revolutionerat
beräkningsvetenskapens roll inom fysik,
kemi och biologi. Han står bakom ett av
de mest använda programsystemen för att
förutsäga materialegenskaper, VASP.

Torbjörn von Schantz. foto: gunnar menander

LU prisar medarbetare
Årets administrativa pristagare är Magnus Svensson, avdelningschef vid Juridiska fakulteten och Sahar Valizadejh,
projektledare vid LDC. De får 15 000
kronor var till egen kompetensutveckling. Magnus Svensson belönas bland
annat för att han är en stor inspirationskälla och Sahar Valizadejh för sitt driv.
Guldmedaljen, som Lunds universitet har som tradition att dela ut vid
årshögtiden går i år till Torbjörn von
Schantz, rektor 2015–2020. Han får
medaljen som en uppskattning för det
intresse och engagemang han visat universitetet.
Lunds studenters pedagogiska pris
som universitetet betalar 25 000 kronor
till vardera pristagare för studieresor går
i år till universitetslektor Amanda Sonnerfeldt vid Företagsekonomiska institutionen, docent Katarina Lundin vid
SOL och biträdande universitetslektor
Erik Hannerz vid Sociologiska institutionen

Starting Grant
till LU-forskare
Carmelo D’Agostino vid avdelningen
Trafik och väg och Lea Fünfschilling
vid CIRCLE har fått ERC Starting Grant
för sin forskning om automatiserade
fordon och innovations- och kunskapsdynamik.
Totalt får 397 forskare i Europa dela
på 619 miljoner euro, vilket ger en beviljandegrad på cirka tio procent. I Sverige
beviljades fjorton forskare ERC Starting
Grant, varav två alltså finns vid LU.
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Miljoner till barncancer
Kajsa Paulsson, professor vid Avdelningen för klinisk genetik, får 3,9 miljoner kronor från Barncancerfonden för att under
tre år undersöka hur genregleringen ser ut
i olika sorters leukemi.
– Ur ett medicinskt perspektiv är förhoppningen dels att hitta verktyg för att
bättre anpassa behandlingen till varje enskild patient, dels att hitta nya behandlingssätt och därmed öka överlevnaden i barnleukemi, säger hon.

Prisad cellkommunikatör
Peter Jönsson, universitetslektor vid
Kemiska institutionen, tilldelas årets pris
från Sven och Ebba-Christina Hagbergs
Stiftelse. Han uppmärksammas för sina
studier av vad som styr kommunikationen
mellan celler.

Två nya Academy Fellows
Av de 27 nya Wallenberg Academy Fellows
finns två vid Lunds universitet: Daniella
Rylander Ottosson vid Medicinska fakulteten, som forskar inom regenerativ neurofysiologi, och Hannah Strømmen vid
Teologiska fakulteten som studerar bibeltexter och sekularism.

Nya rådsprofessorer
inom medicin och hälsa
Vetenskapsrådet har
infört ett nytt rådsprofessorsprogram.
Forskarna Charlotte
Ling, diabetes (epigenetik), och Malin
Parmar, neurobiologi (cellterapi), har beviljats bidrag med 50 Malin Parmar.
foto: kennet ruona
miljoner kronor var
över tio år. Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för
de mest framstående forskarna att bedriva
långsiktig, nydanande forskning.
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Stort anslag
till hjärtforskning
Niklas Nielsen, intensivvårdsläkare vid
Helsingborgs lasarett och forskare vid kliniska vetenskaper, har beviljats 20 miljoner
från Vetenskapsrådet för klinisk behandlingsforskning. Syftet med forskningen är
att ytterligare undersöka målstyrd feberbehandling och tidigt uppvaknande efter
hjärtstillestånd i en klinisk randomiserad
studie.

Föreståndarbyte
vid Miljöinstitutet
Jenny Palm har utsetts till föreståndare för Internationella
Miljöinstitutet, IIIEE,
och Lena Neij, som
varit tillförordnad
föreståndare under
2021, kommer att
återgå till att fokusera på forskning.
Jenny Palm.
Jenny Palm är sedan foto: charlotte
carlberg bärg
2017 professor i hållbar stadsutveckling vid IIIEE och tillträdde
sin nya roll den 1 februari.

Musikpris för orkesterverk
Staffan Storm, prodekan för Konstnärliga fakulteten och lärare vid Musikhögskolan tilldelas Stora Christ Johnson-priset på
180 000 kronor. Det delas ut av Kungliga
Musikaliska Akademien (sedan 1958) för
ett orkesterverk komponerat under senare
år. Orkesterverket ”The Persistence of Memory” belönas bland annat för stor hantverksskicklighet.

Tre lundaprofessorer
tar plats i KVA
Marie Dacke, sinnesbiologi, Raimund
Muscheler, kvartärgeologi och Max
Liljefors, professor i konsthistoria har
valts in som nya ledamöter i Kungliga
Vetenskapsakademien.

Jan Olsson. foto: kay hutchings

Hallå Jan Olsson...
... som sedan årsskiftet är
LUM:s nye redaktör.
Vem är du?
– Journalist, 55 år, smålänning som
varit Lund trogen i mer än 30 år.
De senaste fem åren har jag varit
kommunikatör på Biologiska institutionen. Mest har det handlat om
att försöka fånga medias intresse
för all spännande forskning som
bedrivs där. Innan jag kom till universitetet jobbade jag i många år
som journalist och redaktör på en
affärstidning för lantbruk.

Och vad vill du med LUM?
– Jag vill att LUM ska spegla
universitetet och dess kultur och
vara ett kitt som knyter samman
anställda som kanske aldrig träffar varandra. Medarbetarna ska
kunna läsa om vad som är på gång,
vad universitetsledningen har i
kikaren, vilka förutsättningar som
politiken ger, och hur det påverkar universitetet som arbetsplats.
Forsknings- och utbildningsreportagen är en bärande del i LUM och
ska fortsätta vara det. Jag vill att
LUM går lite djupare och berättar
om villkoren för forskare, lärare
och administratörer och hur villkoren påverkar förutsättningarna att
lyckas i jobbet.
MARIA LINDH
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Hallå
Stacey Ristinmaa Sörensen...
... ny föreståndare för Pufendorfinstitutet
där LU-forskare samlas i tvärvetenskapliga
projekt och får ett finansierat forskningsår
för att tänka fritt.

Vad lockar dig med Pufendorfinstitutet?
– Tvärvetenskapen – att jobba över gränserna och försöka hitta ett gemensamt
språk. LU är så decentraliserat vilket innebär en del administrativa hinder för det,
men här finns inga hinder. Sen är det
spännande att alla idéer kommer från
forskarna själva och inte uppifrån, från
regeringen.
Du var vicerektor med ansvar för
forskning och infrastruktur i förra
universitetsledningen. Hur passar
de erfarenheterna in på ditt nya
jobb?
– Jag känner ett stort antal forskare och
känner väl till forskningen här vid LU. I
ledningen pratade vi också mycket om
vikten av tvärvetenskap. Jag har även
arbetat med de strategiska forskningsområdena, SFO:erna, som visserligen är
spetsforskning, men också tvärvetenskapliga. Jag är väldigt intresserad av
forskning och gillar utmaningar.

– Jag tycker att man ska vara ambitiös och
inte vara rädd för att misslyckas. Våga satsa på lite vilda idéer.
Hur viktigt är det att projekten utmynnar i något resultat som publikationer eller någon stor ansökan?
– Jag hoppas på flera stora beviljade ansökningar från Lund. Gärna EU-projekt
som gör oss lite mer kända ute i världen.
Men den växelverkan och dialog man får
härifrån kan ta lite tid innan den bär frukt.
Vad vill du att den enskilde forskaren ska uppleva och känna vid sin
tid på institutet?
– Jag tror att många forskare har en stark
identitet knuten till sitt ämne och jag hoppas att tiden här ska innebära att man utvidgar och breddar sin forskningsidentitet. Att den vetenskapliga kretsen ska ha
ökat och att det ska främja nya sätt att
kommunicera sin forskning.

– Jag vill gärna synliggöra institutet och
involvera det mer i universitetets övriga
värld. Vi har ett fantastiskt hus där vi tidigare haft konserter, så gärna mer av öppna arrangemang, även föreläsningar.
Vad är din specifika uppgift som
föreståndare?
– Att leda institutet och den stab på sex
personer som alltid finns här. Men även
ansvara för de forskare som kommer att
vara i huset. Just nu är det mycket praktiskt som har med pandemin att göra. Annars handlar det om att identifiera vilka
idéer vi ska stödja, men det är styrelsen
som beslutar.
Du är professor i synkrotronljus.
Hur tror du din inriktning kommer
att påverka institutet?
– Det får vi se. Främst blir det nog en stor
utmaning för mig att sätta mig in i andra
typer av forskningsfrågor.
MARIA LINDH

Vilken typ av teman och aktiviteter
vill du uppmuntra till?

Finns det något särskilt du skulle
vilja utveckla?

Läs mer om Pufendorfinstitutet på pi.lu.se

