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Byggboom vid LU
En stor del av campus får nytillskott eller planeras 
för ombyggnad de närmaste åren.  Projekten är 
många och stora. Enbart de sex största motsvarar 
en yta större än 15 allsvenska fotbollsplaner. Och då 
är projekt som Nanolab, Universitetshuset, Kungs-
huset och ett antal andra inte inräknade. 
 

NY DATORHALL

KLAR: 2024 
YTA: ca 400 kvm
HYRESÖKNING: 
indikation 2–3 mkr/år

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT 
CENTRUM

KLART: 2026 (skede 1)
YTA: ca 10 000 kvm
HYRESÖKNING: ca 14 mkr/år

PALMHUSET

KLART: 2024/25
YTA: nybyggnad ca 230 kvm
BERÄKNAD KOSTNAD: 
ca 65 mkr

FORUM MEDICUM

KLART: 2023
YTA: ca 20 000 kvm,
HYRESÖKNING: ca 27 mkr/år
ÖVRIGA KOSTNADER: 150 mkr

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

KLART: preliminärt 2023 
YTA: ca 2000 kvm berörs
HYRESÖKNING: ca 1 mkr/år

UNIVERSITETSHUSET

KLART: 2027
YTA OMBYGGNAD: 
4 600 kvm
HYRESÖKNING: 4,5 mkr

KUNGSHUSET

KLART: 2023 
YTA: 1 500 kvm
NY HYRA: 3,1 mkr/år
ÖVRIGA KOSTNADER: 
ca 12 mkr
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CMU DJURHUS

KLART: 2022 
YTA: 3 600 kvm
HYRESÖKNING: 23,5 
mkr/år (20-årigt avtal)

NANOLAB

KLART: preliminärt 2026
YTA: ca 6 000 kvm 
nybyggnad
HYRESÖKNING: 
indikation ca 50 mkr

EHL NY STUDIEMILJÖ

KLAR: 2025 
YTA: 2000 kvm
HYRESÖKNING: 
indikation 6 mkr/år

SCIENCE VILLAGE

KLART: preliminärt 
2029
YTA: 25 000 kvm
HYRESÖKNING: 
indikation 80 mkr/år

ARKETYPEN 
– Plattform för magasinerade 
samlingar vid Historiska museet 
och Skissernas museum med 
universitetets konstsamling.

KLAR: 2024 
YTA: ca 4 500 kvm
HYRESÖKNING: indikation ca 4,5 mkr
ÖVRIGA KOSTNADER: ca 30 mkr

EKONOMICENTRUM I–III 
RENOVERING

KLART: 2025
YTA: 10 700 kvm
HYRESÖKNING: indikation 
6–8 mkr/år 

MASKINHUSET

KLART: 2022 
YTA: 20 000 kvm
HYRESÖKNING: ca 16 mkr/år
ÖVRIGA KOSTNADER: ca 28 mkr 

KONSTNÄRLIGT CAMPUS 
I MALMÖ

KLART: 2026
YTA: ca 18 500 kvm
HYRESÖKNING: indikation 
ca 30 mkr/år

karta: petter lönegård

källa byggprojekt: lu byggnad
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Universitetet står inför stora ut-
vecklingsplaner. Det byggs om och 
byggs nytt och planeras. Samman-
lagt rör det sig om nästan en tredje-
del av campus som kan bli aktuellt 
för förändringar.

– Jag kom till LU Byggnad för 
tjugo år sedan och vi har alltid sagt 
att vi nog har nått en puckel, men 
så här mycket har det aldrig varit, 
säger Åsa Bergenudd, chef för LU 
Byggnad. 

Universitetet hyr totalt 530 000 kvadratme-
ter i Lund, Malmö, Helsingborg och Ljungby-
hed. De sex största byggprojekten är i stor-
leksordning: Science Village, Maskinhuset, 
Forum Medicum, Samhällsvetenskapligt 
Centrum och andra byggnader i kvarteret 
Paradis, Konstnärliga fakulteten på gamla 
Kockums i Malmö samt Ekonomihögskolan. 
Enbart dessa sex projekt omfattar tillsam-
mans cirka 110 000 kvadratmeter lokalyta, 
varav cirka 45 000 kvadratmeter är besluta-
de och håller på att byggas. Andra projekt 
är Nanolab, Universitetshuset, Kungshuset, 
Medicinska fakultetens nya djurhus, Kår-
huset, Universitetsbiblioteket, ny datorhall, 
Palmhuset i Botaniska trädgården och Ar-
ketypen (se karta på föregående uppslag). 

EN AV DE MER OMTALADE ombyggnader-
na är gamla Kockums i Varvsstaden i Mal-
mö. Den klassiska industrimiljön i maskin-
hallen och vagnsverkstaden ska förvandlas 
till moderna lokaler för Konstnärliga fakul-
teten. Totalt rör det sig om runt 18 500 kva-
dratmeter som byggs om. Här ska konst-, 
 musik- och teaterhögskolorna samsas sida 
vid sida när de flyttar in om fem år.

– Det kommer i princip att byggas ett nytt 
hus inuti den gamla maskinhallen, berättar 
Åsa Bergenudd.

Universitetet har i flera decennier tillsam-
mans med fastighetsägare och Lunds kom-

mun arbetat för att förädla och  återanvända 
befintliga byggnader. På så vis har äldre 
byggnader omvandlats till moderna utbild-
nings- och forskningsmiljöer. 

Nanolab planerar dock inte för ombygg-
nad, utan nybyggnad – totalt 6 000 kvadrat-
meter. Det innebär att det blir fem gånger 
så stort som idag och ger helt nya förutsätt-
ningar för nanoforskningen. Indikationerna 
pekar på att hyran ökar från 8 miljoner kro-
nor per år till 50 miljoner. 

EN ANNAN NYETABLERING är Forum Medi-
cum. Åsa Bergenudd tycker att det sticker 
ut bland övriga projekt. Byggnaden kom-
mer enligt henne att ge Sölvegatan och 
Kunskapsstråket en rejäl förtätning och 
med sitt läge och storlek koppla det cen-
trala campusområdet med det norra. Att 
förtäta och förstärka Kunskapsstråket är en 

viktig strategi i universitetets campusplan, 
berättar hon. 

Science Village är ett omdiskuterat pro-
jekt. Inte bara för sin storlek, 25 000 kva-
dratmeter, utan också för projektets kom-
plexitet där det handlar om att flytta men 
samtidigt utveckla verksamheter och öka 
samverkan. En preliminär uppskattning av 
den framtida årshyran indikerar att den lan-
dar på 100 miljoner kronor, en ökning med 
80 miljoner kronor från dagens nivå. 

OM ALLA PLANERADE BYGGPROJEKT blir av 
beräknas lokalkostnadsandelen av universi-
tetets totala omsättning öka från 12 till 16 
procent.

Trots den stora om- och nybyggnationen 
de kommande åren räknar Åsa Bergenudd 
med att universitetet på sikt minskar bestån-
det av lokaler. Trenden i omvärlden är att 
minska den inhyrda ytan och inte sprida ut 
sig på stora områden, utan tvärtom samla 
och förtäta campus. 

– Ett exempel är dagens Fysicum. Om Fy-
siska institutionen flyttar till Science Villa-
ge bör vi sträva efter fortsatt LU-verksam-
het i byggnaderna utmed Sölvegatan och 
stråket. Men i byggnaderna ner mot Pro-
fessorsstaden kan det kanske bli plats för 
andra verksamheter som bostäder och före-
tag. Det pågår diskussioner med fastighets-
ägaren Akademiska Hus om olika scenarier, 
berättar Åsa Bergenudd. 

I OCH MED ETABLERINGEN i Science Village 
tror hon det blir svårt att se universitetets 
verksamhet i Lund som ett enda stort, sam-
manhållet campus. Snarare blir det två cam-
pus med olika karaktär. 

– Ett från Lundagård och stråket upp till 
Kemicentrum. Det andra blir Science Villa-
ge. Det är inte möjligt att fylla hela sträck-
an mellan Kemicentrum och Science Village 
med universitetets verksamheter.

JAN OLSSON

– Lund kommer att få två campus
Chefen för LU Byggnad:

Åsa Bergenudd är chef för LU Byggnad, som 
sällan har haft så många byggprojekt på 
gång som nu. foto: britta collberg

BYGGBOOM VID LU
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Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda 
och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har en upplaga på 11 700 exemplar och 
utkommer med 6 nummer per år.LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN

En söt historia
Svenskarna är världsmästare i godisätning och i juletid kulminerar sötsaks-

intaget. Nutritionisten Emily Sonestedt för en ständig kamp mot det söta – både på 
jobbet och i sin familj. Etnologerna Håkan Jönsson och Simon Halberg ser på sock-
rets historiska betydelse som lyxvara, landskapsförändrare och socialt klister.

Patientberättelser ska förbättra vården
Vården fångar bara upp en bråkdel av patienternas upplevelser. Därför stu-

derar läkaren Åsa Mohlin bröstcancersjukas egna berättelser för att förbättra deras 
rehabilitering. Evelina Lindén valde att vara öppen om sin bröstcancer på Facebook. 
På så vis kunde hon prata om andra saker med sina vänner när de möttes.

Snabbare forskningspengar efterlyses
Det måste finnas sätt att få fram snabba forskningspengar när det gäller 

högaktuell forskning. Det menar nationalekonomen Erik Wengström, som har be-
hövt agera på studs när han har studerat svenskarnas beteende under pandemin. 

Storsatsning på digitalisering av tryck
Sverige ligger långt efter andra länder när det gäller att digitalisera äldre 

tryck. Men nu har Universitetsbiblioteket slagit sig samman med fem andra svenska 
forskningsbibliotek i en gemensam digitaliseringssatsning. 

Jobbet bra, men hemma bäst?
När LU:s medarbetare nu är tillbaka på jobbet igen gläds många åt de 

 sociala bitarna. Men vissa arbetsuppgifter har nästan fungerat bättre på distans. 
En enkät visar att TA-personalen är särskilt positiv till distansarbete.

smakprov.
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FORSKNING. – Profileringen är en 
möjlighet att kraftsamla och förnya 
forskningen, öka dess samhälleliga 
genomslag och förbättra samman-
flätningen mellan spetsforskning 
och utbildning. 

Det säger Per Mickwitz, som 
hoppas få in många intresseanmäl-
ningar till de nya profilområdena. 

Processen handlar dels om de 500 miljoner-
na som regeringen meddelat kommer att 
omfördelas från basanslagen till mer rikta-
de forskningsområden, dels om att internt 
hitta sätt att stärka forskningen vid Lunds 
universitet. 

DE STORA UNIVERSITETEN får söka anslag 
till fem profilområden var, medan de min-
dre högskolorna kanske bara får ansöka om 
ett eller två områden. Syftet med denna ny-
ordning är att tvinga universiteten att pro-
filera sin forskning och identifiera sina styr-
kor.

– Man kan ju se det som en inkompetens-
förklaring av landets universitetsledningar 
som ju själva brukar fördela basanslagen, 

Vetenskapsrådets forskningsbarometer vi-
sar på förbättringspotential.

– Vi är bra, men kan bli ännu bättre. Våra 
publiceringar ökar, men citeringarna mins-
kar, så vi behöver öka det vetenskapliga ge-
nomslaget, säger han.

Så trots viss skepticism till ökad styrning 
av forskningen från regeringens sida upp-
manar Per Mickwitz till fullt fokus och kraft 
på att ta fram bra underlag till de fem pro-
filområdena som universitetet kommer att 
ha med i sin ansökan. 

I första hand gäller det universitets interna 
intresseanmälningar som ska vara inlämna-
de senast den 15 mars till Forskningsservice. 
Dessa bedöms av en panel med fakultets-
ledningar och externa experter. Rektor tar 
sedan beslut den 5 maj om vilka områden 
som ska vara med i den samlade ansökan 
som Lunds universitet räknar med att läm-
na in i oktober 2022. Vetenskaps rådet fö-
reslår sedan att en internationell panel ska 
be döma ansökningarna och att beslut fattas 
utifrån den bedömningen. 

Så hur ska en riktigt bra intresse-
anmälan för ett profilområde se ut?

Hög tid att anmäla intresse 
för att bli profilområde

Per Mickwitz hoppas att profilområdena ska 
stärka forskningen. foto: kennet ruona

säger vicerektor Per Mickwitz, som har ett 
särskilt ansvar för forskningen. 

Men han menar att det kan finnas fog för 
viss självrannsakan och att en skärpning när 
det gäller att profilera landets universitets-
forskning kan vara på sin plats. På Lunds uni-
versitet finns en stark tradition i Linné- och 
SFO-miljöerna, menar Per Mickwitz. Men 
både forskningsutvärderingen RQ20 och 

LU får söka anslag till fem profilområden som ska få extra pengar som regeringen omfördelar från basanslagen. Arkivbild. foto: kennet ruona
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UTBILDNINGSKVALITET. LU har sina 
kvalitetssäkringssystem för ut-
bildningen på plats. Men förlorar 
examensrätten i matematik för 
studenter på ämneslärarlinjen. 

Det är resultatet av två nyss 
genomförda utvärderingar av 
Universitetskanslerämbetet, UKÄ. 

Den svaga didaktiska kompetensen i ma-
tematik är ingen nyhet. Den ifrågasattes 
redan för snart två år sedan då UKÄ ut-
värderade 103 utbildningar för ämneslä-
rare. 44 av dessa fick underkänt, tre av 
dem har lagts ner och 39 har rättat till 
bristerna. Bara LU och Högskolan Kris-
tianstad har fortfarande brister och för-
lorar nu examinationsrätten inom mate-
matik. 

Anledningen till att det ser ut som det 
gör inom LU är att det inte finns någon 
professur i ämnesdidaktik och det för-
klaras med att ämneslärarutbildningen i 
Lund är  liten. Just nu är det 55 studen-
ter i fem årskullar som går den utbild-
ningen i  matematik. De får avsluta sina 
utbildningar och examineras – men fler 
studenter tas inte in. Även ämneslärarut-
bildningen i fysik drabbas, eftersom ma-
tematik ingår i den. Inga nya studenter 
tas in nästa höst.

Matematik och fysik är starka forsk-
ningsämnen vid LU. Borde vi inte 
också kunna ta emot studenter som 
vill bli gymnasielärare inom dessa 
ämnen? 
– Det är väldigt beklagligt att vi inte kan 
göra det, säger vicerektor Ann-Kristin 
Wallen gren som har särskilt ansvar för 
utbildnings frågor. 

Hon påpekar också att de studenter 
som kommer ut som mattelärare häri-

”Beklagligt med förlusten
av mattelärarutbildningen”

från dess utom har ett mycket gott ryk-
te tack vare sina stora och djupa ämnes-
kunskaper. 

– Inom ämneslärarutbildningen disku-
terar vi nu hur vi ska gå vidare och vi be-
höver analysera hur utbildningen ska ut-
vecklas, säger hon.

BÄTTRE GICK DET då för LU gällande kva-
litetssäkringssystemen för utbildningen. 
Det blev godkänt på alla 19 bedömnings-
grunder, vilket var mer än något annat 
lärosäte hade. Full pott med andra ord. 

Åsa Ekberg, avdelningschef på Utbild-
ningsstrategiskt stöd är nöjd. Och särskilt 
nöjd är hon över att granskarnas för-
bättringsrekommendationer fanns med 
i självvärderingarna som föregick utvär-
deringen. Dessa handlade bland annat 
om att konkretisera och förtydliga fors-
karutbildningen och om internationa-
lisering – att öka inkluderingen av icke 
svensktalande studenter och tillföra mer 
internationella perspektiv i utbildnings-
programmen. De handlade också om 
uppföljning av de kvalitetshöjande åtgär-
der man arbetat med inom utbildningen.

– Det är oerhört bra att vi redan hade 
en medvetenhet om att vi har utveck-
lingsområden, säger Åsa Ekberg.

Granskarna hade också egna förslag, 
som till exempel att lyfta fram goda ex-
empel inom utbildningsprogrammen så 
att fler kan lära sig av dem.

Universiteten i Göteborg och Uppsala 
låg som goda tvåor i antalet godkända 
bedömningsgrunder. Till skillnad mot LU 
missade de kommunikationen kring det 
systematiska kvalitetssäkringsarbetet. 

– Vi har tagit fram en vägledning för 
det tillsammans med fakulteterna, säger 
Åsa Ekberg.

MARIA LINDH

– Man ska ta det seriöst och först fundera 
på vad man har att bidra med. Är detta nå-
got för mig, för oss, gynnar det vår forskning 
och våra fakulteter eller inte?

Själva intresseanmälan är bara på fem si-
dor, så det är inte så mycket text. Men det 
ska vara starka forskargrupper, en grupp 
med minst tjugo erfarna forskare, möjligen 
från tre, fyra fakulteter. Det ska vara kom-
pletta kunskapsmiljöer med forskning, sam-
verkan och utbildning. 

Per Mickwitz ser en hel del utmaningar. 
– Det är fortfarande ganska oklart med 

detaljerna på nationell nivå, men detta har 
gjorts i flera andra länder och det tittar man 
på. Inte minst i Finland där man 2015 börja-
de med att universiteten ansökte om profi-
leringsbidrag en gång om året, men har nu 
ändrat det till en gång vartannat år. 

Efter det första inledande informations-
mötet om profilområdena som hölls i mit-
ten av november var frågorna många. De 
handlade bland annat om hur profilområ-
dena kommer att hänga ihop med de stra-
tegiska forskningsområdena (SFO:erna). 
Per Mickwitz kan se att de nya områdena 
kan bli ett gränssnitt mellan dem och nya 
inriktningar. 

Hur går det med grund- och nyfiken-
hetsforskningen?
– Den typen av forskning ska ingå i profil-
områdena, men kommer också att fortsatt 
bedrivas vid sidan av de områdena, säger 
Per Mickwitz.

Viktigt för det fortsatta arbetet vid uni-
versitetet med att ta fram profilområden 
är en öppen och transparent process. Det 
kommer att arrangeras flera öppna och te-
matiska diskussionsforum för att stimulera 
arbetet med intresseanmälningar. Till pro-
cessen knyts en blogg som uppdateras lö-
pande,  se profile-areas.blogg.lu.se. 

På frågan om det inte finns risk för en 
viss konkurrens bland forskarna när det gäl-
ler nyskapande idéer kring projekten, me-
nar Per Mickwitz att en sådan liten risk all-
tid finns. 

– Men jag bedömer att vi har en öppen 
kultur där forskarna är beredda att dela med 
sig av sina idéer, säger han.

MARIA LINDH
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FORSKARREKRYTERING. Inom några år 
kommer flera naturvetenskapliga 
profilforskare med tunga anslag att 
gå i pension. För att trygga tillväx-
ten lanseras nu en ny typ av för-
månliga lektorat som ska attrahera 
unga forskare från hela världen.

Totalt rör det sig om fyra nyinrättade tjäns-
ter. Det som utmärker de sexåriga lektora-
ten är att de inte är ämnesbundna, utan kan 
sökas av forskare från alla naturvetenskapli-
ga discipliner. Förutom ett startbidrag knyts 
både en postdoktor och en doktorand till 
tjänsterna.

– Det pratas mycket om rekryteringar. 
Och det är samma story hela tiden. Vi ska 
minska internrekryteringen, bli mer interna-
tionella och erbjuda bättre villkor. Men det 
händer väldigt lite. Det här är ett steg mot 
en ny rekryteringsnorm, säger Anders Tun-
lid, vicedekan för forskning på Naturveten-
skapliga fakulteten.

INSPIRATION har hämtats från Umeå univer-
sitet som nyligen utlyste fem liknande tjäns-
ter inom naturvetenskap. Till dessa sökte cir-
ka 500 forskare från hela världen och nivån 
var generellt mycket hög.

– Jag hade så klart önskat att vi kunde 
utlysa fler tjänster. Men tack vare vårt myn-
dighetskapital har vi fått loss fyra stycken nu 
och förhoppningsvis fyra 2023. Det här är 
en satsning som kommer att göra oss star-
kare i konkurrensen, säger Anders Tunlid.

Forskningen vid Naturvetenskapliga fa-
kulteten är av tradition stark. Men enligt 
Anders Tunlid bygger den till stor del på 
en klick väldigt duktiga individer som va-
rit framgångsrika med att få anslag från till 
exempel Vetenskapsrådet, Formas, Wallen-
bergstiftelserna och Europeiska forsknings-
rådet. Dessa forskare är idag utspridda över 

Naturvetenskap vill locka 
unga forskare med nya lektorat

fakultetens institutioner, vilket är bra.
– Men vi brottas samtidigt med stora 

pensionsavgångar. För att hålla ställningar-
na måste vi knyta till oss yngre forsknings-
ledare som inom tio år tillhör toppen i Sve-
rige. Jag tror att den här satsningen är ett 
sätt att locka till oss sådana personer, sä-
ger han.

FORSKNINGSUTVÄRDERINGEN RQ20 som 
gjordes förra året har också varit viktig i ska-
pandet av de nya tjänsterna. Flera paneler 
tryckte på vikten av att erbjuda forskarna 
bättre villkor. Initialt kostar det mer, men lö-
nar sig med största sannolikhet i längden.

– Om vi börjar rekrytera på det här sättet 
tror jag att vi kommer att få tillbaka pengar-

OM LEKTORATEN

De fyra lektoraten kan sökas fram till 
mitten av februari. En av tjänsterna 
kommer att vikas åt sökande som 
använder metoder eller tekniker 
som finns eller kommer att finnas vid 
MAX IV eller ESS.

Anders Tunlid, vicedekan för forskning vid Naturvetenskapliga fakulteten, hoppas att de nya 
tjänsterna, som ska vara tillsatta i juni 2022, ska locka unga forskare från hela världen.

na många gånger om i form av framtida an-
slag. Min vision är att ha en minst lika stark 
forskning vid fakulteten 2030 när pensio-
närsgänget försvunnit, säger Anders Tunlid.

TEXT & FOTO: JOHAN JOELSSON



LUM NR 5 | 2021     9

HUMANIORA. ”Pensionärsstudier” 
eller ”lyxläsning” är felaktiga före-
ställningar som trots en allt positi-
vare syn på humaniora och teologi 
håller sig kvar. Men en ny alumn-
rapport visar på de humanistiska 
ämnenas relevans och nytta såväl på 
arbetsmarknaden och för samhället i 
stort som för individens utveckling.

Historikern Isak Hammars alumnrapport 
Humanistisk kunskap och kompetens kom 
ut i dagarna. En viktig poäng i det fortsatta 
arbetet är nu att bredda synen på humanis-
tiska ämnen hos arbetsgivarna. 

– Ett slående resultat av enkäten var att 
en så stor andel av alumnerna fick jobb och 
på så många olika ställen – och att de be-
hövdes där. Vår initiala reaktion var ”Wow, 
vi visste att vi var bra, men inte att vi var så 
bra!”, säger Sara Håkansson, prodekan för 
grund utbildningen på HT-fakulteterna.

Den senaste alumnrapporten Humaniora 

i yrkeslivet kom ut 2008 och sedan dess har 
associationerna till humaniora blivit alltmer 
positiva i samhället. 

DEN FÖRÄNDRADE INSTÄLLNINGEN märks 
på många ställen, till exempel i forsknings-
propositionen och genom näringslivets 
efter frågan av breda kompetenser. Många 
marknadsledande industrier, som exempel-
vis spelbolag, söker också kreativa, bildade 
människor med generiska färdig heter. Det 
finns även en aktiv internationell diskus-
sion kring betydelsen av humanistiska ut-
bildningar. 

– Världen står inför helt andra utmaning-
ar idag än för tio år sedan. Klimathot och en 
större polarisering i samhället är exempel på 
komplexa problem som kräver humanistis-
ka kompetenser som problemlösning och 
analys förmåga, säger Isak Hammar.

Det har samtidigt skett en inomakade-
misk diskussion som har lett fram till en mer 
artikulerad och självsäker humaniora det se-

naste decenniet. Ett av startskotten bakom 
den var när Svenskt näringslivs skrift Kon
sten att strula till ett liv: om ungdomars irr
vägar mellan skola och arbete kom ut 2011. 
Den ifrågasatte starkt humanioras samhälls-
relevans och ord som ”hobbykurser” och 
”nöjesstudier” var återkommande i den. 

– Det hårda påhoppet fick stora negativa 
konsekvenser för humaniora, men startade 
också en motreaktion som var så kraftig att 
Svenskt näringsliv senare tog avstånd från 
vissa delar i skriften, säger Isak Hammar. 
Den ledde också till en självrannsakan och 
mobilisering inom humaniora som tvingade 
oss att vässa våra argument för de humanis-
tiska ämnenas betydelse för en sund sam-
hällsutveckling, fortsätter han.

DEN NYA RAPPORTEN har ett särskilt fokus 
på arbetsmarknad och arbetslivskoppling, 
men också på kompetenser och identitet. 

– Humaniora och teologi är brett och 
innefattar väldigt mycket, både studier där 
kopplingen till arbetsmarknaden är given, 
som bibliotekarie och lärare, och sådana där 
den inte är lika självklar, säger Isak Hammar.

Han berättar vidare att rapporten visar 
att överväldigande många av alumnerna 
upplever att de i arbetslivet har nytta av de 
generiska färdigheterna som en humanis-
tisk utbildning ger, som självständigt arbete, 
tidsplanering, samhällsanalys, källkritik och 
informationshantering.

Tanken med enkäten var att den skulle 
spegla studenter inom humaniora och teo-
logi på ett rättvisare sätt än vad Student-
barometern kunnat, och att resultatet sedan 
skulle användas i studievägledning, kurs-
utveckling, men också i lobbyverksamhet. 

Rapporten ska nu användas både inåt 
och utåt. Trots att den tydligt pekar på att 
humanisten är både bildad och högst an-
vändbar på arbetsmarknaden visar statis-
tiken att humanister har något svårare att 
få arbete än de med samma examensnivå 
inom andra områden. 

– Svårigheten att få jobb ligger inte i hu-
manisters reella kompetenser, utan i en bris-
tande kunskap hos arbetsgivarna om vad 
studenterna kan efter studier i humaniora, 
säger Sara Håkansson. 

TEXT & FOTO: GISELA LINDBERG

Ny alumnrapport visar på
humanioras vikt i arbetslivet

Isak Hammar och Sara Håkansson är glada över hur bra det har gått för HT:s alumner. 
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aktuellt.

SAMVERKAN. Man måste ha respekt 
för att samverkan tar tid och inte 
alltid är så enkel att få till. 

Det menar organisationsforskar-
en Louise Bringselius som  nyligen 
drog igång Institute for  Public 
Affairs, INSPA,  tillsammas med 
 forskare från Samhälls veten skap-
liga fakulteten och Ekonomihög-
skolan. 

Under sina år som forskningsledare för Tillits-
delegationen skaffade sig Louise Bringselius 
ett stort nätverk bland såväl politiker som 
praktiker och forskare med offentlig verk-
samhet som intresseområde. 

– Det finns ett stort behov av att mötas 
och genom Institute for Public Affairs har 
jag velat ta tillvara och bygga vidare på de 
kontakter som jag skaffat genom åren, sä-
ger hon. 

Louise Bringselius ser institutet som ett 
verktyg för forskare att bli mer aktiva i sam-
hällsdebatten, fast på deras egna villkor.

– I dag bidrar forskare med fakta  medan 
det ofta är andra som gör analysen, säger 
hon. Forskare borde vara modigare och 
sticka ut hakan mer, men inom akademin 
finns en kultur som motarbetar detta och 
tycker att det är oseriöst. 

Man kanske är rädd att verka för poli-
tisk och att ens forskning därmed inte 
tas på allvar?
– Ja, det är en balansgång. Vi vill så klart inte 
ha någon plakatforskning men vi är heller 
inte betjänta av en ny ytterlighet där vi inte 
vågar göra analysen.

Just nu har institutet fyra olika teman: 
”Byråkratens samvete” som leds av statsve-
taren Niklas Altermark; ”Tillit och styrning” 
som leds av Louise Bringselius, föreståndare 
för institutet; ”Staden” som leds av Cecilia 
Cassinger, forskare i strategisk kommunika-
tion; och ”Sverige och framtiden” som leds 
av nationalekonomen Andreas Bergh.

Niklas Altermark forskar om funktions-
hinderpolitik och socialförsäkringssystem. 

Fler forskare i samhällsdebatten
målet för nytt institut

Han har ägnat sig mycket åt samverkan, 
särskilt efter en uppmärksammad bok ”Av-
slagsmaskinen” som gavs ut förra året.

– Innan hade jag en brokig korg med 
en rad olika samverkansuppdrag. Nu har 
jag lagt mycket i INSPA-korgen, säger han. 
Det är spännande att vi tillsammans tänker 
fram hur vi bedriver vår utåtriktade verk-
samhet.

ÄN SÅ LÄNGE prövar forskarna olika koncept 
för att se vad som funkar bäst: webbinarier 
med forskare, beslutsfattare och andra sak-
kunniga, poddar, en rapportserie (där na-
tionalekonomen Fredrik NG Andersson står 
bakom den första publikationen). Flaggskep-
pet är Fredagsmagasinet, en TV-inspelning 
där de fyra temaledarna diskuterar forskning 
om offentlig verksamhet.

– Vi är ofta inte överens när vi diskute-
rar, säger Niklas Altermark. Men precis som 
inom forskningen har ju processen, när vi 
prövar olika argument med varandra, ett 
värde i sig. 

Andreas Bergh, 
Louise Bringselius, 
Niklas Altermark 
och Cecilia 
Cassinger leder 
institutets fyra 
teman. Här vid 
inspelning av 
Fredagsmagasinet.
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 spridas, säger John Westerlund och berät-
tar att man tidigare försökt skänka begag-
nade datorer till bland annat Baltikum men 
att det inte fungerade enligt regelverket.

Sen är det upphandlingslagen som 
innebär att de organisationer eller före-
tag som är inkopplade på datorhantering-
en måste vara korrekt upphandlade och 
godkända. 

John Westerlund säger också att det är 
få av dagens datorer som håller så mycket 
längre än garantitiden. Han jämför med 
vad exempelvis en Mac-dator kostade för 
tjugo år sedan och konstaterar att dato-
rerna är mycket billigare idag på bekost-
nad av användningstiden. 

– Kvaliteten är sämre. Och ofta kan 
inte gammal utrustning uppdateras med 
de senaste versionerna av operativsystem 
och programvaror. Vi kan inte ha teknisk 
utrustning som inte kan säkerhetsuppda-
teras för då äventyras universitetets infor-
mations- och IT-säkerhet.

Det, tillsammans med att det kos-
tar för mycket både i förlorad tid för an-
vändaren och för teknikerna att hålla liv 
i gammal utrustning, gör att längre an-
vändningsperioder för datorerna inte är 
något som John Westerlund förespråkar.

MARIA LINDH

HÅLLBARHET. – Det är inte ekono-
miskt försvarbart att förlänga 
användnings tiden på universite-
tets datorer. 

Det säger IT-direktör John Wes-
terlund apropå den kartläggning 
som masterstudenterna i klimat-
strategi gjort med slutsatsen att 
datorsvinnet vid LU är omfattande. 

LUM skrev i förra numret om studenternas 
utvärdering av universitetets återanvänd-
ning av teknik inom ramen för kursen ”Till-
lämpad klimatstrategi”. De menade att 
universitetets hantering av datorer är rö-
rig på grund av decentraliseringen och att 
det inte finns någon samstämmighet kring 
datoråteranvändning. ”De flesta byter ut 
sin dator efter tre, fyra år oavsett om den 
fungerar eller inte.” Men studenterna hit-
tade också exempel där datorerna använ-
des tills de gick sönder och sen slängdes i 
en container. Studenterna rekommende-
rade längre användarperioder både för att 
minska omsättningen av teknik och för att 
underlätta för medarbetarna som vant sig 
vid sin dator. 

John Westerlund menar att det är 
mycket dyrare att laga trasiga datorer än 
att köpa nya. Och att det är de ekonomis-
ka aspekterna som styr liksom de hårda 
regelverken när det gäller dator hantering.

– Först och främst är det delegations-
ordningen som innebär att ansvaret lig-
ger i linjeorganisationen. Varje fakultet 
har ansvar för sin egen datorhantering. 

Och eftersom datorerna är statens 
egendom får de inte säljas eller överlåtas 
eller kastas i en container.

– Det finns en risk för att känsliga upp-
gifter ligger kvar i datorerna och kan 

DATORÅTERVINNING
LU har upphandlat en återvinnings-
tjänst från företaget Inrego som tar 
hand om förbrukad IT-utrustning. 
Den centrala delen i avtalet är att 
Inrego har verifierade processer för 
att säkerställa att all information ra-
deras innan utrustningen eventuellt 
säljs vidare eller återvinns. 

Mycket talar mot 
längre datoranvändning

Hur når ni rätt målgrupp? 
– Jag vill inte fastna för mycket i målgrupps-
tänk för då kanske man missar några som 
är verkligt intresserade, säger Niklas Alter-
mark. Genom att vara lättillgänglig vill jag 
samverka med allt från välfärdens anställda 
till beslutsfattare.

Det finns ju andra verksamheter vid 
LU som ägnar sig åt samverkan. Var 
det en självklarhet att starta något 
nytt?
– Jag tycker att det måste finnas utrymme 
för att starta nya centra efter behov, säger 
 Louise Bringselius. Mängden grupperingar 
beror nog på universitetets organisation. In-
delningen i institutioner och fakulteter läm-
par sig någorlunda för undervisningen, men 
sämre för forskning och samverkan som till 
sin natur är gränsöverskridande. 

Louise Bringselius hade dock gärna sett 
att universitetet avsatte mer resurser för 
samverkan och tog ett mer samlat grepp 
för att dra nytta av olika kompetenser och 
minska dubbelarbete, där det går. 

– Som det är idag kan nya initiativ uppfat-
tas som utmanare och kanske till och med 
motarbetas. ULRIKA OREDSSON

IT-direktören:

Andra samverkansnätverk 
som arbetar mot offentlig sektor

• Centrum för ledning av offentliga 
organisationer (CLOO) – nybildat 
tvärvetenskapligt centrum som 
bland annat arbetar med frågor om 
hur offentlig sektor leds, organise-
ras och styrs. 

• CROCUS – tvärvetenskapligt nät-
verk som fokuserar på kulturella och 
kreativa näringar och för att skapa 
en dynamisk och levande miljö som 
stärker både forskning och under-
visning vid Campus Helsingborg. 

• Institute for Sustainability Impact 
(ISI) – miljö vid Ekonomi hög  skolan 
med fokus på hållbarhet. 

• Kommunalekonomisk forskning 
(KEFU) – grupp för forskning inom 
ekonomisk redovisning och styr-
ning. 
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Svenskarna äter mest godis i hela världen och under julen blir 
det värre än vanligt. Som nutritionist försöker Emily Sonestedt 
 begränsa sockerintaget inte minst hos sina egna barn, men faller 
själv ibland för favoritgodiset vingummi. Etnologen Håkan 
 Jönsson berättar vilken hög status det söta och det feta har haft 
genom historien. Och nog står sig sockret än som något lyxigt 
”sweet life”. 

Etta på 
sockertoppen

foto: pownibe/mostphotos
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Julen är årets största mathelg 
och under flera veckor frossar vi 
i skumtomtar, knäck, julmust och 
marsipangrisar. Emily Sonestedt är 
socker forskare med tre egna barn 
och hon kämpar precis som vi andra 
med att begränsa sockerintaget. 

Sedan lösgodiset introducerades på 
1980- talet har godiskonsumtionen i Sveri-
ge ökat från 10 till 15 kg per person och 
år. Idag äter svenskarna mest godis i hela 
världen. Våra högtider är också nära sam-
mankopplade med sötsaker och för många 
slutar firandet med magont och viktupp-
gång. Emily Sonestedt är forskare inom nu-
tritionsepidemiologi och studerar hälso-
effekter av ett högt sockerintag. Hennes 
forsknings intresse för socker började när 
hon med verkade i expertgruppen för nord-
iska närings rekommendationer.

– Jag hade tidigare visat att skadliga 
blodfetter främst hade samband med sock-
erarter och inte fett. Detta var nytt då man 
tidigare hade trott att det framför allt var 
fettet som var boven. När vi började arbetet 
i expertgruppen, insåg jag hur lite forskning 
som faktiskt fanns inom området.

SEDAN DESS har hon fortsatt studera 
svenskarnas godisvanor. Men forskning om 
socker är inte helt enkel. I Emily Sonestedts 
studier får deltagarna själva rapportera vad 
de äter – något som innebär vissa svårig-
heter. Dels är det lätt att glömma vad man 
stoppar i sig eller så väljer man mer hälso-
sam mat under just de dagar som rappor-
teringen gäller. Som ett mer objektivt mått 
på hur mycket socker deltagarna har fått i 
sig, mäter forskarna därför även fruktos och 
sackaros i urinen. 

– Däremot finns det en hel del studier 
gjorda på läsk, som anses ”farligare” än 
godis, eftersom det är lätt att dricka sig till 
för mycket kalorier. Man vet sedan tidigare 
att konsumtion av läsk tydligt är kopplad till 
hjärtkärlsjukdomar, fetma och inte minst typ 

2- diabetes. Därför anser jag att man borde 
införa läskskatt även i Sverige – precis som 
man gjort i många andra länder. 

DAGENS REKOMMENDATIONER är att max 
10 procent av vårt energiintag bör komma 
från tillsatt socker, men speciellt hos många 
barn är den siffran avsevärt högre. Socker 
finns även dolt i åtskilliga livsmedel som till 
exempel yoghurt, flingor och ketchup. Inne-
hållsförteckningarna är ofta otillräckliga vil-

EMILY SONESTEDT 
TITEL: Forskare i nutritionsepi-
demiologi – studerar sambandet 
mellan matvanor och hälsa
ÅLDER: 41 år
FAMILJ: Man och tre barn på 1, 7 
och 9 år
FAVORITGODIS: Vingummin – helst 
röda och svarta

ket gör det svårt för gemene man att räkna 
ut hur mycket tillsatt socker man får i sig. 

– Något som också påverkar oss är våra 
gener. Vi har sett att personer med en 
 variant i FGF21-genen äter mer socker än 
de som saknar denna variant.

Under senare år har vissa producenter 
bytt ut sockerarter i godiset mot koncen-
trat av fruktjuice – något som marknadsförs 
som ”äkta frukt”. 

– Det är lite fult, för det gör att konsu-
menter blir lurade att tro att till exempel vin-
gummi innehåller en viss procent frukt. Men 
det finns ingen näring kvar, utan godiset 
innehåller lika mycket socker som tidigare. 
Det finns även myter om att lightprodukter 
och sötningsmedel är cancer framkallande, 
triggar sötsuget och påverkar tarmfloran. 
Men det finns inget som pekar på att de 
skulle innebära fler skadliga hälsoeffekter, 
utöver de som finns med tillsatt socker.

MED TRE EGNA barn tycker hon själv att 
det är en ständig kamp för att hålla sockret 
borta. Hennes barn får lördagsgodis – men 
ibland är det barnkalas andra dagar i veckan 
och med Lucia och julfirande i antågande är 
det svårt att stå emot. 

– Jag köper bara godis så att det ska 
räcka på lördagen, för att undvika att vi ska 
ha kvar något hemma. Men vi lever i en kul-
tur där vi firar våra högtider genom att äta 
sötsaker så ibland är det svårt. Man får helt 
enkelt sträva efter någon typ av balans. 

TEXT & FOTO: ÅSA HANSDOTTER

En ständig kamp mot sockret

”Personer med en 
 variant i FGF21-genen 
äter mer socker än 
de som saknar denna 
variant.”

Det gäller att hitta en balans i sockerintaget, 
menar Emily Sonestedt, som själv gärna äter 
vingummin. Men bara ibland.
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berättar etnologen och matforskaren Hå-
kan Jönsson. 

Att socker står för något bra eller lyxigt 
har gjort sitt avtryck också i språket där det 
symboliserar det goda och det som är bra, 
som i ”sweet life”, ”någon är söt” och i det 
danska ”er du sød at gøre det?”. 

RÖRSOCKRET var ett av de första livsmedel 
som exporterades världen över. Så man kan 
säga att det var på sockerplantagerna i den 
nya världen i Karibien och södra USA som 

Socker – lyxvaran 
som blev vardagsmat
Årets sötaste helg står för dörren. 
Kanske bakar du pepparkakor, läg-
ger in sill, kokar knäck och sötad 
risgrynsgröt. Men vad betyder det 
söta för oss och vad är historien 
bakom sockrets intåg i vår vardag?

– Det söta och det feta har ganska långt till-
baka haft hög status. Därför har det varit 
naturligt med något sött som gåvor eller att 
bjuda på vid fest och högtider så långt till-
baka i tiden som det finns historiska källor, 

Från att först ha varit en lyxvara gick det förvånansvärt snabbt för sockret att nå de breda folklagren. 
Här dricker en man vid Skönviks sågverk kaffe på bit. foto: norrlandsbild

den globala livsmedelsindustrin tog form.
Sockret kom ungefär samtidigt som 

kaffe, te och kakao under sent 1700-tal 
till  Europa. De hängde ihop och dryckerna 
dracks sötade. 

– De var givetvis lyxartiklar från början, 
men också ett av de första exemplen på 
hur sådana spred sig. Det tog bara några 
år tionden från att kaffe med socker var en 
lyx vara till att det dracks av bönder och ar-
betare. En ovanligt snabb process, säger Hå-
kan Jönsson.

Etnologerna Håkan Jönsson och 
Simon Halberg. foto: gisela lindberg
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som sägs kunna orsaka olika sjukdomar.
– Egentligen vet vi väldigt lite om vad 

som är bra när det gäller mat. Vi ska kom-
ma ihåg att äta är en viktig del av mänskligt 
liv på så många sätt, säger Håkan Jönsson. 
Det vi vet är bra, är att äta varierat, att inte 
vara stressad när man äter och att äta i ett 
trevligt sammanhang, fortsätter han.

SÖTSAKER OCH MAT är bra redskap att bin-
da samman människor. Att äta ihop och att 
umgås medan man lagar mat skapar rela-
tioner. 

– Ofta är det en person som lagar mat, 
men när det gäller kakbakande och go-
distillverkning är det närmast ett rituellt 
undan tag eftersom det passar bra att göra 
tillsammans och något vi till exempel gör 
inför julen.

– Det är ju tradition att avsluta en måltid 
med något sött. Annars känns det som att 
något fattas. Varför ändra på ett vinnande 
koncept? säger Håkan Jönsson.

Vad tycker ni själva är ett måste att 
äta av sötsaker under julen?
– Pepparkakor, säger Håkan Jönsson.

– Flødekarameller på lolländskt socker 
och havssalt, menar Simon Halberg.

GISELA LINDBERG

Flødekarameller 
på lolländskt socker 
och havssalt
Ingredienser
• 5 dl vispgrädde
• 250 g socker
• 120 g glukossirap
• 1 matsked flingsalt

Så här gör du!
• Häll grädde, socker och glukos-

sirap i en stor gryta och koka 
upp.

• Låt det koka i 35–45 minuter. 
När karamellen kokar kommer 
det att bubbla mycket, så se 
till att det finns gott om plats i 
grytan.

• Rör i grytan emellanåt, men inte 
för ofta. När karamellmassan 
släpper från botten och har en 
tjock och seg konsistens samt en 
temperatur på 120 grader är den 
färdig. 

• Häll i salt, rör om och häll kara-
mellmassan i en form på cirka 
16×16 cm, som är fodrad med 
bakplåtspapper.

• Låt karamellen stå och svalna på 
köksbordet i minst tre timmar. 
Skär sedan karamellerna i den 
storlek du önskar.

• Slå gärna in karamellerna i 
smörgås papper (så klibbar de 
inte ihop) och förvara dem i 
kylskåp. 

Betydelsen av socker märks än idag till 
exempel genom att odlingen av socker betor 
var den sista gröda som EU avreglerade. 

Men konsumtionen av socker som den 
ser ut idag är ett väldigt sent fenomen. 

– Egentligen är det bara under de senas-
te 150 åren som sockerförbrukningen tagit 
fart på allvar, säger Håkan Jönsson. 

ETNOLOGIDOKTORANDEN Simon Halberg, 
som forskar på landskapets förändring  efter 
sockerbetans inträde i Skåne och på Lolland 
i Danmark, berättar:

– Sockerbetsodlingen började på 
1880-talet i Skåne och det förändrade både 
landskapet och jordbruket radikalt.

Tidigare tillämpades skiftesbruk och jor-
darna kunde återställa ekologin naturligt 
och behöll den biologiska mångfalden.

– På den jord som skulle ha legat i träda 
började man nu odla sockerbetor. Följden 
blev att jorden aldrig fick återhämta sig och 
led därför brist på näring. På grund av det-
ta infördes handelsgödsel och sedan konst-
gödning, berättar Simon Halberg.

– Sett ur ett helikopterperspektiv föränd-
rar sockerindustrin hela landskapet till en 
stor industrialiserad och centraliserad pro-
duktionsapparat i slutet på 1800-talet, sä-
ger Simon Halberg.

Det byggdes järnvägar och i anslut-
ning till dem uppfördes fabriker. Detta är 
bakgrunden till att Skåne har det tätaste 
järnvägs nätet i Europa. Arlöv, Örtofta och 
Köpinge bro är några av de stationer där 
det låg sockerbruk.

HÅKAN JÖNSSON MENAR att 
man ska vara försiktig med 
att fördöma vad andra 
äter, till exempel deras 
konsumtion av socker. 

– Så fort det är jul 
kan man se rubriker som 
”Hur gör vi julbordet 
nyttigare?”. Problemet är 
inte julbordet, utan att det 
bör vara skillnad mellan fest 
och vardag. 

Det är inte ovanligt med 
skrämselartiklar i tidningar om födo-
ämnen, som det ”farliga vita  sockret”, 
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Sjukskrivet

Att vara öppen och dela med sig av 
sin cancersjukdom gynnar inte minst 
forskningen. Åsa Mohlin är läkare och 
forskar på de patografier som kommit ut 
på senare tid. Syftet är att förbättra reha-
biliteringen för bröstcancerpatienterna. 

Evelina Lindén (bilden), kom-
munikatör på Historiska museet och 
NanoLund, valde Facebook som sitt 
cancerforum. Där kunde hennes 
 vänner och arbetskamrater följa för-
loppet med hennes bröstcancer och 
hon fick behålla sina friska samtal när 
hon träffade dem.
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– Som att jag körde en snabb bil, 
men hade marginal att väja före 
bergväggen.

Så beskriver Evelina Lindén upp-
levelsen av sin cancertumör som 
var aggressiv, men behandlingsbar. 
Genom att vara öppen om sin sjuk-
dom och dela bilder som visade hur 
hon mådde på Facebook kunde hon 
behålla samtalen om det friska livet 
med sina vänner.

– Det var så skönt att cancerdiskussionen 
hade sitt eget forum och att ingen heller 
behövde viska bakom min rygg och und-
ra hur jag mådde egentligen. Allt fanns på 
Face book.

DET VAR I DECEMBER för tre år sedan som 
Evelina Lindén fick beskedet att den man-
delstora knölen hon känt i sitt vänstra bröst 
var en elakartad aggressiv tumör som måste 
behandlas med operation, cellgifter, strål-
ning och antihormoner. Då som nu jobbade 
hon som kommunikatör på Historiska muse-
et som hade varit stängt ett par år och som 
äntligen var färdigrenoverat.

– Det första jag tänkte när jag märkte 
knölen, var att jag inte hade tid att vara sjuk 
– vi hade ju ett museum att inviga…

Den andra tanken, och kanske det job-
bigaste av allt, var att berätta för sina ton-
årssöner. 

– Jag såg inte cancerbeskedet som en 
dödsdom, men jag var väldigt rädd för att 
mina söner skulle bli rädda och oroliga. 

Evelina Lindén lyckades i alla fall  skjuta 
upp operationen till dagen efter sin  äldste 
sons 16-årsdag och opererades en av 
de  sista dagarna i januari 2019. Ganska 
o dramatiskt, med hemgång samma dag, 
men läkaren ville sjukskriva henne på  heltid 

 under hela  behandlingen som skulle vara 
över sommaren.

– Men jag ville jobba och gick tillbaka 
 efter operationen, innan cellgiftsbehand-
lingarna skulle börja. Vardagssamtalen med 
bland andra snickarna som jobbade i muse-
et var viktiga för mig.

DÄREFTER VAR HON HELT SJUKSKRIVEN 

 under cellgifter och strålning och gick till-
baka på deltid i september samma år. Det 
tog också ett tag innan Evelina Lindén be-
stämde sig för att gå ut på Facebook med sin 
sjukdom. Hon har stora delar av sin vänkrets 
där, många gamla studie- och arbetskom-
pisar, men framför allt de hon jobbar med 
nu liksom sina släktingar. Hon fick rådet att 
dela med sig av sin vän och journalistkolle-
ga Andreas Ekström, som varit öppen med 
sin kroniska leverinflammation som krävde 
transplantation. 

– Han sa att jag skulle göra mig själv 
en stor tjänst genom att gå ut med det – 
att slippa dra sjukdomsläget varenda gång 
man träffade någon. Och det hade han rätt 
i,  säger Evelina Lindén.

DEN ABSOLUT ÖVERVÄGANDE DELEN av 
 reaktionerna hon fick var stöttande, men 
det fanns också de som ifrågasatte att hon 
så blint litade på de råd hon fick av teamet 
som behandlade henne. Det var ett ifråga-
sättande som inte fungerade.

– Ett par vänskaper rök. Men å andra 
sidan fanns det flera som trädde fram ur 
 kulisserna och blev väldigt viktiga.

Bilderna som Evelina Lindén delade med 
sig av till en början visade henne hårlös och 
ibland från behandlingsrummet med slang-
en, picclinen, som transporterade cell-
gifterna till hjärtat varifrån de pumpades ut 
i kroppen. Men när även ögonbrynen föll 

Cancerresan på Facebook
öppnade för friska samtal 

Facebook-bilder som Evelina Lindén delade 
med sina vänner under sjukdomstiden. t
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gick gränsen för vad hon kunde stå ut med.
– Ytan är viktig och jag vägrade gå runt 

utan ögonbryn så jag gick till en tatuerare 
som hjälpte mig med det, säger hon och 
berättar att det var enda gången hon gick 
emot vården som avrådde henne på grund 
av infektionsrisken.

– Men annars var jag en lydig patient och 
gjorde precis som de ville. Jag lever ju i uni-
versitetsvärlden och tror på vetenskapen.

EVELINA LINDÉN LÄRDE SIG också att knyta 
vackra turbaner av sidensjalar och när som-
maren kom var det snygga hattar som gäll-
de. Bilderna på Facebook blev allt positiva-
re. Men den stora tröttheten kunde varken 
tatueras eller kläs bort. Hon bad om några 
behandlingsfria sommarveckor vilket inne-
bar att hon sköt upp strålningen som egent-
ligen skulle startat tätare inpå cellgifterna. 
De veckorna tillbringade hon vid havet i Bo-
huslän och Halland och firade bland annat 
sin pappas 70-årsdag.

– När jag gick till stationen för att ta tåget 
tog det mig en halvtimme. När jag kom till-
baka tog samma sträcka tio minuter.

När strålningen sedan startade kom en 
del av tröttheten tillbaka. Hon cyklade till 
onkologen varje vardagsmorgon i fyra veck-
or och sedan hem och sov. Behandlingen var 
framgångsrik och hon förklarades cancerfri 

– Dessutom har Susan Sontag redan skri-
vit allt som behöver sägas i boken Illness as 
Metaphor – jag har inget att tillägga. 

HON FÖRSÖKTE LÄSA LITE av de patient-
berättelser som kommit i bokform nu under 
senare tid, som Yvonne Hirdmans Behand
lingen och Kristina Sandbergs En ensam 
plats, men deras berättelser slog inte rot 
i henne. Det gjorde däremot Sara Danius 
vinter prat från 2014, då hon berättade om 
sin pågående cancerbehandling. 

– Cancer är inte likadant för någon. Och 
jag orkade knappt läsa när jag var som 
sjukast, men hittade till ljudböcker na och 
kunde promenera omkring och lyssna på 
allt från Per Anders Fogelström till Karin 
Smirnoff. 

OCH DÅ FYLLDE OCKSÅ FACEBOOK sin funk-
tion. Nu känns den kanalen inte så viktig 
längre – men i höstas la hon upp en ny, kan-
ske lite oväntad, bild på sig. Roendes i en 
eka i en sjö.

– Cancern blev en välbehövlig väckar-
klocka för mig. Livet är inte oändligt utan 
de drömmar man har måste man själv se 
till att uppfylla. Jag har alltid önskat mig en 
egen båt!

TEXT: MARIA LINDH
FOTO: KENNET RUONA

drygt ett år efter beskedet om den aggres-
siva tumören. Men under fem år ska hon 
fortsätta med antihormontabletterna för 
att förebygga återfall.

– Det kommer att bli sammanlagt 1 827 
tabletter som jag har tagit när de åren har 
gått, säger hon men är tacksam över att be-
handlas för säkerhets skull. 

ÖVERHUVUDTAGET känner sig Evelina 
 Lindén väldigt väl behandlad och bemött 
av vården på alla plan. Hon märker inte 
av det glapp som forskarna menar finns 
 mellan sjukhusvården och primärvården. 
Dock tycker hon att det är anmärkningsvärt 
att Försäkringskassan gör egna medicinska 
bedömningar av patienters arbetsförmåga, 
ibland helt annorlunda än de läkare som be-
handlar och träffar patienterna.

– Alldeles för mycket av läkarnas tid går 
åt till att välja rätt sorts formuleringar i sjuk-
intygen för att inte stöta på patrull hos För-
säkringskassan, säger hon.

EVELINA LINDÉN, som är en skrivande per-
son och alltid har skrivit mycket dagbok, 
är lite förvånad över att hon inte skrivit så 
mycket under sin sjukdom. Hon har många 
gånger fått frågan om hon inte skulle skri-
va en bok om sin cancer, men känner inte 
 något behov av det.

Idag är Evelina Lindén fri från sin bröstcancer och dagarna med Facebook-uppdateringar iförd turban ligger bakom henne. Då fyllde Facebook 
en viktig funktion för att hålla hennes vänner uppdaterade så att hon slapp prata sjukdom med alla när de möttes.

t
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Cancersjukas berättelser om sjuk-
dom, vård och behandling utgör ett 
nytt forsknings material inom det 
tvärvetenskapliga området medi-
cinsk humaniora. 

Åsa Mohlin är en av forskarna 
inom det fältet. Hon är ST-läkare i 
allmänmedicin och forskar särskilt 
på bröst cancerpatienters sjukdoms-
berättelser. 

– Syftet är att bidra med nya aspekter som 
kan främja fortsatt forskning och utveckling 
av individualiserad rehabilitering vid bröst-
cancer, säger hon.

ATT INGEN CANCERUPPLEVELSE är den an-
dra lik vittnar Evelina Lindén om (se artikeln 
intill). Och på Åsa Mohlins skrivbord tornar 
de självbiografiska böckerna om bröstcan-
cer upp sig. Här finns den senaste, Kristina 
Sandbergs En ensam plats (2021), Yvonne 
Hirdmans Behandlingen: 205 dagar i kräft
rike (2019) och Agneta Klingspors Stängt 
pga hälsosjäl (2010). 

– Sjukdomsberättelserna ger oss indi-
viduella perspektiv på livssituationen efter 
bröstcancerdiagnosen. Dessa berättelser 
kan kanske ge oss ledtrådar till varför da-
gens bröstcancerpatienter inte tycker att de 
får sina rehabiliteringsbehov tillgodosedda, 
säger Åsa Mohlin

HON MENAR att vårdpersonalen bara får 
ögonblicksbilder av patientens situation vid 
sjukvårdskontakterna – den mesta av tiden 
som patienten lever med sin cancersjukdom 
är utanför sjukhuset.

– Vi missar både helheten och detaljerna, 
vilka vi kan få tillgång till genom sjukdoms-
berättelserna där författarna själva väljer vad 
de vill skildra och inkludera i sina berättel-
ser – det vill säga – deras urval av vad som 
är viktigt och av betydelse att berätta om.

Kvinnor som drabbas av bröstcancer ut-
gör en stor och heterogen grupp – därför ser 
också rehabiliteringsbehoven olika ut, säger 
Åsa Mohlin. Olika faser av sjukdomen kan 
också innebära olika rehabiliteringsbehov. 

– Att använda sjukdomsberättelser i 

både forskning och i utbildning av vårdper-
sonal kan vara ett sätt att uppmärksamma 
denna patientgrupps specifika rehabilite-
ringsbehov – genom att just främja det in-
dividuella perspektivet.

MARIA LINDH

Patienternas egna berättelser
en väg till bättre rehabilitering

ST-läkaren Åsa 
Mohlin forskar 
om bröst cancer-
patienters 
sjukdoms-
berättelser 
inom det tvär-
veten skapliga 
fältet medicinsk 
humaniora. 
foto: privat
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ÖNSKAS:

Snabbare puckar
Covid-19 har vänt upp och ner på delar av den vanliga forsknings-
processen. Nationalekonomen Erik Wengström är en av dem som 
från händelsernas centrum har studerat svenskarnas beteenden 
under pandemin. Men det nuvarande finansieringssystemet 
riskerar att sätta käppar i hjulen. Hans önskan: En snabbare pott 
pengar till högaktuell forskning! 
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– Pandemin har varit en intressant tid för 
forskare. Det är helt nytt för mig att jobba på 
det här sättet med så dagsaktuella frågor, 
säger Erik Wengström, professor i national-
ekonomi på Ekonomihögskolan.

Vi möts över Zoom för att prata om en ve-
tenskaplig artikel som han och hans kollegor 
just fått publicerad. Erik Wengström nämner 
att det snart kommer ytterligare en artikel, 
med riktigt spännande resultat. ”Snart” vi-

sade sig betyda en vecka senare, och han 
och medförfattarna talar i radio och tv 
om hur löftet om en  liten ekonomisk be-
löning – 200 kronor – kan öka folks vilja 
att vaccinera sig mot covid-19.

DETTA ÄR ETT exempel på forskning 
som Erik Wengström inte trodde att han 

skulle göra. Ändå har det gått snabbt – sis-
ta delen av studien som artikeln bygger på 
genomförde forskarna sommaren 2021. Två 
månader senare publicerade tidskriften Sci-
ence resultaten online. Hans forskning är 
även i vanliga fall inriktad på just experimen-
tell beteendeekonomi. Hur fattar människor 
beslut som involverar risk? Han har bland an-
nat visat just att risktagande förändras när 
det görs för någon annans räkning. Men säl-

lan har de risker han analyserat gällt sådant 
som pågår just nu, till och med i hans eget liv.

– Ofta tar forskning väldigt lång tid, och 
det tar tid innan den publiceras och upp-
märksammas. Men här upplever jag att det 
gick snabbare och det var lättare att nå ut. 
Kanske hjälpte det att det fanns så lite kun-
skap där i början och samtidigt ett stort sug 
efter just det. Det är ju dessutom svårt att 
forska på beteenden innan de pågår eller 
har ägt rum, säger Erik Wengström.

DET HELA HAR GETT en något stressigare 
 situation som forskare. Det gäller att stude-
ra till exempel vaccinnyheternas påverkan 
på folks beteenden just när det är aktuellt. 
Annars är det för sent.

– Jag upplever att forskning och kun-
skap har varit mer i fokus än tidigare, både i 
 media och bland folk i allmänhet. Pandemin 
har satt ljuset på forskning som process och 
det har folk fått upp ögonen för. Det har va-
rit tydligt att forskarvärlden och samhället 
har lärt sig om pandemin efterhand, säger 
Erik Wengström.

 Samtidigt är just detta också en svårig-
het, inte minst vad gäller det nuvarande 
svenska finansieringssystemet.

FORSKNINGSFINANSIERING 

Forskningen vid svenska universi-
tet finansieras genom dels direkta 
basanslag, dels externa bidrag. 
Bidragen kommer från såväl statliga 
forskningsfinansiärer som företag, 
stiftelser och organisationer samt 
EU. 2017 stod basanslaget för 44 
procent av den totala finansieringen 
för forskning och utbildning på fors-
karnivå. Basanslagets andel varierar 
mellan lärosäten och ämnesområ-
den. Den externa finansieringen 
stod med andra ord samtidigt för 56 
procent av forskning och forskarut-
bildning.

I en fallstudie gjord av Veten-
skapsrådet framgår att institu-
tionerna själva anser att externa 
forskningsbidrag är en viktig kvali-
tetsgranskning och kvalitetssäkring. 
Finansiering från stora prestige-
fyllda forskningsfinansiärer främjar 
forskarkarriären och banar väg för 
ytterligare extern forskningsfinan-
siering.

Ekonomihögskolan vid Lunds 
universitet finansierade under 
2016–2020 i genomsnitt forskningen 
genom 50 procent anslag och 50 
procent bidrag. Som jämförelse 
finansierade Humanistiska och teo-
logiska fakulteterna under samma 
period två tredjedelar via anslag och 
en tredjedel med bidrag. Medicinska 
fakultetens fördelning är 40 procent 
anslag och 60 procent bidrag.

Källa: Externfinansieringens roll 
i svensk högskoleforskning (Veten-
skapsrådet) och Lunds universitet

 – Vi har för lite fakultetsfinansierad 
forskning. Det har inte varit en fördel  under 
pandemin. Jag kan se att till exempel ame-
rikanska kollegor har lättare att äska peng-
ar för något som är aktuellt här och nu. 
 Nästa dag har de i princip pengarna på kon-
tot. Medan i Sverige finns det en tröghet 
i  systemet och risken är att finansieringen 
kommer in för sent i processen. Fakulteten t

Erik Wengström efterlyser snabba forskningsmedel för forskning som inte kan vänta. 
foto: håkan röjder
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borde ha en pott för forskning om aktuella 
 frågor,  säger han.

I Erik Wengströms och hans kollegors 
fall kunde de antingen vrida redan bevilja-
de projekt en smula i riktning mot covid-19 
eller med nöd och näppe pressa in det vid 
sidan om annat. Frågan är: Hade det kunnat 
se annorlunda ut? 

MATS BENNER är sedan början av 2021 
rektor för Ekonomihögskolan. Han är ock-
så professor i forskningspolitik. Han nickar 
igenkännande när jag ber honom ta ställ-
ning till Erik Wengströms uttalande om ”för 
lite fakultetsfinansierad forskning”.

– Det där är en tung fråga som har trös-
kats mycket, säger Mats Benner.

Han menar att tonvikten på externa 
medel är en vanlig invändning mot det 
svenska systemet för forskningsfinansie-
ring. Med fokus på att dra in externa peng-
ar, kommer också fokus på just projekt och 
på korta planerings- och finansieringshori-
sonter.

– Allt ska redovisas. Det kan bli till forsk-
ningens nackdel, eftersom du redan från 
start vet att du måste nå resultat – och det 
snabbt. Visst har det hänt att genombrott 
har skett genom en genial tanke i duschen 
eller på löprundan, men ofta är forskningen 
såväl tung som trög. Den passar inte alltid in 
i treåriga projekt.

I fallet med covid-19-pandemin håller 
nog de flesta med om att det varit livsviktigt 
att forska här och nu, inte om två–tre år.

– Det finns tecken på att den svenska 
modellen, som i hög grad kopplas till pro-
jekt och till externfinansiering, hämmar de 
riktigt krävande forskningsproblemen. Det 
innebär inte att allt ska vara internfinansie-
rat, men nu har vi en utveckling där de inter-
na medlen närmast används som stödfinan-
siering till det externa, i stället för tvärtom, 
säger Mats Benner.

Erik Wengström efterlyser mer snabba 
fakultetsmedel för forskning. Hur stäl-
ler du dig till det?
– Ja, vi borde ha mer snabb finansiering, sär-
skilt för små summor, säger Mats Benner.

– I Storbritannien har forskningsfinansiä-
rerna själva tagit fram en version av snabba 

medel. I övrigt har vi i dag ett system där det 
är trögt att få finansiering, det är trögt att 
få artiklar publicerade i tidskrifter… Något 
måste göras, men det måste finkalibreras 
på ett sätt så att det inte blir godtyckligt.

TIDNINGEN THE ATLANTIC skrev i höstas om 
en nystartad amerikansk organisation som 
gav pengar till covidforskning genom “fast 
grants”, som just en kritik mot det nuvaran-
de tröga systemet. Tidningen skriver att de 
största amerikanska forskningsfinansiärer-
na är ”ökänt långsamma” och att forskare 
lägger bisarrt mycket tid på att söka forsk-
ningspengar, snarare än att faktiskt forska.

– Förr tog det en månad innan du fick 
svar på din forskningsansökan och ett halv-
år att få en artikel publicerad. Nu är det så 
många som vill ha pengar och så många 
som vill publicera, att systemet har korkat 
igen. Vi har fått ett slags köbeteende som 
inte är av godo, säger Mats Benner.

Han menar att något som utmärker ame-
rikanska och brittiska universitet är att de 
ofta har ”small funds” som granskar idéer 
snabbt.

– I Sverige har vi tappat bort det där. Vi 
har modeller och beredningsprocesser, men 
det skulle behövas något som är mer tillits-
baserat, som vår forskare Louise Bringselius 
är inne på. Det ska finnas ett utrymme och 
ett förtroende för att experimentera lite.

Men är det möjligt, rent praktiskt?
– Kruxet är att vi har ett nollsummespel. 
I någon mening är detta en omfördelning 
från något annat. Det gäller att så många 
som möjligt är överens om att det är en bra 
nyordning. Om ambitiösa forskare som Erik 
Wengström går i bräschen och tycker att 
det borde finnas snabbare pengar … Då tror 
jag att det skulle gå att lösa, säger Mats 
Benner.

– Är de redo, så är jag – som rektor – 
redo, säger han.

MEN OM HAN VÄXLAR HATT och svarar mer 
utifrån ett analytiskt forskningspolitiskt per-
spektiv, så menar Mats Benner att det finns 
en poäng med att ha olika sätt att finansiera 
och bedriva forskning. Men nu har tonvik-
ten lagts på projekt och han håller med om 
att det är dags att skaka om det hela.

Utredningen ”Struten” skulle ge en 
samlad översyn av universitets och 
högskolors styrning, inklusive resurs-
tilldelning. Den presenterades i början 
av 2019. Vad hände sen?
– Ingenting. Tanken med ”Struten” var att 
universiteten skulle ha större rådighet över 
sina pengar och sina uppdrag. Men det blev 
en för stor omställning. Flera tunga universi-
tet var dessutom tveksamma till det.

LOUISE LARSSON

t

Ekonomihög-
skolans  rektor 
Mats  Benner 
håller med 
om att det 
 borde finnas 
 bättre möjlig-
heter till snabb 
forsknings-
finansiering. 
foto: johan 
p ersson
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listan.

Transparenta rekryteringsprocesser utan bias, 
partiskhet, är ett av universitetets fokusområden. 
Särskilda processobservatörer, som kan granska 
hela processen, ska nu utbildas. Fysikprofessor 
Tomas Brage leder projektet och här ger han tips 
på vad man bör tänka på.

Fem tips för att hålla 
karriärvägar fria från bias

LÄR KÄNNA KARRIÄRVÄGEN och ta reda på var den 
läcker. Var i karriären från doktor, postdoktor, lektor, 
docent, professor –  faller de flesta ifrån? Och varför? 

Samla in könsuppdelande statistik och gör eventuellt intervjuer 
med till exempel de som har hoppat av. 

GRANSKA HELA REKRYTERINGSPROCESSEN – från 
 valet av område/ämne för den utlysta tjänsten till kom-
munikationen kring tjänsten, annonseringen, intervju-

erna, mottagandet av den nyrekryterade och att organisation 
och kollegor stödjer att hen stannar kvar och utvecklas vid LU. 

MEDVETANDEGÖR NYCKELPERSONER OM DERAS 
EGEN OCH ANDRAS BIAS. Erbjud träning och utbild-
ning för kommittéer, ledare och ordförande om bias 

och hur man kan motivera sin egen och andras bias. Poäng tera 
att bias är en risk och ett hot mot meritokratin, men också en 
fråga om rättvisa och en kvalitetssäkrad process. 

TILLSÄTT OBSERVATÖRER SOM KRITISKA VÄNNER. 
Låt dessa vara med under hela rekryteringsprocessen. 
Kritiska vänner ska befinna sig utanför själva urvals-

processen, gärna från en annan fakultet, och därmed kunna 
identifiera var processen brister. Och de ska vara med och upp-
muntra till en sund och biasfri rekrytering. 

ANTA ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV. Var  öppen 
för att olika kategorier och diskrimineringsgrunder 
är viktiga och kan förstärka varandra. Ett arbete mot 

genus bias kommer också att vara viktigt för att identifiera 
 andra former av bias. 

TEXT & FOTO: MARIA LINDH
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jekt om transparenta 
rekryteringsproces-
ser utan bias.
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H an har digitaliseringan av 
Ravensbrück arkivet bakom 
sig och har nu dykt ner i de 
svenska tidskrifterna från 

1800-talets senare hälft. För Ravensbrück 
fick UB en donation som gjorde det möjligt 
att rätt snabbt göra det tillgängligt och sök-
bart för resten av världen. Men digitalise-
ringen av det svenska trycket måste bibliote-
ket fortsätta att hitta medel till eller klara det 
på sin egen budget, så därför kan det ta tid. 

– Men tack vare vår generösa universitets-
ledning, som beslutat att ge oss en och en 
halv miljon extra om året, får vi möjlighet att 
förstärka digitaliseringsarbetet med två tjäns-
ter, säger överbibliotekarie Håkan Carlsson. 

En hel del finns redan digitaliserat och 
sökbart i sin helhet. UB började med detta 
redan 2001, men mycket av det man gjorde 
då har man fått göra om.

– Tekniken vi använde då håller inte, kon-
staterar Håkan Håkansson. Till exempel är 
upplösningen för låg. 

Men med dagens teknik känner man sig 
trygg. Till och med fibrerna i pappret fram-
går. 

Det är främst England, Nederländerna 
och Tyskland som visar vägen när det gäller 
digitaliseringen av tryck.

– Där ser man det som en demokratifråga 
att göra sitt tryck tillgängligt på nätet, säger 
Håkan Carlsson, som hoppas att den svens-

ka regeringen också ska få upp ögonen för 
det och hjälpa till med finansieringen. 

Sverige, till skillnad mot exempelvis Nor-
ge, har ett mycket omfattande tryckt mate-
rial. I princip handlar det om allt tryck från 
1400-talet fram till igår, förklarar Håkan 
Carlsson, som fastnat lite i tidskrifterna på 
årtalet 1856.

– Då hände precis allt! Frikyrkorna bil-
dades, industrialismen tog fart och bön-
derna kunde började jobba i fabrikerna. En 
 oerhört intressant tid. 

ATT MAN VALT att börja digitalisera tidskrif-
ter från just 1800-talets senare hälft beror 
också på att man slipper ta hänsyn till upp-

Om man lyckas digitalisera en miljon sidor om året 
så tar det mer än tvåhundra år innan allt svenskt 
tryck finns tillgängligt på nätet. Det skrämmer dock 
inte landets sex stora forskningsbibliotek som nu gått 
samman med förhoppningen om att komma ifatt 
resten av Europa.

– I Sverige var vi sena på denna bollen, konstaterar 
bibliotekarie Håkan Håkansson. 

Kapplöpning 
mot tiden

Det är viktigt att digitalisera äldre tryck 
innan det förstörs, menar Idha Holmlund.
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hovsrätten. För att den ska sättas ur spel 
krävs att upphovsmannen ska ha varit död 
i 70 år och med det slipper man tillstånds-
processen. 

DE SEX STORA BIBLIOTEKEN som ingår i 
samarbetsprojektet – Kungliga biblioteket 
i Stockholm och universitetsbiblioteken i 
Göteborg, Uppsala, Stockholm, Umeå och 
Lund – digitaliserar nu tidskrifterna från 
samma tidsperiod och delar upp arbetet 
mellan sig. Det är ingen fara för dubbel-
arbete. Men tiden håller på att rinna ut. Det 
finns risk för att en del av trycket från den 
tiden inte går att digitalisera. Papperskvali-
teten var för dålig. Konservator Idha Holm-

lund berättar att man i mitten av 1800-talet 
ersatte pappret som gjordes av lump med 
maskingjort papper som ibland uppför sig 
som konfetti när man öppnar material där 
det brutits ned. 

– Det är så skört och trasas sönder och 
då går det helt enkelt inte att laga så att det 
håller för att scannas, säger hon. Men vi gör 
alltid vårt bästa och det är inte mycket som 
vi tvingas låta bli att digitalisera. Det är dock 
viktigt att börja nu, säger hon. 

Vid vissa gränsfall är en konservator med 
under avfotograferingen och försöker hålla 
ihop sidorna. En lite tjockare, äldre volym kan 
ta en hel dag att scanna. Idha Holmlund vi-
sar två av UB:s äldsta böcker, en av de första 

böckerna från 1496 med en lagad pärm och 
en helt intakt skrift av Olaus Petri från 1535.

– När dessa väl har digitaliserats kommer 
de att ställas undan och inte plockas ner från 
hyllan fler gånger, säger hon. Såvida inte nå-
gon framför särskilda skäl för att få titta på 
det fysiska materialet.

TEXT: MARIA LINDH
FOTO: KENNET RUONA
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Håkan Håkansson (främst i bild) och hans kollegor digitaliserar det svenska trycket. Överbibliotekarie 
Håkan Carlsson (lilla bilden) tycker att det är en demokratifråga att göra trycket tillgängligt på nätet.
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Tillbaka på jobbet

Det ger ny energi att träffas på riktigt igen, visar LUM:s enkäter bland fakulteterna.
Men samtidigt finns det mycket gott att ta med sig från distansarbetet som gått över 
förväntan. HR-direktören Marie Härstedt är positiv till de nya arbetsformer som 
växer fram ur möjligheten att växla mellan att vara på plats och jobba på distans. 

– Det är skönt att vara tillbaka. Visst 
gick det fint att jobba hemifrån, men 
på slutet svek motivationen. Jag sak-
nade det sociala, säger Jimmy Nilsson 
som arbetat på UB sedan 2012.

Tillsammans med sex kollegor job-
bar Jimmy Nilsson på UB:s avdelning 
för E-media – ett arbete som till mycket 
stor del handlar om att sitta vid datorn 
och som därför har varit lätt att utföra 
hem ifrån. 

Sedan september i år är han tillbaka 
på UB och står i infodisken ett par dagar 
i veckan. Där blir det långt fler direkta 
möten med människor än på E-Media.

– Det har varit fantastiskt att komma tillbaka 
till jobbet! Det har varit så roligt att träffa 
kollegor och studenter igen.

Det säger Elsa Hedling som är postdoktor 
vid Statsvetenskapliga institutionen.

– Vi är ju mitt uppe i årets mörkaste pe-
riod, men återgången till arbetsplatsen har 
verkligen lyst upp. Det ger mig en massa 
energi att kunna ses på riktigt och arbeta 
tillsammans igen. 

Elsa Hedling tycker att det har gått hyfsat 
bra att arbeta hemifrån. 

– Det har fungerat bra med zoom. Men 
jag har småbarn hemma som ibland har varit 
med i rummet under möten och undervis-
ning. Även det har funkat, men det är klart 
värdefullt för mig att kunna lämna hemmet 
när jag ska arbeta. Därför gjorde jag det så 
fort det blev möjligt. 

TEXT & FOTO: ULRIKA OREDSSON

– Vid terminsstart var det jätte-
många här och då kanske man var lite 
orolig för smittorisken, men inte nu 
längre, säger han. 

Jimmy Nilsson berättar att hemar-
betet till stor del suddade ut gränsen 
mellan arbete och fritid och det sociala 
livet blev lidande. Arbetsmässigt fick 
han mycket gjort, men han var dålig på 
att ta pauser. Något han inte var ensam 
om.

– Vi kände nog likadant och därför 
började vi fika digitalt. Det var lite stelt 
i början, men bättre än ingenting. 

TEXT & FOTO: JAN OLSSON

Ger energi att vara 
tillbaka på kontoret

Hemarbetet suddade ut gränsen 
mellan arbete och fritid

Jimmy Nilsson är glad över att vara tillbaka i ett socialt sammanhang på UB.

Elsa Hedling tycker att återgången till arbets-
platsen har lyst upp tillvaron.
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Under pan-
demin har Alf 
Rosenbäck 
upptäckt för-
delarna med 
digitala mö-
ten. 

– Nu får vi 
hitta en an-
vändbar mix 
av fysiska och 
digitala mö-
ten, för i ärlighetens namn sparar man tid 
på att inte behöva kuska runt till alla olika 
delar av Lunds universitet.

LOUISE LARSSON

Alf Rosenbäck är kanslichef vid Ekonomi-
högskolan och tycker att det känns roligt 
och bra att medarbetarna är tillbaka på kon-
toret.

– Det ger energi att kunna mötas i korri-
dorerna. Det blir en extra dynamik i och med 
att studenterna är tillbaka också.

Merparten av hans medarbetare har varit 
positiva till distans arbetstids avtalet.

– Men här finns hela spektrumet, från 
de som inte vill ha något avtal alls, till de 
som gärna tar de upp till två arbetsdagarna 
hemma per vecka. Samtidigt ser jag redan 
nu att vi har nya utmaningar: Hur ska du till 
exempel kunna jobba hemifrån när de tidi-
gare digitala mötena blir fysiska?

Charlotte Tornbjer är husföreståndare och 
chef för servicepersonalen på LUX och SOL. 
Hon har arbetat på plats under nästan hela 
pandemin.

 – Det är roligt att arbetet går tillbaka 
till det normala. Många kollegor är tillbaka 
och möten på plats ger mer energi än mö-
ten på zoom.

– Men jag är också trött. Jag har i princip 
varit i krisberedskap i ett och ett halvt år, pe-
riodvis med nya direktiv och förutsättningar 
nästan dagligen. Arbetet har sköljt över oss 
utan paus.

Pandemin har haft stor påverkan på hur 
man får vistas och använda lokalerna.

– Vi har fått hitta praktiska lösningar i 
takt med att direktiven ändrats, och nu i 
höst har vi fått ställa om snabbt inför åter-
gången till campusundervisning.

– Men i stort har det gått bra och det in-
tensiva arbetet har gjort att jag fått chans 
att lära känna vissa kollegor bättre.

Charlotte Tornbjer tycker också att det 
har varit spännande och lärorikt att få följa 
en kris på så nära håll. 

– Jag har lärt mig hur extremt svårt det 
är att nå ut med information. 

TEXT & FOTO: GISELA LINDBERG

Har varit i 
krisberedskap 
i ett och ett halvt år

Sparar mycket tid med digitala möten

Läkarstudenterna har deltagit 
mer i undervisningen än någonsin
Gabriela Godaly är lektor och kursan-
svarig för den kliniskt förberedande 
kursen på läkarprogrammet, termin 5. 
Hon ser inte några egentliga fördelar 
med att vara tillbaka på jobbet på 
samma sätt som tidigare.

– Om jag ska vara riktigt ärlig har vi 
aldrig haft så högt deltagande bland 
studenterna som under pandemin. 
Mot tidigare runt 20 på de olika kurs-
momenten, är samma siffra nu 130 
personer som lyssnar aktivt och intera-
gerar med föreläsaren och varandra. 

Gabriela Godaly har undervisat 
på LU sedan 1998. Pandemitiden har 

gjort att hon ser stora möjligheter att 
använda digitala plattformar även i 
fortsättningen.

– Självklart måste de kliniska 
momenten göras på plats, men både 
studenter och lärare verkar nöjda med 
de digitala lösningarna. De måste ju 
i vanliga fall transportera sig mellan 
Lund och Malmö för någon enstaka 
föreläsning och även bekosta transpor-
ten själva, vilket har inneburit en lägre 
närvaro. Det är helt klart en fördel med 
att bara ”zooma in sig”.

TEXT & FOTO: ÅSA HANSDOTTER

Den digitala 
under visningen 
har visat sig 
vara en stor 
framgång på 
läkarprogram-
met, berät-
tar Gabriela 
 Godaly.

Charlotte Tornbjer har fått mycket extra-
arbete under pandemin.

Alf Rosenbäck vill blanda 
 fysiska och digitala möten.
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Åsikterna om distansarbete går isär. 
På Naturvetenskapliga fakulteten 
är TA-personalen till stor del positiv 
medan många forskare, postdokto-
rer och, inte minst, doktorander har 
motsatt uppfattning. 

– Det skulle förvåna mig om det ser annor-
lunda ut på andra håll inom LU. Alla har ju 
varit i samma läge så jag tror inte att Na-
turvetenskapliga fakulteten utmärker sig på 
något sätt, säger Ragnhild Möller, fakulte-
tens arbetsmiljösamordnare. 

VARTANNAT ÅR får personalen på Natur-
vetenskapliga fakulteten svara på den 
så kallade OSA-enkäten, tidigare kallad 
psyko social arbetsmiljöenkät. I år valde 
några av fakultetens enheter att lägga till 
några extra frågor om hur det fungerat att 
arbeta hemifrån under pandemin. De allra 
flesta, oavsett personalkategori, har varit 
tillfreds med sin fysiska arbetsmiljö i hem-
met.  Dator, uppkoppling, belysning, skriv-
bord och arbetsstol har med andra ord 
fungerat bra. 

Däremot har det varit lite si och så med 
den sociala och organisatoriska arbetsmil-
jön. Bland TA-personalen är de allra flesta 
nöjda, men inom kärnverksamheten ser det 
annorlunda ut. Mest missnöje finns bland 
forskare, postdoktorer och, inte minst, 
bland doktorander.

RAGNHILD MÖLLERS SAMMANSTÄLLNING 

av TA-personalens svar visar att nästan 
hälften på Fysiska institutionen och fler än 
sex av tio på Biologiska institutionen upp-
gett att det fungerat bra eller till och med 
mycket bra att arbeta hemifrån avseende 
social och organisatorisk arbetsmiljö.

Bland doktoranderna är knappt en av sex 
på Biologiska institutionen och ungefär en 
av fyra på Fysiska institutionen nöjd med 
hur den sociala och organisatoriska arbets-
miljön har fungerat. 

RAGNHILD MÖLLER har tittat på fritext-
svaren i enkäten. Där framkommer flera or-
saker till att många forskare, postdoktorer 
och doktorander ogillat att inte kunnat ar-
beta på sina ordinarie arbetsplatser. Ofta 
framhåller de bristen på spontana möten 
och svårighet att få snabba svar när de be-
höver fråga sina kollegor. Sämre motivation 
finns också med i bilden. Även ensamhet 
och isole ring. TA-personalen pekar mycket 
oftare på minskad stress, bättre effektivitet 
och att de kunnat balansera yrkesliv med 
privatliv på ett bra sätt. 

TEXT & FOTO: JAN OLSSON
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Andel som svarar ”i hög 
grad” eller ”i mycket hög 
grad” på frågan om det 
har fungerat att arbeta 
hemma med avseende på 
social och organisatorisk 
arbetsmiljö. Den totala 
svarsfrekvensen var 
60 procent på båda 
institutionerna (180 
svar på Biologiska 
institutionen och 
229 svar på Fysiska 
institutionen).

TA-personalen mest nöjd
med att jobba hemma

Naturvetenskapliga fakulteten:
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Naturvetenskapliga fakultetens arbetsmiljö-
samordnare Ragnhild Möller.

TILLBAKA PÅ JOBBET
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Trots att Marie Härstedt kom till 
LU nästan mitt i pandemin kunde 
hon knappast tillträtt sin tjänst 
som ny HR-direktör vid ett bättre 
tillfälle.

– Här är ju mina frågor heta och 
högt prioriterade, säger hon.

En drivande vicerektor med särskilt an-
svar för medarbetarskap och ledarskaps-
utveckling ger HR-frågorna ett gynnsamt 
läge, menar Marie Härstedt. Dessutom 
de två kompetensförsörjningsprojekten 
”Framtidens arbetsplats” och ”HR Excel-
lence” liksom forskningsutvärderingen 
RQ20 som också den handlade mycket om 
universitetet som arbetsplats. 

Marie Härstedt kan se att det är ett tufft 
uppdrag som hon tagit sig an, men säger 
sig vara imponerad över den introduktion 
hon fått och de människor hon mött. 

– På min egen sektion hittar jag redan 
så mycket av det jag vill utveckla. Så det 
handlar om att förvalta och förädla. Jag 
vill ha en glad och modig sektion där folk 
känner att de kan vara med och påverka. 

HON KOM TILL LU I SOMRAS, närmast från 
Lomma kommun där hon varit HR-chef i 
fyra år och dessförinnan jobbat inom Re-
gion Skåne under 18 år. 

– För mig är det lite av ett drömuppdrag 
att få leda en HR-sektion i en så stor och 
komplex organisation som Lunds universi-
tet, säger hon. 

Mycket av sina första månader har hon 
ägnat åt att lyssna. Hon har haft enskilda 
möten med de 45 medarbetare hon har 
på sin egen sektion, hon har mött andra 
sektionschefer inom gemensamma för-
valtningen och kanslichefer ute bland fa-
kulteterna. 

– Jag är glad över den tid jag lagt på 
dessa introducerande möten. De är vik-
tiga för mig för att förstå verksamheten, 
uppdraget och kulturen här och lära kän-
na människorna och hur de mår och har 
det, säger hon.

Det mest akuta som Marie Härstedt fått 
ta itu med är annars den återgång till ar-
betsplatsen som startade successivt från 
mitten av september. Liksom hanteringen 
av distansarbetsavtalen som, där verksam-
hetens behov tillåter det, ger TA-personal 
möjlighet att arbeta på distans upp till 40 
procent av sin arbetstid. 

Är detta ett bra eller dåligt avtal sett 
ur arbetsgivarsynpunkt?
– Vi har öppnat en dörr genom att vi både 
kan vara på plats och få jobba på distans. 
Men vi har ju inte svaren än på hur det 
kommer att gå. Det är förstås viktigt att vi 
sätter verksamhetsbehovet före individbe-
hovet och det är nog bra att vara beredd på 
att folk reagerar och tycker olika om det. 

MARIE HÄRSTEDT TYCKER att man ska 
vara öppen för de möjligheter och nya ar-
betsformer som växer fram ur detta. Det 
kan gagna verksamheten – inte minst ur 
rekryteringssynpunkt.

– Ibland kan det vara extremt svårt att 
rekrytera och så hittar man någon med 
precis rätt kompetens i Boden – då under-
lättar det med möjligheten till distansar-
bete. 

Avtalet fungerar alltså som ett led i ut-
vecklingen av Lunds universitet som en att-
raktiv arbetsplats, vilket är ett av universi-
tetets fokusområden och en viktig uppgift 
för Marie Härstedt. 

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

MARIE HÄRSTEDT

AKTUELL: Ny HR-direktör på univer-
sitetsgemensamma förvaltningen
BOR: I hus i Bunkeflostrand
FAMILJ: Maken Magnus och sönerna 
Gusten, 16 år och Edvin 14.
INTRESSEN: Relationer av alla slag, 
kontemplation, färg och form, trä-
ning och musik.

Nya HR-direktören
kom direkt in i hetluften

HR-direktören Marie Härstedt tycker att man 
ska vara öppen för nya arbetsformer som 
kommit ur pandemin.

TILLBAKA PÅ JOBBET
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Bättre förpackningar 
genom samverkan
Kraven på framtidens livsmedelsförpackningar är många. De ska 
vara bättre och säkrare än dagens samtidigt som de ska vara miljö-
vänliga, kostnadseffektiva och estetiskt tilltalande. 

I produktutvecklingsracet har Tetra Pak krokat arm med LTH. 
Forskarnas datorsimuleringar snabbar på utvecklingen och ökar 
kunskapen om hur olika material reagerar när de utsätts för stötar, 
stora temperaturskillnader och annan yttre påverkan.
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Forskarteamet från LTH och 
 Tetra Pak – Mathias Wallin, Sara 
 Johansson och Johan  Tryding 
–  studerar tomografibilder av 
 de formerad kartong.  Bilden 
på skärmen visar sprickor i ett 
 kartongtvärsnitt.
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PARTNERSKAPET 
LU OCH TETRA PAK

Partnerskapets mål och visioner:
• att främja gemensamma resurser 

och kompetenser 
• att vidareutveckla idéer och forsk-

ningsresultat till innovationer
• att skapa en plattform för utbyte 

mellan studenter och anställda
• att stärka regionens attraktions-

kraft

Exempel på samarbeten:
• Forskning inom cybersäkerhet 
• Framtidens mejeriindustri – en 

makro ekonomisk analys
• Steps – hållbar produktion och 

användning av plast
• Arrangerandet av gemensam 

 innovationskonferens mars 2022
• Flertalet examensarbeten, gäst-

föreläsningar och studiebesök 

D en lilla kartongbiten är på plats 
i röntgentomografen. Den ska 
avbildas på mikro nivå så att 
dess innersta fibrer blir synliga. 

     Bredvid röntgenapparaten står LTH-fors-
kare tillsammans med kollegor från Tetra 
Pak och tittar på när kartongens fiberstruk-
tur växer fram på datorskärmen. 

En av dem som undersöker materials 
uppbyggnad och inre strukturer på mikro-
nivå är Sara  Johans son. Hon är forskare i 
hållfasthetslära och drivs av en vilja att för-
stå den grundläggande fysiken bakom  olika 
 fenomen.

– Vi kan observera eller mäta ett visst 
materialbeteende och då vill jag förstå vad 
som händer på mikroskala, eftersom grund-
orsaken till dessa mer storskaliga mönster 
ofta finns där, säger hon.

När uppbyggnaden av ett material går 
att se på detaljerad mikronivå är det lättare 
att förstå hur det kan reagera på olika typer 
av yttre påverkan.

– Den förståelsen och kunskapen är vik-
tig för att kunna utveckla bättre och säk-
rare förpackningar i framtiden, säger Sara 
Johansson.

RESULTATEN från laboratoriemätningarna 
använder forskarkollegan Mathias Wallin 
i en simuleringsmodell för förpackningars 
hållfasthet. 

– Simuleringsverktyget hjälper oss förstå 
hur material reagerar och beter sig i olika si-
tuationer, som när förpackningen får veck, 
revor, faller till marken eller utsätts för oli-
ka temperaturer. För att kunna skräddarsy 
förpackningar med olika egenskaper är det 
viktigt att förstå vad som händer med ett 
material vid yttre påverkan, säger Mathias 
Wallin, professor i hållfasthetslära.

Simulering är därför ett naturligt steg för 
förpackningsindustrin, menar han.

– Att simulera snabbar på produktutveck-
lingen, och det är viktigt för förpacknings-
branschen som är i behov av fler hållbara 
materiallösningar både nu och i framtiden, 
säger Mathias Wallin.

EFTERSOM TETRA PAK är mycket intresserade 
av framtidens förpackningsmaterial är det na-
turligt för dem att medverka i  universitetets 

materialforskning. Där bidrar de med nä-
ringslivets kunskap, behov och tankar.

Johan Tryding är en av nyckelpersoner-
na för kunskapsöverföringen – han har dis-
puterat i hållfasthetslära, började arbeta på 
Tetra Pak 1990 och har de senaste femton 
åren fungerat som brygga mellan LTH och 
Tetra Pak genom sin roll som adjungerad 
professor.

– En förpackning ska skydda sitt inne-
håll och vara hälsosam, hel, tät, miljövänlig, 
kostnadseffektiv och estetisk. I samverkan 
med forskningen har vi på Tetra Pak  större 
möjligheter att uppfylla förpacknings-
kraven, säger han.

FÖRRA ÅRET ingick Lunds universitet och 
 Tetra Pak ett femårigt strategiskt sam arbete 
för att bidra till samhällsnytta och utveck-
la kunskaper inom områden som är viktiga 
både för Tetra Pak och universitetet. Håll-
bara material är ett av dessa områden.

– Samverkan mellan akademin och in-
dustrin är helt avgörande för att vi ska hit-
ta hållbara lösningar för framtiden. Partner-
skapet med Tetra Pak är ett av flera exempel 
på kunskaps- och innovationsutveckling till-
sammans med näringslivet där vi gemen-
samt försöker ta oss an samhällsutmaning-
ar, säger Fredrik Nilsson.

Han är professor i förpackningslogistik 
vid LTH och LU:s koordinator för partner-
skapet, och sammanfattar resultaten:

Bättre förpackningar 
genom samverkan

Stephen Hall och 
Sara  Johansson 
 förbereder 
röntgen tomo-
grafin. Inuti röret 
finns en tre milli-
meter lång pap-
persremsa som 
ska utsättas för 
belastning sam-
tidigt som den 
avbildas i tomo-
grafen.

t

– Vi har etablerat en gemensam styr-
grupp och kommit i gång med arbetet kring 
partnerskapets fokusområden, som exem-
pelvis hållbara material, livslångt  lärande 
och digitalisering. Inom dessa områden väx-
er de nya forskningsresultaten för ny kun-
skap och samhällsnytta fram.

TEXT: JESSIKA SELLERGREN

FOTO: KENNET RUONA
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– När jag var liten sa jag tetra om 
alla juicedrycker, säger Roxanne 
Mae Targa när hon berättar om sin 
första upplevelse av Tetra Pak. 

Nu vet hon mer. Efter avslutat 
examensarbete är hon anställd på 
företaget. Som student på Tetra 
Pak kände hon sig snabbt som en i 
gänget – en erfarenhet som hon de-
lar med sina kurskamrater Nawapan 
Boonchum och Elif Tiryakioglu.

Hur mycket visste ni om Tetra Pak 
innan ni kom till Lund?
– Jag visste att det var ett stort företag 
inom dryckesbranschen och att det var 
svenskt, säger Nawapan Boonchum. Tetra 
Paks små dryckesförpackningar med sug-
rör är väldigt populära i mitt hemland Thai-
land.

respektera varandras utmaningar. Till exem-
pel uppskattade personalen på Tetra Pak 
vår akademiska handledare mycket, så där 
 kunde vi se att det finns ett ömsesidigt för-
troende mellan industrin och akademin. Det 
är värdefullt, säger Nawapan Boonchum.

Sedan studenterna blev klara sommaren 
2020 har de nu börjat jobba. Roxanne Mae 
Targa och Nawapan Boonchum är båda 
anställda på Tetra Pak och arbetar tillsam-
mans med att ta fram prototyper på olika 
livs medel till företagets kunder. Elif Tiryaki-
oglu fick ett pris för bästa examensarbete 
från Sparbanken Skåne för sitt arbete om 
sugrör och deras infästning till Tetra Paks 
förpackningar. Nu arbetar hon på Ikea,  men 
har fortsatt kontakt med sina tidigare lära-
re inom förpackningslogistik på LTH för ge-
mensamma studentprojekt.

ERIK ANDERSSON

Examensarbetare uppskattar 
öppet arbetsklimat på Tetra Pak

Vad tar ni med er från tiden som 
examens arbetare på Tetra Pak?
– Även om jag kom fram till en tydlig tek-
nisk lösning ser jag mitt arbete mer som en 
värde full process än något annat. Mitt bi-
drag är så litet och det finns så mycket kvar 
att göra, säger Elif Tiryakioglu. Personalen 
på Tetra Pak var tillmötesgående och hade 
alltid tid för mig. Jag kände mig välkommen.

Nawapan Boonchum och Roxanne Mae 
Targa, som gjorde sitt examensarbete till-
sammans, håller med: 

– Det är en öppen miljö, utan hierarki. Vi 
kände oss inte som studenter utan som en 
del av arbetslaget.

Vad tänker ni om samarbetet mellan 
industrin och akademin?
– Det vore bra om det här samarbetet kunde 
fortsätta. Det handlar om att känna till och 

Elif Tiryakioglu från Turkiet, 
Roxanne Mae Targa från 
Filippinerna och Nawapan 
Boonchum från Thailand gjorde 
alla sina examensarbeten på 
Tetra Pak under våren 2020, 
inom ramen för Erasmus Mundus 
Masterprogrammet FIPDes, Food 
Innovation and Product Design. 
FIPDes är ett samarbete mellan 
AgroParisTech/Université Paris-
Saclay, Technological University 
Dublin, University of Naples 
Federico II och Lunds universitet. 
foto: erik andersson

PARTNERSKAP LU OCH TETRA PAK
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nader i naturen. Det kan röra sig om allt från 
dragningen av en ny motorväg till vindkraft-
verk och nya stenbrott.

 – Det är klart att föreningens åsikt väger 
tyngre om vi är fler. Vi strider för fåglarnas 
skull och för att skydda dem. 

TEXT & FOTO: JAN OLSSON

ARNE HEGEMANN

ARBETAR SOM: Forskare vid Biolo-
giska institutionen 
BOR: Lund
FAMILJ: Singel
AKTUELL: Ordförande för Skånes 
Ornitologiska Förening, SkOF
FAVORITFÅGLAR:
• Berguv: ”Kraften, magin, de stora 

ögonen.” 
• Glada: ”Den är så fin och elegant.”
• Sånglärka: ”Jag har jobbat med 

den arten länge.”
• Ringduva: ”De är så mysiga. Jag vill 

krama dem.”
• Råka: ”Otroligt vackra, så många 

nyanser av svart.”

Biologen Arne Hegemann  gillar 
fåglar. De sysselsätter honom 
både på jobbet och på fritiden. 
I våras blev han ordförande för 
Skånes Ornitologiska Förening, 
SkOF, som har klättrat rejält i 
medlemsantal under pandemin.

Fåglar alla dar i veckan
Arne Hegemann är ingen vanlig fågel-
skådare. Han har aldrig brytt sig om att 
 räkna hur många olika arter han sett och 
han har aldrig kört i timmar för chansen att 
se en fågel som förirrat sig hit från  stäpperna 
i Mongoliet.

– Jag kan faktiskt ogilla den sortens 
fågel skådning, för den kan påverka miljön 
negativt. Det finns de som sätter sig i bilen 
och kör över 100 mil för att se en ovanlig art.

ARNE HEGEMANN växte upp i Soest, en liten 
stad belägen mellan Dortmund och Biele-
feld i nordvästra Tyskland. Pappa var vete-
rinär med praktik i källaren hemmavid och 
Arne var med så ofta det gick.

– Det är därifrån jag har fått mitt intres-
se för djur, men varför det blev just fåglar 
vet jag inte.

För sju år sedan kom Arne Hegemann till 
LU. Just nu håller han på att bygga upp en 
forskargrupp med hjälp av bland annat eta-
bleringsanslag från Vetenskapsrådet. I sin 
forskning undersöker han immunförsvaret 
hos fåglar och hur det påverkar dem, både de 
som flyttar till övervintringsplatser på varma-
re breddgrader där bakteriefloran är en an-
nan, och de som stannar i Sverige året runt. 

Fritiden är också fylld med fåglar. Skånes 
berguvar ligger honom extra varmt om hjär-
tat och han inventerar populationen. I dag 
finns 20–25 par i Skåne och arten beteck-
nas som hotad. Flest dör när de kommer i 
kontakt med elledningar. Därför har SkOF 
inlett ett samarbete med elbolag som för-
bundit sig att isolera ledningar i närheten av 
häckningsplatserna.

– Om vi hade samma täthet som i Tysk-
land skulle det finnas ungefär 200 par i 
 Skåne. 

SEDAN I MARS är Arne Hegemann ordföran-
de för SkOF. Under 2020 och de första nio 
månaderna i år har föreningen fått 240 nya 
medlemmar och har nu totalt drygt 2100 
medlemmar. Den kraftiga ökningen är till 
stor del en effekt av pandemin, tror han. 
Förutom att fågelskådning är en utomhus-
aktivitet kan man med fördel skåda på egen 
hand och det behöver inte kosta en förmö-
genhet. Det räcker med en kikare, bekväma 
kläder och en guide i form av en app eller en 
bok för att bestämma vilken fågel man sett. 

 Antalet medlemmar är viktigt även på 
ett annat sätt. SkOF är remissinstans i  frågor 
som rör placeringen av nya vägar och bygg-

Fåglar är Arne Hegemanns liv. På jobbet forskar han om immunförsvaret hos fåglar. På fritiden 
inventerar han berguvar.

 folk.
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JURIDIK. Vetenskap och beprövad 
erfarenhet har varit en grundbult 
inom svensk hälso- och sjukvård 
 sedan slutet av 1800-talet. Be-
greppet spelar en central roll i till 
exempel åtalet mot kirurgen Paolo 
Macchiarini. Men vad betyder det 
och händer det att det missbrukas? 

– Vetenskap och beprövad erfarenhet är ett 
viktigt begrepp, utan det hade patienter de-
finitivt varit mer utsatta. Samtidigt har det 
ingen entydig innebörd, utan öppnar för oli-
ka tolkningar, säger Lena Wahlberg, docent 
i allmän rättslära och biträdande prefekt vid 
Juridiska institutionen. 

En tolkning som ofta görs är att veten-
skap och beprövad erfarenhet är ett uttryck 
för att en behandling har testats ordentligt 
och att det finns belägg för att den fungerar. 
En annan tolkning går ut på att en behand-
ling är förenlig med vetenskap och beprö-
vad erfarenhet om den är accepterad och 
vedertagen bland vårdpersonalen – ”så bru-
kar vi behandla den här åkomman”. 

– Den andra tolkningen betonar allt-
så hur personalen brukar göra och vilken 
behandlingsmetod de brukar använda i en 
given situation. Den första tolkningen har 
mycket större krav på att det ska finnas be-
lägg för att behandlingen verkligen fung-
erar och är säker, förklarar Lena Wahlberg.

ETT KONKRET FALL där de båda tolk-
ningarna sannolikt ger samma slutsats är 
 Macchiarini-fallet. Kirurgen Paolo Macchi-
arini, som var verksam vid Karolinska Insti-
tutet, är åtalad för grov misshandel av tre 
patienter genom att operera in syntetiska 
luftstrupar. Tidigare har Macchiarini varit 
misstänkt för vållande till annans död, en 
förundersökning som lades ner. Nu hoppas 

åklagaren nå framgång genom att istället 
åtala för grov misshandel. 

Lena Wahlberg menar att det blir svårt 
för Macchiarini att med framgång hävda 
att operationerna varit förenliga med ve-
tenskap och beprövad erfarenhet, oavsett 
vilken tolkning som görs.

– Macchiarini kan knappast hävda att det 
är så här det brukar gå till. Metoden är ju 
inte vedertagen. Och det verkar också svårt 
att hävda att det finns tillräckliga belägg för 
att de här behandlingarna verkligen skul-
le vara till nytta för patienterna, säger Lena 
Wahlberg.

Vetenskap och beprövad erfarenhet
– begrepp öppet för tolkningar

Hon tror att utgången till stor del häng-
er på om domstolen anser att Macchiarini 
gjort sig skyldig till misshandel genom att ha 
agerat i strid med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Misshandel kräver uppsåt och 
vårdpersonal som agerat i strid med veten-
skap och beprövad erfarenhet brukar anses 
ha agerat oaktsamt.

DET FINNS FLERA ANDRA FALL där begrep-
pet vetenskap och beprövad erfarenhet 
ställts på sin spets i domstolar. Då har det 
bland annat gällt ifall svenska medborgare 
ska få ekonomisk ersättning för vård i an-
dra europeiska länder. Det normala är att 
ersättning ska betalas ut – under förutsätt-
ning att vården skulle ha bekostats av det 
allmänna om den getts i Sverige. För att av-
göra tvisterna har domstolarna ofta lutat sig 
mot begreppet vetenskap och beprövad er-
farenhet och bedömt ifall behandlingen i ut-
landet uppfyller detta.

– Det finns till exempel flera fall där perso-
ner fått cancerbehandlingar i Tyskland, men 
där domstolarna verkar ha ställt krav både 
på att behandlingen ska vara allmänt accep-
terad och att det ska finnas starka belägg för 
dess effektivitet. I dessa fall har patienterna 
inte fått ersättning, berättar Lena Wahlberg. 

Hur vetenskap och beprövad erfarenhet 
tolkas kan således avgöra hur en domstol dö-
mer. Men Lena Wahlberg menar att begrep-
pet även kan missbrukas och att det sker.

– Absolut. Så snart något inte är väl-
definierat så kan det användas retoriskt. 
Framför allt märker jag att det ibland finns 
en tendens att dra till med att någonting inte 
är förenligt med vetenskap och beprövad er-
farenhet när det handlar om något man ogil-
lar och tycker är moraliskt förkastligt. Det är 
en typ av missbruk av begreppet, tycker jag.

TEXT & FOTO: JAN OLSSON

forskning.

Lena Wahlberg menar att begreppet veten-
skap och beprövad erfarenhet öppnar för 
olika tolkningar.



LUM NR 5 | 2021     35

HÅLLFASTHETSLÄRA. Av en ficklampa, 
en kamera, en vattenflaska och 
legobitar byggde Emanuel Larsson 
en skanner som idag används som 
prototyp för att utveckla framtida 
strålrör på ESS.

Det var en sen fredagskväll i december för 
tre år sedan som Emanuel Larsson, post-
doktor i hållfasthetslära, började bygga 
tomografi skannern av föremål som han 
hade hemma i sitt kök. 

– Syftet var då att på ett mer pedago-
giskt sätt kunna förklara för svensk industri 
vad man kan göra med 3D-avbildningstek-
niker som röntgen- och neutrontomografi, 
säger han. 

Emanuel Larsson hade märkt att det var 
ganska svårt för människor att förstå de 
grundläggande principerna för tomografisk 
avbildning och när han upptäckte att hem-
mabygget verkligen fungerade så fortsatte 
han att utveckla den. 

Från den första enkla modellen med en 

pappersskärm, en lampa, en kamera och 
ett valfritt föremål som han fotograferade 
och roterade tills han avbildat hela föremå-
let över 360 grader, så är nu en första riktig 
modell, efter 24 versioner, klar.

– Det som är roligt är att modellen verkli-
gen fungerar. Vi gjorde en jämförelse där vi 

först avbildade en legogubbe i min skanner 
och sedan gjorde samma sak med hjälp av en 
skanner med riktiga röntgenstrålar på labbet 
på Hållfasthetslära. Och resultaten skiljde sig 
inte så mycket åt. Ljuset från min lampa kun-
de såklart inte tränga igenom plasten, som 
röntgenstrålar kan, men i båda försöken kan 
man se legofigurens kontur i 3D, säger han. 

IDAG ANVÄNDS Emanuel Larssons modell 
inte bara inom undervisningen på Håll-
fasthetslära och i hans arbete på LUNARC 
 (universitetets centrum för tekniska och ve-
tenskapliga beräkningar), utan utgör även 
en prototyp för teststrålröret YMIR, och det 
framtida tomografistrålröret ODIN som ska 
byggas på ESS. 

– Teknikerna som testas i modellen kan 
nämligen användas för att pröva hur hård-
och mjukvaran i ODIN kan komma att bete 
sig när neutronerna kommer på plats – 
även om storleksskillnaderna mellan mo-
dellen och strålröret är enorma. Skannern 
får plats på två små bord medan neutron-
strålröret som ska byggas kommer att ha 
en totallängd på ett 70-tal meter, förklarar 
Emanuel Larsson.

NÄSTA STEG är att göra modellens kod fritt 
tillgänglig för studenter över hela världen. 
Genom att ladda upp koden till en speciell 
plattform är tanken att vem som helst ska 
kunna bygga liknande skannrar. Om allt går 
som det ska kan det bidra till att drastiskt 
sänka kostnaderna för att undervisa studen-
ter i tomografiavbildningstekniker. En rönt-
gentomografiskanner till ett universitets-
laboratorium kostar mycket pengar. Emanuel 
Larssons skanner kan byggas ihop med hjälp 
av lättillgängligt material till en kostnad av 
några tusenlappar, beroende på vilken ver-
sion av skannern studenterna vill bygga.

– Framförallt vill jag göra det enklare för 
studenter att lära sig hur tomografiavbild-
ningstekniker fungerar. Allt handlar om att 
våga testa nya saker och att ha kul sam-
tidigt, säger Emanuel Larsson som hoppas 
att hans köksbaserade ljustomografiskan-
ner kan bidra till att fler människor känner 
sig bekväma med att använda de olika av-
bildningsstrålrören vid MAX IV och ESS.

TEXT & FOTO: NOOMI EGAN

Hemmabygge i köket
hjälp för strålrör på ESS

Stefanos Athanasopoulos, Samuel Staines och Emanuel Larsson har samarbetat i projektet för 
att utveckla framtida strålrör på forskningsanläggningen ESS.

Emanuel Larsson visar hur den senaste 
 versionen av skannern fungerar. 
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vara i samhällets krisplanering. Tanken är att 
om fler involveras i utformandet av samhäl-
lets beredskapsplaner så kan fler också an-
vända dem, och de kan funka bättre för alla. 

I projektet kommer forskarna att arbeta 
tillsammans med personer med funktions-
nedsättningar och deras intresseföreningar 
samt med olika aktörer i samhällets krishan-
teringssystem, som till exempel kommuner, 
regioner och myndigheter. Metoderna som 
ska användas är universell utformning och 
medskapande.

– Det är väl beprövade metoder inom 
 andra tillämpningar. Men mångfaldsper-
spektivet, och att användarna är med och 
utformar planerna för hur vi ska agera, har 
inte testats inom samhällskrishantering 
 tidigare, säger Anna-Lisa Osvalder, projekt-
ledare för forskningsprojektet och profes-
sor i människa-maskinsystem vid Chalmers 
samt gästprofessor vid LTH.

FORSKARNAS FÖRHOPPNING är att meto-
diken med användarinvolvering, samt de-
strategier och riktlinjer för inkluderande 
utformning som förväntas växa fram inom 
projektet, kan komma till nytta hos perso-
ner som arbetar riskförebyggande. Men 
även medborgarna själva behöver ökad 
kunskap och förståelse.

– Samhällets förmåga att förbereda, 
hantera och återhämta sig från störningar 
måste alla ha koll på för att veta vem som 
ska göra vad, och när det ska göras, säger 
Anna-Lisa Osvalder.

JESSIKA SELLERGREN

KRISBEREDSKAP. Vad händer om elen 
slutar fungera och värmen försvin-
ner under en längre tid? Förutom 
det rent uppenbara – att tekniken 
inte funkar och det blir kallt – hur 
ska vi i samhället förbereda oss för 
en sådan kris? Har vi koll på vem 
som ska göra vad när det händer? 
Och vem får vara med och utforma 
krisplanerna?

De oförutsedda och plötsliga händelserna 
som kan inträffa är många. Ett elavbrott, 
en storm, en storbrand eller störda mat-
transporter – det är händelser som kan ut-
göra krissituationer där samhället snabbt 
behöver anpassa sig och ställa om. I många 
fall finns det risk- och beredskapsplaner att 
luta sig mot. De berättar hur vi bör agera 
och vem som ska göra vad – i de flesta fall 
och för de flesta människor. Men de inklu-
derar inte alla, menar Jonas Borell.

– Inom krisberedskapsarbetet är perso-
ner med funktionsnedsättningar ofta för-
bisedda. Om de beaktas ses de oftast som 
i behov av hjälp och nästan aldrig som en 
resurs i krishantering, säger han.

Jonas Borell är forskare i arbetsmiljö teknik 

vid LTH och ska tillsammans med forskare vid 
Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversi-
tetet och Certec vid LTH, undersöka hur alla 
på ett likvärdigt sätt ska kunna inkluderas i 
samhällets kris- och beredskapsarbete.

Krisinformation till allmänheten bör både 
nå ut till och kunna förstås av alla, även de 
som har nedsatt syn, hörsel eller kognitiva 
svårigheter. 

– Alla, oavsett förutsättningar, behövs 
som de viktiga resurser vi är när samhällets 
beredskapsplaner utformas, säger  Jonas 
Borell.

FORSKNINGSPROJEKTET ”Från passiv mot-
tagare till aktiv resurs” har som mål att alla 
människor och deras olika behov ska tas till 

Alla ska med 
i krisplaneringen

OM PROJEKTET

Projektet ”Från passiv mottagare 
till aktiv resurs” pågår från oktober 
2021 till december 2024 och finan-
sieras av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB).

Medverkande: Chalmers tekniska 
högskola (Anna-Lisa Osvalder och 
Bijan Aryana), LTH (Jonas Borell, 
Charlotte Magnusson och Kirsten 
Rassmus-Gröhn) och Linnéuniversite-
tet ( Cecilia Österman).

forskning.

Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som häromåret skick-
ade ut broschyren på bilden till alla hushåll. foto: thomas henrikson/msb

Jonas Borell och Anna-Lisa Osvalder.
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Per-Olof Hedvall är avdelningsföre-
ståndare vid Certec och forskar om 
universell utformning och samska-
pande metoder. Han kallar det för 
att arbeta med garagedörren öppen 
– forskning som sker tillsammans 
med människor från olika samman-
hang och med olika förutsättningar. 
Så här förklarar Per-Olof Hedvall ter-
minologin inom forskningsområdet:

Universell utformning
– Jag använder i regel den definition 
som finns i Funktionsrättskonven-
tionen när jag beskriver universell 
utformning: ”Sådan utformning 
av produkter, miljöer, program och 
tjänster att de ska kunna användas 
av alla i största möjliga utsträckning 
utan behov av anpassning eller spe-
cialutformning.” Det är också denna 
definition som tillämpas i policy inom 
funktionshinderområdet och områ-
den som arkitektur och design.

Medskapande
– Det som kännetecknar forskning 
som bygger på medskapande är 
att den inte sker som forskning om 
människor utan som forskning ihop 
med människor.

Funktionsnedsättning, funktions-
hinder eller funktionsvariation?
– Här håller jag mig till Socialstyrel-
sens termbank och använder alltså 
funktionsnedsättning och funktions-
hinder. Funktionsvariation fungerar 
möjligen på grupp- och populations-
nivå, och det var så det var tänkt från 
början när det introducerades, som 
ett sätt att beskriva mångfald. Men 
eftersom vi gärna pratar om norm 
och avvikelse i Sverige, i detta fall 
nedsättning, så drogs det snabbt ner 
till individnivå, där det blev ”perso-
ner med funktionsvariation” eller
till och med ”funktionsvarierade”. 
Med detta tappade begreppet sin ur-
sprungliga intention, att beskriva att 
det finns en mångfald och variation i 
befolkningen.

JUBILEUMSFOND

De som vill stödja Sällskapets ovannämnda syfte med 
stort som litet bidrag är välkomna att ta kontakt per 

tel. 046-132528 eller e-post kansli@fysiografen.se

Sällskapet vill ytterligare stärka möjligheten att främja 
all naturvetenskaplig, medicinsk och teknisk grund-
forskning genom en ny jubileumsfond med särskild 
inriktning på klimatforskning och den unika möj-
ligheten för framgångsrika forskargrupper i Lund att 
inbjuda världsledande forskare inom sina ämnesom-
råden genom ett bilateralt utbyte av viktig kunskap.

Genom egen förvaltning och synnerligen låga admi-
nistrativa kostnader, kan Sällskapet årligen dela ut 
cirka 35 millioner kronor till yngre lovande forskare 
inom naturvetenskap (matematik, fysik, kemi, biologi, 
botanik, geologi, astronomi, teknik och medicin).

Den 2 december 2022 celebrerar Kungliga 
Fysiografiska Sällskapet sitt 250-årsjubileum.

250 
år
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RED: STIG LINDE & KERSTIN SVENSSON
Välfärdens aktörer: Utmaningar för människor, 
professioner och organisationer
Social Work Press

Människor och organisationer står i fokus i den här antologin. I 
tio kapitel undersöker femton forskare diverse aspekter av väl-
färdsorganisationer och hur de fungerar. Ambitionen är att ge 
olika perspektiv på välfärdsarbete och hur skilda yrkesgrupper 
arbetar med detta i olika organisationer. Målet är att ”lyfta fram 
skärningspunkterna där människor gör något, eller låter bli att 
göra något”. Förutsättningarna för människor som arbetar i or-
ganisationerna analyseras utifrån forskarnas olika perspektiv. 
 Boken bygger på empiriska underlag från olika organisationer.
 

RED: JAKOB GUSTAVSSON & JONAS TALLBERG
Internationella relationer
Studentlitteratur AB
 
Boken beskriver bland annat vad som ligger bakom fördelningen 
av makt och resurser i världen. Bland de frågor som behandlas 
märks: varför uppstår krig? Vilka politiska effekter har globalise-
ringen? Hur kan u-länder komma bort ifrån fattigdom? Vilka mo-
tiv har transnationella terroristnätverk? 

Många av Sveriges främsta experter medverkar i boken. Lun-
daforskaren Jakob Gustavsson, som är redaktör tillsammans med 
Jonas Tallberg, har i sin forskning bland annat studerat olika as-
pekter av internationell politik. I denna fjärde upplaga har samt-
liga kapitel uppdaterats. 

VIBEKE DALGAS
Inspirationens magi
Landskaber og Natur  – skitser 2019–2020
Eget förlag
 

Varför har ni skrivit 
om lundaandan? 
– Lundaandan finns och den är 
intressant. Det finns ett tillåtande 
klimat i Lund, här får alla chansen. 
Många upplever att Lund har ett mer 
demokratiskt förhållningssätt till 
mycket jämfört med Uppsala. Vi ville 
att olika profiler skulle skriva ner sin 
bild så att vi kan föra den vidare. 

Är lundaandan alltid densamma?
– Den förnyas hela tiden, men det 
fria förhållningssättet till staden och 
universitetet och studentlivet finns 

alltid där tillsammans med 
blandningen av allvar och 
humor. Per Lindström flikar 
in: Lundaandan är som 
ett virus som muterar och 
muterar.

Blev boken som ni tänkt?
– Vi planerade 265 sidor, 
men det blev 320. 

Landskapsskisser
i bokform

RED: GÖRAN BEXELL 
& PER LINDSTRÖM
Handbok i lunda andan – 
om den finns
(Bild & Media AB)
Lunds universitetshistoriska 
sällskaps årsbok 2022

Göran Bexell, LU:s rektor åren 2003–
2008, har tillsammans med foto-
grafen Per Lindström och 60-talet 
lundaprofiler försökt att fånga den 
gäckande lundaandan. 

boken.
REDAKTÖR: JAN OLSSON

Inspirationens magi är 88-åriga Vibeke 
 Dalgas tredje skissbok. Att det är skisser 
som blivit Vibeke Dalgas uttryck går att 
spåra i hennes intresse för konstverkets till-
blivelse, ögonblicket där idén får liv. I bo-
kens inledning beskriver hon hur nedsatt 
syn lett till att grova filtpennor blivit hennes 
verktyg när de figurativa skisserna tar form. 

Landskapets och naturens former och 
detaljer fångas i teckningarna där motiven 
till stor del är hämtade från platser runt 
om i Skåne: Dalby Söderskog, Glumslövs 
backar, Ales stenar och många andra plat-
ser. 

Vibeke Dalgas är professor emerita i ar-
kitektur vid Lunds universitet. 
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K onstnärligt skapande och konstnärens liv hänger van-
ligen intimt samman. Forskning på konstnärliga pro-
cesser kräver att man kan hålla distansen. Det är ofta 
lätt att se konst som ideologiskt viktig eller som ett 

uttryck för ens personliga identitet, men forskande på området 
behöver ett mått av intresselöst betraktande. Om inte annat för 
att man inte ska dras med i processer utanför ens kontroll.

Lars Vilks verk och gärning är ett exempel på hur farligt konst-
närligt skapande kan bli. Genombrottet med Nimis, som är en 
skulptur av drivved på en strand i 
Kullabergs naturreservat, utveck-
lades omgående till en dragkamp 
mellan Vilks och kommunens by-
råkrater. Dessa kunde inte göra 
annat än att utföra sitt arbete 
för att avlägsna verket. Lars Vilks 
kunde inget annat än att kämpa 
emot, bygga vidare, överklaga 
rivningsbeslut och sälja Nimis; först till Joseph Beuys och sedan till 
Christo & Jeanne-Claude. 

Det finns en slags logik i varje steg kring Nimis som driver 
handlingen framåt. Kommuntjänstemännen styrs av lagar och för-
ordningar, ett system som väl ingen vill luckra upp. Vilks å sin sida 
drevs av konstvärldens regler, som handlar om att ställa frågor 
och göra tankar synliga. 

LÅNGT SENARE ger sig Vilks in i en mycket mer komplicerad kon-
trovers med sina teckningar av Profeten Mohammed som rondell
hund. Rondellhunden var ett etablerat fenomen, med något av 
samma trots i uttrycket som hos Nimis. Den andra komponenten 
blev Jyllands-Postens publicering av Mohammedkarikatyrer. Vilks 
teckning gjordes för en liten utställning om Hunden i konsten på 
Tälleruds hembygdsgård. Vilks fogar samman dessa bägge aktu-
ella bildfenomen varpå hembygdsgården väljer att inte visa teck-
ningen, och så börjar ett ostoppbart maskineri att rulla. Teckning-

Apropå nyligen bortgångne konstnären Lars Vilks 
påminner konstvetaren Björn Fritz om hur farligt konst-
närligt skapande kan bli. Det kan även spilla över på dem 
som forskar och undervisar om den provokativa konsten.

en hamnar på förstasidan på lokaltidningen (Nerikes Allehanda), 
det skrivs om censur och yttrandefrihet, bilden sprids över världen 
i rasande tempo. Demonstrationer, upplopp och dödshot mot 
Vilks som senare leder till flera attacker blir resultatet. 

MOTSÄTTNINGARNA HÄR ÄR OTYDLIGARE än när det gäller Ni
mis. Det kan beskrivas som konstnärlig frihet mot religös intole-
rans, men också som den rika västvärldens hån mot de fattigaste. 
Mycket av dessa motsättningar ligger långt bortom Vilks kontroll; 

bilden används som ett av många 
bevis för att rättfärdiga terrorism 
från al-Qaida, och hela situationen 
används av politiska krafter långt 
ut på högerkanten som bevis för 
att det pågår ett kulturkrig mel-
lan islam och kristendom. Om Vilks 
kunde navigera alla turer kring 
Nimis, och spela sin roll väl i det 

konstspelet så verkar det för mig som att han här hamnat i ett helt 
annat slags spel som han har stora svårigheter att hantera. Hela 
händelsekedjan får extrema konsekvenser för honom personligen, 
och diskussionen om bilderna är fortfarande ilskna.

Nimis kommer nu att förfalla och försvinna. Utan ständig ut-
veckling så återtar naturen platsen hur mycket man än kan tänkas 
vilja bevara skulpturen. Den liksom många andra byggnader går 
från ny, till ruin, tills den enbart är ett minne. Teckningarna å an-
dra sidan lever sitt eget liv långt bortom den faktiska teckningen 
gjord av Vilks. Reproduktioner kommer att cirkulera så länge kul-
turkrigets logik behöver dem. 

De bägge verken blir både en påminnelse om och en varning för 
kraften i den konstnärliga handlingen, en påminnelse och varning 
som även gäller den som skriver om eller undervisar på konsten.

BJÖRN FRITZ, 
UNIVERSITETSADJUNKT, KONSTHISTORIA OCH VISUELLA STUDIER

Forskning om konstnärliga 
processer kräver distans

”Det är ofta lätt att se konst som 
ideologiskt viktig eller som ett 
uttryck för ens personliga identitet, 
men forskande på området behöver 
ett mått av intresselöst betraktande.”

gästtyckaren.
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Sedan sfinxerna togs ner från 
Universitetshusets tak är det 
många som undrar vart de nu 
ska ta vägen. 

– Vi har diskuterat frågan 
i rektors ledningsråd och det 
finns en enad hållning att vi vill 
behålla dem, säger vice rektor 
Lena Eskilsson.

Men exakt var sfinxerna ska 
placeras är en  öppen fråga. 

En mulen novembermorgon flög de 
fyra sfinxerna ner från Universitets-
husets tak. De 3,5 ton tunga betong-
skulpturerna har börjat vittra och 
spricka. För att förhindra olyckor med 
nedfallande delar har Statens fastig-
hetsverk, som äger och förvaltar 
Universitets huset, bestämt att sfinx-
erna ska ersättas med nya, säkrare 
kopior. Enligt planen ska de sättas 
upp om ungefär ett år.

Frågan är nu vad som ska hända 
med de nedtagna sfinxerna. De till-
verkades 1993, och även om de har 
lite sprickor är de i betydligt bättre 
skick än den envingade och näslösa 
originalsfinx från 1882 som står lite 
undanskymd i Botaniska trädgården.

Universitetet har meddelat  Statens 
fastighetsverk att man gärna tar hand 
om sfinxerna och har initialt fått posi-
tiva signaler därifrån. 

– Det dök upp många tankar och 
idéer på rektors ledningsråd om var 
de skulle kunna stå, men ingenting 
bestämdes, säger Lena Eskilsson, som 
är ordförande i styrgruppen för Uni-
versitetshusets utveckling. 

– Bland förslagen fanns place-
ring på Brunnshög, Forum Medicum, 
EHL eller en på varje verksamhetsort. 
Det föreslogs också en ”selfie-sfinx” 
i Lundgård och en ”partner-sfinx” till 
den som står ensam i Botan... Men 
det är bara lösa förslag än så länge. Vi 
vet inte heller ännu hur skicket är och 
om det är möjligt att placera dem mer 
publikt. I slutändan blir det nog rektor 
som bestämmer – baserat på förank-
ring och diskussioner i olika organ. 

Och det finns tid att fundera på 
saken. Innan sfinxerna får en ny pla-
cering ska de, tillsammans med origi-
nalsfinxen i Botan,  hållas tillgängliga 
som mallar för en stuckatör vid gjut-
ningen av de nya sfinxerna.

TEXT: PETRA FRANCKE
FOTO: KENNET RUONA

SFINXERNA

Helgo Zettervall ritade Universitetshuset som 
invigdes 1882 och då pryddes av fyra sfinxer på 
taket. 1959 togs de ner eftersom de hade börjat 
spricka och därmed utgjorde en säkerhetsrisk. 
1978 placerade Uarda-akademien en av original-
0sfinxerna i Botaniska trädgården, efter att den 
hittats i ett förvaringsutrymme på LTH. 

Först 1993 kom nya kopior på plats på Universi-
tetshuset med hjälp av privata donationer. Dessa 
sfinxer ska nu i sin tur få ersättare under 2022.

Sfinxerna är omtyckta symboler för Lunds 
universitet och används också av närstående 
organisationer – både Boelspexarna och Student-
lund har sfinxer i sina logotyper.

Sfinxer på nya äventyr

Nedhissningen av de fyra sfinxerna på Universitetshusets 
tak gick utan problem.

Sfinxen tar en 
sista flygtur 
över Universi-
tetsplatsen.
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disputationer.
För kommande disputationer vid Lunds 
universitet, se www.lu.se/lup/disputations

på gång.

Fredagen den 10 december 13.15–
16.00 hålls jubileumssymposiet ”100 år 
av kvinnlig rösträtt – kvinnor i politiken då 
och nu”. Det kommer att handla om kvin-
nor i politiken förr och nu, med utgångs-
punkt i historiska och politiska perspektiv. 
Symposiet är öppet för allmänheten.

Medverkande: Christina Carlsson 
Wetter berg, professor emerita i historia; Ul-
rika Holgersson, docent i medie- och kom-
munikationsvetenskap; Drude Dahlerup, 
professor emerita i statsvetenskap, Hanna 
Bäck, professor i statsvetenskap. Modera-
tor: Annika Bergman-Rosamond

Ingen föranmälan krävs. Välkommen! 
Kulturens auditorium, Tegnérsplatsen 6, 
Lund.

Onsdagen den 15 december kl 15.00 
till 17.00 håller Centrum för Mellan-
östernstudier, CMES, öppet hus. Alla 
intresserade är välkomna att mingla 
med centrets forskare och ta del av 
utställningar om pågående forskning. 
Drycker och sötsaker serveras.

Observera att anmälan krävs. 
Skicka den till info@cme.lu.se

Adress: CMES, Finngatan 16, Lund.

Robotar, fossil 
och julkul i  Vattenhallen 
Upplev spännande och interaktiva experi-
ment och shower i Vattenhallen. Öppet-
tider: lördag–söndag och under skollov, kl 
12.00–17.00.

Lördagen den 11 december kan du 
se Robotshowen kl 13.00. Lär dig att pro-
grammera och styra en robot och få reda 
på vad robotar är duktiga på och hur en 
robot kan uppfatta sin omgivning.  

Lördagen den 18 december kan du se 
Fossil med Johan kl 13.00. De mest kända 
fossilen är dinosaurier, men det finns fos-
sil av nästan alla typer av djur och växter. 
Forskare från Geologiska institutionen visar 
olika fossil – vissa av dem flera hundra mil-
joner år gamla! Lär dig om hur världen har 
förändrats genom årmiljonerna, om vul-
kaner och kontinentalplattor, och få några 
geologiska utflyktstips runt om i Skåne.

Jullov i Vattenhallen 27–30 decem-
ber 2021 och 2–9 januari 2022, kl 12.00–
17.00 med experiment, shower, utma-
ningar  och planetarievisni ngar. Under 
öppettiderna tas ett begränsat antal besö-
kare emot. Köp entré- och planetariebil-
jetter online via Vattenhallens biljettshop, 
vatten hallen.entryevent.se/ticketshop. 
 Biljetter släpps cirka tre veckor före be-
sökstillfället. Adress: Vattenhallen Science 
Center, John Ericssons väg 1, Lund.

Kvinnor i politiken 
förr och nu

Lunds universitets 
årshögtid
Fredagen den 28 januari kl 16.00 
firas Lunds universitets årshögtid. 
Årshögtiden hålls i anslutning till 
Karldagen, som var den dag då 
Lunds universitet invigdes 1668.

Årshögtiden har firats i sin nuva-
rande form sedan 2016. Årsdagen 
uppmärksammas med en högtidlig 
ceremoni i Universitetsaulan då 
grundutbildningen vid universitetet 
lyfts fram genom en högtidsföreläs-
ning av en lärare samt utdelandet av 
studenternas pris för utmärkta lärar-
insatser inom undervisningen. Vid 
ceremonin i universitetsaulan delas 
även universitetets administrativa 
pris och ett pris från Karin Dahlgrens 
Minnesfond ut.

Öppet hus på Centrum 
för Mellanösternstudier

Lucia på webben
Måndagen den 13 december kl 8.15 är 
alla varmt välkomna att inleda morgonen 
med ett stämningsfullt luciatåg med Caro-
linae Damkör. Luciamorgonen arrangeras av 
Alumnnätverket och kommer att sändas live 
på You Tube, youtu.be/6WIfb6Zt1YA.

Inspelningen kommer också vara till-
gänglig efteråt via samma länk.

Studenternas Luciakonsert 
i Universitetsaulan
Måndagen den 13 december kl 17.30, 
19.00 och 20.30. Årets vackraste ljushög-
tid firas med en traditionell Lucia konsert 
med studentkören Gudrun och Lunds aka-
demiska kör. Stämningsfyllt, vackert och 
garanterat ljusfyllt!

Entré: 140/80 kronor. Biljetter säljs via 
Visit Lund AB, tel. 046-131415 eller via 
www.ticketmaster.se. 

Kvarvarande biljetter kan köpas i en-
trén en timme före konsertstart bara med 
Swish (ej kontanter).

Krav på vaccinationsbevis: I linje med 
Folkhälsomyndighetens krav på vaccina-
tionsbevis (från och med 1 december) 
kommer Odeum att kontrollera vaccina-
tionsbevis hos alla över 18 som önskar 
besöka konserten (fler än 100 deltagare). 
 Frågor: info@odeum.lu.se 

För övriga evenemang se lu.se/events
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hänt.

De får Einar Hansen-priser
Einar Hansens svens-
ka forskningspris tillde-
las i år kunskapshisto-
rikern Johan Östling. 
Han får det för sin 
forskning och för sitt 
engagemang i det of-
fentliga samtalet – in-
satser som vill påverka 
humanioras ställning 
på båda sidor om Öre-
sund. Årets svenska 
hederspris tilldelas pro-
fessor Carita Paradis 
som är en internatio-
nellt aktiv och betydel-
sefull forskare i engelsk 
språkvetenskap. 

Nytt medicinskt labb invigt
MoRe-Lab ska användas för att studera den komplexa dyna-
miken mellan fysisk funktion, beteende, kognition, känslor 
och olika miljöer. Det är både ett rörelselabb där man kan 
studera muskelstyrka och kondition och Reality Lab där man 
kan studera situationer i standardiserade verkliga miljöer 
som till exempel bostäder och arbetsplatser. Det så kallade 
Re-Lab slog upp sina portar i början av december i en käl-
lare till Medicon Village i väntan på att få utvecklas fullt ut i 
Medicinska fakultetens nya byggnad Forum Medicum.

Sju nya ledamöter 
i LU:s kulturråd 
Sju nya ledamöter tar plats i Lunds 
universitets kulturråd. De har till-
sammans stor erfarenhet av att leda 
och utveckla kulturverksamheter 
inom ett brett område – från konst, 
litteratur och musik till film och 
spelutveckling.

Kulturrådet leds av rektor och 
inrättades 2015. Sedan dess har det 
bidragit till att utveckla universi-
tetets samverkan inom konst- och 
kulturområdet och till den kultur-
strategi som antogs 2018, men också 
till att kulturverksamheterna har 
synliggjorts, något som man vill 
arbeta ännu mer med framöver.

Kulturrådets externa ledamö-
ter 2022–24 är: Patrick Amsellem, 
direktör Statens konstråd (sittande); 
Suzi Ersahin, verksamhetschef Alma-
priset; Karin Karlsson, programchef 
Malmö Live; Michael Matz, senior-
rådgivare Nordiska rådets sekre-
tariat; Marcus McKinley, Global 
Co-creation Manager IKEA; David 
Polfeldt, tidigare VD Massive Enter-
tainment; Anna Serner, tidigare VD 
Svenska Filminstitutet; och Biljana 
Topalova-Casadiego, museichef 
 Malmö museer. Därtill ingår vice-
rektor Ann-Kristin Wallengren med 
ansvar för bland annat de publika 
kulturverksamheterna vid LU.

Prisad för digitalisering 
Häromveckan fick Håkan Håkansson 
 något försenat ta emot Lunds universitets-
historiska sällskaps pris på 20 000 kronor, 
som han tilldelades redan 2020.

Håkan Håkansson får priset för sina in-
satser att genom digitalisering, presenta-
tioner och information göra Ravensbrück-
arkivet känt och tillgängligt såväl i Lund 
som långt utanför Lunds universitets och 
Sveriges gränser.

Håkan Håkansson är docent i idé- och 
lärdomshistoria och är verksam vid Univer-
sitetsbiblioteket i Lund. Läs mer om hans 
arbete på sidorna 24–25.

Fyra lundaforskare 
bland de mest citerade
Fyra forskare vid Lunds universitet 
finns med på 2021 års lista över 
högt citerade forskare som varje år 
sammanställs av Clarivate, företaget 
bakom Web of Science. I sin helhet 
rymmer listan drygt 6600 forskare 
från hela världen som visat betydan-
de inflytande inom sitt forsknings-
fält genom publiceringen av flera 
artiklar med omfattande citeringar 
under det senaste decenniet.

De fyra lundaforskare som finns 
med på listan är Johannes Rousk, 
professor i markmikrobiologi; Oskar 
Hansson, professor i neurologi vid 
enheten för klinisk minnesforsk-
ning, Sara Linse, professor vid 
biokemi och strukturbiologi; och 
Niklas Mattsson-Carlgren; univer-
sitetslektor vid enheten för klinisk 
minnesforskning.

Johannes Rousk. foto: kathrine rousk

Johan Östling.

Carita Paradis.
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Lymfforskare 
fick presidentpris
Forskande AT-läkaren och doktoran-
den Tobias Karlsson, vid Institutionen 
för kliniska vetenskaper i Malmö belö-
nades i september med ”The Presiden-
tial Prize” vid XXVIII World Congress 
of Lymphology i Aten. Utmärkelsen 
gäller hans forskning kring lymfödem. 

Flerfaldigt prisbelönad 
fick ännu ett pris 
Den flerfaldigt prisbelönte författaren 
till Linnébiografin Mannen som ordnade 
naturen, Gunnar Broberg fick under 
oktober motta ännu ett pris. Samfun-
det De Nio belönade honom med pri-
set till Inge Jonssons Minne på 200 000 
kronor. Författaren hyllades vid Skånska 
Linnésällskapets årsmöte och efterträd-
des då som praeses av David Dunér, 
som också är Brobergs efterträdare på 
lärostolen i idé- och lärdomshistoria vid 
Lunds universitet. 

Timbuktu blir hedersdoktor 
vid Humanistiska fakulteten
Artisten och författaren Jason Diakité, känd under 
artistnamnet Timbuktu, och Martina Kessel, profes-
sor i historia vid universitetet i Bielefeld, utses till 
hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten. 

Jason Diakité har varit verksam som artist sedan 
början av 1990-talet och utses till hedersdoktor 
för sitt innovativa författarskap och mångsidiga 
konstnärskap, som fångar upp och reflekterar kring 
väsentliga aspekter av humanistisk tanke och forsk-
ning.

Martina Kessel är professor i historia vid Universi-
tät Bielefeld i Tyskland. Hon utses till hedersdoktor 
för sin stora forskargärning samt för sitt mångåriga 
engagemang i Nationella forskarskolan i historiska 
studier.

... forskare vid Institutionen för kom-
munikation och medier, som vann 
LU:s deltävling i Forskar Grand Prix på 
stadsteatern i Helsingborg. Tävlingen 
går ut på att på fyra minuter göra 
den mest begripliga, inspirerande 
presentationen av sin forskning. Nu 
väntar finalen i Stockholm.

Varför ville du delta i Forskar 
Grand Prix?
– Om vi vill att vår forskning ska få 
en påverkan på samhället behö-
ver vi forskare göra det begripligt. 
Vi lägger mycket tid på att skriva 
forskningsartiklar, men för att få en 
effekt utanför akademin krävs ofta 
en annan kompetens för att pake-
tera komplexa vetenskapliga bevis i 
tydliga argument. Genom att delta i 
Forskar Grand Prix fick jag reflektera, 
öva och få feedback.

TEXT & FOTO: BODIL MALMSTRÖM

Grattis Michael Odessa...
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AT-läkare Tobias Karlsson med sin 
hand ledare Håkan Brorson. Lundaprofessor 

medaljerad i Göteborg
I november åkte professor emeritus 
Lars Jonung till Göteborg inbjuden 
av Handelshögskolan för att hålla Felix 
Neubergh- föreläsningen 2021. Dessut-
om tilldelades han en medalj och 50 000 
kronor. Föreläsningen har hållits varje år 
sedan 1977. Evenemanget möjliggörs av 
en generös donation av bankiren Félix 
Neubergh från Göteborg.
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Michael Odessa.

Jason Diakité och 
Martina Kessel.
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Hallå Thomas Rundqvist…

… t.f. avdelningschef på LU Inno-
vation som märkt att färre innova-
törer hört av sig under pandemin.

Hur har pandemin påverkat LU Innovation?
– Vi har inte kunnat vara ute och träffa 
forskare på samma sätt. Det är färre som 
hört av sig med sina idéer, men det är ing-
en katastrofal minskning. Det minskade 
direkt när allt stängde ner, men förra hös-
ten återgick det nästan till normalläge. 
Den största minskningen har vi faktiskt 
haft efter sommaren i år. 

Vad tror du det beror på?
– Vi kunde nog leva ganska länge på att 
man kände till oss. Men vi har som sagt 
inte varit ute på länge och nu behöver vi 
göra oss kända på nytt. 

Hur ska ni göra det?
– Precis före pandemin hade vi planerat 
en insats att komma ut mer i verksamhe-
ten och berätta vad vi kan hjälpa till med, 
men vi fick ställa in allt. Nu är det dags att 
sjösätta den kampanjen. Först ut blir LTH 
och medicin.

Är det därifrån som flest brukar 
kontakta er?
– Ja, traditionellt är det så, men vi jobbar 
mycket för att bredda vårt erbjudande 
och sedan ett par år tillbaka har vi haft en 

satsning även mot S- och HT-fakulteter-
na. Där görs jättemycket forskning som 
skulle kunna bli innovationer. 

– Innovationer behöver inte vara att 
starta företag och skapa nya produkter. 
Om något kan göra nytta i en verksam-
het så är det en innovation. Till exempel 
nya arbetssätt och metoder inom vården 
och offentlig verksamhet.

Det låter som om TA-personal är bra 
idékläckare?
– Ja, det är inte jätteovanligt att de hör av 
sig. De kan se förbättringspotential nå-
gonstans och uppfinner något. Ett enk-
lare sätt att få in belysning i ett strålrör 
till exempel. 
 
Vilka är det som kommer till er?
– Det är väldigt få som kommer för att 
de vill bli rika på sina upptäckter. Det är 
inte det som lockar, det handlar mer om 
att göra något annat med den forskning 
man hållit på med i många år. Jag tycker 
generellt att forskare ska våga testa 
och utmana sin egen forskning och sig 
själva. De som fått hjälp av oss säger 
ofta att det är det roligaste de gjort.

Hur jobbar ni när någon kommer till 
er med en idé?
– Främst är vi ett bollplank och visar på 
vägar framåt. Det handlar mycket om ett 
coachande förhållningssätt från vår sida. 
Finansiering är bara en del av flera.

– Vi säger aldrig att ett projekt inte är 
bra, för det har vi ingen aning om. Men vi 
har en del finansiella verktyg, så det kan 
bli ja eller nej till finansiellt stöd. Men du 
får aldrig nej om du frågar om vår hjälp.

Tror du pandemin kan leda till 
något bra?
– Den har inneburit utmaningar för alla 
och jag tänker att krisen har triggat nya 
lösningar på de här utmaningarna. 

Vad hoppas du för LU Innovations 
del framöver? 
– Att vi ska bli bättre på att skapa inno-
vationer som inte bara bygger på tillväxt-
bolag. Det kan vara så mycket, till ex-
empel att man skapar en förening, eller 
samarbetar med en redan befintlig verk-
samhet och får igång något den vägen.

TEXT & FOTO: JAN OLSSON


