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Träskvattenfyllda gummistövlar, 
troféhungriga jägare och sakral 
stillhet. Johanna Asch och Ulrika 
Ervander lämnade allfarvägarna 
och gav sig ut på en två månader 
lång roadtrip för att kartlägga 
 Sveriges sista gammelskogar.

Sverige är ett av de länder i Europa som har 
störst areal orörda skogar. Det rör sig sällan 
om några större, sammanhållna områden. 
Snarare om små öar av land i svårtillgäng-
liga marker där tiden stått still och dit inga 
skogsmaskiner kunnat ta sig under det se-
naste seklet. 

FÖR ATT FÅ EN UPPFATTNING om var i lan-
det dessa områden finns, hur stora de är och 
hur mycket koldioxid de lagrar gav sig bio-
logen Ulrika Ervander och naturgeografen 
Johanna Asch ut på en två månader lång 
roadtrip som startade norr om pol cirkeln 
och avslutades i Köping. Till sin hjälp hade 
de en karta över gammelskogar som grup-
pen hade framställt från äldre inventeringar, 
satellitbilder och en stor mängd dokument 
framställda av olika länsstyrelser de senaste 
decennierna.

– Vi körde på ändlösa skogsvägar som 
blev mindre och mindre och till slut upp-
hörde. Då fortsatte vi till fots tills vi hitta-
de de här små öarna av skog med uråldriga 

De har kartlagt 
Sveriges sista 
gammelskogar

  3

t

Ulrika Ervander, på trädet, 
och Johanna Asch fick  genom 
 projektet en unik inblick i 
 Sveriges sista  gammelskogar.
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träd och myllrande mångfald, säger Ulrika 
Ervander.

Av Sveriges cirka 22,5 miljoner hektar 
skogsmark är cirka 2 procent karterad som 
naturlig skog i gruppens karta, men fler sko-
gar finns sannolikt. Att lokalisera den är av 
förklarliga skäl lite av ett detektivarbete. 
Gammelskogen, som ofta ligger insprängd 
inuti planterad skog, kännetecknas av en rik 
biologisk mångfald som Ulrika och Johanna 
fick chans att uppleva på nära håll.

– Vi möttes av rofyllda platser med en 
massa arter som växte ovanpå varandra. Det 
var nästan lite regnskogskänsla, säger  Ulrika 
Ervander.

– Jag hade aldrig varit i så gammal skog 
tidigare och drabbades av en känsla av lugn. 
Men också av en lite sorgsen känsla med 
tanke på alla skogar som gått förlorade, sä-
ger Johanna Asch.

LUM TRÄFFAR DEM i Trollskogen utanför 
Torna Hällestad. Mäktiga bokar sträcker sig 
mot en ljusgrå sommarhimmel. En knäckt 
150-årsbok har långsamt börjat murkna och 
draperas i mossa. En kakofoni av fågelkvitter 
hörs uppifrån de ståtliga trädkronorna som 
bildar ett tak högt ovanför våra huvuden.

– Generellt kan man säga att vi har en 
skev bild av vad skog är. Det vi uppfattar som 
skog är ofta något som planterats ganska 
nyligen, säger Ulrika Ervander.

Under sin resa var Ulrika Ervander och 
 Johanna Asch med om en rad händelser 

RESULTATEN KLARA I HÖST
Karteringen och analysen av gam-
melskogarnas koldioxidupptag och 
hur det förändras över tid är en del 
av ett större forskningsprojekt som 
leds av Anders Ahlström, univer-
sitetslektor vid Institutionen för 
naturgeografi och ekosystemveten-
skap. Resultaten håller just nu på att 
bearbetas och en färdig forsknings-
artikel planeras senare i höst.

som etsat sig fast. Som när de gick ner sig 
i kärr och fick klafsa vidare genom svårtill-
gängliga områden med iskalla fötter för att 
mäta träd och samla in markprover. Eller när 
de delade en troféfylld jaktstuga mitt ute i 
ödemarken med en grupp tyska jägare. 

Men det som gjorde allra starkast intryck 
var samarbetet och de storslagna naturupp-
levelserna som fältgruppen, som bestod av 
två till sex personer, delade.

– Vi blev ett sammansvetsat team och 
lärde verkligen känna varandra på djupet 
 efter så många timmar tillsammans, säger 
Ulrika Ervander.

– Det var en väldig frihetskänsla att bara 
ge sig djupare och djupare in i skogen. Man 
visste aldrig vad man skulle mötas av, säger 
Johanna Asch.

TEXT: JOHAN JOELSSON
FOTO: JOHAN JOELSSON/

JOHANNA ASCH/ULRIKA ERVANDER

t

Den tappra fältgruppen möttes av storslagna, pastorala och orörda landskap under sin resa 
genom landet.
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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

Lägst friskvårdsbidrag vid LU
En jämförelse av friskvårdsbidraget vid de så kallade SLUG-universiteten 

(Stockholm, Lund, Uppsala, Göteborg) faller inte ut till LU:s fördel. 

Mätningar för effektivare lokalanvändning  
Färre kontor och effektivare användning av undervisningssalar – det 

kan bli följden av de mätningar av lokalutnyttjandet som görs i höst. Samtidigt 
 drabbas LU av skenande elpris och höga hyreshöjningar.

Flytt blir lyft för Konstnärliga fakulteten
Om fem år flyttar Konstnärliga fakulteten i Malmö till toppmoderna 

 lokaler inuti skalet av Kockums gamla maskinhall och vagnverkstad. En boost 
som enligt dekanen Sanimir Resic höjer LU över andra lärosäten.

LU:s profilområden presenteras
Rektor har utsett universitetets fem profilområden. Koordinatorerna 

 intervjuas om vad som utmärker deras respektive profilområde och nyttan de 
kommer att bidra med. 

Gammal upptäckt kan rädda njursjuka
Studiet av en farlig mördarbakterie för mer än tjugo år sedan har nu lett 

till en behandling av en svår autoimmun sjukdom.

smakprov.
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LU har lägst friskvårdspeng 
FRISKVÅRD. Anställda vid Lunds 
universitet kan få friskvårdsbidrag 
på upp till 1870 kronor per år. LUM 
har jämfört friskvårdsbidraget vid 
de så kallade SLUG-universiteten 
i Stockholm, Lund, Uppsala och 
Göteborg. Det visar sig att LU har 
lägst ersättning.

Friskvårdsbidraget för anställda vid Stock-
holms universitet är 3000 kronor per år. 
Uppsala och Göteborg bidrar med 2000 
kronor per anställd och år. 

Utöver friskvårdsbidraget har anställda 
vid samtliga SLUG-universitet rätt till en 
friskvårdstimme per vecka på betald ar-
betstid.

ENLIGT STATISTIK som sektionen HR ta-
git fram åt LUM har friskvårdsbidraget vid 
Lunds universitet legat på samma nivå, 
1870 kronor, sedan 2013 då det höjdes 
från 1650 kronor.

– Vi ser kontinuerligt över förmåner-
na och vilka kostnader det innebär. Vi vet 
ännu inte vad årets översyn utmynnar i, 
säger  Marie Härstedt, universitetets HR-
direktör.

Samtliga anställda har rätt till frisk-
vårdsbidraget. I fjol var det emellertid his-

toriskt få, endast omkring 2300 anställda, 
som ansökte om ersättningen. Det var färre 
än hälften jämfört med åren dessförinnan. 
Sannolikt berodde det på pandemin.

Som nämnts bjuder samtliga SLUG-uni-
versitet anställda på en friskvårdstimme i 
veckan på betald arbetstid. Enligt sektionen 
HR vid Lunds universitet innebär det en kost-
nad för universitetet på cirka 10 000 kronor 
per år för en anställd som utnyttjar frisk-
vårdstimmen under 45 arbetsveckor och har 
en månadslön på 35 000–40 000 kronor.

Lunds universitet sponsrar även an-
ställdas deltagande i Lundaloppet och har 

SLUG-universitetens 
friskvårdsbidrag 2022
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* Åren då bidraget höjts har angetts. 

Utvecklingen av 
LU:s friskvårds-
bidrag under 20 år* 
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Nivån på friskvårds-
bidraget varierar 
mellan de så kallade 
SLUG-universiteten. 
foto: kzenon/mostphotos

Marie Härstedt är universitetets HR-direktör. 
foto: maria lindh



LUM NR 4 | 2022     7

LU har lägst friskvårdspeng 

KULTURSATSNING. – Det hade så klart 
varit roligare om vårt konsortium 
hade fått kultur-KIC:en, men det 
viktigaste är att vi deltagit och ut-
vecklat idéer och samarbeten som 
kommer att fortsätta.

Det säger Anna Lyrevik, som ar-
betat med den stora EU-ansökning-
en om innovativa kultursatsningar, 
EIT Culture & Creativity, som kom 
på andra plats efter det konsortium 
som Uppsala universitet ingår i. 

Anna Lyrevik är rektorsråd och ordförande 
i den styrgrupp som för Lunds universitets 
del arbetat med konsortiet ”Creative Futu-
res” med målet att få den KIC, (Knowledge 
and Innovation Community) som ses som 
världens största innovationssatsning på kul-
turella och kreativa sektorer och näringar. 

DET KONSORTIUM som EU nu har utsett, 
Innovation by Creative Economy, ICE, med 
Uppsala som enda svenska lärosäte, kan 
räkna med att få upp till 800 miljoner kro-
nor om året under 15 år. Det är dock många 
som är med och delar på den kakan; före-
tag, regioner, städer, kulturinstitutioner och 
lärosäten. Den breda samverkan krävs för 
att få eller vara delaktig i en KIC. Lunds uni-
versitet finns representerat i tre av totalt nio 
sådana – en med inriktning mot livsmedel, 
den så kallade food-KIC:en som Lund också 
sökte huvudvärdskapet för, i klimat-KIC:en 
samt i EIT Raw Materials.

– Det kan mycket väl bli så med kultur-
KIC:en också, att vi kommer med i en andra 
omgång, säger Anna Lyrevik, och berättar 
att ICE kommer att göra utlysningar till vå-
ren 2023 för start i januari 2024. 

– Då planerar vi att söka.
Under hela arbetsprocessen med kultur-

KIC:en, som pågått i två år, har man varit 

Fortsatt kultursamarbete 
efter missad KIC

medveten om spelreglerna och att bara ett 
konsortium kan vinna. 

– Det innebär att vi har en levande plan B, 
säger Anna Lyrevik som är glad över att ing-
en av de hundra partners som ingår i Creati-
ve Futures har dragit sig ur samarbetet efter 
beskedet om den uteblivna KIC:en i somras. 

Själva konsortiet upplöses vid ett av-
slutande möte i slutet av september, men 
samarbeten och idéutveckling fortsätter 
i en annan form. Lunds universitet är det 
enda svenska lärosätet i Creative Futures, 
som letts av finska Aalto-universitet och där 
ytterligare 18 länder ingått.

På hemmaplan vill Anna Lyrevik och KIC-
gruppen arbeta med att koppla ihop de stra-
tegier som pågår inom hela LU:s utbildning, 
forskning och samverkan, att få in mer av 
de konstnärliga ämnena och perspektiven, 
med den externa kultursamverkan som satts 
igång under de gångna två åren. 

– Vi ska jobba vidare under hösten både 
lokalt och regionalt. Vi har ännu inte in-
venterat alla möjligheter till tvärdisciplinära 
samarbeten där kultur och kreativitet är bä-
rande element, och det dyker ständigt upp 
nya. Det rör på sig hela tiden.

CREATIVE FUTURES har dessutom en stor Ho-
rizon-ansökan på gång om policyutveckling 
inom kulturella och kreativa näringar. Den 
ger cirka 60 miljoner kronor under två, tre år.

– Om den går igenom kommer vi ett steg 
närmare kultur-KIC:en, säger Anna Lyrevik.

Hon vet inte vad som avgjorde kampen 
mellan Creative Futures och det vinnande 
konsortiet med Uppsala universitet, efter-
som hon varken har fått se deras ansökan 
eller EIT:s Governing Boards bedömning. 

– Men just nu arbetar vi på med de star-
ka idéer vi tror på och hoppas att det räcker 
hela vägen i mål.

MARIA LINDH

köpt in ett ergonomiskt pausprogram, 
 Pausit, som anställda kan använda fritt. 
Som jämförelse kan nämnas att Stock-
holms universitet utöver friskvårdser-
sättningen på 3000 kronor per anställd 
och år samt en betald friskvårdstim-
me i veckan även erbjuder anställda 
 gratis gruppträning i Frescati hallen. 
Dess utom erbjuds anställda att träna i 
Stockholms universitets eget personal-
gym till en årlig kostnad på 500 kronor, 
pengar som kan tas från friskvårdsbi-
draget.

I Uppsala lockar universitetet med 
en extra förmån i form av subventione-
rad massage för anställda i universite-
tets lokaler.

I LUND FÖLJDE friskvårdsersättningen 
tidigare priset för ett årskort på Gerda-
hallen. Nu räcker de 1870 kronorna till 
ungefär halva kostnaden för kortet. I 
år kostar årskortet 3619 kronor med 
avdragen personalrabatt. I det ingår 
en obligatorisk medlemsavgift på 200 
kronor.

Friskvårdsbidraget är populärt bland 
LU:s anställda. Med undantag för fjol-
året då pandemin härjade som mest har 
nyttjande graden de senaste åren legat 
runt 70  procent, det vill säga sju av tio 
anställda har tagit ut hela eller delar av 
bidraget. 

– Det är en väldigt hög nyttjande-
grad och det vittnar om att friskvårds-
bidraget är känt. Vi vill ju att så många 
som möjligt använder det, säger Marie 
Härstedt. 

DE ALLRA FLESTA tar dock bara ut en 
del av friskvårdsbidraget. I förfjol var det 
omkring 6000 anställda (cirka 70 pro-
cent) som använde friskvårdsbidraget. 
Den totala summan som betalades ut 
var runt fem miljoner kronor – att jäm-
föra med cirka 16 miljoner kronor, som 
skulle ha betalats ut om alla anställda 
hade använt hela friskvårdsbidraget.

Information om friskvård och frisk-
vårdsersättning finns på Medarbetar-
webben. 

JAN OLSSON
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Mätningar kan leda 
till färre lokaler
LOKALER. I höst ska LU Byggnad 
tillsammans med Akademiska Hus 
mäta hur mycket vissa lokaler som 
universitetet hyr faktiskt används. 
Mätningarna görs bland annat med 
sensorer som placeras vid in- och 
utgångar till en del kontor och i un-
dervisningssalar. Syftet är att effek-
tivisera och minska lokalbehovet. 

Digitaliseringen och det ökade hemarbe-
tet har lett till att kontor utnyttjas mindre 
än tidigare. Enligt chefen för LU Byggnad, 
Åsa Bergenudd, vill många verksamheter 
ha egna kontor till medarbetarna. Samtidigt 
finns en undersökning som visar att utnytt-
jandegraden ligger på 30–50 procent.

 I ett mejlsvar till LUM skriver Åsa Ber-
genudd: ”För att LU:s totala yta ska minska 

behöver vi inom LU påbörja en diskussion 
om alla ska ha ett eget kontor? Kan vi börja 
samutnyttja våra kontor och lokaler mer kan 
vi troligtvis minska vårt lokalinnehav och kli-
matavtryck.”

UNDERVISNINGSSALAR och tentamens-
lokaler står stundtals tomma hela dagar eller 
stora delar av dagar, ibland är de belagda till 
bristningsgränsen och universitetet tvingas 
hyra externa lokaler så att alla som tenterar 
ska få plats. Med en jämnare beläggning 
skulle det inte behövas lika många lokaler 
som idag, men för att nå dit krävs att bok-
ningarna blir jämnare över tid. Något som 
hittills visat sig svårt. Enligt Åsa Bergenudd 
kommer man att undersöka om det går att 
göra undervisningslokalerna mer flexibla så 
att användningen kan öka. 

Politiker kallar den stundande årstiden för ”en krigsvinter”. Även inom univer-
sitetet finns en oro för skyhöga elpriser och höga hyreshöjningar. Samtidigt har 
LU:s lokalkostym blivit för stor och i höst görs mätningar över utnyttjandet. 

Akademiska Hus har inlett ett arbete för 
att hjälpa lärosäten att utnyttja sina lokaler 
mer effektivt. Det gäller lärosalar, självstu-
dieplatser och kontor. På vissa håll i landet 
har mätningarna påbörjats, och i höst star-
tar ett projekt även vid Lunds universitet. 

– Vi har påbörjat dialogen med Lund. I 
samband med det här arbetet är vi beredda 
att ta tillbaka lokaler om det visar sig att läro-
sätena inte behöver dem, säger Peter Ander-
son, CFO (ekonomichef) på Akademiska Hus. 

Lokalutnyttjandet mäts med sensorer 
som registrerar när och var det är aktivitet 
i en lokal. Sensorerna kan registrera timme 

Peter An-
derson på 
Akademis-
ka Hus är 
 beredd att 
ta tillba-
ka under-
utnyttja-
de  lokaler. 
foto: jörgen 
hildebrandt
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Myndighetskapitalet buffert 
när hyror och elpris skenar
HYROR. Lunds universitet riskerar 
hyreshöjningar för vissa lokaler 
på bortåt tio procent den 1 januari 
nästa år. LU Byggnads prognos är 
att genomsnittshöjningen hamnar 
på 6 procent. Ett sätt att klara av 
höjningarna är att använda myndig-
hetskapitalet.

Universitetets hyreskontrakt med Akade-
miska Hus innehåller en klausul om att hy-
rorna räknas upp med inflationen mätt i 
konsumentprisindex, KPI. Oktobersiffran 
styr nästa års hyror och Riksbankens prog-
nos är att KPI-ökningen blir 9,8 procent i 
oktober i år. Det skulle i så fall betyda hyres-
höjningar på lika mycket för de lokaler där 
avtalen säger att hela KPI-ökningen också 
blir hyreshöjningen.

– Det stämmer. Våra hyresavtal är KPI-
indexerade och som statligt bolag kan vi 
inte höja hyran mindre än så eftersom det 
skulle strida mot konkurrenslagstiftningen 
och riskera att missgynna de aktörer som 
inte hyr av oss, säger Peter Anderson, CFO 
(ekonomi chef) vid Akademiska Hus.

EN VISS LINDRING går att finna i att Akade-
miska Hus har över hundra hyresavtal med 
Lunds universitet och alla ser inte likadana 
ut. I vissa avtal läggs hela KPI-ökningen på 
hyran den 1 januari nästa år, i andra avtal 
är det mindre.

– Det är ett spann mellan 65 procent och 
100 procent av KPI-ökningen som läggs på 
hyran, säger Peter Anderson. 

I ett mejl till LUM skriver LU Byggnads chef 
Åsa Bergenudd att de flesta hyres avtalen har 
ett index på 75 procent och att hyresökning-
en uppskattas bli cirka 6 procent nästa år om 
KPI-siffran hamnar på 8 procent.

SÅ FÖRDELAS LU:S BUDGET

Personalkostnaderna är LU:s klart 
största kostnad och utgör knappt 
70 procent av den totala budgeten. 
Drygt 10 procent av budgeten går 
till hyror och energi. Övriga kostna-
der, omkring 20 procent av totalen, 
inkluderar bland annat inköp av 
varor, tjänster, material, utrustning 
samt avskrivningar.

för timme. Den uppmätta utnyttjande-
graden kan sedan resultera i förslag på 
ändrade bokningsregler och schema-
läggning för undervisningssalar eller 
att administrativ personal delar kontor 
i ökad utsträckning.

ENLIGT PETER ANDERSON kan det hand-
la om så enkla saker som att i förväg tyd-
liggöra vilka som är på kontoret en given 
dag och vilka som jobbar hemifrån.

– Generellt tror vi att svenska läro-
säten skulle kunna öka lokalutnyttjande-
graden med 20–25 procent och det bor-
de i sin tur innebära att man kan minska 
lokalytan en del, vilket vore bra ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Det skulle bland 
annat leda till färre nybyggnationer och 
att vi kan ta tillbaka lokaler som lärosä-
tena inte behöver och hyra ut till andra 
aktörer, som stärker campus istället.

I Lund ansvarar respektive fakultet för 
hur mycket lokaler och yta man anser 
sig behöva. Utöver sensormätningarna 
kommer LU Byggnad under hösten att 
titta på hur lokalerna används vid fakul-
teterna. Det ska enligt Åsa Bergenudd 
göras genom att ta fram nyckeltal som 
visar hur många kvadratmeter fakulteten 
har per anställd och student. 

I SITT MEJLSVAR till LUM skriver hon att 
LU Byggnad vill komma i kontakt med 
verksamheter ”som vill se över sin loka-
lyta i syfte att tänka nytt och effektivi-
sera”. Hon nämner också att vissa delar 
går att effektivisera redan nu och hon 
tar sin egen sektion som exempel: ”Inom 
vår sektion LU Byggnad sitter cirka 50 
procent i delade rum och behov av rum 
för videomöten med mera uppstod när 
alla kom tillbaka efter pandemin. Vi be-
slutade då att alla som sitter i enskilda 
kontor ska städa sitt skrivbord och skriva 
ledigt på dörren så fort de avser att job-
ba hemma, så att de som sitter i delade 
rum kan jobba ostört eller ha videomöte. 
Behovet av fler rum för videomöten för-
svann över en natt.”

JAN OLSSON 

Inom verksamhe-
ten finns en oro för 
att dyrare energi och 
kraftigt höjda hyror 
kan leda till färre ny-
anställningar. 

– Vi är fullt med-
vetna om det och det 
är oerhört olyckligt 
om det skulle bli så, 
för vi har också som 

mål att stärka Kunskaps sverige, säger Peter 
Anderson.

ETT SÄTT att hantera höga hyror och elräk-
ningar är att använda myndighetskapitalet. 
Tim Ekberg, universitetets planeringschef, 
bekräftar att det är en möjlighet.

– Det går alldeles utmärkt att använda 
myndighetskapitalet i sådana här situatio-
ner. Det skapar viss trygghet att vi har ett 
ganska stort myndighetskapital. 

Han påpekar också att LU och alla andra 
myndigheter kommer att, åtminstone del-
vis, kompenseras för de ökade kostnaderna 
i samband med den årliga omräkningen av 
myndigheternas anslag, den så kallade pris- 
och löneomräkningen. 

JAN OLSSON 

Tim Ekberg. 
foto: kennet ruona
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ELPRISER. Den anläggning vid LU 
som förbrukar ojämförligt mest 
energi är MAX IV. Där har man 
inlett ett arbete för att hantera 
elkostnaderna. Varje krona elpriset 
stiger med leder till en mycket stor 
ökning av driftskostnaden. Denna 
osäkerhet är svår att hantera för en 
bidragsfinansierad verksamhet.

– Alla synkrotronljuskällor är stora konsu-
menter av el och ställs nu inför samma ut-
maning. MAX IV tillhör de nyaste anlägg-
ningarna med relativt hög energieffektivitet 
och hållbara lösningar på plats, men vi ser 
trots detta mycket stora finansiella risker, sä-
ger MAX IV:s direktör Olof Karis.

Situationen på elmarknaden är extra-
ordinär, understryker han:

– Givet oförutsägbarheten fokuserar vi 
nu på analys och att få fram så bra besluts-
underlag som vi kan. Under tiden går vi ige-
nom alla möjligheter att skära i kostnaderna 
och vi har bland annat infört ett tillfälligt an-
ställningsstopp.

dyrtider.

 Maria Nordh är fastighetschef vid Sta-
tens fastighetsverk där hon har ansvar för 
bland annat de fastigheter som LU hyr. 

– Jag tror att elpriserna blir tuffa för 
våra hyresgäster. Priset springer iväg och är 
mycket svårt att prognosticera, säger hon.

ENLIGT STATENS FASTIGHETSVERKS avtal 
med universitetet står fastighetsägaren för 
driftelen (fastighetselen), det vill säga den 
el som krävs för att fastigheten ska funge-
ra. Till exempel el för att driva pumpar, olika 
system och utebelysning. Den största biten, 
cirka 70 procent av den totala elförbruk-
ningen, är verksamhetsel och den betalar 
LU. Till verksamhetsel hör bland annat den 
el som går åt till att driva datorer, servrar, 
innebelysning, laboratorier, kylar och frysar. 

Universitetet hyr följande fastigheter av 
Statens fastighetsverk: Universitetshuset, 
Kungshuset, Historiska museet, Tornblad-
institutet, Arkeologen, Palaestra, Musik-
högskolan i Malmö, Botan och Ekonomi-
centrum samt Studentskegården.

JAN OLSSON

Höga elpriser slår hårt 
mot MAX IV

PENSIONER. Ökade pensions-
kostnader har under en tid varit 
en av universitetets ekono-
miska hotbilder. Men nu har de 
stabiliserats. 

– De har slutat öka och vi 
har en årlig balans på verksam-
hetens avsättningar och fak-
turorna från SPV, säger Karin 
Ekborg-Persson, biträdande 
förvaltningschef. 

Låga räntor har drabbat pensions-
fonderna. Men den månatliga faktu-
ran från Statens tjänstepensionsverk, 
SPV, tar ingen hänsyn till ränteläget. 

– En stor del av våra pensioner är 
förmånsbestämda och om räntan är 
låg måste arbetsgivaren betala högre 
premier till SPV, förklarar Karin 
Ekborg-Persson. 

DE ÖKADE KOSTNADERNA för pen-
sioner måste kompenseras genom 
högre löne bikostnad och det har 
ökat kostnaden för alla verksam-
heter inom universitetet. Sedan 2014 
har lönebikostnaden ökat med åtta 
procent. 

– Men vi är inte ensamma om 
dessa kostnadsökningar, det drabbar 
alla läro säten säger Karin Ekborg-
Persson och hänvisar bland annat till 
Chalmers och SLU som gjort särskilda 
utredningar kring hur man ska lösa 
det.

LUNDS UNIVERSITET har fortfarande 
ett upparbetat centralt underskott 
för pensioner, men är nu i årlig 
balans.

– Det känns i alla fall bra, säger 
Karin Ekborg-Persson.

MARIA LINDH

Kostnader 
för pensioner
i balans

MAX IV:s direktör Olof Karis ser mycket stora finansiella risker för MAX IV med de höga el-
priserna. foto: perry nordeng
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HÅLLBARHET. Sparbanken Skånes 
centrum för hållbar näringslivsut-
veckling innebär ett tätt samarbete 
mellan Ekonomihögskolan och LTH. 
LUM träffade centrumförestån-
daren Susanne Arvidsson för en 
pratstund om framtidsplanerna.

Det har varit ett hektiskt år för Susanne 
 Arvidsson. I våras fick hon och kollegorna 
besked om att Mistra beviljat 50 miljoner 
i anslag till deras forskningsprogram BIO-
PATH med fokus på finans och biologisk 
mångfald. I rollen som programchef leder 
hon det internationella forskarkonsortiet 
som engagerar 34 industripartners. 

Och strax före sommaren donerade 
Sparbanken Skåne 25 miljoner till nya Spar-
banken Skånes centrum för hållbar närings-
livsutveckling (SSCEN).

Vid invigningen den 22 september upp-
träder Malmö Opera Academy, något som 
Susanne Arvidsson framhåller som viktigt.

– Vi ska ha med estetik, konst och huma-
nism. Det öppnar ögon och kan få oss att 
börja tänka nytt. Det är viktigt för att lyckas 
med omställningen. Det finns ett stort be-
hov av en brygga mellan akademi, näringsliv 
och offentlig förvaltning. Centrumets styrka 
ligger i att stärka denna brygga. 

JUST NU ARBETAR HON och centrumets seni-
ora forskare med att rekrytera doktorander. 
Därefter väntar postdoktorer och en ny lokal. 

– Vi siktar även på att utveckla ett mas-
terprogram inom hållbarhet. Detta har re-
dan skapat ett stort intresse bland studen-
terna. Det finns ett behov av en mer holistisk 
hållbarhetsutbildning med utvecklad peda-
gogik som integrerar hållbarhetsdimensio-
ner utifrån olika discipliner och tydligare 
 reflekterar över komplexa målkonflikter.

Hur kommer det sig att någon med 
din bakgrund inom redovisning och 

finans är med och startar ett centrum 
för hållbart företagande?
– Redovisning med alla siffror, mått och 
diagram är ett sätt att illustrera och kom-
municera en organisations status, utveck-
ling och förändringspotential. Denna infor-
mation spelar en högst central roll när man 
vill se en förflyttning. Om vi ska lyckas nå 
de globala hållbarhetsmålen så vill vi inte se 
en modest förflyttning. Vi vill se en kraftfull 
omställning, säger hon och fortsätter: 

– Det finansiella språket och redovisning-
en behöver därför förändras. Vi måste ut-
veckla ett gemensamt språk som visar på 
hur organisationer presterar på de olika håll-
barhetsarenorna – allt från utsläpp, mänsk-
liga rättigheter till cirkularitet och biologisk 
mångfald. Hur mäter vi till exempel skadan 
vi gör på en djurart i Sverige jämfört med 
en ekologisk skada på en annan plats på 
jorden? Vi behöver fler verktyg för att acce-
lerera och omdirigera finansiella flöden mot 
hållbara organisationer, affärsidéer och pro-
dukter.

Susanne Arvidsson pekar på att det finns 
en positiv utveckling inom finansmarkna-
den och det finansiella flödet vad gäller 
hållbarhet. 

– Vi ser att finansbranschen axlar en ny 
roll där man genom förändrade processer 
och ett nytt mindset direkt bidrar till att styra 
beslut och finansiella flöden mot en hållbar 
transformation av både finansmarknaden 
och näringslivet. Det är ett stort steg från 
att man för tio år sedan talade om att cykla 
till möten eller skriva ut mindre. Nu jobbar 
man väldigt aktivt med att till exempel ut-
värdera hållbarheten i nya företag som kom-
mer för att söka lån eller finansiering.

På samma sätt hoppas hon att Sparban-
ken Skånes centrum för hållbar närings-
livsutveckling kan bidra till förändring.

– Det här ska vara tillämpbar, lösnings-
fokuserad forskning. Hur skapar innehållet 
i forskningsartiklarna förändring? Inte bara 
en hög med artiklar, utan en väg från artiklar 
till action som bidrar till en hållbar framtid.

PETER KJÄLLKVIST

Ekonomihögskolan och LTH samarbetar 
i nytt centrum för hållbart näringsliv

SPARBANKEN SKÅNES  
CENTRUM FÖR HÅLLBAR 
NÄRINGSLIVS UTVECKLING

Sparbanken Skåne bidrar genom sin 
ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn 
med 25 miljoner kronor – 5 miljoner 
kronor per år, för 2022–2027. Ekonomi-
högskolan och LTH medfinansierar. 
medfinansierar med några miljoner 
per år. 

Centrumets mål är att i samver-
kan med näringsliv och offentliga 
aktörer bygga tvärvetenskaplig och 
utmanings centrerad kunskap för en 
hållbar omställning av näringsliv, 
industri och förvaltning. Kunskapen 
ska komma näringslivets och politikens 
beslutsfattare till godo, men även 
integreras i utbildningen.

Susanne Arvidsson är föreståndare för det 
nya centrumet för hållbar näringslivsutveck-
ling. foto: louise larsson



12                          LUM NR 4 | 2022

Om fem år ska Konstnärliga fakultetens verksamheter flytta in 
i Kockums gamla industrilokaler i Varvsstaden i Malmö. Inne 
i den gigantiska maskinhallen pågår saneringen av jordmassor. 
Gifter och oljor måste rensas bort innan byggarna sätter igång.

– Här arbetade min pappa som plåtslagare mellan 1966 och 
1975, berättar fakultetens dekan Sanimir Resic.

Konstnärlig boost 

Sanimir Resic ska lotsa hela Konstnärliga 
 fakulteten till Kockums gamla lokaler där 
hans far arbetade som plåtslagare i nio år 
från det att han kom till Malmö från Split 
i forna Jugoslavien i februari 1966.  

– Han hade två jobb. På dagarna 
Kockums och på kvällarna diskade han 
på en restaurang. Målet var att  tjäna 
tillräckligt så att han skulle kunna 
flytta tillbaka igen och köpa en lä-
genhet. Men han längtade efter 
oss och den 23 oktober 1966 kom 
min mor och jag till Malmö, då 
var jag två och ett halvt år gam-
mal. Även om far dog för 15 år 
sedan så firar vi fortfarande 
den dagen varje år. 
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Det är snabba ryck för Sanimir 
Resic. För drygt ett och ett halvt 
år sedan kom han som prefekt 
till Musikhögskolan. Några må-

nader senare utsågs han till dekan för Konst-
närliga fakulteten, bland annat med upp-
drag att styra skutan i hamn när dagens 
utspridda verksamheter inom musik, teater 
och konst ska bli sambor i Varvsstaden där 
ett nytt konstnärligt campus skapas.

Sanimir Resic har administrerat samloka-
liseringar förr. Ett exempel är SOL. Även om 
flytten till Varvsstaden inte äger rum förrän 
sommaren 2027 är det nu som detaljplane-
ringen sker vid ritbordet och de stora ytorna 
i den gamla maskinhallen och vagnverksta-
den delas in i rum och salar. 

– Men det kommer att finnas ytor över 
och jag har redan vänt mig till mina dekan-
kollegor för att höra om deras behov. 
Medicinska fakulteten har ju verksamhet i 
 Malmö... 

SANIMIR RESIC ÄR HISTORIKER. Han har 
ingen akademisk bakgrund inom de konst-
närliga disciplinerna, något som inte alls be-
höver vara en nackdel, menar han. 

– Jag vågar fråga när jag inte förstår och 
jag lyssnar på mina medarbetare, sen lyssnar 
jag igen och igen. Sen beslutar jag. 

Som ledare har han gedigen erfarenhet. 
Han har varit rektor för Högskolan Kristian-
stad, prefekt, prodekan och nu dekan. Min-
dre känd är hans karriär inom rugbyn, både 

som spelare och tränare, något som också 
bidragit till den han är idag.

– Jag har kastat mig i lera och tuggat gräs 
i tjugo år och jag har tränat ungdomar. Det 
har gett mig vissa egenskaper som jag har 
nytta av i jobbet. 

Sanimir Resic har inte tvekat inför att ta 
sig an fakultetens flyttprojekt. 

– Flytten blir en riktig boost. När det här 
är klart så höjer vi Lunds universitet avsevärt 
över andra lärosäten i Sverige, säger han.

 Han beskriver det som en win win-situa-
tion för de konstnärliga verksamheterna vid 
Lunds universitet, för universitetet som hel-
het och för Malmö stad. Samarbetet mel-
lan Campus Helsingborg och Helsingborgs 
stad är lite av en förebild när företrädare för 
Malmö stad och universitetet diskuterar hur 
man kan dra mer nytta av varandra.

IDAG ÄR KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN ut-
spridd på fem platser i Malmö. Fördelarna 
med att samlas på en plats är uppenba-
ra, menar  Sanimir Resic. Möjligheterna till 
samarbete och ökad kreativitet mellan in-
stitutionerna blir större, lokalerna kan sam-
utnyttjas, varje enskild verksamhet blir min-
dre sårbar och administrationen blir mer 
effektiv.

Samtidigt sticker han inte under stol med 
att det har funnits, och finns, farhågor in-
för flytten. 

– En del har trott att de måste samar-
beta med de andra verksamheterna, men t
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KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

Lunds universitets konstnärliga 
fakultet är belägen i Malmö. 
Vid fakultetens tre institutioner 
Konsthögskolan, Teaterhög-
skolan och Musikhögskolan 
bedrivs utbildning, forskning och 
konstnärligt utvecklingsarbete 
inom konst, teater, musik och 
musikpedagogik. Till fakulteten 
hör även centrumbildningen Inter 
Arts Center. 

Så här föreställer sig 
 Marge  Arkitekter att de 
gamla Kockums lokalerna 
Vagnsverkstaden och 
 Maskin- och Monterings-
hallen skulle kunna se ut 
efter renovering. Båda 
byggnaderna är av myck-
et högt kulturhistoriskt 
värde. Fokus är att om- 
och tillbyggnader utförs 
på ett sätt som tillför nya 
samtida tidslager utan att 
förstöra de unika värden 
som finns på platsen.

14                          LUM NR 4 | 2022
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så är det absolut inte. Det handlar inte om 
en sammanslagning av institutionerna, utan 
flytten ökar bara möjligheterna att vara kre-
ativa över institutionsgränserna för de som 
vill, säger Sanimir Resic.

EN FAKTOR som är svår att sätta på plus-
kontot är hyran. LU Byggnad uppskattade i 
fjol att de nya lokalerna i Varvsstaden inne-
bär att hyran stiger med 30 miljoner kro-
nor per år. 

Då och då höjs röster att studenterna vid 
Konstnärliga fakulteten engagerar sig för 
lite i kårlivet och nationslivet inne i Lund. 
Sanimir Resic tror att det dels beror på av-
ståndet, de två milen kan ibland kännas lite 
för långa, dels på studenternas inställning 
till studierna.

– De är passionerade. Studierna är ett 
kall för dem och det på ett helt annat sätt 
än för många andra studenter, är jag över-

tygad om. Det blir helt enkelt inte mycket 
tid över till annat. 

Passionen kan emellertid förvandlas till 
tomhet den dag de tar examen. För att stu-
denterna ska kunna arbeta med det de är 
utbildade till uppmuntras de att nappa på 
möjligheter som kan dyka upp under utbild-
ningen. Det kan handla om konserter, ut-
ställningar eller filmroller. 

– Man måste ta tillvara erbjudanden 
som dyker upp. De kontakter man knyter 
kan vara skillnaden mellan jobb och arbets-
löshet. 

ENLIGT SANIMIR RESIC har de konstnärliga 
disciplinerna historiskt betraktats som en 
udda fågel i universitetsvärlden. Kanske till 
och med setts lite över axeln. Så är det inte 
längre.

– Den nuvarande universitetsledningen är 
precis vad vi behöver. Rektor har en  passion 

för kulturen och humaniora, och han kan 
inte klandras för bias för han har ju sin bak-
grund inom medicinen. 

– Jag upplever att universitetet tar vår 
verksamhet mer på allvar nu. Det vi utbildar 
studenter till är att tillföra mervärde i livet för 
människor. Livskvalitet är i mina ögon precis 
lika viktigt som att ”bara” överleva.

I SOMRAS beslutade universitetsledningen 
vilka som ska vara LU:s fem framtida profil-
områden. Konstnärliga fakulteten är den 
enda fakultet som i dagsläget inte är invol-
verad i något av dem, men arbetet pågår. 
Sanimir Resic menar att fakulteten kan bidra 
inom flera områden:

– Konsten har genom historien haft rol-
len att tolka och förstå samtiden och oss 
själva. En av uppgifterna är att känna av 
samhällsförändringar som är på gång, för-
ändringar som inte alltid tål dagens ljus. Det 
är därför som konstnärer tillsammans med 
journalister är bland de första som tystas 
av auktoritära regimer, se bara på Kina och 
Ryssland.

TEXT: JAN OLSSON
FOTO: KENNET RUONA

”Det vi utbildar 
studenter till 
är att tillföra 
mervärde i livet 
för människor. 
Livskvalitet är 
i mina ögon 
precis lika viktigt 
som att ”bara” 
överleva.”

SANIMIR RESIC
Sanimir Resic, 58 år, disputerade 
1999 med avhandlingen ”American 
warriors in Vietnam”. Hans bok 
”En historia om Balkan” gavs ut 
2006 och har sedan dess tryckts 
i sex upplagor. I vintras mottog 
Sanimir Resic den bosniska statens 
förtjänstutmärkelse för sin insats 
att sprida kunskap om Bosnien-
Hercegovina i Sverige.
•  2009–2012 prefekt och styrelse-

ordförande vid Språk- och 
litteratur centrum.

•  2013–2015 rektor för Högskolan 
Kristianstad.

•  2015–2018 prodekan för HT-
fakulteterna i Lund.

•  2021 prefekt vid Musik-
högskolan.

•  2021 dekan för Konstnärliga 
fakulteten vid LU. 

t

Sanimir Resic menar att 
samlokaliseringen av de 
konstnärliga högsko-
lorna kommer att höja 
Lunds universitet avse-
värt över andra lärosä-
ten i Sverige.
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Mindre svartvit syn på brott
efter tiden som domare

”True crime” har exploderat i populärkulturen och på löpsedlarna 
dominerar brott och straff. Linnea Wegerstad, universitetslektor 
vid Juridiska fakulteten, vänder sig mot tendensen att peka ut 
personer som begått brott som monster.

L innea Wegerstad forskar om 
sexual brott och har en bakgrund 
som domare under utbildning. 

Hon hade kommit ungefär 
halvvägs i sin domarutbildning när hon 
 valde att återvända till akademin. Det ut-
lystes ett lektorat på Juridiska fakulteten i 
Lund och det händer inte ofta, så hon tog 
chansen.

– Min förhoppning är att kunna kombi-
nera forskningen och undervisningen med 
arbetet på domstolen. Undervisningen blir 
så levande med den erfarenheten och jag 
får även intressanta forskningsidéer i dom-
stolen, säger Linnea Wegerstad, som fort-
farande gör vissa inhopp som domare.

Med sin domarerfarenhet i bagaget ser 
hon även stora behov av att förklara hur 
det går till i domstolen. Kanske särskilt i ett 

debatt klimat präglat av hårdare tag där kri-
minalisering alltmer kommit att ses som lös-
ningen på många sociala och politiska pro-
blem.

– Det är problematiskt för domstolars 
 legitimitet att många inte vet så mycket om 
hur det går till i domstolen, säger Linnea 
Wegerstad.

HON SER ÄVEN samhälleliga tendenser i att 
skambeläggande och utpekande av brotts-
lingar blivit allt vanligare, i ett kriminal politiskt 
tonläge präglat av ”lag och ordning”.

– Det finns en stark föreställning om att 
våldtäktsmän är monster. Antingen är man 
en våldtäktsman, alltså ett monster, eller så 
är man en normal kille och då våldtar man 
inte.

Att världen är långtifrån så svartvit var en 

insikt som kom med full kraft när hon satt i 
domarbänken. 

– Det var nyttigt att jobba i domstolen 
för man insåg att de tilltalade var vanliga 
människor. Det finns en syn på de männ-
iskor som begått brott som en fruktansvärd 
grupp som ska dömas hårt, säger Linnea 
Wegerstad.

Hon har även, tillsammans med Ulrika 
Andersson, professor vid samma fakultet, 
debatterat i Sydsvenskan mot regeringens 
förslag om höjda straff vid sexualbrott. 

– Den debattartikeln var lätt att skriva 
eftersom många remissinstanser var emot 
förslaget. Jag ville uppmärksamma att det 
finns ett starkt motstånd, säger Linnea 
 Wegerstad. 

LINNEA WEGERSTAD blir liksom sina kolle-
gor inom straffrätten ofta uppringd av jour-
nalister för att kommentera olika omstridda 
domar. Hon ställer gärna upp när det hand-
lar om att klargöra eller förtydliga ämnen 
inom sin expertis, men upplever att hon kan 
få frågor om ”allt möjligt”. 

En fråga hon har kommenterat, då för 
SVT, är ”stealthing”, som det kallas på eng-
elska när den som har kondom under ett 
samlag tar av den utan samtycke. Det kan 
enligt Linnea Wegerstad uppfattas som 
 sexuellt ofredande och den som blivit kränkt 
av ett sådant beteende kan anmäla det till 
polisen.

Linnea Wegerstad disputerade i 
straffrätt år 2015 på en avhandling 
om sexualbrott med utgångspunkt i 
sexuellt ofredande. 

Efter avhandlingen påbörjade 
hon en klassisk domarbana innan 
hon återvände till akademin för 
att forska om förtalsdomar under 
 #metoo i ett nytt forskningsprojekt. 

LINNEA WEGERSTAD

Hennes forskningsintresse är riktat 
mot juridik, kön och sexualitet, med 
inriktning på straffrätt, sexualbrott 
och feministisk rättsteori. Hon delar 
sin tid mellan forskning och under-
visning på juristutbildningen. Hon 
är också kursansvarig för fördjup-
ningskursen ”Sexualitet, samhällelig 
kontroll och straffrätt”.

på djupet.
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Ett annat medialt intressant område 
är hennes forskningsfokus, förtalsbrott. 
Förtalsbrottet blev omdiskuterat under 
 #metoo när kvinnor som pekat ut män som 
förövare, ofta i sociala medier, senare blev 
dömda för detta. Mest uppmärksammad 
var sannolikt den kvinnliga journalist som 
pekade ut en känd person på Instagram.

LINNEA WEGERSTAD är intresserad av skill-
naden mellan informellt rättvisesökande 
då sociala medier används för upprättelse, 
och den formella rättvisan som börjar med 
en polisanmälan. I sitt material har hon tolv 
olika förtalsdomar från 2018 till 2020.

Hon har också studerat förtalsdomar-
na utifrån brottsoffers yttrandefrihet och 
hur tungt denna ska vägas gentemot en 
 annan persons intresse av att inte bli ut-
pekad som förövare.

– Här finns ett brottsofferintresse som 
inte uppmärksammas. Den som blivit ut-
satt kan ha ett intresse av att berätta om 
det. Det kan då vara viktigt att det var just 
en styvpappa eller före detta man som 
låg bakom det som hänt, säger Linnea 
 Wegerstad.

DEN SVENSKA LAGSTIFTNINGEN är inrik-
tad på att personer inte ska sprida osanna 
uppgifter, men också för att skydda per-
soner från ryktesspridning oavsett om de 
nedsättande uppgifterna är sanna eller 
inte. Det sistnämnda betonas i svensk lag-
stiftning. 

Samtidigt påminner Linnea Wegerstad 
om att förtalsbestämmelsen är från 1962 
och att vi lever i en annan tid nu. Om en 
person enligt lag får lov att sprida en upp-
gift till en mindre krets av närstående, kan 
denna mindre krets i dag vara en sluten 
Face book-grupp? 

– Det är inte nytt att man sprider att 
någon är pedofil eller våldtäktsman, utan 
det nya är att man säger att den här perso-
nen gjorde det här mot mig. Jag menar att 
det finns utrymme för att yttrandefriheten 
skulle kunna väga tyngre än vad den gör 
idag, säger Linnea Wegerstad. 

TEXT: ELLEN ALBERTSDÓTTIR
FOTO: KENNET RUONA

Linnea Wegerstad arbetar 
numera inom akademin, 
men gör fortfarande vissa 
inhopp som domare.
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Rektor har beslutat vilka fem områden som ska vara 
Lunds universitets profil områden fram till år 2030. 
Varje projekt får fyra miljoner kronor av rektor för 
att komma igång. 

I en parallell process skickar LU till våren en 
ansökan till Vetenskapsrådet som gör den veten-
skapliga bedömningen. Därefter fattar regeringen 

det slutgiltiga beslutet. Ett ja betyder ytterligare 
finansiering. Nej innebär att de fem projekten fortsätter 

som LU:s profilområden, men utan det ekonomiska stöd 
som går till de profilområden som får ja från regeringen. 
     På följande sidor presenteras de utvalda profilområdena.

Så ska LU 
profilera sig

foto: petra francke
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NanoLund och Lund Laser Centre 
fick med MAX IV i en gemensam 
ansökan för att utforska framtidens 
material med hjälp av ljus. Målet 
är att samarbetet bland annat ska 
mynna ut i nya tekniker som bidrar 
till ett mer hållbart och hälsosamt 
samhälle. 

– Det här är två av universitetets starkaste 
forskningskonstellationer och tillsammans 
med MAX IV bildar vi en miljö som inte har 
någon motsvarighet i Sverige vad gäller ljus- 
och materialforskning och nästan inget jäm-
förbart i världen heller, säger Tönu Pullerits, 
professor i kemisk fysik och kontaktperson 
för profilområdet. 

Själv är han verksam både vid NanoLund 
och Lund Laser Centre. När diskussioner-

Ljus och material i ny forskningskombo
na om profilområden började var han inte 
helt övertygad om att de två verksamheter-
na borde skicka in en gemensam ansökan. 
Sett i backspegeln känns det helt naturligt.

– Det var en process med många diskus-
sioner som ledde fram till att vi skulle söka 
tillsammans och då kontaktade vi MAX IV 
som omedelbart var med på noterna, be-
rättar han. 

Det är lätt att inse hur de tre enheter-
na kompletterar varandra. Tönu Pullerits 
beskriver det som att lasercentret arbetar 
med ljus och använder lasrar för att studera 
material. Forskare vid NanoLund konstrue-
rar i sin tur avancerade material, ibland med 
atomisk precision. MAX IV kan liknas vid ett 
gigantiskt mikroskop för att studera mate-
rial och där man arbetar med synkrotron-
ljus som har kortare våglängder än laserljus. 

Att utses till ett profilområde innebär 
helt andra förutsättningar än tidigare och 
många fler kontakter, överlappningar och 
möjligheter till samarbeten mellan forskare. 

– Det ger oss nya och mycket större möj-
ligheter att göra något helt annorlunda än 
vi har gjort. Ofta är det nya samarbeten som 
krävs för att komma vidare, upptäcka nytt 
och vara ledande. Det är mycket spännande, 
säger Tönu Pullerits som inte har svårt att 
peka på nyttan som forskningen vid profil-
området kan få.

– Nya material för mer effektiva sol celler 
är ett exempel. Ett annat är att vi nyligen 
upptäckt hur vi med hjälp av ljus kan kon-
vertera koldioxid till kolmonoxid, som kan 
användas för vidare syntes av bränsle.

JAN OLSSON

Light and materials – from fundamental understanding to industrial and societal needst
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– Vi ska bli Sveriges centrum i värl-
den för forskning och utbildning 
om mänskliga rättigheter. Utma-
ningarna är uppenbara så vi vill 
bidra till att analysera, förstå och 
lösa brännande samhällsproblem.

Så beskriver Lena Halldenius, professor i 
mänskliga rättigheter vid Historiska insti-
tutionen, målet med profilområdet Human 
Rights in a Polarised World där hon är kon-
taktperson. 

Lund är redan ett nationellt nav i arbetet 
med mänskliga rättigheter. Unika universi-
tetsutbildningar i ämnet, tvärvetenskaplig 
forskning, Raoul Wallenberginstitutet och 
det nya statliga rättighetsinstitutet har satt 
universitetet och Lund på kartan i arbetet för 
mänskliga rättigheter.

– Politiskt betonas forskningen mer i pro-
filområdena, men det som gör det här extra 
spännande är att det ska vara forskning, ut-
bildning och samverkan i förening. För oss 
som håller på med mänskliga rättigheter är 
utbildning och samverkan med övriga sam-
hället precis lika viktigt som forskningen, sä-
ger Lena Halldenius.

ATT OMRÅDET UTSETTS till profilområde 
tror hon bland annat beror på att området 
ligger i linje med den typ av universitet som 
LU vill vara – ett samhällsengagerat univer-
sitet som tar sig an de stora utmaningarna i 
samtiden på ett brett sätt.

Lena Halldenius skrev ansökan tillsam-
mans med Jessica Almqvist, professor vid 
Juridiska institutionen. Tillsammans har de 
involverat forskare från sex fakulteter. 

Kraftsamling runt mänskliga rättigheter
Human Rights in a Polarised World

– Mänskliga rättigheter är en ödesfråga 
för demokratiska och rättvisa samhällen. Så 
det handlar om att kraftsamla från alla håll 
och sluta tänka på discipliner och fakultets-
gränser, säger Lena Halldenius och fortsät-
ter: 

– Vi har rekryterat forskare som själva 
inte tänkte på att de håller på med mänsk-
liga rättigheter, men det gör de. Exempelvis 
de som forskar om civilsamhällets aktörer 
 eller om kollektivt ansvar. 

– Relationen mellan stat och civilsam-
hälle håller på att skifta, det blir fler och 
fler välfärdsuppgifter som läggs ut på civil-
samhället. Det är en central rättighetsfråga. 
Lika så hur vi tänker kring ansvarstagande 
i komplexa samhällsfrågor med många in-
blandade aktörer. 

JAN OLSSON

t

– Vi kan lära mycket av till exempel 
insekter som navigerar och posi-
tionerar sig på ett energilöst sätt, 
 säger Kalle Åström vars profil-
område ”Naturlig och artificiell 
kognition” samlar forskare från de 
flesta av universitetets fakulteter. 

Kalle Åström är professor i matematik på 
LTH och med sig i projektet har han bland 
andra Susanne Åkesson, professor i ekologi 
som forskar om djurs spridning och flytt-
ning, liksom professor Marianne Gullberg, 
föreståndare vid Humanistlaboratoriet där 

man med avancerade instrument mäter 
bland annat beteendemönster. 

Det var 22 forskare som undertecknade 
ansökan och grupperna inom profilområdet 
arbetar från olika perspektiv med kognition 
– hur djurs och våra sinnen som syn, känsel, 
hörsel fungerar, hur hjärnan bearbetar det 
och vilka motoriska följder det får. 

– Med kognition menar vi de processer 
inom perception, kunskapsbearbetning och 
kommunikation som leder fram till observer-
bart beteende, förklarar Kalle Åström.

Han vill stärka kopplingen mellan den 
artificiella och den naturliga kognitionen, 

Natural and artificial cognition: 1, 2, many

Processer i sinnen och hjärna 
– från djur till maskiner

t

Det finns mycket att lära av insekters kognition.
foto: ekamelev/unsplash
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Proaktivt åldrande är ett nytt be-
grepp inom forskningen, vilket gör 
det extra roligt att det utsetts till 
profilområde. 

– Vi ser det som ett kvitto på att 
vi står för excellent och nyskapande 
forskning, säger professor Susanne 
Iwarsson, som forskar om aktivt 
och hälsosamt åldrande.

Om man googlar på proaktivt åldrande får 
man i bästa fall träff på föryngrande hud-
krämer. Det ligger långt från profilområdet 
”Hjärna och rörelse – från molekylära för-
ändringar till engagemang i livet och sam-
hället”. Susanne Iwarsson är kontaktperson 
och även andra kända forskarnamn som 
exempelvis Oskar Hansson, Sara Linse och 
Martin Englund finns med. 

ALZHEIMER, Parkinsons, stroke och artros 
är exempel på sjukdomar som ökar med 
stigande ålder. För att de som drabbas ska 
kunna leva aktiva och hälsosamma liv krävs 
bland annat tidig identifiering av individer 
i riskgrupper, kvalificerad rådgivning, före-
byggande insatser och rehabilitering. En vik-
tig fråga att ställa kring ”äldreboomen” är 
om vi kan förvänta oss att leva längre med 

Proactive Ageing: Brain & Movement – From Molecular 
Changes to Engagement with Life and Society

Hälsosamt åldrande i fokus
sjukdomar eller om vi kan få en längre pe-
riod av friska år.

– Det kan inte bara vara individens an-
svar utan hela samhället måste ställa om, 
säger Susanne Iwarsson som forskar om 
bland annat bostäder, teknik och åldrande. 
Hon menar att det finns mycket att lära om 
teknikutveckling genom att ta del av äldres 
erfarenheter. 

– Men dagens utveckling tar inte hän-
syn till äldres behov, önskemål och förut-
sättningar. 

Att ha blivit utsett till profilområde inne-
bär möjligheter att utveckla nya idéer och 
starta ny forskning, menar Susanne Iwarsson 
som räknar med att profilområdet kommer 
att involvera uppskattningsvis 200 forskare. 

Hon är glad över de fyra miljoner kronor 
som rektor nu tilldelat varje profilområde i 
väntan på att Vetenskapsrådet och reger-
ingen ska bli klara med processen för den 
nationella tilldelningen av medel vilket för-
väntas inför budgetåret 2025. 

– Så de fyra miljonerna ska räcka i två 
och ett halvt år. Det är inte mycket pengar 
för en satsning av detta slag, men blir ett 
bra smörjmedel och innebär att vi kan hålla 
tempot uppe, säger hon.

MARIA LINDH

t

utveckla metoder för att bättre förstå vad 
som får djuren att bete sig som de gör och 
kanske hitta tekniska lösningar för att ko-
piera det.

Inte minst vill man veta hur interaktio-
nen ser ut från djur till djur – och i flock. 
Kalle Åström är särskilt intresserad av vad 
som händer när många individer utsätts för 
många algoritmer.

– Den kunskapen skulle kunna översättas 
till sociala medier som facebook och twitter 
och användas inom undervisning och i poli-
tiken. Den forskningen tror jag kan bli riktigt 
spännande i framtiden.

 Att ha blivit utvald som ett profilområ-
de har många fördelar tycker Kalle Åström.

– Dels är vi oerhört stolta och glada över 
det, dels betyder det mycket att få samla 
alla forskare internt inom denna inriktning. 
Externt kan det också vara lättare att få an-
slag eftersom vi utsetts till profilområde, 
hoppas han.

MARIA LINDH
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Profilområdet tar ett brett grepp på det hälsosamma åldrandet. foto: wavebreakmedia /shutterstock
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Konflikter, men framför allt de 
möjliga synergier som finns  mellan 
klimatarbete, bevarande av bio-
logisk mångfald och människors 
välbefinnande är i fokus för ett 
profil område. Forskarna ska bland 
annat arbeta med att hitta lösning-
ar på klimatkrisen och hotet mot 
den biologiska mångfalden.

– Det är direkt lösningsorienterad forsk-
ning. Vi ska utnyttja vår otroligt starka 
grundforskning i tvärvetenskapliga sats-
ningar till att hitta lösningar, så nyttan är 
väldigt påtaglig i det här projektet, säger 
Henrik Smith, föreståndare för universite-
tets hållbarhetsforum och profilområdets 
koordinator.

Letar lösningar på planetens stora kriser
– Tanken är att det vi kommer fram till ska 

vara användbart för att till exempel utveckla 
nya miljöpolicyer i samhället. Ett annat ex-
empel är att företag ska kunna använda våra 
resultat för att ställa om sin verksamhet så 
att de på ett hållbart sätt kan hantera både 
biologisk mångfald och klimatpåverkan. 

 Forskare från fem fakulteter är involvera-
de i profilområdet. Kärngruppen utgörs av 
30-talet forskare som i sin tur har egna fors-
kargrupper. I kärngruppen finns experter på 
bland annat biologisk mångfald, klimatför-
ändring, miljöekonomi, miljöpolicy, hållbar-
het, miljöpsykologi och artificiell intelligens.

 De många olika disciplinerna som finns 
representerade och det tvärvetenskapliga 
angreppssättet underlättar enligt Henrik 
Smith samarbetet med avnämare utanför 

universitetet, till exempel organisationer, 
kommuner och myndigheter. 

 Betydelsen av att vara ett profilområ-
de går knappast att överskatta, menar han. 
Han beskriver det som att universitetet gjort 
ett val där detta och övriga fyra profilområ-
den kommer att karakterisera Lunds univer-
sitet i framtiden. Enligt Henrik Smith leder 
det till att universitetet blir attraktivt att söka 
sig till för starka forskare och studenter inom 
de här områdena. LU blir också en attraktiv 
partner för samverkan med aktörer utanför 
universitetet

 – Att vi är ett profilområde kommer att 
skapa en enorm synlighet för den här forsk-
ningen och det här forskningsområdet, sä-
ger Henrik Smith.

JAN OLSSON

Sustainable solutions in the climate change – biodiversity – social nexus – ClimBioSist

Profilområdet ska bland annat arbeta för att hitta lösningar på hotet mot den biologiska mångfalden. foto: ethan daniels /shutterstock

SÅ SKA LU PROFILERA SIG
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listan.

Det finns omkring 700 chefer på olika 
nivåer inom universitetet. Nu utvecklar 
 sektionen HR Chefsplattformen. Här be-
skriver projektledaren Annica Ollerstam vad 
det är och varför cheferna bör använda den.

Fyra skäl att använda 
Chefsplattformen

Alla anställda har nytta av gott ledarskap. 
 Chefer som är tydliga, säkra och trygga i sina 
ledar roller har stora förutsättningar att skapa 

arbets glädje och en psykosocialt god arbetsmiljö för alla 
medarbetare. På den nya plattformen får chefer hjälp att 
utvecklas i rollerna som arbetsgivare, ledare och verk-
samhetsansvariga. 

Ökad tillgänglighet till kompetensutveck-
ling. Chefsplattformen är igång. Fullt utbyggd 
är den emellertid först i maj nästa år. Då ska 

kompetens utveckling för chefer och ledare vara sam-
lad här, samtidigt som de snabbt och enkelt ska kunna få 
svar på specifika frågor. Till exempel hur man bäst håller 
ett svårt samtal med en medarbetare eller vad man bör 

 tänka på för att hålla ett möte som engagerar 
och inspirerar. 

Chefsplattformen ska lära, inspirera och  stödja. 
Innehållet ligger nära ledares och chefers vardag 

och ska kunna omsättas i praktiken och göra nytta. Bland 
annat kommer det att finnas videor och inspelade före-
läsningar om exempelvis grupputveckling. Chefer som 

utvecklas gynnar inte bara medarbetarna utan i 
förlängningen även studenterna.

Bidrar till att LU fortsätter vara ett universitet i 
världsklass. Satsningen på kompetensutveckling 

för chefer är ett sätt att leva upp till visionen om ett uni-
versitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar 
världen och människors villkor. Genom Chefsplattformen 
tar LU ett helhetsgrepp på chefs- och ledarskapsfrågor 
och blir i än högre grad ett universitet som andra läro-
säten tar efter.

Chefsplattformen finns på hr-webben.lu.se.

1

2

3

4

Annica Ollerstam 
är projektledare för 
Chefsplattformen. 
foto: jan olsson 
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– Jag ser detta som en tänkbar generell be-
handlingsmetod för flera autoimmuna sjuk-
domar där tid är en viktig faktor, säger Mår-
ten Segelmark, professor och överläkare vid 
Skånes universitetssjukhus i njurmedicin.

Pandemin har lärt oss hur viktiga anti-
kropparna är för att vårt immunförsvar ska 

Gammal enzymupptäckt 
ny räddning för njursjuka

känna igen främmande ämnen i kroppen. 
Har vi varit sjuka i infektion bildas antikrop-
par mot viruset och höjer röd flagg om vi 
drabbas av smittan igen. Vid autoimmuna 
sjukdomar producerar immunförsvaret anti-
kroppar mot kroppens egna friska celler och 
vävnader. 

GOODPASTURES SJUKDOM är en sådan 
sjukdom. Av oklar anledning riktas så kalla-
de IgG-antikroppar mot lungorna och mot 
kärlväggar i njurarna, som bryts ned och 
förlorar sin funktion. Ett sätt att behandla 
sjukdomen är att avlägsna patientens blod-
plasma där IgG-antikroppar finns och dri-
ver på sjukdomsförloppet. Men inte sällan 
har det redan uppstått så stora skador på 
njurarna att patienten behöver dialys eller 
transplantation för att överleva. 

– Fram till ganska nyligen hade patien-
ter med denna sjukdom väldigt liten chans 
att återfå fungerande njurar, men upptäck-
ten av enzymet IdeS har blivit något av en 
”game changer”, säger Mårten Segelmark. 
Han har lett en europeisk klinisk studie där 
man behandlade patienter med Goodpas-
tures sjukdom med mycket goda resultat. 

MEN LÅT OSS BACKA BANDET till 2001. Då 
visade professorn i infektionsmedicin Lars 
Björck och hans medarbetare i forsknings-
experiment att den farliga mördarbakterien 

MÅRTEN SEGELMARK
GÖR: Forskar, undervisar och 
 behandlar njursjuka patienter
BOR: Planetstaden i Lund 
LÄSER: Goda romaner långsamt 
och historisk populärvetenskap
SER: Ibland på fotboll
HOBBY: Segling, paddling, skid-
åkning och långfärdsskridskor

LARS BJÖRCK
GÖR: Forskar på BMC i Lund
BOR: Lund
LÄSER: Just nu Stefan Zweigs 
 ”Världen av i går” och John 
 Williams ”Augustus”.
SER: Nyhets- och idrottsprogram, 
dokumentärer
HOBBY: Umgås med familj och 
vänner, trädgårdsarbete, läsa och 
lyssna på musik.

Streptococcus pyogenes har ett enzym som 
kan klyva sönder IgG-antikroppar, och att 
antikropparna då förlorar sin funktion. Vi 
har många olika IgG-antikroppar som kän-
ner igen olika kroppsfrämmande ämnen. 
Man klarar sig utan dem under en kortare 
tid och de nybildas efter att de slagits ut. 

LARS BJÖRCK MINNS att det var ett förvå-
nande resultat, inte minst för att bakteriens 
enzym är så väldigt träffsäkert: det är bara 
IgG-antikropparna som klyvs och inaktive-
ras. En utmärkt egenskap för ett läke medel, 
eftersom det också minskar risken för bi-
verkningar. 

– När vi i början av forskningen gav bak-
terieenzymet till en kanin såg vi att det där-
efter inte fanns några intakta IgG-antikrop-
par kvar i kaninens blod, men djuret mådde 
bra. Nedgången av antikropparna kom i 
stort sett direkt. Jag har sällan blivit så över-
raskad av ett resultat, säger Lars Björck. 

TILLBAKA TILL NUTID. Mårten Segelmark 
och Lars Björck funderade tidigt på om det 
skulle gå att behandla Goodpasture-patien-
terna med enzymet, och de genomförde i 
samarbete experimentella djurstudier som 
visade lovande resultat. Mårten Segelmark 
inledde sedan en klinisk studie på sjutton 
sjukhus i fem olika länder. Totalt inklude-
rades 15 patienter som hade mindre än 15 

Ibland tar det flera år att förstå vidden av en upptäckt i labbet. I början 
av 2000-talet såg lundaforskaren Lars Björck något oväntat när han 
studerade en farlig mördarbakterie. 21 år senare resulterar fyndet i en 
klinisk studie och behandling av en svår autoimmun sjukdom.
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Upptäckten kan få många tillämpningar

Det lundabaserade företaget Hansa 
Biopharma, som medfinansierat Good-
pasture-studien som nu genomförts, 
har tidigare etablerat IdeS som ett 
läkemedel vid njurtransplantationer 
för att dämpa kroppens immunförsvar, 
som därmed lättare accepterar den 
transplanterade njuren. 

Det finns ett antal sjukdomar där 
IgG-antikroppar bidrar till sjukdoms-
utvecklingen genom att attackera 
kroppens egna strukturer. Även vid 
dessa tillstånd skulle IdeS-behandling 
kunna bli en framtida behandling. 
Ett annat område där man framöver 
skulle kunna dra nytta av enzymets 

egenskaper är inom cancerbehandling. 
Idag används fabrikstillverkade, så kall-
lade monoklonala, antikroppar vid viss 
cancer behandling. 

Skulle man kunna vässa behand-
lingen genom att ”förbehandla” 
cancerpatienterna med enzymet?
– Det kan vara så att den tumörupp-
sökande antikroppen som används som 
behandling, lättare kan utöva sin funk-
tion om man plockat bort de IgG-anti-
kroppar som finns i bakgrunden. Men 
om det fungerar, det får vi se framöver, 
säger Lars Björck.

procent kvar av sin njurfunktion till studien. 
Sex månader efter behandlingen var två 
tredjedelar av patienterna så friska att de 
inte behövde dialys längre. 

 MÅRTEN SEGELMARK liknar behandlingen 
med att man ger tio plasmautbyten på en 
kvart, i stället för på tio dagar. På så vis vin-
ner man värdefull tid. En annan fördel är att 
det också kommer åt de antikroppar som 
satt sig i njuren, vilket inte plasmautbytet 
rår på. 

– Oddsen förändras. I vanliga fall hade 
80 procent av dessa patienter tappat sin 
njurfunktion helt, eller till och med av lidit. 
Nu klarar sig 67 procent utan dialys, säger 
 Mårten Segelmark.

TEXT & FOTO: 
TOVE SMEDS

Mårten Segelmark har lett en klinisk studie som bygger på en upptäckt som Lars Björck gjorde för 21 år sedan. 
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O liver Scharbrodt kom till uni-
versitetet i våras efter att ha 
fått Sveriges enda professors-
stol i islamologi.

– Jag lockades av att Lund är ett av Euro-
pas klassiska toppuniversitet och av att det 
här finns en intressant miljö kring Centrum 
för Mellanösternstudier, säger Oliver Schar-
brodt som ursprungligen kommer från Tysk-
land men de senaste decennierna varit verk-
sam vid brittiska universitet.

Han är expert bland annat på shia-
islam, den nästa största riktningen 
inom islam, och han har studerat 
islam i europeisk kontext. Under 

Det islamiska inslaget i Europa är på väg att normaliseras. 
Men integrationen leder också till att konfliktnivån ökar. 

Det menar Oliver Scharbrodt, universitetets nya professor 
i islamologi.
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flera år var han redaktör för en årsbok som 
sammanställer olika trender bland europe-
iska muslimer.

– Det kan tyckas motsägelsefullt, men 
normaliseringen av islam i Europa har tyvärr 
också lett till fler konflikter och ökad islamo-
fobi, säger han. Men egentligen är det inte 
så förvånande. Som helt ny i ett land gör 
man inte så mycket väsen av sig, men med 
tiden ökar kraven på att få vara en del av det 
nya samhället på sina egna villkor. Allt annat 

hade varit assimilering, inte integration.

DET LAND där konfliktnivån är störst, 
menar han, är Frankrike eftersom 
man där vill stärka det sekulära 
samhället genom att förbjuda re-
ligiösa yttringar på allmän plats.

– Det är svårare för muslimer 
än för kristna eftersom muslimer-
nas symboler är mer synliga och 

en integrerad del av deras liv, säger Oliver 
Scharbrodt. 

Oliver Scharbrodt leder just nu ett stort 
ERC-projekt om religiös och politisk mobi-
lisering bland shiamuslimer, som historiskt 
sett varit exkluderade från makten i Mellan-
östern. Om man ser till antalet individer så 
utgör de nästan hälften av Mellanösterns 
muslimer, men de utgör en minoritet i alla 
länder förutom Iran, Irak, Azerbajdzjan och 
Bahrain.

DET RIKTIGT STORA religiösa och politiska 
uppsvinget för shiismen kom med den iran-
ska revolutionen 1979. Störtandet av Sad-
dam Hussein i Irak år 2003 innebar också 
att landets shiitiska majoritet för 
första gången kunde få infly-
tande i landets politik. 

Det finns idag en bild att 
shiiter ensidigt lierar sig med 

Integrationen kan leda 
till ökad islamofobi
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samfund i Europa. Men influenserna går 
även åt andra hållet. Ett exempel på detta 
är shiitiska aktivister i Irak som tidigare ville 
ha en islamisk stat, lik den i Iran. På 90-talet 
började den bilden att ändras, mycket tack 
vare shiiter som levde i diasporan, i framför 
allt London. Man ville inte gå från en dikta-
tur till en annan.

Irak är idag, trots kaos och korruption, 
ett av de mer demokratiska länderna i 

Mellanöstern. Annars går det dåligt 
med demokratiutvecklingen. Den 
arabiska våren har mest lett till be-
svikelse, menar Oliver Scharbrodt, 

Iran. Den bilden vill Oliver Scharbrodt ut-
mana i sitt ERC-projekt.

– De flesta shiiter vill behålla sitt obero-
ende från Iran samtidigt som man räknar 
med landets stöd i viktiga politiska frågor. 
Iran är en strategisk partner som man gärna 
håller stången, säger han.

Hur påverkas shiiter i Europa 
av vad som händer i 
Mellanöstern och 
vice versa?
– Allt som händer 
i Mellanöstern spil-

ler över på shiitiska 

”Det kan tyckas 
motsägelsefullt, men 
normaliseringen av islam 
i Europa har tyvärr också 
lett till fler konflikter och 
ökad islamofobi.”

PROFESSORER I ISLAMOLOGI 
VID LUNDS UNIVERSITET

Jan Hjärpe 1983–2005
Leif Stenberg 2011–2017 
Jonas Otterbeck 2014–2019

och det enda land som blev en demokrati, 
Tunisien, börjar så sakteliga avveckla den 
igen.

– Om en regering inte lyckas leverera 
det som folk helst vill ha, det vill säga ar-
bete, stabilitet och välstånd, då spelar det 
mindre roll att den är folkvald, säger Oliver 
Scharbrodt. 

ULRIKA OREDSSON

Oliver Scharbrodt leder ett 
stort ERC-projekt om religi-
ös och politisk mobilisering 
bland shiamuslimer. Här ses
moskén Imam Husayn Shrine i 
Karbala, en av shiamuslimer-
nas heliga platser.
foto: cameraaction/shutterstock

Oliver Scharbrodt blir den 
fjärde som intar professuren 
i islamologi vid LU, som är  
den enda i sitt slag i Sverige. 
foto: ulrika oredsson
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Det senaste året har varit innehållsrikt för Eva Serlachius. Hon har 
lämnat över sin forskargrupp vid Karolinska institutet och tackat ja 
till en kallad professur i barn- och ungdomspsykiatri i Lund.

– Viktigt att utveckla samarbetet 
mellan klinik och forskning

Eva Serlachius är ny 
professor i barn- och 
ungdomspsykiatri.
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D et känns fantastiskt att LU och 
Region Skåne gör en sådan 
satsning på barn- och ung-
domspsykiatri, och jag kän-

ner mig hedrad och glad över möjligheten 
att få driva forskningen framåt, säger Eva 
 Serlachius. 

Sedan 2010 arbetar hon med att utveck-
la internetförmedlad kognitiv beteende-
terapi (IKBT), för barn och unga med psykisk 
ohälsa. Psykiatriska tillstånd, som till exem-
pel ångest eller tvång, ökar risken för de-
pression. Det gör att man kan har svårt att 
fungera i skolan, vilket i sin tur kan ge kon-
sekvenser för hela livet. IKBT gör det möjligt 
att snabbt få igång en effektiv behandling, 
oberoende av geografiskt avstånd. Barnet 
och föräldrarna behöver inte ta ledigt från 
skolan eller arbetet utan kan jobba med be-
handlingen hemma när det passar. För vår-
den är fördelarna bland 
annat att behandlingen 
är kostnadseffektiv och 
kan minska väntetider-
na. Resultaten av stu-
dierna är så här långt 
goda. 

 – För ungefär hälf-
ten av patienterna är 
en behandling med 
IKBT tillräckligt. Den 
hjälper inte alla, men 
det gör inte traditionell 
KBT-behandling heller. 
Det är därför viktigt att 
göra en bedömning av för vem insatsen är 
lämplig.

EVA SERLACHIUS började egentligen sin 
bana inom experimentell pediatrik och dis-
puterade om njurens utveckling.  Karriären 
gick som på räls, men samtidigt  kände hon 
sig inte riktigt hemma. Under sin  första 
mamma ledighet bestämde sig Eva  Serlachius 
 istället för att börja arbeta inom barn- och 
ungdomspsykiatrin. Där  upptäckte hon att 
det fanns vattentäta skott mellan klinik och 
forskning. När hon fick möjlig heten att bli 
koordinator för Centrum för psykiatriforsk-
ning vid Karolinska institutet och Region 

Stockholm, blev därför hennes viktigaste 
uppgift att stärka samverkan mellan klinisk 
verksamhet och forskning. Sedan dess är 
det något hon har fortsatt att brinna för. 

2018 DRABBADES Eva Serlachius av bröst-
cancer. Det gjorde att hon fick lämna ifrån 
sig sina lednings- och chefsuppdrag och 
hade under behandlingen tid att tänka ige-
nom vad hon egentligen ville fokusera på.

– Precis som många andra hade jag job-
bat på som en galning med allt från att vara 
forskargruppschef med personalansvar, till 
att hitta finansiering och sitta med i olika 
strategiska grupperingar. När jag blev sjuk 
påmindes jag om vad som är viktigt för mig. 
Jag drivs av passionen för forskning och be-
höver ha ett autentiskt syfte med det jag 
gör.

Efter att Eva Serlachius blivit färdig-
behandlad bestämde 
hon sig därför för att 
skala av och  istället fo-
kusera på sin forskning. 
När hon sedan blev kall-
lad av LU kom det gan-
ska lägligt. Utan cancer-
diagnosens  time-out 
hade hon antagligen 
inte haft möjlighet att 
tacka ja till erbjudan-
det. Nu har Eva Ser-
lachius lämnat över sin 
forskargrupp vid Karo-
linska institutet till yng-

re forskare, men har kvar en gästprofessur 
för att kunna vara support i de projekt hon 
satt igång. Det känns viktigt för henne att 
ha ett ben i Stockholm och ett i Lund för att 
främja samarbetet. 

– Att bygga upp forskning tar tid och 
jag har stor respekt och ödmjukhet inför 
att göra en sådan här förändring, även om 
beslutet mellan universitet och region är väl 
förankrat. 

EVA SERLACHIUS är övertygad om att för 
att lyckas stärka barn- och ungdomspsykia-
trin måste forskarna spänna sina akademis-
ka muskler och vara ledande inom området 

EVA SERLACHIUS

TITEL: Professor i barn- och ung-
domspsykiatri, LU. Gästprofessor, KI
ÅLDER: 60 år
FAMILJ: Tre barn på 25, 23 och 20 år. 
BOR: Lund
GÖR HELST PÅ FRITIDEN: Umgås 
med familj och vänner och är aktiv i 
naturen. Ser fram emot att utforska 
Skånes utbud av kultur och frilufts-
aktiviteter. 

KBT FÖR BARN OCH UNGA

• Många psykiatriska tillstånd 
debuterar under barn-och ung-
domsåren. Tidig insats är viktig 
för att minska risken för lång-
variga problem och samsjuklig-
het, missbruk eller självmords-
benägenhet. 

• KBT är rekommenderad be-
handling för flera psykiatriska 
tillstånd, exempelvis ångest- och 
tvångssyndrom, men tillgången 
till vård är begränsad. 

• IKBT kan beskrivas som en själv-
hjälpsbok på nätet med stöd av 
en behandlare. 

• Ett flertal regioner erbjuder nu 
IKBT för barn och unga, där-
ibland Region Skåne.

”När jag blev sjuk 
påmindes jag om vad 
som är viktigt för mig. 
Jag drivs av passionen 
för forskning och 
behöver ha ett 
autentiskt syfte med 
det jag gör.”

med bra forskningsprojekt. Hennes vision är 
att skapa utvecklingsvägar för nästa gene-
rations forskare.

– Det är viktigt att fortsätta utveckla 
samarbetet mellan klinik och forskning för 
att skapa så bra förutsättningar som möjligt 
för våra unga. Min vision är att öka tillgäng-
lighet till evidensbaserad behandling oav-
sett var du bor. Nu, efter tio års forskning, 
är flera av behandlingarna tillgängliga i vår-
den runt om i Sverige.

TEXT & FOTO: 
ÅSA HANSDOTTER
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Kunskapsöverföring 
– vägen framåt för unga forskare
De kommer från skilda akademiska 
discipliner men har alla landat på 
Centrum för ekonomisk demografi 
vid Lunds universitet. 

Möt Ingrid van Dijk, Finn Hede-
falk och Björn Eriksson i ett samtal 
om villkoren som ung forskare, om 
att lära från seniora kollegor – och om 
att själv föra facklan vidare.

– En av de roligaste delarna av vårt arbete, det är 
när man kan lära av andra. 

Orden är Ingrid van Dijks, men forskarkolle-
gorna Finn Hedefalk och Björn Eriksson nickar. 
De fick alla under förra året besked om forsk-
ningsmedel från flera stora externa forsknings-
finansiärer. Något som kanske inte hade lyckats 
om de inte hade haft äldre kollegors fotspår att 
följa.

– Ett gott råd till doktorander som ska eller just 
har försvarat sin avhandling är att försöka bli en 
del av en större forskningsansökan tillsammans 
med seniora kollegor. Det är nyttigt att som ju-
nior forskare få vara med på ett hörn och se hur 
man gör. Det kräver mycket övning innan man 
kan skriva en ansökan som ens har en realistisk 
chans att få pengar, säger Björn Eriksson.

Han menar att kunskapsöverföring inom fors-
kargrupper i mångt och mycket sker naturligt.

– Vad ska du annars göra? Ta din kunskap 
och förvara den i en liten låda? Om du kan ut-

Sociologen Ingrid van Dijk, naturgeografen Finn Hedefalk och ekonomihistorikern Björn Eriksson har alla hamnat på Centrum för ekonomisk demografi.
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– Men samtidigt räcker medlen ofta bara 
i tre–fyra år, så ganska snart måste du börja 
tänka på att söka ytterligare pengar, säger 
Finn Hedefalk. 

De talar om externa forskningsmedel 
som ett sätt att få frihet att fokusera på det 
som intresserar, och på sikt något som ger 
högre chans till anställning. 

– Det är ett sätt att få fortsätta forska. 
Nu kan jag själv anställa en doktorand och 
kanske på lång sikt etablera en egen forskar-
grupp, säger Finn Hedefalk. 

DE ÄR SJÄLVA UNGA FORSKARE. Har de 
några råd till andra? De nämner att man 
kan testa att söka mindre anslag, som rese-
stipendier, men också gå på de seminarier 

som regelbundet anordnas om forsknings-
finansiering.

– Tillåt dig tillräcklig tid för att utveckla 
din idé. Är den unik nog för att ens platsa i 
en ansökan? undrar Björn Eriksson.

– Lär av äldre kollegor. Kanske finns det 
personer som själva har suttit i utvärderings-
grupper hos forskningsfinansiärerna. Hur 
brukar de resonera? säger Finn Hedefalk. 

– Dela med dig av ditt material! Be om 
feedback på papers eller hjälp med en ana-
lys. Jag har haft god hjälp av mentorer både 
här vid Lunds universitet och när jag stude-
rade i Nederländerna. Jag hoppas att jag 
själv kan ge tillbaka på det sättet någon dag, 
säger Ingrid van Dijk.

TEXT & FOTO: LOUISE LARSSON

JUST NU FORSKAR DE INTERVJUADE OM…

• Exceptionellt friska familjer. Varför lever vissa familjer längre än andra? 
 Ett långsiktigt perspektiv på hälsa, ur ett familjeperspektiv. Ingrid van Dijk, 

biträdande universitetslektor.
• Barndomens grannskap och hur dess förutsättningar påverkar våra vuxen-

liv. Fokus på hälsa, utbildning och socioekonomi. Finn Hedefalk, forskare. 
• Hur länge levde svenskarna, innan den officiella statistiken tog sin början 

år 1750? Perspektiv på ojämlikhet och hälsa. Vem var det som levde längre? 
Björn Eriksson, forskare.

Samtliga är verksamma vid Centrum för ekonomisk demografi, en tvärveten-
skaplig miljö vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Ekonomihögskolan.

byta idéer så kan du också skärpa dina ar-
gument, säger han.

– Idéer mognar ju när du talar om dem, 
fyller Ingrid van Dijk i.

HON ÄR SOCIOLOGEN som blev intresserad 
av hälsa och historia. Finn Hedefalk har en 
bakgrund inom geografiska informations-
system (GIS) och geobiosfärsvetenskap. 
Björn Eriksson är nationalekonomen som 
hittade utrymme för att utforska idéer inom 
ekonomisk historia. 

– Jag tycker att det är en av de coolaste 
sakerna med ekonomisk demografi; att du 
får jobba med människor från så olika bak-
grunder. Inom många andra fält är det kan-
ske vanligare att du bara arbetar med per-
soner från ditt eget ämne, men ekonomisk 
demografi är tvärvetenskapligt till sin natur, 
säger Ingrid van Dijk.

Björn Eriksson utvecklar:
– Jag började som nationalekonom, men 

upptäckte att jag inom ekonomisk historia 
kunde forska om frågor som ligger närma-
re mina egna intressen vad gäller välfärd, 
social rörlighet och ojämlikhet över längre 
tids perioder. Det är lite som arkeologi – du 
upptäcker fakta från det förflutna. Men du 
gräver dig igenom stora mängder data i stäl-
let för jord.

Alla har gått vägen via doktorandstudier 
till postdoc till att nu driva egna forsknings-
projekt, med egna forskningsmedel.
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Ett språkmelodispel för att lära sig den ganska knepiga svenska 
ordaccenten kan snart lanseras på marknaden. Forskaren 
bakom idén, Mikael Roll, berättar om spelet, om varför arbetet 
med att kommersialisera det stundtals gått trögt och om LU 
Innovations stöttande roll i processen.

Kul att uppfinna, 
segt att kommersialisera

Här visar neurolingvisten Mikael Roll den andra prototypen av spåkmelodispelet, där det gäller att förutse vilken ändelse som kommer 
efter att man har hört den första delen av ordet.
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A tt kommersialisera en idé kräver 
tid och engagemang. För neuro-
lingvisten Mikael Roll dök det 
upp olika frågor under arbetet.

– Jag gjorde en inre resa. Jag ställde mig 
frågan om jag vill ha det här som hobby el-
ler vill jag hålla på med mina andra hobbyer?

Idén tog sin början när Mikael Roll och 
hans forskargrupp satte upp ett experiment 
för att undersöka om ett ords språkmelodi 
– ordaccenten – i svenskan hjälper oss att 
förutsäga om ordet kommer att sluta med 
ental eller flertal. 

Deltagarna i testet fick höra ord, som ex-
empelvis ordstammen ”kung-”, och sedan 
beroende på dess språkmelodi, försöka av-
göra om ordet ska sluta i singular bestämd 
form, ”kung+en” eller i plural obestämd 
form, ”kung+ar”.

– Alla, både deltagare i studien och vi 
forskare, upptäckte att det var rätt kul och 
då föddes idén om ett språkmelodispel för 
att hjälpa dem som lär sig svenska som an-
draspråk att använda ordaccenten som led-
tråd för att förutsäga fortsättningen på or-
det, berättar Mikael Roll. 

MED HJÄLP AV PENGAR från Stiftelsen Mar-
cus och Amalia Wallenbergs minnesfond 
och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
kunde gruppen börja utveckla ett spel. Till-
sammans med en programmerare tog de 
fram en första version. Sedan anställdes fler 
i projektet och ett plattformsspel med en di-
nosaurie som skulle hoppa till rätt ändelse 
efter att man hört ordstammen utvecklades. 

– Målet var att kolla om den predikti-
va förmågan förändrades när man spelade 
spelet. Inlärningsproceduren är att lära sig 
ordaccenten genom att förutsäga. 

NÄR DELTAGARNA sedan fick spela språk-
melodispelet användes olika metoder som 
EEG (elektroencefalografi) och MRI (mag-
netresonansavbildning) för att studera hur 
hjärnan bearbetar språkmelodin kopplad 
till grammatiken. Forskarna ville se hur den 
elektriska aktiviteten i hjärnan förändrades 
och om det möjligen förändrar hjärnstruk-
turen att lära sig ordaccenten.

När Mikael Roll senare blev kontaktad av 
Sophie Picasso på LU Innovation som var på 

jakt efter idéer att nyttiggöra tänkte han att 
språkmelodispelet kanske kunde komma till 
nytta för andra. 

– Den svenska språkmelodin hjälper lyss-
narna att ligga steget före och lättare ta till 
sig det som sägs och den har också att göra 
med brytning. Samtidigt är den ovanlig och 
kan verka oförutsägbar, vilket gör den svår 
att lära sig för andraspråkstalaren. 

Många språk har inte ordaccenter av den 
svenska sorten, till exempel engelskan eller 
finlandssvenskan.

– Ordaccenter finns i alla ord i svenskan. 
Det är bland annat den som gör att svensk-
an uppfattas som sjungande av någon som 
inte talar språket.

MIKAEL ROLL har fått mycket stöttning av 
 Sophie Picasso och andra på LU Innovation i 
arbetet med att kommersialisera spelet. Han 
fick bland annat hjälp med att undersöka 
marknaden och skriva patentansökningar. 

– Att söka patent är en väldigt tids-
krävande apparat. Det är spännande att få 
se den världen, men för mig blev det lite för 
mycket. Det blev för pretentiöst. Vi forskare 
tänker på ett annat sätt än entreprenörer. 

Efter att han la ner ambitionerna att sä-
kerställa ägandet genom patent av idén 
känns det bättre.

– Men jag har ett nästan manodepres-
sivt förhållande till hela projektet som legat 
nere ett tag eftersom det blev för mycket 
i våras tillsammans med undervisning och 
forskning. Varje gång jag pratar med Sophie 
Picasso blir jag engagerad igen, men när jag 

sitter själv blir det ensamt.
Mikael Roll har fått hjälp av LU Innova-

tion att skala ner projektet till en rimlig  nivå. 
Han gick också tillbaka till den första enk-
la spelversionen, en app utan grafiken med 
dinosaurien.

I processen har det också varit omöjligt 
att undvika att etiska reflektioner dykt upp.

– Vill jag bidra till att människor använ-
der mobiler mer? Blir jag en del av någonting 
som jag egentligen är emot? 

NÅGOT AV DET ROLIGASTE hittills i arbetet 
har varit samarbetet med SFI (Svenska för in-
vandrare), berättar han. De har varit intresse-
rade av att testa och tyckte att det var viktigt 
att satsa på just språkmelodin.

– Att utveckla bra digitala inlärningsverk-
tyg för andraspråksinlärare ihop med andra 
forskare och SFI skulle jag gärna göra mer 
av. Just samarbete är så viktigt för att kom-
ma framåt. Att jag varit ensam i arbetet med 
att kommersialisera språk melodispelet tror 
jag har bidragit till att det har gått långsamt.

Trots det uppmanar han alla som har en 
idé att ta kontakt med LU Innovation och 
diskutera den.

– De är väldigt hjälpsamma och har stor 
förståelse för att man är forskare. Allt sker 
på ens egna villkor, säger han.

– Det viktigaste för att lyckas med att 
kommersialisera en idé är ens eget enga-
gemang. Om man har engagemanget  hittar 
man också tiden för att genomföra sitt pro-
jekt.

TEXT & FOTO: GISELA LINDBERG

Mikael Roll är glad 
över sitt språk-
melodispel, men 
det blev oöverstig-
ligt mycket arbete 
att söka patent på 
det.  Han fortsätter 
ändå med kommer-
sialiseringen, utan 
patent. 
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utbildning.

En stor majoritet av Lunds universi-
tets studenter tror att deras ut-
bildning kommer att vara relevant 
för både den egna och samhällets 
framtid. Det visar en stor enkät som 
undersöker hur studenter och dok-
torander ser på framtiden.

Närmare 2000 studenter och doktorander 
svarade våren 2021 på frågor om hur de 
tror att utbildningen kommer att vara 2050 
– vilka kunskapsbehov kommer att finnas 
och vilka samhällsutmaningar kommer vi 
att ha? Nu har enkätsvaren sammanställts 
i en rapport. 

VIKTIGAST, tror studenterna, är att ha kun-
skap om AI, om hållbar produktion och lo-
gistik samt om miljövetenskap. Minst vikt 
tror man kommer att fästas vid konstnär-
lig verksamhet, jämställdhet och mångfald 
samt kunskap om ekonomiska system.

– Reflektioner om framtiden brukar ofta 
i själva verket handla om nutiden, säger 
 Linnea Karlsson, nybakad masterstudent 
som tillsammans med Martin Hansen och 
Knut Deppert med flera inom tankesmedjan 
LU Futura har gjort enkätstudien. 

Den i särklass största samhällsutma-
ningen år 2050 kommer enligt studenterna 
att vara klimatförändringarna. Det uppgav 
hela 85 procent av de tillfrågade. Den minst 
pockande av de elva samhällsutmaningar 
som studenterna hade att välja bland var 
hotet om militära konflikter. Endast 23 pro-
cent klassade den som mycket viktig. 

– Hade enkäten skickats ut efter Ryss-
lands invasion av Ukraina hade svaren kan-
ske sett annorlunda ut. Men å andra sidan 
ansågs inte pandemier bli ett särskilt stort 
problem år 2050, trots att enkäten gick ut 
mitt under coronan, säger Knut Deppert. 

Enkäten inkluderade också ett avsnitt 

om framtidens undervisningsformer. Föga 
förvånande förväntar sig studenterna mer 
digital undervisning i framtiden, men också 
mer studentledd sådan och undervisning i 
form av workshoppar och casemetodik.

RESPONDENTERNA fick genom enkäten 
också möjlighet att uttala sig om vad Lunds 
universitet kan förändra i sina utbildningar 
för att bättre rusta studenterna för fram-
tidens utmaningar. Sammanfattningsvis ef-
terlystes en mer ”samhällstillvänd” utbild-
ning, gärna i form av fler externa gästlärare, 
temadagar och hjälp med att förstå hur teo-
retiska kompetenser som lärs ut kan använ-
das för att lösa samhällsproblem.

På en fråga om synen på framtiden i all-
mänhet framkom att över hälften av stu-
denterna ser ljust på den. Vad gällde den 
egna framtiden tyckte studenterna att tiden 
på universitetet hade påverkat dem positivt. 
Men när det gäller universitetstidens påver-
kan på bilden av samhällets framtid var den 
mer kluven. 

LU FUTURA
LU Futura verkade mellan åren 
2018 och 2021. Det var en tvär-
vetenskaplig akademisk tanke-
smedja med uppgift att ta sig an 
angelägna framtidsfrågor och 
samverka kring dessa. Läs mer om 
LU Futura och ladda ner rapporten 
”Studentenkät 2021 Framtidsbilder 
hos Lunds universitets studenter 
och doktorander”: www.lu.se/
lu-futura

Martin Hansen och 
Linnea Karlsson, 
tills nyligen mas-
terstudenter och 
kåraktiva, Knut 
Deppert, profes-
sor i fasta tillstån-
dets fysik – samt-
liga medlemmar i 
LU Futura.

Ganska ljus framtidssyn hos studenter
 – men klimatförändringarna ses som en enorm utmaning

– Vissa menade att den ökade kunskapen 
om samhällsproblem som de fått genom 
sin utbildning gjort dem mer pessimistis-
ka, medan andra blivit positivt överraska-
de  efter att ha fått insikt i hur mycket som 
faktiskt görs för att lösa problemen, säger 
Martin Hansen.

TEXT & FOTO: 
ULRIKA OREDSSON
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För att öka proteinhalten sår lantbru-
kare ofta in blommande växter som klö-
ver och lusern i vallodlingarna, som skör-
das tre gånger på en säsong. Genom att 
spara remsor i fälten som inte slås har Julia 
Weber undersökt ifall klöver och lusern kan 
fungera som alternativa födokällor för pol-
linatörerna när blommorna i beteshagarna 
inte räcker till.

– Då skulle vallodlingarna faktiskt kunna 
hjälpa bin och fjärilar med föda i kritiska si-
tuationer och det skulle öka stabiliteten i po-
pulationerna. I så fall kanske man ska fun-
dera på att odla vall intill betesmarker mer 
eller mindre permanent, säger Julia Weber.

FÖR KNAPPT EN MÅNAD SEDAN gav 
Postnord ut frimärkena med kattmotiv. I ett 
häfte syns sibiriska Hera tillsammans med 
Bengt, en brittisk korthår från Västerås, 
 Cornelis, en devon rex från Stockholm, Fifi, 
en ragdoll från Kiruna och Valiant, en hus-
katt från Kalmar.

– Jag tycker att den här tävlingen visar 
hur viktig katten är som sällskapsdjur och 
jag tycker att de har valt så bra, alla är spe-
ciella på sitt sätt. Sen kan jag inte hjälpa att 
jag tycker att Hera är sötast av dem alla, sä-
ger Julia Weber.
  JAN OLSSON

På jobbet har Julia Weber 
radarn inställd på insekter och 
andra pollinatörer och hur 
de ska överleva. Hemma är 
det frimärkskatten Hera som 
pockar på uppmärksamhet. 

Biologens äventyrskatt blev frimärke
När Postnord utlyste en tävling för att sålla 
fram katter att porträttera på nya frimär-
ken gjorde Julia Weber som över 18 000 an-
dra kattägare och skickade in ett foto och 
en kort motivering. Juryn kunde inte mot-
stå äventyrskatten Hera som blev en av fem 
utvalda. 

– Så snart jag fick veta om tävlingen så 
tänkte jag att jag ska skicka in Hera. Vän-
ner och bekanta tyckte också att jag borde 
göra det, så till sist skickade jag in ett foto 
med motivering där jag beskrev hur Hera 
alltid gör alla glada, gammal som ung, och 
hur modig hon är.

– Ingenting är omöjligt för henne; hon 
hoppar upp och sätter sig på ryggsäcken 
och spanar när vi går omkring på stan och 
när vi är i Malmö följer hon med in på hund-
kaféer. Det som utmärker henne mest är 
nog att hon sprider så mycket glädje. Folk 
ler och pekar och ibland frågar de om det 
är frimärkskatten. 

KÄNDISSKAPET har inte förändrat Hera. 
 Julia Weber berättar att det är samma prat-
glada och bestämda, ett och ett halvt år 
gamla sibiriska kattjej som tidigare. En indi-
vid som vågar allt, men gör det mesta hellre 
än bra, som har ett hett temperament och 
markerar när hon inte gillar något och som 

har stenkoll på allt som är viktigt för henne. 
Det sista är ofta samma sak som att ha koll 
på matte och följa med henne ut.

– Jag bor vid Mårtenstorget i centrala 
Lund. Hera är en innekatt, men hon gillar 
att följa med mig. Om hon inte sitter ovan-
på ryggsäcken så knatar hon på i sitt kop-
pel när vi går i Stadsparken eller Botan, men 
det går inte fort.

SOMMARENS FÄLTARBETE ute i skånska 
vallodlingar har Hera inte varit med på. I sin 
forskning försöker Julia Weber ta reda på 
om det går att hjälpa bin och andra pol-
linatörer att hitta mat när odlingslandska-
pet brer ut sig och betesmarkerna krymper. 

Innekatten Hera följer gärna med ut i matte Julia Webers ryggsäck. foto: helga haak

 folk.

Hera valdes ut att bli frimärke i kon-
kurrens med 18 000 andra katter!
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NÄTVERKANDE. Almedalens pandemi-
paus tog slut i år och ersattes av 
myller, möten och mingel. Lunds 
universitet var på plats med rektor 
Erik Renström i spetsen som disku-
terade universitetets roll i samhälls-
aktuella frågor.

– Det stora ledmotivet i år var kompetens-
försörjning där diskussionerna tydliggjorde 
att det vilar tunga förväntningar på univer-
siteten om kompetensutvecklande insatser 
för dem som riskerar att hamna utanför ar-
betsmarknaden, säger Erik Renström.

Många av samtalen berörde att det be-
hövs fler ingenjörer, sjuksköterskor och lära-
re, men han lade också märke till oron över 
hur bistrare tider med försvagad konjunktur 
kommer att påverka arbetsmarknaden och 
utbildningsväsendet.

– För att hitta hållbara lösningar på de 
svåra frågorna framåt har möten och sam-
tal på gemensamma mötesplatser som den 
i Almedalen en nyckelroll, säger Erik Ren-
ström.

TEXT & FOTO: JESSIKA SELLERGREN

Ett möte bokas – och ett första steg mot att etablera ett nationellt kompetenscentrum för 
halvledare tas. Erik Renström, Lunds universitet, Stefan Christiernin, Volvo Cars, Darja Isaks-
son, Vinnova, Pia Sandvik, RISE och Lars-Erik Wernersson, LTH, kliver inte av scenen förrän de 
hittar en gemensam tid.

Fullt hus – det är många som vill lyssna och nätverka i universitetets tält.

Givande möten för LU i Almedalen
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Under valrörelsen har partierna tävlat med nya, 
tuffa förslag för att bekämpa gängbrottslig-
heten. Särskilda ungdomsfängelser, ADHD-
testning av alla barn i utsatta områden och 

fritt fram för polisen att söka efter vapen i källarförråd och 
 lägenheter även utan konkret brottsmisstanke är några av 
förslagen. Det är oklart hur väl de egentligen skulle fungera 
i praktiken. I medierna tillfrågas forskare ofta om hur effek-
tiva olika åtgärder är och vad gängkriminaliteten egentligen 
beror på, och av allt att döma gör de sitt bästa för att ge ny-
anserade svar.

Det är vackert så. Journalis-
ter gör klokt i att skärskåda den 
politiska marknadsföringen av 
nya brottsbekämpnings metoder. 
I den mån det finns bevis för hur 
effektiva olika metoder är och 
vad olika typer av brottslighet 
beror på behöver det givetvis 
komma fram. Men ofta saknas tydliga belägg för orsak och 
verkan. 

Därför ska forskare inte låta sig reduceras till leverantörer 
av åtgärder och metodutvärderingar. De kan göra mer än så 
för att bidra till samhällsdebatten.

UTÖVER ATT FÖRMEDLA evidensbaserade lösningar på  givna 
problem behöver forskare delta aktivt i diskussionen om vad 
problemen egentligen består i. De kan ge nya  perspektiv 
på de samhällsproblem som alla talar om just nu. Därmed 
hjälper de väljarna att utveckla sin egen förmåga att kritiskt 
granska politikernas förslag och ta välgrundad ställning i 
svåra frågor. Forskare kan också peka på problem som det 
inte talas tillräckligt om. 

Gängkriminaliteten är ett klassiskt ”lömskt” problem, ett 

LUM har engagerat några gästkrönikörer som återkommer 
med jämna mellanrum. I detta nummer är det Charlotta 
Levay, universitetslektor vid Ekonomihögskolan, som ger 
sin syn på den roll som forskare kan – och bör – ta i sam-
hällsdebatten. Värderingar och åsikter är skribentens egna.

wicked problem. Det finns få bevisat effektiva åtgärder, och 
varje åtgärd riskerar att skapa nya svårigheter. Gängbrotts-
ligheten är så intrasslad i andra problem att det knappt ens 
går att enas om en gemensam problembeskrivning. Är det 
i grunden en fråga om ekonomisk ojämlikhet? Eller hand-
lar det egentligen om att invandringen varit för stor eller att 
straffen är för slappa? 

DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN har också tydliga drag av 
lömskt problem. Trots att vi får allt säkrare kunskap om hur 

klimatet förändras och vad det 
beror på så förblir jordens kli-
mat ett komplext system som 
det är svårt att göra exakta 
förutsägelser om. Problem-
formulering och lösningsför-
slag är sammanlänkade och 
om debatterade. Är grund-
problemet ohämmad tillväxt 

och orättvis resursfördelning som kräver total samhälls-
omställning? Eller står vi snarare inför ett rent tekniskt pro-
blem som kan lösas med nya metoder för energiutvinning 
och energianvändning? Kanske finns det andra, minst lika 
allvarliga miljöproblem, såsom artutrotningen, som riskerar 
att komma i skymundan när allt fokus ligger på klimatet?

När det gäller lömska problem som gängbrottslighet 
och klimatförändringar kan medborgare inte nöja sig med 
att välja mellan politikernas förslag på lösningar. För att ta 
självständig ställning i kritiska vägval måste de också ge 
noga akt på hur problemen formuleras. Där kan forskare ge 
omistlig hjälp.

CHARLOTTA LEVAY,
UNIVERSITETSLEKTOR, 

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN 

Forskare kan bidra vid kritiska vägval

”Utöver att förmedla 
evidensbaserade lösningar på 
givna problem behöver forskare 
delta aktivt i diskussionen om vad 
problemen egentligen består i.”

gästkrönikören.
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RED. KLAS-GÖRAN KARLSSON
Natur & Kulturs globalhistoria 1 & 2
(Natur & Kultur)

År 1922 grundades Natur & Kultur och förlagets första bokverk 
var en världshistoria. Nu, hundra år senare, ger förlaget ut en 
globalhistoria i två band, det första med underrubriken ”Existens 
och rörelse”, det andra om ”Kultur och makt”. Ett 30-tal forskare 
medverkar, bland dem flera från Lund. Redaktör är lundahistori-
kern Klas-Göran Karlsson. 

Världshistoriska verk har traditionellt skrivits kronologiskt. Det 
här verket väljer istället att beskriva historien genom att fokusera 
på utbyte, förflyttning och kommunikation.

RED. VERNER DENVALL, SUSANNE IWARSSON
Participation – vad när hur
(Studentlitteratur AB)

Människor vill, och kräver, att de får delta i samhällsutvecklingen 
och påverka sin vardag. Det kan handla om allt från hur staden 
där de bor ska utformas till planering av den egna vården. 

Författarna är engagerade i en tankesmedja knuten till forsk-
ningsprogrammet UserAge och i boken tar de ett kritiskt och 
tvärvetenskapligt grepp på deltagandet – participationen – och 
beskriver hur begreppet används inom olika områden.

Redaktörerna Verner Denvall och Susanne Iwarsson är profes-
sorer i socialt arbete respektive gerontologi vid Lunds universitet.

IZABELLA ROSENGREN
Hetta: om människan 
i en varmare värld
(Volante förlag)

Vad handlar 
boken om?
– Nittonhundratalet känner vi som 
kärnfamiljens gyllene tid. Det var 
även en tid fylld av ängslan, men 
också förhoppningar och reform-
iver. Vi berättar om hur Sverige 
formades och hur det kom sig att 
pappa, mamma, barn blev normen. 
Fokus ligger på människors slit med 
att få familjen att fungera, på käns-
lorna av längtan och besvikelse, på 
hanteringen av alla nya ting. 

Varför har ni skrivit den?
– Boken bjuder på en kombina-
tion av aktuell forskning och våra 
personliga betraktelser.

Vem hoppas ni ska 
läsa den?
– Det är en upp-
följare till ”Den 
kultiverade män-
niskan” och vänder 
sig liksom den till 
såväl högskola 
som en intresserad 
allmänhet. 

Uppvärmning
inför extremvärmen

I sommar har temperaturrekord slagits, så-
väl i Sverige som på andra håll i världen. I 
”Hetta”, utkommen i juni, skildrar  Izabella 
Rosengren vad som sker med människan 
i en allt varmare värld. De senaste forsk-
ningsrönen och en rad intervjuer med 
människor i olika länder varvas med per-
sonliga reflektioner och ger tillsammans 

ORVAR LÖFGREN, JONAS FRYKMAN
Kärlek och kärnfamilj 
i folkhemmet 
– längtan, lust och oro
(Gleerups Utbildning AB)

Orvar Löfgren och Jonas Frykman, 
professorer emeriti i etnologi 

boken.
REDAKTÖR: JAN OLSSON

en bild av vad som väntar oss människor i 
en framtid där extrem värme sannolikt blir 
vanligare. Kan vi förbereda oss? Kan vi lära 
av andra arter? 

Izabella Rosengren är bland annat verk-
sam som lärare i journalistik vid Lunds uni-
versitet. 
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BOKMÄSSAN. 27 forskare är redo att 
ta plats på scenen i LU:s monter 
under Bokmässan 22–25 septem-
ber, som nu är helt tillbaka efter 
pandemin. Publiken kommer bland 
annat kunna höra boksamtal om 
hur kängurun fick sin långa svans, 
hur orden får mening och hur man 
sätter guldkant på guldåren.

Lunds universitet har sedan 2012 haft en 
egen monter på Bokmässan i Göteborg, 
som är Nordens största kulturevenemang 
med runt 80 000 besökare varje år. 

– Många tror kanske att Bokmässan är 
något enbart för humaniora, men det är ett 
fint forum för att visa upp hela universite-
tets bredd och forskning till kanske helt nya 
målgrupper, säger Lovisa Brännstedt som är 
moderator i LU:s monter.

De två senaste åren har LU spelat in bok-
samtalen och deltagit digitalt.

– Det har sitt eget värde, men det är väl-
digt kul att vara på plats igen. Bokmässan 
har en särskild puls och man kan knyta kon-
takter med bokförlag, journalister och med 
andra forskare, säger Lovisa Brännstedt som 
också varit med i rollen som forskare.

Vad är det bästa med att vara modera-
tor på Bokmässan?
– Jag lär mig så otroligt mycket. Sen kan jag 
plåga min omgivning med fakta om allt från 
grundvatten till blåmesar.

TEXT & FOTO: GISELA LINDBERG

Lovisa Brännstedt intervjuar geologen Mats 
Eriksson på Bokmässan i Göteborg.

Per Alm
Ständig sekreterare och skattmästare

Stortorget 6, 222 23 Lund, 046-13 25 28
www.fysiografen.se eller kansli@fysiografen.se

Sällskapets uppgift är att stödja vetenskapen inom sina områden, 
vilket sker genom att utdela forskningsanslag och vetenskapliga priser, 

men också genom att anordna offentliga vetenskapliga symposier 
och föredrag med avsikt att belysa vetenskapens betydelse 

för samhällelig utveckling.

År 2022 firar Sällskapet sitt 250-årsjubileum med att bland annat 
anordna ett flertal symposier och offentliga föredrag (se nedan). 

Vidare information om dessa kan erhållas från Sällskapets hemsida.
Många av evenemangen kommer att live-sändas.

Symposium om medicin och humaniora                11/4
Sällskapets Rausingsymposium med temat ”Får man forska om allt?”    17/5
Tvärvetenskapligt symposium ”Cancer och evolution”          6 – 7/9
Fyra aftnar om klimatet               19/9, 3/10, 31/10, 14/11
Sällskapets Barbro B Johanssonsymposium ”Den balanserade hjärnan”    21/9
Medicin och humaniora – Philip Sandblom Prize Lecture              4/10
Sandblomdagen ”Att åldras – på gott och ont”             27/10
Symposium ”Vad vi kan och inte kan – Frågor kring framtidens mat?”   23/11
Tvärvetenskapligt symposium ”Vad vi vet och inte vet”              1/12

 Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund 
  är en av landets äldsta vetenskapliga akademier. Sällskapet 

instiftades 1772 och är en akademi för naturvetenskap, 
medicin och teknik.

Offentliga föredrag 
i samband med Sällskapets sammanträden:     6/2, 16/3, 6/4, 19/5, 5/10, 9/11

Årets symposier

LU intar Bokmässan 
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Har du publicerat artiklar eller bilder i svenskutgivna 
tidningar eller tidskrifter*? Då kan du söka stipendier 
via oss. Du behöver inte vara journalist för att söka. 
Sista ansökningsdag är 30 september 2022.  
Läs mer och ansök på sjf.se/stipendier.

 Franska i Aix-en-Provence
Språkkurs på plats 20-31 mars 2023  

 Spanska i Madrid 
Språkkurs på plats 20-31 mars 2023 

 Utbildning och kompetensutveckling 
Januari-juli 2023  (upp till 50 000 kr)

Sök stipendium  
– så kan det bli  
”sí” eller ”oui”!

*Gäller även 
tidningar och 
tidskrifters  
webbsidor.

FORSKNING. ”Humanister tar plats” 
skriver HT-fakulteterna i sitt nyli-
gen släppta forskningsmanifest för 
2020-talet.
 
Inspirationen till manifestet kommer ifrån 
Oslo universitet som redan har skrivit ett 
sådant. 

– Det finns flera anledningar till att vi 
också ville skriva ett manifest. Betydelsen 
av att artikulera vad humanistisk forsk-
ning är och gör är väldigt stor idag, säger 
Isak Hammar, forskare vid Historiska 
institutionen som författat manifestet 
tillsammans med kollegan Johan Östling.

Det mest slående under arbetet var hur 
forskare i humaniora gör mycket samhälls-
relevant och brännande aktuell forskning, 
alltifrån migration, social rättvisa och AI 
till klimat och hållbarhetsfrågor.

– Det är av vikt att vi forskare inom 
humaniora får en enande positiv självbild 
för vi gör så otroligt mycket. Humaniora är 
ett stort och brett fält och det är inte en 
nackdel utan något som kan inspirera och 
leda till spännande gränsöverskridande 
forskning mellan ämnen.

Varför har ni skrivit manifestet just 
nu?
– Atmosfärskiftet i Europa. Vi ser oroande 
tendenser i andra länder, bland annat i 
vårt grannland Danmark, där värdet av 
forskning inom humaniora ifrågasätts och 
den därför dras ner på. Så även om huma-
niora står stark i Sverige idag, vill vi ha en 
robust grund att stå på.

GISELA LINDBERG

Humanistiskt
manifest ska 
stärka självbilden

Huma-
nisternas 
forsknings-
manifest. 
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Kriser och katastrofer
tema för Filosoficirkeln

POPULÄRVETENSKAP. Temat för 
höstens filosoficirkel är ”Kriser 
och katastrofer – kan vi hantera 
sådana?”. Varje tisdagkväll till och 
med den 13 december fylls med 
olika perspektiv på krig, ekono-
misk recession, elbrist och klimat-
förändringens konsekvenser. 

Rubrikerna på några av föreläsningar-
na visar på bredden i det bistra temat: 
”Håller naturen på att gå under?”, 
”Katastrofer och kvinnor – om att ge 
röst åt yazidiska kvinnor då och nu”, 
”Språkets betydelse som nationell 
identitetsmarkör – fallet Ukraina”.

För 44 år sedan, vårterminen 1978, 
startade Filosoficirkeln. De senaste 
årtiondena har Sven Jönsson varit an-
svarig. Nivån på föredragshållarna har 
alltid varit hög, men några pretentiösa 
världsförbättrarambitioner har han 
inte haft när han bokat in dem. 

– Min målsättning har aldrig varit 
att förbättra mänskligheten utan att 
bidra till lite mer initierade diskus-
sioner på fikaraster och vid middags-
bordet, säger han. 

Filosoficirkeln är ett samarbete där 
LU står för lokalkostnaderna och Folk-
universitetet för driften. Varje föreläsa-
re arvoderas med 999 kronor.

– Då är det skattefritt, säger Sven 
Jönsson.

Till våren fyller han 75 år och han 
har inga planer på att abdikera. 

– Målet är att hålla på med Filosofi-
cirkeln tills jag är 80. 

Filosoficirkelns föredrag är gratis 
och det krävs ingen föranmälan. Mer 
information med tid och plats finns på 
folkuniversitetet.se/filosoficirkeln.

JAN OLSSON

på gång.

DEBATT. Universitetskollegiets första de-
battkväll äger rum den 28 september kl. 
18.15–20.00 i Nya Festsalen på AF. Temat 
kommer att vara akademisk frihet.

Deltagare: Andreas Bergh, universitets-
lektor i nationalekonomi vid LU och libe-
ral samhällsdebattör; Agneta Bladh, f.d. 
statssekreterare, rektor och ordförande i 

 Vetenskapsrådet; Linn Svärd, ordförande 
för Sveriges förenade studentkårer (SFS); 
Karin Zackari, fil. dr i mänskliga rättighe-
ter och medlem i Scholars at Risk vid LU. 
 Moderator: Lars Mogensen. 

Anmälan görs på denna länk:  https://
survey.mailing.lu.se/Survey/42524 

Om akademisk frihet med Universitetskollegiet

disputationer.
För kommande disputationer vid Lunds uni-
versitet, se www.lu.se/lup/disputations

MUSIK. Odeums konsertsäsong som 
denna höst kretsar kring temat Värl-
dar. Några höjdpunkter:

16 oktober:  ”I sagornas värld” med 
Palaestra vokalensemble.

12 november: ”En klanglig kate-
dral!” Anton Bruckners symfoni nr. 2 i 
c-moll framförd av Akademiska kapel-
let och Cappella Lundensis.

29 september: Odeums ”Thursday 
Talks” och föreläsningen ”The poem 
al-Burda and its life in current Arab 

poetry and music” där musikforskaren 
Søren Møller Sørensen (Köpenhamns 
universitet), litteratur- och samhälls-
forskaren Mohammed Almahfali (LU) 
berättar om trettonhundratalets 
al-Burda och ackompanjeras av musik 
framförd av oud-virtuosen Bilal Irshed.

Under hösten gästas Odeum även 
av Marinens musikkår från Karlskrona 
(13 oktober) och av barbershopgrup-
pen Ringmasters med programmet 
”It´s Showtime” (24 november).

Höstkonserter på temat Världar

FÖRELÄSNINGAR. Kungl. Fysiografiska säll-
skapet i Lund anordnar under hösten ”Fyra 
aftnar – en föreläsningsserie om klimatet”. 
Ur programmet:

3 oktober kl. 18.00. Elin Jacobsson: 
”På flykt från klimatet – om klimatdriven 
migration och global styrning”. 

31 oktober kl. 18.00. Markku Rum-
mukainen: ”Klimatmodeller och klimat-
scenarier, vad vi vet och inte vet om klima-
tet i framtiden” 

14 november kl. 18.00. Lena Neij: 
”Hur ökar vi takten i klimatomställning-
en?” 

Plats: Lilla salen, AF-borgen, Lund Fritt 
inträde. Allmänheten välkommen 

Föreläsningarna ingår i Fysiografens 
250-årsjubileumsprogram. Läs mer på 
www.fysiografen.se 

Föreläsningar om klimatet

foto: etienne girardet/unsplash

För övriga evenemang vid LU se lu.se/events
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Rättelse
I förra LUM smög sig fel in när vi 
berättade att Linus Dahlander, 
 professor i strategi vid ESMT i 
 Berlin, tagit emot ett pris på en 
miljon kronor. Priset, Familjen Jan 
Söderbergs pris i ekonomi, har 
 delats ut tre gånger, inget annat. 

Innovationstävling 
belönar idéer 
som gör skillnad

INNOVATION. Sparbanken Skåne 
och LU Innovation delar ut 
500 000 kronor till studenter och 
forskare vid LU vars idéer kan 
bidra till att lösa samtidens stora 
utmaningar. 

När ansökningstiden gick ut hade det 
kommit in 68 ansökningar. Målet är 
att idéerna ska mynna ut i nya tjäns-
ter, produkter eller sätt att arbeta. 
Andra idéer som har välkomnats är 
lösningar som förbättrar något som 
redan finns.

Innovationer har traditionellt för-
knippats med tekniska lösningar, eller 
genombrott inom exempelvis medicin. 
I årets tävling finns hållbarhet med 
som ett kriterium, och därmed breddas 
begreppet innovationer till att om-
fatta bland annat samhällsnytta. Vik-
tigt är att idéerna svarar mot verkliga 
behov och är långsiktiga, hållbara och 
kan göra skillnad. Ett krav är att idén 
inte ska ha kommersialiserats – än.

De sex vinnarna utses av en jury 
med erfarenhet från entreprenör-
skap, hållbarhet, sociala innovationer, 
bolagsbyggande och investeringar. 
Vinnarna, som får dela på 500 000 
kronor, offentliggörs den 25 oktober 
i samband med prisutdelningen. I vin-
sten ingår att de får hjälp att förverk-
liga sina idéer. Tidigare års pristagare 
har i flera fall kunnat realisera sina 
idéer innovation.lu.se/framtidensinno-
vationer 

JAN OLSSON

Professorsinstallation!
CEREMONI. Den 28 oktober kl 16.00 
installeras 26 nya professorer vid en 
högtidlig ceremoni i Universitets-
aulan. Alla är välkomna! För mer 
information se: lu.se/evenemang/
professorsinstallation-3  

KONFERENS. Den 17 november arrangerar 
HT-fakulteterna The 2022 Lund Universi-
ty Conference on Teaching and Learning, 
LUTL-2022. Det är ett forum för dialog, 
inspiration och kritisk diskussion om lä-
rande, undervisning och utveckling inom 
högre utbildning. Alla bidrag inom ramen 
för undervisning och lärande uppmuntras 
– oavsett om det finns en direkt koppling 

Pedagogisk konferens om livslångt lärande

POPULÄRVETENSKAP. Framtidsdagarna 
2022 äger i år rum 24–26 oktober på 
Skissernas Museum i Lund. Här lyfter 
universitetet gemensamt några av 
morgondagens mest angelägna frågor, 
nämligen framtidens arbete, kultur och 
mat.

Dessa tre teman granskas, belyses 
och samtalas kring i forskningspresenta-
tioner och panelsamtal. Dessa kommer 
även strömmas online.

Samtliga arrangemang vänder sig 
till intresserade såväl inom som utanför 
akademin. Läs mer på lu.se/evenemang/

Framtidsdagar om mat, 
arbete och kultur 

till konferensens tema eller inte. Huvud-
språket på konferensen är engelska, men 
vi välkomnar även bidrag på svenska. Årets 
konferenstema är ”Livslångt lärande och 
högre utbildning: Nya (och gamla) per-
spektiv.”
 Registrering och inlämnande av förslag är 
öppna,läs mer på: konferens.ht.lu.se/lutl-
2022/

Botaniska visningar 
och föreläsningar 
BOTANISKT. Botans vänner är en vän-
förening till Botaniska trädgården. Deras 
höstprogram är öppet för såväl medlem-
mar (gratis) som gäster (50 kr). Ur pro-
grammet:

 27 september kl 16.00: ”Höst fägring 
i Botan”. Visning i Botan av Bente  Eriksen.

25 oktober kl 17.30: ”Stadens miljö-
anpassning”. Föreläsning av Linda Birkedal.

30 november klockan 17.30: ”Insek-
ter, fåglar och naturmiljöer i Botaniska 
trädgården i Lund”. Föreläsning av Mikael 
Sörensson.

Föreläsningarna äger rum i Hörsal 128, 
Stora Algatan 4, Lund, och visningar van-
ligen i Botaniska trädgården. Läs mer på 
botansvanner.se

på gång.
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Kunglig glans 
över Uppåkra
Kungen och drottningen ställde 
många intresserade frågor om de 
järnåldersfynd de fick tillfälle att se 
på nära håll när de besökte Histo-
riska museet i början av september. 
Besöket föranleddes av de nya do-
nationer som gjort det möjligt att 
äntligen inviga utgrävningsprojek-
tet ”Hallen på Höjden – dynastiers 
residens och domän”. Kungaparet 
fick ta på sig handskar och känna 
på några av de fynd som redan 
gjorts i Uppåkra, bland annat ett 
dräktspänne med granater. Efter 
besöket på museet åkte de vidare 
ut till Uppåkra för att se platsen för 
utgrävningarna innan den officiella 
invigningen ägde rum. 

ERC Grant till forskare 
i biomedicinsk teknik
Per Augustsson, docent i biomedicinsk 
teknik, får ERC Proof of Concept Grant för 
sitt arbete med att undersöka hur vätskor 
och celler beter sig i ett ljudfält. Han fors-
kar kring hur ljud kan användas för att ex-
empelvis sortera och separera ut celler från 
blod från till exempel blodprover.

Totalt får 55 forskare runt om i Europa 
150 000 euro av European Research Coun-
cil var för att undersöka den kommersiella 
potentialen av deras forskning. Alla har de 
tidigare fått ERC:s Starting Grants. Finan-
sieringen är en del av EU:s forsknings- och 
innovationsprogram Horisont Europa och 
har valts ut bland 120 utvärderade förslag, 
varav tre gick till Sverige.

Förste professorn 
i kunskapshistoria

Historiska institutio-
nen har fått sin för-
sta professur i kun-
skapshistoria, som 
också är den första 
någonsin i Norden. 
Professor Johan Öst-
ling har fått tjänsten.

– Det känns väldigt 
roligt och det är ett 
väldigt fint erkännan-

de. Det sätter även naturligtvis Lund på den 
historievetenskapliga kartan, säger han.

Fältet kunskapshistoria har byggts upp 
sedan mitten på tiotalet, och Johan Östlings 
förhoppning är att fortsätta verka för histo-
rieämnet och kunskapshistoria i stort.

Biolog vann 
internationell bildtävling
Roberto Garcia Roa, postdoktor vid 
 Biologiska institutionen vann Springer 
 Natures fototävling ”BMC Ecology and 
Evolution”. Vinnarbilden visar hur en para-
sitsvamp bryter fram ur kroppen på en in-
fekterad fluga. 

Donation stöttar 
geologiforskningen
Den nyligen grundade Stig M. och 
 Birgitta Bergströms stiftelse för geologisk 
forskning donerar åtta miljoner kronor 
som ska främja jordisk och planetär pre-
kvartär historisk-geologisk forskning. 

Donationen öppnar för studenter 
och unga akademiker att söka bidrag el-
ler  stipendier för avgränsade forsknings-
projekt inom den typen av forskning. 

Prisas för rymdforskning
Lennart Lindegren, seniorprofessor vid In-
stitutionen för astronomi och teoretisk fysik 
har tilldelats ”The Shaw  Prize in Astronomy” 
2022, för sin roll i Europeiska rymdorganisa-
tionens projekt Hipparcos och Gaia. Han de-
lar priset med sin vän och kollega Michael 
 Perryman från Storbritannien. 

Biolog invald i 
Sveriges unga akademi
Andreas Nord, 
forskare vid Biolo-
giska institutionen 
har valts in i Sveri-
ges unga akademi 
där ledamotsperio-
den är begränsad 
till fem år.

Andreas Nord 
ser mycket fram 
mot de kommande 
åren och känner sig hedrad och stolt över 
att ha blivit invald.  Just nu forskar han om 
hur extremväder påverkar djur under korta 
och långa tidshorisonter.

Kung Carl XVI Gustaf och drottning 
 Silvia studerar fynd från Uppåkra. 
foto: kennet ruona

Andreas Nord. 
foto: inger ekström

Roberto Garcia Roas vinnande bild. 

Johan Östling. 
foto: jan olsson
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Hallå Karin Steen...
… lektor vid Avdelningen för högskole-
pedagogisk utveckling, AHU, och ansvarig 
för en ny seminarieserie om att implemen-
tera hållbarhet i undervisningen. 

Vad är egentligen hållbarhet?
– Jag tror olika lärare har olika svar. Myck-
et beror på vad de undervisar i. Själv är jag 
doktor i hållbarhetsstudier och jag kan 
inte ge en färdig definition som gäller 
alla. Men numera är de flesta nog överens 
om att det inte bara handlar om naturens 
hållbarhet. Man kan prata om social håll-
barhet också och i det ryms till exempel 
att inkludera minoriteter och marginali-
serade människor. Jag tycker det är mest 
meningsfullt att prata om en hållbar rikt-
ning i samhället och vad som påverkar.

Är hållbarhet ett luddigt begrepp?
– En del skulle nog vara väldigt bestäm-
da med vad det innehåller, medan andra 
skulle säga att det är luddigt i kanterna. 
Jag tycker att det kanske inte spelar så 
stor roll, utan att det viktiga är att man 
jobbar mot ett mer hållbart samhälle ut-
ifrån vad man själv tycker. 

Varför en seminarieserie om håll-
barhet i undervisningen?
– Alla studenter ska möta hållbarhet i sina 
studier och vi lärare måste förhålla oss till 

det. Att det inte låter sig definieras särskilt 
lätt gör ju inte hållbarhet mindre viktigt.

Är det ett dåligt samvete för lärare?
– För en del är det säkert det. Många är 
osäkra och brottas med hur de ska göra. 
De tror att de kanske måste kasta ut nå-
got moment för att få plats med hållbar-
het. I själva verket kanske det räcker med 
att ändra perspektiv. Om man som lära-
re skiftar blick så kan man se att under-
visningen breddas och faktiskt blir bättre 
med hållbarhet. 

Har du själv märkt den osäkerheten?
– Ja, jag undervisar mycket i tvärveten-
skapliga miljöer och jag märker osäker-
heten hos en del lärare när de säger ”vad 
bra att du är med, då kan du ta hållbar-
hetsbiten”. 

Berätta kort om den nya seminarie-
serien. 
– Det är fyra seminarier, det första den 
28 september. Man anmäler sig på vår 
hemsida (www.ahu.lu.se) och vi anpas-

sar lokalens storlek efter hur många som 
kommer. Varje seminarium är på engel-
ska och två timmar långt följt av en tim-
me workshop.

Vad hoppas du den bidrar med?
– Jag hoppas lärare blir tryggare med 
vad hållbarhet skulle kunna vara i deras 
ämnen och att de får nya kontakter som 
kanske leder till att tvärvetenskapligheten 
ökar. Vi ska bland annat ta upp olika för-
hållningssätt och olika pedagogiker som 
lämpar sig olika bra. Förutom lärare hop-
pas jag att studierektorer och program-
ansvariga anmäler sig. 

Ge ett råd till alla osäkra!
– Kom på seminarierna och glöm inte 
bort att prata undervisning med dina kol-
legor vid kaffeautomaten och i fikarum-
met. Jag tror det är lättare att komma på 
hur hållbarhet kan passa in i någon an-
nans ämne än i sitt eget. Ibland är man 
lite fast i tänkandet.

TEXT & FOTO: JAN OLSSON


