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Kusten förändras. Havet äter sig 
längre in på land och strandremsan 
som man minns från barndomen 
ser inte likadan ut längre. Tiden är 
en faktor, men klimatförändringar 
påverkar också hur stranden och havet 
förvandlas.
 
En som vet mycket om den skånska kustens för
ändringar är Caroline Hallin. Hon är kust ingenjör 
och forskar om erosion, stormfloder och natur
anpassade kustskydd vid LTH.

Tillsammans med doktorander från den tvär
vetenskapliga forskarskolan ClimBEco befinner 
sig Caroline Hallin på Österlen på Knäbäcks
husens smala kustremsa. Exkursionen ska ge 
doktoranderna ökad kunskap om eroderande 
stränder och vilka naturanpassade lösningar 
som är lämpliga att använda. 

– Knäbäckshusens strand är ett tydligt ex
empel på hur kusten blir annorlunda över tid. 
Och det är inte bara den synliga stranden som 
påverkas, erosionen kan också ske ute i vattnet 
som leder till att de strandnära områdena blir 
djupare, säger Caroline Hallin.

EROSION INNEBÄR att sand försvinner från en 
plats och flyttas till en annan. Landskapet for
mas av den ständigt pågående processen som 
sker till följd av att jord och berg nöts ner av vind, 
vatten och vågor. Erosionen kan påverka bio
diversiteten, bebyggelsen som finns nära kusten 
och infrastrukturen på den drabbade platsen.

Men hur ska kusten skyddas i framtiden? 
Och vilken kunskap behövs för att hitta rätt lös
ningar? 

Tvärvetenskaplig 
forskarskola 
på Skånes stränder

  3

t

Kustingenjör Caroline Hallin undervisar 
 doktorander från den tvärvetenskapliga 
forskarskolan ClimBEco vid Knäbäcks husen, 
där havet håller på att äta upp stranden.
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t De strategier som Caroline Hallin före språkar 
är av naturbaserad karaktär. Det är lösningar 
som har en liten påverkan på  natur och kultur
värden som kan finnas i det erosionsdrabbade 
området.

– En metod är strandfodring och förstärkning 
av sanddyner som används för att skydda kus
ten. Sanddyner är oerhört robusta och är ett bra 
kustskydd. Om dynerna har tillräcklig höjd och 
volym så har kusten ett bra skydd, säger hon.

Att säkra upp våra kuster är nödvändigt, 
 menar Caroline Hallin

– Havsnivåhöjningen accelererar problemati
ken, och att havsnivån höjs är ett faktum. Vi be
höver vara redo att hantera stormfloderna när 
de kommer.

MÄNNISKOR SOM BOR i kustnära samhällen är 
extra utsatta för havets rörelser. Historiskt sett 
har den skånska kusten drabbats av enstaka 
stormar som gjort att hus raserats och delar av 
fiskelägen har övergivits.

– Metoden kallas för reträtt, och det har fak
tiskt gjorts här i Knäbäckshusen på 1950talet, 
men av en annan anledning. Då flyttades bo
städerna hit till Knäbäckshusen från  Ravl unda 
i Kiviks trakten för att ge plats åt ett militärt 
 övningsfält. Men nu kan delar av den lilla byn 
behöva flytta igen till följd av erosionen. Det 
 lilla kapellet har nyligen stängt för aktiviteter på 
grund av strandens stora erosion, säger  Caroline 
Hallin.

DOKTORANDERNA som vandrar i vattenmyn
ningen med Caroline Hallin får genom forskar
skolan expertkunskap i frågor som rör klimat, 
biodiversitet och ekosystem. Deras bakgrund 
 varierar brett, från stats vetenskap till geografi 
och kärnfysik – och de kommer från olika fakul
teter vid Lunds universitet, Göteborgs universi
tet och Chalmers tekniska högskola.

Cheryl Sjöström är koordinator för den tvär
vetenskapliga forskarskolan.

– Som doktorand är det lätt att hålla sig till 
de egna nätverken och frågorna som rör ens 
specifika forskningsfält. Men här får de sätta 
forskningen i ett större sammanhang. Det gör 
dem bättre rustade att hantera samhällets stora 
utmaningar, som exempelvis biodiversitet och 
kusterosion, säger hon.

TEXT: JESSIKA SELLERGREN
FOTO: SARA HÅKANSSON

Erosionen har gått hårt åt 
Knäbäcks husen, berättar 
Caroline Hallin.
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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

Nytänk kring livslångt lärande
Det experimenteras friskt när det tas fram nya mikrokurser för folk i 

 karriären. Ett exempel är att en och samma kurs ska ges åtta gånger på ett år.

Bråttom att rädda magasinerat kulturarv
I det ena magasinet regnar det in. I det andra travas konstskatterna ovanpå 

varandra. Nu packar Historiska museet och Skissernas sina magasinerade skatter 
för en flytt till en ny gemensam byggnad där föremålen inte göms undan. 

 

Visa forskningens väg till resultat
Vägen fram till resultaten är minst lika viktig som slutresultaten när forsk

ning kommuniceras. Förenklade budskap kan leda till ökad misstro mot forskning 
och forskare. Det menar organisationsforskaren Anna Jonsson

250 år med Fysiografen
Många unga forskare har genom åren fått ja från Fysiografen på sina 

 ansökningar om forskningsfinansiering. Nu firar det kungliga sällskapet 250 år.  

Konspirationsteorier i teaterform
Kognitionsforskare har slagit sig samman med Teater Sagohuset i ett 

 projekt som undersöker barns förmåga att skilja mellan fake news och fakta.

smakprov.
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Full fart för snabbutvecklade 
kortkurser för yrkesverksamma
FORTBILDNING. Mängder av nya korta 
kurser är på gång vid universitetet. 
Bakom kurserna står EduLab som 
såg dagens ljus i januari och redan 
har nästan 50 kurser på gång. De 
första startar till våren.

EduLab är en del av universitetets arbete 
med livslångt lärande och kan beskrivas som 
en experimentverkstad för att ta fram nya 
korta utbildningar avsedda för folk i karriä
ren som är i behov av kompetensutveckling. 

Mikael Sundström och Sahar Valizadeh 
arbetar med EduLab. För dem är det ofta 
snabba ryck som gäller. Ena timmen kan de 
diskutera en kurs om åldrandets förutsätt
ningar för att nästa timme prata fuktskador 
i byggnader. 

– Vi jobbar framför allt med mikromerit
kurser på fem högskolepoäng eller kortare. 
Det är kurser som är billiga och går snabbt 
att producera, säger Mikael Sundström.

Att EduLab liknas vid en experiment
verkstad beror på att det kommer att testas 
friskt vad som fungerar och inte fungerar. 

– Det är en labbverksamhet som vi håller 
på med. Vi testar både format och innehåll 
och vissa kurser kommer att misslyckas. Om 
det inte misslyckas ibland så har vi gjort nå
got fel, säger Mikael Sundström.

SÅ SMÅNINGOM ska mikomeritkurserna ut
värderas. Sahar Valizadeh och  Mikael Sund
ström menar att det finns en risk att vissa 
utbildningar inte håller måttet när många 
kurser produceras på kort tid. Samtidigt är 
det inget som oroar dem. Lärarna som tar 
fram kurserna är rutinerade och arbetet byg
ger på invanda processer på fakulteterna. 

– Det här öppnar för nya möjligheter till 
samarbeten mellan fakulteter. Vi är ett kom
plement till fakulteternas ordinarie arbete, 
säger Sahar Valizadeh. 

MIKROMERITKURSER 

Mikromeritkurserna är uppbyggda så att så många som möjligt som befinner 
sig mitt i karriären ska kunna gå kurserna trots att de arbetar. För att möjlig-
göra detta bygger kurserna på tre principer.
• De är korta, helst inte längre än 5 hp
• De allra flesta är online
• De hålls på halvfart eller kvartsfart
På lu.se/studera finns en ingång till kurser för yrkesverksamma.

Sahar Valizadeh och Mikael Sundström har bråda dagar på EduLab.
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FORTBILDNING. Experimentlustan 
lyser igenom på olika sätt när 
EduLab initierar mikromerit-
kurser. Det kanske tydligaste 
exemplet är en fem poängskurs i 
programspråket Python som ska 
ges åtta gånger på ett år i Lund 
med möjlighet till påbyggnad vid 
andra universitet. 

Det har aldrig hänt att universitetet gett 
samma kurs åtta gånger på ett år. Men 
nu är det dags. Programspråket Python 
krävs för att utveckla och arbeta med 
bland annat AI, artificiell intelligens. 
 Mikael Sundström och Sahar Valizadeh 
arbetar med EduLab och de räknar med 
att intresset är stort. Samtidigt är det 
ett risktagande att anordna kursen så 
många gånger i tät följd. 

– Ingen institution skulle normalt våga 
ge en kurs åtta gånger på ett år utan att 

LIVSLÅNGT LÄRANDE

Statens satsning på livslångt lärande 
innebär att Lunds universitet får 
drygt 22 miljoner kronor per år 
under åren 2021–2024. Omkring 
hälften går till fakulteternas arbete 
med livslångt lärande-kurser. Den 
andra hälften går till EduLab. 

En utmaning med mikromeriter är exa
minationsformerna. Även här handlar det 
om att tänka nytt och experimentera. En idé 
som finns är att studenterna efter avklarad 
kurs examineras genom att de muntligt re
dovisar hur den nya kunskapen kopplas till 
och hjälper dem i deras arbete.

IDÉERNA TILL NYA KURSER kommer dels in
ifrån universitetet och dess anställda, dels 
utifrån vad samhället efterfrågar. Det senare 
kan initiera diskussioner om hur pass mark
nadsdrivet ett universitet ska vara. 

Klart är att hela yrkesgrupper kommer att 
behöva vidareutbildas. Ett exempel är läkare 
och sjuksköterskor som måste lära sig mer 
om framtidens individanpassade läkemedel.

– Forskningen driver utvecklingen på det 
medicinska området och hela yrkesgrupper 
måste kompetensutvecklas, säger Mikael 
Sundström. 

EduLab har en budget på cirka 11 mil
joner kronor per år till och med 2024. Att 
det redan från början finns pengar och att 

EduLabs mikromeritkurser inte belastar fa
kulteter eller institutioner har ökat intresset 
bland lärarna. När någon kläcker en god idé 
till en ny kurs har EduLab mandat att snabbt 
finansiera den. 

Till våren startar de första kurserna som 
EduLab hjälpt till att ta fram: en kurs om 
ukrainsk litteratur, film och kultur och två 
kurser med fokus på olika aspekter av kom
plexitet. Den stora bulken av de nästan 50 
kurser som är på gång startar hösten 2023. 

TEXT & FOTO: JAN OLSSON

Ny kurs ges hela åtta gånger på ett år!
veta att det finns studenter, men nu kan 
Institutionen för datavetenskap pröva det 
med vår hjälp, säger Mikael Sundström. 

Det är inte bara antalet starter på ett 
år som är unikt med mikromeriterna i 
 Python. Tillsammans med universiteten 
i Uppsala och i Umeå ska EduLab på ett 
helt nytt sätt testa samverkan mellan fle
ra lärosäten. 

Den som har tagit Pythonkursen 
vid LU länkas till en påbyggnadskurs vid 
Uppsala universitet. Den kursen ska ges 
fyra gånger per år och är också på fem 
högskolepoäng. Därefter finns en till på
byggnadskurs på fem poäng som ska ges 
i Umeå två gånger om året. Samtliga kur
ser är online. 

– Det blir spännande att se om läro
säten kan samarbeta kring livslångt läran
de på det här sättet. EduLab är ju en expe
rimentverkstad, säger Mikael Sundström.

JAN OLSSON

LU halkar ner 
i Times Higher-rankning
RANKNING. Lunds universitet hamnar 
på plats 119 i Times Higher  Educations 
universitetsrankning, vilket är tre 
platser ner jämfört med förra året.
Rankningen baseras på 13 indikatorer 
inom fem områden. En tungt  vägande 
faktor är bedömnings enkäter som går 
ut till lärare och forskare från andra 
lärosäten som anger de 15 viktigaste 
lärosätena och en annan tung faktor 
är citeringar. 

Totalt finns omkring 17 000 läro-
säten i världen och av dessa rankar 
Times Higher nästan 1 800 från 104 
olika länder. 

Så här har LU:s placering sett ut 
under de senaste fem åren: 

2019: 98
2020: 96
2021: 103
2022: 116
2023: 119
Listan toppas av: 1. University 

of Oxford, 2. Harvard University, 3. 
University of Cambridge och Stanford 
University, 5. Massachusetts Institute 
of Technology, 6. California Institute 
of Technology, 7. Princeton University, 
8. University of California, Berkeley, 9. 
Yale University, 10. Imperial College 
London.

Färre ansökningar 
till vårens utbildningar 
UTBILDNING. Inför våren 2023 är det 
29 626 personer som sökt utbildning 
vid Lunds universitet. Av dessa hade 
13 293 LU som sitt förstahandsval. 

Antalet sökande till vårens hög-
skoleutbildningar minskar med drygt 
5 procent i landet, en viss nedgång 
jämfört med toppnoteringarna i sam-
band med pandemin. 

Även i år är det juristprogrammet 
som har flest förstahandssökande. På 
andra plats kommer läkarprogram-
met följt av psykologprogrammet. 

Bland fristående kurser toppar den 
juridiska introduktionskursen följd 
av offentligt ledarskap och därefter 
nätburen kurs arbetsrätt. 
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Framtidens flygbränslen testas 
i nytt jetmotorlabb i Ljungbyhed
HÅLLBART FLYG. I det nya jetmotor-
labbet på Trafikflyghögskolan 
(TFHS) i Ljungbyhed ska forskarna 
studera framtidens förnybara flyg-
bränslen. Här kommer bland annat 
bränsle från skogsavfall att testas i 
Försvarsmaktens jetmotorer. 

– Att ta fram hållbart biobränsle är en exis
tentiell fråga för flygbranschen, en förtro
endefråga kan man säga. Det handlar om 
att ställa om hela industrin till en bransch 
som är oberoende av fossila bränslen, sä
ger Johan Bergström, prefekt vid TFHS, en 
av institutionerna vid LTH.

ETT ANNAT SYFTE med labbet är att forsk
ningen ska bidra till att trygga svensk energi
försörjning så att Sverige på sikt blir obero
ende av externa aktörer. 

– Jetmotorlabbet gör att vi skapar en 
komplett forskningsinfrastruktur för utprov
ning av framtidens biobränslen, så det är en 
stor grej för hela LTH. För oss på TFHS kom
mer det att öka den akademiska närvaron 
här i Ljungbyhed och även samverkan med 
industrin, säger Johan Bergström.

DE TRE JETMOTORERNA är på plats, men 
det dröjer lite till innan de kan köras för fullt 
i det nya labbet. Först ska en rigg byggas. 
Riggen håller motorerna på plats när fors
karna kör dem på olika effektuttag för att 
testa olika biobränslen. I riggen ska forskar
na dessutom bygga in mätinstrument och 
analysutrustning. 

De tre jetmotorerna är fullt funktionella 
och har suttit i Försvarsmaktens tränings
flygplan SK60. När riggen är klar och en mo
tor spänns fast kan forskarna bland annat 

göra dragkraftsprov, studera förbränningen 
och undersöka hur materialet i motorn på
verkas av bränslet. 

I somras berättade Braathens Regional 
Airlines, BRA, att de genomfört världens 
första kommersiella flygning med enbart 
biobränsle. Flygningen gick mellan Malmö 
och Bromma. År 2045 ska alla flyg drivas av 
fossilfria bränslen. Till de intressantaste rå
varorna och de som forskarna sätter störst 
hopp till hör restprodukter från livsmedels, 
textil och skogsindustrin.

JETMOTORLABBET handlar inte bara om 
forskning. Det kommer att användas i 
under visningen också. 

– Vi har ju Flygteknikcenter här i Ljung
byhed som utbildar flygtekniker, och så har 
vi såklart våra egna pilotstudenter som går 
teoriutbildning om hur jetmotorer  fungerar. 

Johan Bergström, prefekt vid TFHS, berättar att jetmotorlabbet blir en komplett forskningsinfrastruktur för utprovning av framtidens bio-
bränslen. Förutom för forskning ska labbet användas vid utbildning av flygtekniker och piloter. foto: jessika sellergren och rikard tyllström (mitten)

aktuellt.



LUM NR 5 | 2022     9

JETMOTORLABBET OCH CESTAP

Jetmotorlabbet är knutet till kompe-
tenscentret CESTAP som bland annat 
undersöker råvaruförsörjning och 
råvarukedjor till framtidens fossilfria 
jetbränslen. Till exempel lignin, 
som är en restprodukt vid pappers- 
och kartongtillverkning. Ett 20-tal 
partners är involverade i kompe-
tenscentret, alltifrån skogsindustrin, 
via bränsle- och motortillverkare till 
universitet och andra myndigheter.

CESTAP finansieras till lika delar 
av Energimyndigheten, forsknings-
institut och lärosäten samt industrin. 

Flydde kriget i Ukraina 
– fick miljonanslag 
till drönarforskning
REGLERTEKNIK. Den 10 mars kom 
Volodymyr Voitenko och hans 
hustru  Tetiana med färjan till 
 Trelle  borg. Då hade de varit på 
flykt från hemmet i Ukraina i 
en vecka. Nu är han en del av 
Institutionen för reglerteknik på 
LTH och har fått ett miljonanslag 
från Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse för att fortsätta forsk-
ningen han höll på med i hem-
landet. 

Det var dottern Yuliya Voytenko Palgan, 
universitetslektor på Internationella mil
jöinstitutet IIIEE, som hjälpte sina föräld
rar att fly från hemstaden Tjernihiv i nor
ra Ukraina. LUM mötte far och dotter 
i våras när de träffade rektor Erik Ren
ström och vicerektor Per Mickwitz.

INNAN RYSSLAND INLEDDE kriget mot 
Ukraina forskade Volodymyr Voiten
ko på drönare vid universitetet i Tjerni
hiv med målet att förbättra prestanda, 
bland annat snabbare analys av bilder 
tagna med drönare. Forskningen kan få 
betydelse för utvecklingen av såväl civila 
som militära drönare. 

I juni påbörjade han sin anställning 
vid Lunds universitet och kunde fortsät
ta sitt arbete. 

– Jag blev så glad för anslaget från 
KAW. För mig är det ett tecken uppifrån 
att jag måste fullfölja min forskning. Det 
är min uppgift i livet och jag är så tack
sam mot Lunds universitet och Regler
teknik, säger Volodymyr Voitenko.

– Kanske, kanske kan mitt arbete bi
dra lite till att vi tillsammans med våra 
allierade besegrar Ryssland.

Volodymyr Voitenko har via Zoom 
kontakt med sina kollegor i Ukraina. En 
hel del av dem har inte kunnat lämna 
landet eftersom män i åldern 18 till 60 
år måste stanna kvar. Arbetsuppgifter
na för de forskare som är kvar har för
ändrats sedan invasionskriget inleddes. 
De har till exempel fått sopa glassplitter 
 efter bombningar och hjälpt till att byg
ga skyddsrum på campus. 

MITT I KRIGET fortsätter ändå akademin 
att fungera, om än inte som vanligt. Nor
malt börjar terminen den 1 september, 
men i år blev det en månad senare.

Volodymyr Voitenko hoppas att ti
den vid Lunds universitet kan leda till 
ett långvarigt samarbete som fortsätter 
när kriget är slut och han och hustrun 
återvänder till Ukraina. 

 – Helst skulle jag vilja utvidga samar
betet med Lunds universitet till att om
fatta mina kollegor i Ukraina också.

TEXT & FOTO: JAN OLSSON

Labbet kan också användas vid kurser inom 
till exempel energivetenskap och maskin
teknik, så det finns absolut utbildningar 
där labbet kan komma att användas, säger 
 Johan Bergström. 

Jetmotorlabbet finansieras med strate
giska medel från LTH. Enligt Johan Berg
ström är tanken att det på sikt ska drivas 
med externa medel. 

 JAN OLSSON

Volodymyr Voitenko kan 
forska vidare på LU  efter 
flykten från  Ukraina, 
som LUM skrev om i 
nummer 2 i år.
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aktuellt.

Nytt centrum om luminiscens 
välkommen mötesplats för forskare 
TVÄRVETENSKAP.  Naturvetenskapliga 
och Medicinska fakulteten har 
bidragit med pengar till ett inter-
nationellt centrum för luminiscens-
forskning. Satsningen – som nyligen 
invigdes med en workshop – in-
volverar geologer, arkeologer och 
strålningsfysiker som jobbar med 
allt ifrån datering av inlandsisar till 
mätning av kärnkraftsstrålning med 
salt.

Efter att ha passerat en ljussluss bestående 
av tunga draperier famlar jag runt en stund 
innan ögonen vänjer sig vid den röda mörk
rumsbelysningen. Jag befinner mig i ett la
boratorium på Geologiska institutionen. 
Tack vare infrastrukturbidrag på två miljo
ner kronor från de naturvetenskapliga och 
medicinska fakulteterna kunde labbet ny
ligen uppdateras med nya mätinstrument. 
Modern utrustning kunde också köpas in 
till Medicinsk strålningsfysik i Malmö. Sats
ningen blev upptakten till instiftandet av 
ett internationellt centrum för luminiscens
forskning – Lund Luminescence Centre for 
Dating and Dosimetry.

– Det är väldigt roligt med det här tvär
vetenskapliga angreppssättet. Genom sats
ningen har vi lärt känna strålningsfysikerna 
bättre och fått en rad nya perspektiv, säger 
Helena Alexanderson, professor i kvartär
geologi och föreståndare för geologernas 
luminiscenslabb.

HON FÅR MEDHÅLL av Christian Bernhards
son, lektor i medicinsk strålningsfysik och 
föreståndare för laboratoriet i Malmö.

– Tidigare kunde jag känna mig rätt en
sam om att arbeta med det här. Det känns 
tryggt att ha etablerat ett samarbete som 
innebär att det finns kompetens alldeles i 
närheten. Satsningen innebär också att vi 

har mycket större möjligheter att ta externa 
uppdrag, säger han.

Optisk stimulerad luminiscens är en 
mycket tillförlitlig metod för datering och 
strålningsmätning med hjälp av ljus. Genom 
att exponera olika material för synligt ljus av 
en specifik våglängd är det möjligt att med 
hög precision åldersbestämma dem – från 
cirka tio år till en miljon år – baserat på ma
terialens bakgrundsstrålningsdos. Luminis
cens används inom en rad discipliner. Inom 
arkeologi används metoden för att ålders
bestämma föremål, byggnadsverk och his
toriska platser. Inom geologi är det möjligt 
att analysera sediment som kan berätta om 
när viktiga klimathändelser, som istider och 
landhöjningar, har ägt rum. Hos strålnings
fysikerna ligger fokus på dosi metri.  Christian 
Bernhardssons forskarlag har tagit fram en 
kostnadseffektiv dosimeter av bordssalt för 

att bland annat mäta strål doser på personer 
som blivit ofrivilligt exponerade.

LUMINISCENSCENTRUMET invigdes nyligen 
med en heldagsworkshop på Geologiska in
stitutionen. Ett 30tal besökare från svenska 
och danska lärosäten dök upp för att lära sig 
mer om analysmetoden och besöka geolo
gernas luminiscenslabb.

– Med hjälp av optisk stimulerad lumi
niscens är det möjligt att åldersbestämma 
händelser som ligger flera hundra tusen år 
tillbaka i tiden, fall där kol14metoden inte 
räcker till, säger Helena Alexanderson.

TEXT OCH FOTO: JOHAN JOELSSON

FOTNOT: Luminiscens är kallt ljus, alltså ljus-
utveckling från kroppar med låg temperatur, 
till skillnad från värmestrålning eller elektro-
magnetisk strålning vid höga temperaturer. 

Christian Bernhardsson, föreståndare för strålningsfysikernas luminiscenslabb i Malmö , och 
Helena Alexanderson, föreståndare för geologernas luminiscenslabb i Lund.
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RESVANOR. Bättre parkeringsplat-
ser för cyklar och kanske rabatte-
rade resor med kollektivtrafiken.

Det skulle kunna vara två 
åtgärder för att få anställda att 
undvika bilen fram och tillbaka till 
jobbet.

Lokalplanerare Karin Lantz på LU 
Byggnad leder den brett sammansatta 
gruppen som arbetar med projektet 
Hållbar mobilitet som handlar om 
anställdas och studenters resor till och 
från campus. 

– Studenterna kör inte mycket bil 
utan det är främst våra anställda, säger 
Karin Lantz.

Att dra ner på parkeringsplatser 
eller höja parkeringsavgifterna är inte 
så populärt – men något som bör göras 
och samtidigt öka förutsättningarna 
och förenkla för andra färdsätt än 
bilkörning. 

Projektgruppen har haft två work-
shoppar om varför och hur man ska 
få ner CO2-avtrycket och anpassa sig 
till universitetets hållbarhetsplan. En 
resvaneundersökning har gjorts tidigare 
och ännu en kommer nu efter pandemin.

– Energikrisen och höga priser på 
bränsle gör det också meningsfullt att 
undersöka resvanorna på nytt, säger 
Karin Lantz.

Man har varit i kontakt med externa 
aktörer för att undersöka samarbets-
möjligheter och på vissa platser inom 
campus pågår även åtgärder som 
ska främja den mobila hållbarheten 
parallellt med projektet. Till exempel 
E-huset, där Akademiska hus testar att 
styra upp hanteringen av elskotrar som 
studenterna gärna utnyttjar. Akade-
miska hus har även placerat åtta ladd-
stolpar där vilket man också gjort vid 
Kemicentrum och Geologicentrum.

– Vi har också tittat på möjligheter 
till appar för samåkning.

Projektgruppens arbete ska resultera 
i en handlingsplan som förväntas vara 
klar under våren 2023. 

MARIA LINDH

Satsning på hållbart 
resande till jobbet

IT-SÄKERHET. Oron har ökat i omvärl-
den, samtidigt ökar acceptansen 
inom universitetet för skärpta krav 
på IT-säkerhet – inte minst kraven 
på hur forskningsdata och annan 
data lagras. 

Vicerektor Viktor Öwall har frågan om IT
säkerhet och datalagring på sitt bord. Enligt 
honom finns idag en större förståelse bland 
anställda och ansvariga för att använda en 
LUgemensam datalagring jämfört med för 
bara ett år sedan.

 – Man inser att man inte klarar av säker
heten, där lagringen är en central del, på 
egen hand. Det finns en samsyn kring detta 
bland dekanerna och som jag upplever det 
även ute i verksamheten. Det är många som 
hört av sig och sagt att det verkligen är på 
tiden, säger han. 

Ett system för att centralt kunna hantera 
all data vid universitetet håller på att byg
gas upp. Nästa år är tanken att en pilot
verksamhet ska vara igång. Tjänsten om
fattar bland annat backup och ska erbjudas 
gratis till forskargrupper, institutioner och 
fakulteter. Finansieringen sker med centra
la medel.

 Framöver ska det bli tydligt för alla vad 
som krävs för att IT, inklusive datalagring, 

ska anses säker. Kraven sätts centralt. De 
som uppfyller kraven behöver inte ansluta 
sig till det centrala systemet, men de som 
inte gör det kommer att anslutas eftersom 
säkerhetsluckor hos en användare riskerar 
att drabba alla. Beslutet ligger på fakultets 
och institutionsnivå och fattas inte av en
skilda forskare eller forskargrupper, enligt 
Viktor Öwall.

HAN STICKER INTE UNDER STOL med att 
bristerna i ITsäkerhet är stora på vissa håll. 
När det nya systemet är på plats och säker
heten lever upp till MSB:s krav så blir det lätt
are att samarbeta med andra aktörer. 

– Höga säkerhetskrav underlättar betyd
ligt när vi vill vara med i nationella och in
ternationella forskningsprojekt tillsammans 
med olika parter. Om det inte går att lita på 
vår säkerhet så kan vi gå miste om viktiga 
forskningssamarbeten, säger Viktor Öwall. 

 Ett orosmoln är svårigheten att rekryte
ra personal inom IT, särskilt inom ITsäker
het. Kompetensen efterfrågas av arbetsgi
vare inom såväl privat som offentlig sektor 
och därför är bristen på kompetent personal 
stor. Något som lett till höga lönekrav där 
myndigheter ibland kan ha svårt att konkur
rera med företag. 

 JAN OLSSON

IT-säkerheten brister 
– system för central datalagring på gång

IT-säker heten 
vid LU  måste 
förbättras, 
 menar vice-
rektor  Viktor 
Öwall. foto: 
andras vas/
unsplash
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aktuellt.

LOKALER. Geologen Hans  Linderson 
satte vad som kan vara nytt in-
officiellt världsrekord i årsrings-
datering när han tidsbestämde någ-
ra av Kungshusets tjocka bjälkar. 

På några timmar daterade han 
ett par av dem och bestämde deras 
ursprung till gränsen mellan Små-
land och Västergötland samt södra 
Dalarna/norra Värmland. 

Kungshuset byggdes 1578–1584, ursprung
ligen till den danske kungens länsman. 1688 
tog universitetet över huset och har haft 
verksamhet i det sedan dess, så när som på 
de senaste åren. Nu renoveras och moderni
seras huset för att bli kontor till rektor med 
staber, med beräknad inflyttning hösten 
2023. Bland annat ska det sättas in en hiss, 
vilket gör det möjligt att undersöka och da
tera de bjälkar som kapats för att ge rum åt 
hisschaktet. LUM är med när geologen Hans 
Linderson daterar bjälkarna i rekordfart och 
med nästan kuslig precision. 

Han fogar nya pusselbitar 
till Kungshusets historia

Motorsågen behövs för att få till ett bra prov från den gamla bjälken. Till höger syns bjälkstumparna på andra sidan schaktet där hissen ska 
 installeras.

När Hans Linderson blötlagt provet är rakbladet hans främsta verktyg för att blottlägga träets 
hemligheter och inte missa en endaste årsring. 
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ANSTÄLLNINGSSKYDD. I höst har 
reglerna i Lagen om anställ-
ningsskydd, LAS, ändrats. Sedan 
den 1 oktober räcker det med 
ett år som visstidsanställd för 
att anställningen ska förvandlas 
till ett fast jobb, en tillsvidarean-
ställning. Tidigare krävdes två år.

 
Den som är timanställd och arbetar 
minst tre dagar under en kalender-
månad får tillgodoräkna sig all 
arbetad tid mellan den första och sista 
dagen som anställningstid. Det bety-
der att en timanställd som till exempel 
arbetar den 1 oktober och den 31 
oktober samt en dag däremellan får 
tillgodoräkna sig hela månaden som 
anställningstid.

Den gamla formen av visstids-
anställning, kallad Allmän visstids-
anställning, gäller tills anställningen 
går ut. Vid en eventuell ny anställning 
gäller de nya reglerna för Särskild 
visstidsanställning. Efter ett år som 
visstidsanställd övergår anställningen 
i en fast tjänst, en tillsvidareanställ-
ning, förutsatt att den sammanlagda 
anställningstiden ägt rum inom en 
femårsperiod. Enligt de gamla reg-
lerna krävdes två års anställning under 
en femårsperiod. Reglerna gäller 
retro aktivt. All visstidsanställning från 
1 mars i år räknas.

 De nya LAS-reglerna berör inte 
vikariatsanställda. Inte heller studen-
ter som arbetar som amanuenser eller 
studentmedarbetare.

Ändrade LAS-regler
för visstidsanställda

Lagen om anställningsskydd har ändrats. 
foto: michael erhardsson/mostphotos

Hans Linderson tittar tvärs över det sto
ra hålet som har tagits upp till hisschaktet i 
golvet på andra våningen i Kungshuset och 
konstaterar att det är fina snittytor där de 
bärande bjälkarna har kapats. I rummet intill 
ligger de tjocka stockarna staplade och upp
märkta. Allt för att veta exakt var respektive 
bjälke suttit. Medan det knackas och ham
ras på andra håll i huset och byggarbetare 
ropar till varandra får Freddie Müller instruk
tioner om hur bjälkproverna ska sågas. Inga 
tunna skivor men inte för tjocka heller. Ett 
par centimeter är lagom.

BJÄLKARNA ÄR AV FURU och flera decime
ter i diameter. Hans Linderson går ner på knä 
för att studera sågytor och årsringar. Kvali
teten är avgörande för resultatet. 

– När jag kommer tillbaka till labbet med 
proverna så skär jag träets cellväggar med 
rakblad och mäter med en hundradels milli
meter noggrannhet i flera riktningar.

Men än har han inte kommit så långt. 
Medan Freddie Müller sågar lagom tjocka 
skivor under överinseende av Statens Fastig
hetsverks projektledare Stefan Larsson be
rättar Hans Linderson om metoden han an
vänder, dendrokronologi. Med den går det 
att bestämma hur gammalt trädet var när 
det fälldes, vilket år det avverkades och så 
när som på fem mils radie var trädet har stått.

NÅGRA TIMMAR SENARE har han kommit 
en bra bit på väg. Då har proverna burits 
upp till Geologiska institutionen, lagts i blöt, 
årsringarna blottlagts med hjälp av rakblad, 
räknats och analyserats med en hundradels 
millimeters precision. Genom att jämföra 
med referenser i vad som liknas vid ett kro
nologiskt trädbibliotek har Hans Linderson 
daterat ett par prover och bestämt deras 
geografiska ursprung. 

– En bjälke kommer från en tall som san
nolikt avverkades vintern 1821–1822 nå
gonstans nära gränsen mellan nordvästra 
Småland och Västergötland, men det kan 
vara senare under 1820talet också, provet 
är inte klockrent.

– Det andra provet är solklart. Bjälken 
är från en tall som avverkades vinterhalv
året 1880–1881 i södra Dalarna eller norra 
Värmland. 

Förklaringen till att en bjälke tillkommit 
efter de stora renoveringarna av Kungs
huset på 1830 och 1870talen är att det 
utrustades med bland annat centralvärme 
och gjutjärnstrappor 1884. Då var Kungshu
set universitetsbibliotek och Stefan Larsson 
förklarar att det var den nya gjutjärnstrap
pan från expeditionen upp till våning två 
som gjorde att man var tvungen att stöt
ta golvbjälkarna på andra våningen med en 
extra stock.  

INNAN HANS LINDERSON började datera 
bjälkarna trodde han att analysen skulle 
bekräfta att de kom från träd som avver
kats ungefär samtidigt inom samma områ
de. Men analysen visar motsatsen. En bjäl
ke kommer från ett träd som möjligen kan 
ha fällts så tidigt som år 1620. Ett par andra 
prov saknar ännu dateringsförslag. 

– Det är jättemärkligt. Det kan betyda att 
de har vitt skilda åldrar eller växtplatser, till 
exempel Polen eller Finland. Men jag jobbar 
vidare så får vi se vad det ger.

TEXT & FOTO: JAN OLSSON

Årsringarna framträder tydligt när träet 
 skurits med rakblad.
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Ett illamående med stark huvudvärk i ett kvavt Uganda blev upprinnelsen till 
boken ”Hetta” som Izabella Rosengren kom ut med strax före sommaren. 

– När sedan en brittisk journalist fick värmeslag på samma plats och dog 
förstod jag allvaret och att hettan inte är något att leka med, säger hon.

I hetluften V ad är det egentligen som hän
der med oss som inte är vana vid 
höga temperaturer när vi drab
bas av hetta? Det är kring den 

frågan som Izabella Rosengren har byggt 
upp sin bok, och när LUM träffar henne har 
hon precis kommit hem från Bokmässan.

– Det var en överväldigande upplevelse, 
säger hon. Att få möta så många människor 
och alla samtal.

Till vardags arbetar hon halvtid som lärare 
på journalistprogrammet och hon har också 
jobbat som kommunikatör på  Centrum för 
miljö och klimatvetenskap, CEC. 

Hon var kanske den allra första klimat
journalisten då för tio år sedan när hon först 
blivit klar med sin kandidatexamen i natur
geografi och sedan gått den utbildning där 
hon nu undervisar. Hon har svårt att slita sig 
från universitetsvärlden.

Izabella Rosengren har fått stor 
uppmärksamhet för sin bok 
”Hetta” som handlar om vad som 
händer när människor drabbas av 
värme. foto: sara johari

på djupet.
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IZABELLA ROSENGREN

AKTUELL: Med boken ”Hetta” som 
kom ut i somras
GÖR: Undervisar på journalist-
utbildningen och frilansar
BOR: I Lund
FAMILJ: Två barn, nio och fem år 
och sambo
INTRESSEN: Mitt jobb och att läsa

– Jag älskar universitetet. Redan på gym
nasiet i Kristianstad visste jag att jag ville hit, 
säger Izabella Rosengren.

Det som hon finner så attraktivt med uni
versitetet är att man alltid är omgiven av 
kunskap.

– Det finns en trygghet i att befinna sig 
på en plats där man alltid blir varse det se
naste.

Samtidigt älskar hon att resa och det har 
blivit många reportageresor till länder jor
den runt. Hon försöker göra åtminstone två 
längre resor om året, även om det blivit svå
rare sedan barnen, nu fem och nio år gam
la, kom. Mest för henne själv tycker hon ef
tersom deras pappa tar väl hand om dem. 

UNDER PANDEMIN blev det dock rese stopp. 
Världen stängde. Och det var inte så långt 
efter Izabella Rosengrens resa till Uganda 
och den upplevelse som kunde lett till sam
ma öde som hennes brittiske kollega råkade 
ut för – döden. Så när hon inte jobbade på 
universitetet tog hon vara på pandemitiden 
genom att skriva boken om hetta.

– Det är inte en klimatbok, utan den 
handlar om vad som händer mig och dig när 
hettan når vår hud, förklarar Izabella Rosen
gren, som menar att marknaden är mättad 
när det gäller klimatböcker. Ingen bryr sig 
riktigt längre, det rinner av som på teflon.

TILL EN BÖRJAN funderade Izabella Rosen
gren över om det finns en särskild gen, nå
got i DNA:et eller i svettkörtlarna hos exem
pelvis ökenbefolkningen, eller hos bygg och 
renhållningsarbetare som till synes obehind
rat vistas och arbetar i temperaturer över 
35 grader. 

– Men nej, det verkar det inte finnas. 
Människor anpassar sig så gott det går och 
hittar tricks för att överleva i värmen. 

Sopgubbarna i Bandar Abbas i Iran kla
rade hettan genom att dricka citronjuice. 
Andra exempel är att plantera träd som 
kan hjälpa till att sänka lufttemperaturen 
med flera grader, att skjuta på dygnet och 
ta många pauser. I Aten träffade Izabella 
Rosengren också Europas första värmemi
nister. Och fler regeringar lär satsa på det 
allt eftersom temperaturen i deras länder 
stiger. 

Izabella Rosengren tror att hettan och 
dess effekter på människan kommer att bli 
den största politiska frågan inte bara i söd
ra delarna av världen, utan även här uppe i 
norr. Hettan kryper allt högre upp och inom 
en inte alltför lång framtid kommer vi att få 
medelhavsklimat. Det innebär att vi måste 
anpassa vårt sätt att arbeta efter värmen, 
kanske förändra dygnsrytmen och dra ner 
på tempot. Izabella Rosengren menar att 
det inte blir förenligt med vårt sätt att leva 
och att det kommer att krävas stora om
ställningar. 

– Till en början kommer vi uppleva en del 
positiva effekter också 
som att turismen ökar 
när det inte går att se
mestra kring Medelha
vet längre. Vi kommer 
att kunna odla nya grö
dor och många trivs i 
ett varmare klimat. 

Men, varnar hon, 
samtidigt blir det folkvandringar uppåt vil
ket påverkar migrationspolitiken – vi behö
ver bereda plats för alla dem som inte kan 
leva kvar i sina länder på grund av värmen. 
Antalet klimatflyktingar kommer att öka. 

EN DOLD PARAMETER i värmesammanhang 
är luftfuktighetens effekt på människan och 
den har Izabella Rosengren ägnat åtskilliga 
sidor i sin bok. Det fungerar, även för värme
känsliga personer som hon själv, att vistas i 
ganska höga temperaturer så länge luften 
är torr. Men kring ekvatorn i länder som ex
empelvis Uganda med hög luftfuktighet blir 
det outhärdligt när – inte om – temperatu
ren stiger ytterligare.

– När det är fuktigt kan inte lika mycket 
svett avdunsta, vilket innebär att vi inte kyls 
av lika effektivt. Svetten stannar på huden 
istället för att tas upp av luften och avkyl
ningen uteblir. Och rent psykiskt blir vi tröt
ta, arga och tröga i hjärnan. 

Izabella Rosengren har samlat sina er
farenheter från intervjuer med människor i 
några av jordens varmaste områden. Hon 
har också själv testat vad som går att stå 
ut med, ökenvandring i gassande sol, ång
bastu i ett kallbadhus, och hon har tänjt sina 
gränser i en högteknologisk klimatkamma

re. Inte minst har hon pratat med forskare, 
särskilt inom medicin men även naturveten
skap, psykologi och teknik. Hon tycker att 
lundaforskarna är fantastiska och har haft 
oerhörd nytta och hjälp av dem.

Så hur ska man skydda sig från het-
tan? 
– På mikronivå fungerar träd. De skänker 
skugga och avsöndrar också vattenånga 
som upplevs som svalkande. De kommer 
att bli allt viktigare i all stadsplanering, sä
ger Izabella Rosengren. Likaså skyddar vita 
hus och vita tak. 

Det absolut sämsta, 
tycker hon, är luftkon
ditioneringen som krä
ver fossilt bränsle.

– Genom att kyla 
av oss värmer vi istället 
upp jorden ännu mer.

Izabella Rosengrens 
bok har tagits emot väl. 

Den har recenserats i de flesta stora medier 
och den kom precis till sommaren samtidigt 
med värmen.

– Så fort temperaturen stigit mot 30 gra
der så ringer någon och vill intervjua mig, 
säger hon.

Sin egen klimatångest håller hon stång
en. Hon vet att hon har svårt med hettan 
och att det kommer att bli värre. Men för
hållandevis kommer vi häruppe i norr att 
klara oss bra.

– Det blir problem och stora omställning
ar som kan bli jättejobbiga. Men vi kommer 
ändå att komma lindrigt undan, säger Iza
bella Rosengren.

MARIA LINDH

”Människor kuvar sig, 
anpassar sig så gott det 
går och hittar tricks för 
att överleva i värmen.”
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– Det blir en oerhörd vitamininjektion i sy
nen på vårt materiella kulturarv och hur vi 
betraktar konst och arkeologi. Det är nå
got helt nytt som universitetet skapar vad 
gäller möjligheter till interaktioner mellan 
besökare, studenter och forskare från olika 
discipliner. Jag har inte sett paralleller nå
gon annanstans i Europa, säger Per Karsten, 
före ståndare för Historiska museet.

BAKGRUNDEN till det nya magasinet är att 
nuvarande magasinsbyggnader inte håller 
måttet. I ett stort plåtskjul på Gastelyckan 
förvarar Historiska museet omkring elva mil
joner arkeologiska fynd och risken att de 
skadas är stor. Bara i år har det regnat in 
flera gånger och ett antal föremål har för

Akutläge öppnar 
för unikt magasin
Konst samsas med arkeologi när Skissernas museum och Historiska 
museet ska flytta miljontals magasinerade skatter till ett öppet magasin 
vid Kunskapsstråket. Packningen pågår. Flytten kommer att göra de 
unika föremålen långt mer tillgängliga än de är i dag. 

störts. Omkring två tredjedelar av  föremålen 
 behöver registreras och packas om för att 
över huvudtaget klara av en framtida flytt. 

SKISSERNAS MUSEUM förvarar skisser och 
modeller i ett par magasin i Lund. Även om 
det inte regnar in i magasinen är läget akut, 
berättar Annie Lindberg som är tillförord
nad föreståndare för Skissernas museum. 

– Hyreskontrakten är på väg att gå ut 
och magasinen är överfulla. Många skisser 
förvaras så som de kom in till oss. Det var ju 
arbetsmaterial för konstnären och tio  eller 
fler jättestora skisser kan vara rullade till
sammans. De riskerar att förstöras om vi inte 
packar om dem och rullar varje enskild skiss 
på ett syrafritt papprör med syrafritt  omslag. 

Annie Lindberg inspekterar Skissernas museums överfulla magasin där hyreskontrakten håller på att gå ut. foto: johan persson

Kyrklig konst i Historiska museets magasin. 
foto: lovisa dal
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Förvaringsutrymmet som vi  behöver sväller 
något oerhört när vi packar om.

Både Skissernas och Historiska museets 
samlingar växer år för år. Historiska museet 
kan inte neka utan måste ta emot arkeolo
giska föremål från södra Sverige, ett ansvar 
som enligt Per Karsten leder till att samling
arna växer med mellan 8 och 15 kubikmeter 
varje år. Flytten till det nya öppna magasinet 
är planerad till 2026–2027. Den nya bygg
naden har en horisont på cirka 20 år. Efter 
det kan det behövas ännu mer utrymme. 

PER KARSTEN OCH ANNIE LINDBERG menar 
att det nya magasinet är så mycket mer än 
förvaring. Det är ny forskningsinfrastruktur 
med platser för forskare, kontor, utrymme 
för undervisning, ateljéer för foto och kon
servering, verkstäder och öppna visningsba
ra ytor. Totalt rör det sig om 4000 kvadrat

meter varav 2000 kvadratmeter magasin. 
Byggnaden ska vara helt klimatanpassad 
för att skydda skisser och arkeologiska före
mål. Planen är också en stor, välkomnande 
entré med mycket ljusinsläpp och plats att 
visa föremål. 

DE BÅDA MUSEICHEFERNA betonar dock att 
det inte handlar om ett nytt museum. Delar 
av de magasinerade samlingarna kommer 
att visas för allmänheten, men bara för bo
kade besök. 

– Forskarna kommer att få full tillgäng
lighet till samlingarna. Det har de inte nu, 
men det får de efter flytten, säger Annie 
Lindberg.

Per Karsten berättar att Historiska mu
seets utlåningsverksamhet stängs från och 
med nästa år och öppnar igen när föremå
len är på plats i det nya magasinet. 

– Vår utlåning till forskare, både i Sve
rige och andra länder, är jätteviktig, men vi 
måste stänga de här åren. Undantaget är 
Lunds universitet som finansierar vår verk
samhet. Vi ska i möjligaste mån hålla öp
pet för interna forskarbesök från LU under 
resans gång, annars påverkas undervisning 
och utbildning alldeles för mycket. 

KOSTNADERNA för det nya magasinet ökar 
i takt med inflationen och i höst går Skisser
nas och Historiska museet ut i en donations
kampanj. Teknisk utrustning och inredning i 
det nya magasinet beräknas kosta cirka 48 
miljoner kronor och allt är inte finansierat. 
Förhoppningen är att kampanjen ska lösa 
det. Dessutom saknas ett par miljoner kro
nor per år till hyran, pengar som musei
cheferna hoppas att LU bidrar med. 

JAN OLSSON

Det är minst sagt fullt i 
Skissernas museums ma-
gasin. foto: johan persson
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Förenklingen av forskning 
kan gå för långt
Idén om att forskningsresultat som ska föras fram till allmänheten 
måste förenklas och förhålla sig till medielogiken ifrågasätts i en 
ny rapport om forskningskommunikation. 

– Det är lika viktigt, om inte viktigare, att ge en förståelse för 
vad som ligger bakom resultaten – om kunskapandet och vilka 
metoder som använts, säger organisationsforskare Anna Jonsson.

18                          LUM NR 5 | 2022
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Det är viktigt att också visa vägen 
fram till resultaten när forskning 
kommuniceras och inte förenkla för 
mycket, menar organisationsforska-
ren Anna Jonsson.  
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A nna Jonsson har varit involve
rad i Vetenskapsrådets arbe
te och rapport om forsknings
kommunikation, som vänder sig 

mot föreställningen att man måste kunna 
leverera svartvita svar och gärna med ett 
dramaturgiskt inslag för att fånga läsarens 
intresse.

– Vi är många som tycker att det är en 
ange lägen fråga och att vi behöver öka, 
men också bredda, förståelsen för forsk
ningskommunikation, säger Anna Jonsson. 

Frågan om forskningskommunikation 
har seglat upp på den forskningspolitiska 
agendan och allt fler finansiärer utlyser sär
skilda medel för att stötta forskare att kom
municera forskning. Nya metoder och sam
arbeten uppmuntras för att stå upp i vad 
som kan beskrivas som en kamp om kun
skap när allt fler aktörer – med olika kun
skapsintressen – söker efter allmänhetens 
uppmärksamhet. 

ENLIGT ANNA JONSSON har det funnits en 
syn om att forskningsresultat ska föras fram 
till allmänheten  och att dessa måste förenk
las och förhålla sig till medielogiken. Före
ställningen har varit, och är kanske delvis 
fortfarande, att man måste kunna leverera 
svartvita svar och gärna med ett dramatur
giskt inslag för att fånga läsarens intresse. 

– I ett digitalt medielandskap är det 
många som kan och vill föra fram sin infor
mation, åsikt eller sitt tyckande till en bred 
publik. I ett demokratiskt samhälle är det 
naturligtvis viktigt, men som forskare be
höver vi bli bättre på att lyfta fram våra me
toder och hjälpa andra att skilja på vad vi 
tycker från vad vi vet, säger Anna Jonsson.

– Det finns en idé om att vi måste göra 
våra texter mer lättuggade, men alltför för
enklade budskap riskerar att spä på misstron 
mot vetenskapen och förminska forskning
ens roll i samhället – vilket också är argu
mentet för varför forskare måste kommuni
cera mer. Att popularisera forskning får inte 
slå över i viljan att bli populär. 

På frågan om hur mycket som ligger på 
forskningskommunikatörerna när det gäller 

målgruppsanpassning, kanaloptimering och 
spridning av ny vetenskap menar Anna Jons
son att det finns många olika uppfattningar.

– Personligen tycker jag att det är vik
tigt att skilja mellan vad som beskrivs som 
strategisk kommunikation och forsknings
kommunikation och att vi behöver tydlig
göra olika roller och ansvar inom akademin. 
Stödet forskare kan få varierar väldigt mel
lan lärosäten och discipliner. Samtidigt är det 
också så att forskare själva upp fattar frågan 
om forskningskommunikation på  olika sätt. 
Medan några ser det som ett naturligt in
slag i sin forskning och undervisning, ser an
dra det som en del av det som beskrivs som 
samverkan eller tredje uppgiften och för att 
hinna göra det behövs mer tid och resurser.

DET ÄR DOCK VIKTIGT att inte hamna i 
ett viochdemtänk, menar Anna Jons
son. Kanske ska vi inte starta en ny podd 
utan istället söka ett samarbete med den 
vetenskaps influencer som redan driver en 
framgångsrik podd, eller låta oss intervjuas 
av en skicklig journalist istället för att stappla 
fram något halvdant populärvetenskapligt. 
Att som forskare själv undersöka nya sätt 
att kommunicera forskning kan å andra si
dan också öppna upp för nya perspektiv, nå
got som Anna Jonsson och hennes kollegor 
bland annat har undersökt genom att låta 
vetenskap och konst mötas.

HON GÖR EN POÄNG AV att det finns många 
aktörer utanför akademin som är både re
levanta och kompetenta att föra och delta 
i det vetenskapliga samtalet och vara del av 
forskningskommunikationen. Det var också 
en anledning till att Lunds universitet i juni 
arrangerade ett välbesökt samtal på Skis
sernas museum på just det temat, och för 
att lyfta fram alternativa vägar in och ut ur 
akademin.

PETER KJÄLLKVIST

FOTNOT. Förutom Anna Jonsson har Jesper 
Falkheimer, professor vid Institutionen för 
strategisk kommunikation, samt Caroline Ru-
néus, administrativ chef vid MAX IV, deltagit 
i arbetet med Vetenskapsrådets rapport om 
forskningskommunikation.

”Som forskare behöver 
vi bli bättre på att lyfta 
fram våra metoder och 
hjälpa andra att skilja 
på vad vi tycker från 
vad vi vet.”

Alltför förenklade budskap riskerar att spä 
på misstron mot vetenskapen och förminska 
forskningens roll i samhället, menar Anna 
Jonsson. foto: sebastian borg
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– Här är det få som hört talas om celiaki, 
inte ens bland läkare, säger Adugna Negus
sie Gudeta, doktorand vid Institutionen för 
kliniska vetenskaper i Malmö, som tillsam
mans med sin handledare Daniel Agardh 
gör allt de kan för att öka kunskapen inom 
etiopisk sjukvård.

Med en befolkning på drygt 100 miljoner 
invånare är Etiopien Afrikas näst folkrikaste 
land. Det är också ett av världens fattigaste 
länder och har de senaste åren plågats av 
inbördeskrig. 

Forskare ökar kunskapen 
om celiaki i Etiopien
Celiaki, eller glutenintolerans, har hittills varit en okänd 
sjukdom i Etiopien. Men i takt med att allt fler anammar 
västerländsk kost ökar antalet fall.

Sedan 2010 har Lunds universitet en 
forskningsstation på sjukhuset i Adama, en 
stad åtta mil sydost om huvudstaden Addis 
Abeba. Här arbetar doktoranden Adugna 
Negussie Gudeta med allt som rör insam
ling, hantering och analys av den data som 
kommer ut från deltagarna i ett av forsk
ningsprojekten, sammanlagt 2000 gravida 
kvinnor. Hans kommande avhandling hand
lar bland annat om kostens betydelse för ris
ken att insjukna i celiaki.

I Etiopien består den typiska vardags
maten av kryddiga köttgrytor och grön
saksröror som serveras tillsammans med 
ett pannkaksliknande bröd bakat på teff. 
Teff är ett glutenfritt sädesslag som odlas 
på de afrikanska högplatåerna och som 
även används till bakning och i gröt, sop
por med mera. Den västerländska kosten 
består tvärtom till stor del av mat innehål
lande gluten, ett protein som finns i bland 
annat vete, korn och råg.

Lunds universitet har en forsknings station 
på Adama Hospital i Etiopien. 
foto: adugna n
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– Till följd av urbanisering, förbättrad 
ekonomi och globalisering ökar konsumtio
nen av västerländsk mat som hamburgare 
och pizza. Antalet utländska kaféer, restau
ranger och bagerier ökar också i städerna, 
säger Adugna Negussie Gudeta.

På grund av att allt fler börjar äta gluten 
väntas antalet fall av celiaki öka.

DANIEL AGARDH är Adugna Negussie Gu
detas handledare i Sverige. Han är adjung
erad professor vid Lunds universitet och 
barnläkare på Skånes universitetssjukhus 
i Malmö, och forskar om celiaki. Han be
skriver situationen i landet som en tickan
de bomb vad gäller framtida insjuknanden.

– Kunskapen om celiaki är dålig och det 
finns inga metoder för att utreda patienter, 
säger han.

Att uppmärksamma sjukdomen och ut
bilda läkare och sjukvårdspersonal om hur 
sjukdomen utreds och behandlas är en vik
tig uppgift för Adugna Negussie Gudeta 
och Daniel Agardh, som under hösten bju
dits in att medverka i flera seminarier.

– Intresset för frågorna är stort och vi 
hoppas att kunskapen ska nå ut, säger 
 Daniel Agardh.

FORSKNINGSSTATIONEN

Forskningsstationen i Adama starta-
des 2010 av Per Björkman, professor i 
infektionsmedicin. Tillsammans med 
etiopiska forskare och sjukvårds-
organisationer sker här insamling, 
bearbetning och analys av data. 
Studierna är inriktade på tbc, hiv, 
mödravård och celiaki.

CELIAKI

Celiaki är en kronisk sjukdom som 
orsakas av överkänslighet mot 
gluten, ett protein som finns i vete, 
korn och råg. Symtomen är ont i 
magen, förstoppning, trötthet och 
nedstämdhet, viktnedgång, ledvärk, 
kräkningar och illamående. Behand-
lingen består av glutenfri kost resten 
av livet. Omkring två procent av Sve-
riges befolkning tros ha sjukdomen 
även om mörkertalet är stort.

Vilken relevans har då forsknings-
projektet i Etiopen för Sverige och 
 resten av världen?
 – För att få celiaki krävs dels en genetisk 
känslighet, dels en kost innehållande glu
ten. Kanske kan situationen i Etiopien där 
man traditionellt sett inte ätit gluten ge oss 

Traditionell etiopisk mat innehåller inte 
 gluten. foto: emebet g

ny kunskap om faktorer som skyddar eller 
utlöser celiaki, avslutar Daniel Agardh.

 SARA LIEDHOLM

Adugna Negussie Gudeta, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, sprider kunskap om celiaki till läkare och sjukvårds-
personal i Etiopien. foto: dr. tamiru



22                          LUM NR 5 | 2022

Fysiografen firar 250 år

K ansliet har sitt kontor i en vack
er patriciervåning mitt i stan. 
Här sitter Per Alm, sällskapets 
ständige sekreterare, som just 

nu filar på sitt högtidsföredrag ”Från dåtid 
till nutid”. Utanför sitt fönster har han hela 
Stortorget, och ett stenkast därifrån Dom
kyrkan där jubileet inleds på årshögtids
dagen den 2 december. 

– Detta är ett heligt datum varje år – men 
särskilt i år förstås, säger Per Alm som vill 
att 250årsjubileet ska bli både högtidligt 
och roligt.

Till sin hjälp har han kanslist Marie Holm
dahlSvensson och Monica Rosenqvist som 
är ekonom. Till kansliet hör också ett stort 
sammanträdesrum med porträtt i långa ra
der på de män (enbart) som företrätt Per 
Alm genom de 250 åren. Själv har han också 
blivit avporträtterad efter sina nu tolv år på 
sekreterarposten. Någon längtan därifrån 
verkar han inte ha.

– Det är ett fantastiskt jobb, säger han. 
Forskning är så viktigt. Och här har jag kon
takt med vetenskapen, forskarna och uni
versitetsvärlden. 

PER ALM är professor i patologi och blev 
sällskapets ständige sekreterare samma år 
som han gick i pension. Han delar sin pro
fessorsbakgrund med männen på porträtt
ten och även med de flesta av de donatorer 
som ligger bakom sällskapets förmögenhet 
som nu uppgår till drygt en och en halv mil
jard kronor.

Det råder bråda tider på Kungliga Fysiografiska Sällskapets kansli. 
Det stundande 250-årsjubileet kräver sin organisation. Kungen har 
tackat ja, menyn är spikad, spex och dryckesvisor klara och förhand-
lingar om hur många gäster universitetsaulan får ta emot pågår. 

Bland donatorerna hittar man även en 
kvinna, Barbro B. Johansson, professor i 
neurologi som dog 84 år gammal för fem 
år sedan.

– Hon gjorde sällskapet till universal
arvinge, säger Per Alm. Hon bodde här i när
heten i en lägenhet full av värdefull konst. 
Hon hade också en gård i Falkenberg och 
donationen till sällskapet uppgick till 17 mil
joner kronor.

OFTAST HAR DONATORERNA lundaanknyt
ning – men de har inte alltid haft sin hu
vudsakliga karriär i Lund. Per Alm berät
tar om en ung amanuens 
i astronomi på 1930talet, 
Erik Holmberg. Han fick ett 
anslag från sällskapet som 
gjorde att han kunde fort
sätta forska och disputera
de i Lund. Men sedan fortsatte han sin fors
kargärning i Uppsala och utomlands. 

– När han dog testamenterade han en 
ansenlig del till oss som tack för att han som 
ung fick en chans att komma vidare i sin 
forskning, säger Per Alm.

DET ÄR ETT GOTT EXEMPEL på hur Kungliga 
Fysiografiska Sällskapet fungerar. Det stöt
tar företrädesvis unga forskare som när de 
blir äldre kanske blir ledamöter i sällskapet, 
– och så småningom donatorer. Allt sker på 
frivillig basis med endast privata donationer 
och utan några statliga direktiv om forsk
ningsinriktningar. 

Idag har sällskapet 170 ledamöter upp
delade i olika ämnesklasser inom medicin, 
teknik och naturvetenskap. De får cirka 
800 ansökningar om året och av dem be
viljas 45 procent, vilket är högt i jämförel
se med andra forskningsfinansiärer. Ansla
gen är på mellan femtio och flera hundra 
tusen kronor, och sällskapet håller en årlig 
utdelningsnivå på mellan 30 och 35 miljo
ner kronor. Trots de rådande bistra tider
na hoppas och tror Per Alm att man kom
mer att kunna behålla den utdelningsnivån 
även framöver.

– Ekonomiskt har det gått bättre för oss 
än för börsen, konstate
rar han.

Idag har sällskapet 50 
fonder och nio stiftelser. 
Dessa ligger bakom de 
stora priserna som till ex

empel det Westrupska priset och den Enge
strömska medaljen. Genom Grace Sand
bloms fond arrangeras Sandblom dagen 
som hålls varje höst och som i år kommer 
att handla om åldrandet. 

KÄNSLAN FÖR vilka forskare och forsknings
områden som ligger rätt i tiden är viktig. Un
der Per Alms tid som ständig sekreterare har 
sällskapet vänt sig utåt och med hjälp av den 
nya videotekniken lockat mängder av lyss
nare i hela landet. Sällskapet sammanträ
der sex, sju gånger om året och varje möte 
inleds med en föreläsning. En av de senare, 
med neurologen Oskar Hansson som pra

”Ekonomiskt har 
det gått bättre för 
oss än för börsen.”
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tade om sin digitala algoritm för upptäckt 
av tidiga sjukdomstecken, besöktes av över 
hundra personer. Per Alm berättar om ett 
möte med en forskare uppifrån landet som 
identifierade sällskapet med ”ja det är ni 
som har roliga föreläsningar och gott om 
pengar”. 

– Och det kan väl ligga en del i det, be
kräftar den ständige sekreteraren. 

ANNAT VAR DET för 250 år sedan då inga 
pengar fanns, utan ledamöterna fick bidra 
med 28 riksdaler. Först i början på 1900ta
let kom de första donationerna som grund
lade sällskapets förmögenhet. Nu finns ett 
särskilt ekonomiskt råd som sammanträder 
några gånger om året och gör långsiktiga 
placeringar som fallit väl ut. 

KUNGLIGA FYSIOGRAFISKA 
SÄLLSKAPET I LUND

Det grundades 1772 av kemisten 
Anders Retzius, läkaren Andreas 
Barfoth och teologen Nils Hesslén 
med uppdraget att göra ny kun-
skap nyttig för Sveriges utveckling. 
Några år tidigare hade akademier 
i Stockholm och Uppsala grundats, 
med kunglig status, vilket Lund 
också fick av Gustav III 1778. I dag 
är de tre akademierna ungefär lika 
stora.

Läs mer om Fysiografen på 
fysiografen.se och följ dem på 
facebook och twitter. 

Men så var det detta med kvinnorna – 
eller snarare frånvaron av dem i den långa 
porträttraden? Av misstag råkade en direk
törsfru väljas in 1789 vilket var emot stad
garna. Men 1952 kom medicinaren Dora 
 Jacobsson in och stadgarna ändrades. 
 Sedan dess har fler kvinnor valts in både 
som ledamöter och i presidiet. Sällskapets 
preses är idag professor Lena Ambjörn och 
andre vice preses är professor Lil Träskman
Bendz. Även professor Gunilla Westergren
Thorsson sitter med i styrelsen. Det är pos
terna skattmästare och ständig sekreterare, 
som slagits ihop, som ingen kvinna ännu har 
suttit på. Och det krävs för att få sitt por
trätt målat.

TEXT: MARIA LINDH
FOTO: KENNET RUONA

Per Alm är Kungliga fysiografiska sällskapets ständige sekreterare sedan tolv år tilbaka och har som sina företrädare fått sitt porträtt på väggen 
i sällskapets sammanträdesrum.
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Han beskriver den flygande känslan på ett 
par meters höjd som en blandning mellan 
panik och eufori. Och efter några tränings
timmar ställde han till och med upp i den 
internationella tävlingen Sweden 3 Days 
med fyra lopp som arrangerades i somras 
i Skåne. Det gick sådär.

– Först föll jag på träningen någon 
vecka före tävlingen. Jag väjde för en 
hund, föll handlöst, slog upp hela framsi
dan och tänkte ”nu dör jag”. 

MEN HAN REPADE SIG och startade i ett 
av de fyra loppen. Då var olyckan fram
me igen.

– Jag tappade fart i en uppförsbacke 
och hoppade av medan hjulet snurrade så 
att den ena pedalen skrapade upp framsi
dan på högerbenet. Jag blev omplåstrad 
och ville fortsätta till nästa lopp, men hej
dade mig i sista minuten.

Det var den planerade cykelsemestern 
till Fårö med döttrarna, 8 och 10 år, dagen 
 efter som fick Anders Örtegren att avstå 
och bestämma sig för att i alla fall pausa 
höghjulingskarriären.

– Mina föräldrar har också alltid cyk
lat, mamma har precis slutat, men pappa 
som är 91 år gammal fortsätter, berättar 
 Anders Örtegren som hoppas inspirera 
fler till landsvägscykling. 

– Det vore kul om vi kunde bilda en cy
kelklubb här på universitetet! 

MARIA LINDH

 

Efter två fall som kunde ha kostat Anders Örtegren livet har han ställt in sin 
träning på höghjuling. För tillfället i alla fall. Men landsvägscyklingen fick 
han med modersmjölken och den har han fört vidare till sina döttrar. 
Dagligdags blir det backen upp från Nilstorp i söder till Ekologihuset i norr.

Cyklar med livet som insats

I Ekologihuset jobbar Anders Örtegren 
med forsknings kommu nikation sedan 
drygt ett halvår tillbaka.

– Redan första gången jag satte foten 
här kände jag att det är här jag vill vara! 
Det är viktigt att få sina idéer prövade och 
att det inte är svårt att föra fram dem.

När Anders Örtegren kom till Biolo
giska institutionen hade han hunnit med 
några vikariat på institutionerna för arki
tektur, geologi, teknisk ekonomi och lo
gistik samt kulturvetenskaper. 

På Biologiska institutionen känner han 
bland annat utmaningen att synliggöra 
den forskning som inte säljer sig själv och 
som inte är lika lättillgänglig och begrip
lig som en hel del annat inom den disci
plinen. Just nu arbetar han med att synlig
göra själva forskarna i forskningsportalen 
LUCRIS med enhetliga bilder och text
support.

NÄR ANDERS ÖRTEGREN TALAR om sina 
favorit cykelvägar säger han att de gärna 
får vara lite kringelkrokiga. I Skåne finns 
många vackra vägar, fina fik och en ge
menskap med andra landsvägscyklister. 

En dag när han var ute och cyklade vid 
Tomelilla fick han syn på en man på ett rätt 
ovanligt fordon – en höghjuling. 

– Jag cyklade ifatt honom och undrade 
vad i all världen han höll på med. 

Mannen hette PerOlof Kippel och mö
tet resulterade så småningom i att Anders 
Örte gren fastnade för att cykla hög hjuling. 

 folk.

En omplåstrad Anders Örtegren efter en 
vurpa med höghjulingen. foto: cedric kaneza
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listan.

Vad är knepet för att nå ut med forskning till 
barn och unga? Doktoranden Johan Kjell-
berg Jensen är något av specialist på ämnet. 
Han lyckas engagera sommar lovs lediga barn 
i biologisk mångfald och låter skolelever 
inventera fåglar i sin forskning vid Centrum 
för miljö- och klimatvetenskap.

Fem tips för att nå ut 
till barn och unga

Bygg en relation och var personlig. Det är  särskilt 
viktigt med yngre barn för att skapa en trygg 
 miljö. Jag brukar säga vad jag heter, varför jag är 

där och till exempel berätta om min favoritfärg eller ett 
favoritdjur. Då kan jag också be dem säga sin favorit, och 
så är samtalet igång.

Skapa en dialog, inte en föreläsning. Som före-
läsare är jag kanske van vid att stå och ”hålla 
låda”, men det är viktigt att engagera eleverna 

och ha en konversation med dem. Ställ många frågor.

Gör något aktiverande. Barn kan ha ett kort 
fokus spann, så det är bra att inte prata alltför 
länge utan låta dem interagera. I SVT:s ”Sommar-
lov” fick barnen agera insekter och suga nek-

tar med  snablar (sugrör). Den som pratar om inflation 
 kanske  låter barnen blåsa upp ballonger – det finns myck-
et  kreativt man kan göra.

Välj nyckeltermer och förklara dem. I vardagligt 
tal är det bra med enkla ord, men var inte rädd 
för att välja ut några viktiga facktermer och för-

klara betydelsen av dem på ett pedagogiskt sätt. Barn 
har en fantastisk förmåga att lära sig saker.

Var tydlig med mål och syfte. Även om barnen 
inter agerar på ett roligt sätt är det inte mening-
en att lektionen ska upplevas som ett lektillfälle. 

Förklara vad du vill uppnå och låt gärna eleverna bidra. 
När vi till exempel bad skolbarn vara med i ett forsknings-
projekt och inventera fåglar blev de väldigt glada och 
stolta över att kunna hjälpa till.

TEXT & FOTO: SARA HÅKANSSON
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Religion politiseras 
på sociala medier
Religionssociologen Linnea Jensdotter forskar på religionens roll i 
politiken. Hon har analyserat 20 000 facebook-kommentarer till 
nyhetsartiklar från landets största nyhetsredaktioner. Analysen 
visar att religionen blivit alltmer politiserad.

Exempel på facebook- 
kommentarer som Linnea 
Jensdotter har studerat. 
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V issa kommentarer hänvisar till 
religion för att hävda ”svenska 
värderingar”. Andra kommen
tarer visar på ett genuint intres

se och en vilja att diskutera.
 – Det som förvånade mig var att bakom 

det som kanske avfärdas som en typisk ral
jant facebookkommentar lite längre ner i 
meningsutbytet ofta visade sig utvecklas till 
en nyanserad, viktig och ärligt menad fråga. 
Religion kan bli ingången till viktiga diskus
sioner om jämställdhet och integration, sä
ger Linnea Jensdotter.

Men det är inte bara i kommentarer på 
sociala medier som det förekommer hän
visningar till religion och religionstillhörig
het. Politiker har också gjort det. Nyligen 
användes religion i argumentationen för att 
Sverige ska ta emot flyktingar från Ukraina.

– De är välkomna eftersom de är som 
vi – kristna – med samma värderingar som 
vi. Med motsvarande argument har politiker 
talat om återtåg för muslimska flyktingar. 

LINNEA JENSDOTTERS AVHANDLING ana
lyserar 20 000 facebookkommentarer 
till nyhetsartiklar om tre politiska händel
ser mellan 2015–2017. Händelserna rör
de Miljö partiet, Kristdemokraterna och 
Sverige demokraterna.

En händelse var när Stefan Löfven 2016 
sa att ”I Sverige hälsar man på varandra – 
man tar både kvinnor och män i handen” 
apropå att miljöpartisten Yasri Khan vägrat 
ta en kvinnlig journalist i hand. 

– Med handskakningskontroversen kom 
två värden som är starka i det svenska sam
hället i konflikt. Religionsfriheten stod mot 
identiteten som ett av världens mest jäm
ställda länder, säger Linnea Jensdotter. 

Med den händelsen skedde ett skifte, 
menar hon. Religion blev synligt i den poli
tiska offentliga debatten och händelsen dis
kuterades överallt. 

– En av anledningarna till att det sker 
vid den här tidpunkten är en ökad migra
tion och att fler religiösa uttryck blir synli
ga i det offentliga. Framväxten av ett hete
rogent samhälle med många olika kulturer 
och religioner krockar med den svenska 
själv bilden som sekulariserat och jämställt, 
säger  Linnea Jensdotter.

Vid den här tiden började också en för
ändring av det politiska landskapet. Med 
en populistisk och högerextrem våg i Euro
pa utvecklas ett alltmer polariserat debatt
klimat. 

De andra två händelserna som Linnea 
Jensdotter analyserat är KD och diskussio
nerna kring HBTQI och aborträtten samt 
Sverigedemokraternas satsning i kyrko valet 
2018.

– I facebookkommentarerna till alla 
tre händelser finns en utgångspunkt om 
 Sverige som ett sekulariserat land. Det väck
er frågor som ”ska man hälsa enligt vad ens 
religion säger?”. En annan likhet är den om 
att islam är problemet. Islam är hotet mot 
de ”svenska värderingarna” och ett tydligt 
”vi och dom” framträder.

I MENINGSUTBYTEN om kristendom var 
kommentarerna mycket mer nyanserade. 
Trots föreställningen om Sverige som ett se
kulärt land där politik och religion inte blan
das kom diskussionerna in på teologiska 
spörsmål som ”vad står kristendomen för?”.

– Jag hade inte förväntat mig att så 
pass många som sade sig vara ickereligi
ösa  skulle använda sig av religiösa argu
ment. Bibel citat och texter från sånger man 
sjungit i kyrkans barntimmar användes, sä
ger  Linnea Jensdotter. 

I facebookkommentarerna som gäller 
islam, säger hon, finns inte nyanserna utan 

det är bara nej till alltihop. Till exempel kan 
det vara svårt att se varför en muslim  skulle 
fira Ramadan utan att vara superreligiös.

ENLIGT LINNEA JENSDOTTER har digitalise
ringen av samhället ökat sociala mediers be
tydelse i det offentliga samtalet. Sam talen 
som tidigare skedde i fikarum, omkläd
ningsrum eller med vänner kunde vi plöts
ligt läsa i kommentarsfälten på facebook. 
Idag kan vi själva vara aktörer, menar hon.

Hon finner det också intressant att se hur 
argumenten för de politiska åsikterna för
ändras genom mediet. Från att i artiklarna 
styrkas med rationella argument, får de i so
ciala medier sin tyngd via känslor, till exem
pel emojis, och via personliga erfarenheter, 
exempelvis ”min kompis som bott i det lan
det säger att…”.

Hon konstaterar att det under de här tio 
åren verkligen har hänt något. Folk har bli
vit medvetna om att här finns något vi be
höver prata om. 

– ”Religion och politik har väl inte med 
varandra att göra” sa många när jag började 
forska på det här – idag tycker alla att det är 
viktiga frågor som behöver diskuteras. 

– Jag hoppas att vi hittar arenor, där vi till 
skillnad från sociala mediers stundtals hät
ska, polariserade och populistiska form, kan 
diskutera frågorna lugnt och nyanserat.

GISELA LINDBERG

”Framväxten av ett 
heterogent samhälle 
med många olika 
kulturer och religioner 
krockar med den 
svenska själv bilden 
som sekulariserat och 
jämställt.”

Religionssociologen Linnea Jensdotter.
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Det är en vanlig tisdag förmiddag 
på Sallerupsskolan i Eslöv. Eller 
kanske inte helt vanlig för från 
ett av klassrummen hörs en tju

tande siren, sen blir det knäpptyst, en mans
röst ropar och därefter skrattande barn. Där 
pågår en föreställning som handlar om fake 
news och konspirationsteorier, ”Sluta ljug”, 
av dramatikern Klas Abrahamsson. Längst 
fram i klassrummet är det tre skådespela
re som tagit lärarens plats och det här är 
en ”experimentklass” får vi veta av kogni
tionsforskaren Magnus Haake. I rummet in
till finns professor Agneta Gulz tillsammans 
med en ”kontrollklass” som ännu inte sett 
föreställningen. 

HUR TEATERFÖRESTÄLLNINGEN tillsam
mans med korta filmer och gruppdiskussio
ner kommer att påverka barnens förmåga 
att skilja mellan fakta och åsikt och vässa 
deras källtillit, är en viktig fråga i forsknings
projektet. 

– Vi är ju inte sakkunniga, men vill hjälpa 
unga att bättre förstå vad forskning är och 
vad man kan lita på genom att synliggöra 
det på scen, säger pedagog Lisa Petri från 
Teater Sagohuset som ingår i projektet.

Vi gläntar på dörren till experimentklas
sen och ser skådespelare Ola Citron frene
tiskt hamra ihop flera pusselbitar som inte 
riktigt passar tillsammans. Han illustrerar 
hur en konspirationsteori växer fram

– Man tar några fakta här, några rykten 
där och foton från olika sammanhang så 
tycker man sig se en konspiration och ban
kar ihop den.

Att skilja mellan åsikter och fakta är något som svenska skolelever 
har allt svårare för. Åtminstone enligt den senaste PISA-rapporten. 
Merparten av forskningen inom det området rör vuxna och 
gymnasie ungdomar. Men nu är det mellanstadiebarnens tur. 

Forskarna menar att de med sitt erbju
dande till skolan bidrar till samhällsnyttan. 
De hjälper lärarna att få fram ett material 
som de kan använda för att lägga en grund 

Fakta eller åsikt?

för att fler individer på sikt ska kunna fatta 
välinformerade beslut och löpa minskad risk 
för att vilseledas eller luras.

– På samhällsnivå är det demokratin 
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Skådespela-
ren Torbjörn 
Lindberg iscen-
sätter hur det 
kan gå till när 
en falsk nyhet 
blir till. Mellan-
stadieklassen 
på Sallerups-
skolan i Eslöv 
lyssnar intres-
serat.
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som behöver värnas, säger Agneta Gulz.
Själva projektet startade för ett drygt 

år sedan och det sorterar inom forsknings
temat dataläskunnighet (data literacy). 
Magnus Haake säger att de vet en hel del 
om hur äldre klarar av att orientera sig i 
det stora och snabba flödet av informa
tion, inte minst i digital form, där vem som 
helst kan framföra vad som helst och nå 
spridning. Men hur barn klarar det är hit
tills ett oskrivet blad.

– Vi har stärkts i vår uppfattning att 
10–11åringar är en bra åldersgrupp att 
arbeta med. Inte så unga att de inte för
står och kan resonera, och inte så gamla 
att de är fullt uppslukade av identitets
bildande och strävan efter grupptillhörig
het, säger  Agneta Gulz som i övrigt inte 
vill dra några säkra slutsatser från pro
jektet än. 

BETTY TÄRNING, forskare, och doktorand 
EvaMaria Ternblad är på gång med att för
fatta en vetenskaplig artikel om det som 
kommit fram hittills.

– Man ska varken underskatta eller 
överskatta den här åldersgruppen. De har 
många tankar, säger Betty Tärning. 

Och barnen ger även forskarna viss 
feedback. Agneta Gulz berättar att de får 
kritik för att de använder onödigt svåra 
ord.

– Varför prata om acne när man kan 
säga finnar?

Forskarna tillsammans med teaterpeda
gog Lisa Petri och skådespelarna har va
rit ute i mellanstadieklasser i Lund, Staf
fanstorp och Eslöv sedan april i år, och de 
har ett par skolor kvar. De tycker att det 
är unikt och intressant att arbeta i gräns
landet mellan scenkonst, pedagogik och 
forskning. 

– Men det är viktigt att behålla sin pro
fessionalism. Det finns en risk att man blir 
lite för imponerade av varandra och gärna 
vill vara till lags, säger Magnus Haake. 

Teater Sagohuset stöds ekonomiskt av 
Postkodstiftelsen i projektet och forskar
na av LU Innovation och Sten K Johnsons 
Stiftelse.

TEXT: MARIA LINDH
FOTO: KENNET RUONA
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Magnus Haake, Betty Tärning 
och Agneta Gulz studerar hur 
mellanstadiebarn kan skilja 
mellan fakta och åsikter. 
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TEKNISK VATTENRESURSLÄRA. För att 
få en bättre bild av var och när him-
len öppnar sig och regnet öser ner 
undersöker forskare vid LTH om uni-
versitetets radar teknik och privat-
personers regnmätare kan komplet-
tera nationella väderstationer.

Lokala skyfall är något de flesta hört talas 
om – att det vräker ner regn på ett ställe men 
inte faller en droppe på ett annat. Väder
stationer som registrerar regn brukar fånga 
det mesta, men ibland saknas en mätare där 
det just då regnar som mest. Dessutom har 
regn oväder som en följd av att klimatet för
ändras blivit allt vanligare. 

ATT EXTREMA REGNOVÄDER inte alltid upp
fattas av de nationella mätstationerna är 
problematiskt enligt Rolf Larsson, universi
tetslektor i teknisk vattenresurslära vid LTH.

– Om kraftiga skyfall inte detekteras kan 

Lokala skyfall 
ska inte gå under radarn

det bli svårare att vidta förebyggande åtgär
der, säger han.

Kraftiga skyfall som leder till översväm
ningar skadar både människor och städer. 
En plats som drabbades hårt av ett extremt 
skyfall i somras var Båstad. Under ett par 
timmar regnade det lika mycket som det 
vanligtvis gör under en hel sommar. 

BÅSTAD SAKNAR nationella mätstationer, 
men universitetets radarutrustning regist
rerade 70 millimeter regn samtidigt som 
SMHI:s två meteorologiska stationer ett par 
mil bort endast uppmätte två respektive tio 
millimeter.
Att identifiera ytor som är särskilt sårbara 
vid extrema regn kallas för skyfallskartering 
– information som behövs för att bedöma 
konsekvenser vid extrema regn. Men Rolf 
Larsson menar att mätpunkterna för regn 
skulle kunna vara fler och geografiskt tätare 
för en mer korrekt kartläggning.

forskning.

För att bedöma konsekvenser vid lokala extremregn borde mätpunkterna för regn vara fler och geografiskt tätare. foto: mr.prawet thadthiam/
shutterstock

Rolf Larsson, universitetslektor i teknisk 
 vattenresurslära vid LTH. foto: pernilla daws
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FORSKNINGSINFRASTUKTUR. De så 
kallat våta fakulteterna – medi-
cin, teknik och naturvetenskap 
– stod för 20 av 21 ansökningar 
i årets utlysning av universitets-
gemensamma medel till forsk-
ningsinfrastruktur. Nu vill 
universitetsledningen förbättra 
informationen gentemot övriga 
fakulteter så att fler därifrån 
söker.

– Vi får in ansökningar för betydligt hö
gre belopp än de 20 miljoner  kronor som 
vi har att fördela, så behoven är stora 
och det är inte där skon klämmer. Fors
karna vid de torra fakulteterna  måste få 
bättre information om vad som är forsk
ningsinfrastruktur, då tror jag fler skulle 
söka, säger Viktor Öwall, vicerektor med 
ansvar för forskningsinfrastruktur, digi
talisering och forskarutbildning. 

– På NMTfakulteterna finns en upp
arbetad process sedan många år och 
det behövs kanske något liknande på 
de torra fakulteterna. Det är en senare 
fråga om det behövs en större pott att 
fördela, men det är viktigt att vi ser oss 
som ett universitet med samma spel
regler utifrån våra olika förutsättningar.

FÖRDELNINGEN av antalet ansökning
ar mellan de torra och våta fakulteter
na beror sannolikt på att forsknings
infrastruktur under lång tid förknippats 
med naturvetenskap, medicin och tek
nik. Forskningsinfrastruktur har varit i 
stort sett synonymt med mätutrustning 
och analysapparatur för kemister, fysi
ker, medicinare och tekniker – allt från 
mikroskop till MAX IV. 

Vicerektor vill omdefiniera 
synen på vad som är 
forskningsinfrastruktur

Viktor Öwall anser att det är en för
legad syn på vad forskningsinfrastruk
tur är. 

– Vi vill bredda och omdefiniera sy
nen på vad som är forskningsinfrastruk
tur. Arkiv, registerdatabaser och delar 
av bibliotek är lika mycket forsknings
infrastruktur som en masspektrome
ter, men vi är många, inklusive jag själv, 
som inte har betraktat det så.

Med tanke på den Konstnärliga fa
kultetens förestående flytt efterlyser 
han också en diskussion kring vad som 
är forskningsinfrastruktur inom konst
närlig verksamhet.

I ÅRETS UTLYSNING beviljades elva av 
de 21 ansökningarna helt eller delvis. 
Den enda ansökan från de torra fakul
teterna kom från Humanistlaboratoriet. 
Den beviljades i sin helhet. 

Av de elva beviljade ansökningarna 
har sex kvinnliga huvudsökande, fem 
har manliga. 

JAN OLSSON 

SKYFALLSMÄTNINGAR

Forskningen om skyfallsmätningar 
utförs av Teknisk vattenresurslära 
vid LTH i samarbete med SMHI, 
Karlstad universitet, Sweden Water 
Research, NSVA, VA SYD, Göte-
borgs kommun, Trelleborgs kom-
mun och Karlstad kommun.

Tillsammans med ett par kommuner i 
södra Sverige undersöker därför Rolf Lars
son och hans forskarkollegor hur fler mät
punkter och bättre informationsutbyte mel
lan olika aktörers mätare skulle kunna vara 
ett komplement till vatten och avlopps
bolagens mätare samt SMHI:s väderstatio
ner.

– Trots att vi är i det inledande skedet 
av det här arbetet tycker vi redan att vi kan 
se att universitetets radarteknik och de pri
vata mätarna är ett viktigt komplement till 
andra väderstationers registreringar, säger 
Rolf Larsson. 

Att den statistiska informationen om 
skyfall och geografisk variation blir säkrare 
med fler mätpunkter är också en fördel en
ligt forskarna.

– Väderdata från fler källor än de vi an
vänder oss av idag kommer att göra det lätt
are att analysera extrema regnhändelser i 
efterhand. Den kunskapen är viktig för att 
kunna utföra förebyggande arbete, säger 
Rolf Larsson.

EXTREMOVÄDRET I BÅSTAD genererade ett 
50tal larm och uttryckningsärenden.

– Kombinationen av den stora mäng
den regn och den korta tid som skyfallet 
pågick gör att regnet kan betraktas som ett 
hundra årsregn. Det är, lite som det låter, ett 
regn som statistiskt sett inträffar i medeltal 
vart hundrade år. Ett alternativt, bättre sätt 
att definiera ett hundraårsregn är att sanno
likheten för ett sådant regn är 1% under ett 
godtyckligt år. Men i takt med att atmosfä
ren sakta värms upp behöver vi troligen räk
na med extrema skyfall mycket oftare än så, 
säger Rolf Larsson.

JESSIKA SELLERGREN

Humanistlaboratoriet låg bakom den 
enda ansökningen till ny forsknings-
infrastruktur från en torr fakultet. 
Här syns Lennie Reimers i Humlabs 
Motioncap- studio. foto: johan persson
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forskning.

Forskningssamarbete med Iran 
långt ifrån självklart
INTERNATIONELLT SAMARBETE. Svenska 
universitet och lärosäten fördömer 
våldet i Iran där säkerhetsstyrkor 
bland annat skjutit skarpt mot pro-
testerande studenter. Samarbete 
och utbyte med iranska universitet, 
forskare och studenter kan därför 
vara prekärt.

Det menar Karin Aggestam och 
Ronny Berndtsson vid Centrum för 
Mellanösternstudier, CMES.

Karin Aggestam är föreståndare för CMES 
och koordinator för det strategiska forsk
ningsområdet om Mellanöstern (MECW). 
För ett par veckor sedan anordnade CMES 
en öppen paneldebatt för att belysa situa
tionen i Iran och uppmärksamma protester
na. Paneldebatten föregicks av kritik främst 
från en del iranier i den svenska diasporan 
som ville stoppa en av de fem paneldel
tagarna för att denne enligt kritikerna står 
nära regimen, andra hade synpunkter på 
panelens sammansättning.

– Självklart var det aldrig ett alternativ att 
hindra en inbjuden och väletablerad fors
kare med stark förankring i Mellanöstern
studier att tala. För oss handlar det om att 
stå upp för, och värna om akademisk fri
het och det demokratiska samtalet. Vi lever 
i en polariserad tid när detta är hotat, säger 
 Karin Aggestam. 

I IRAN finns ingen akademisk frihet i bety
delsen att fritt våga ifrågasätta och tänka 
kritiskt. Det är hon och CMES biträdande 
före ståndare Ronny Berndtsson överens 
om. Därför är det extra viktigt att stödja de 
som protesterar.

Men att stödja och samarbeta kan inne
bära risker också. Det har Ronny Berndtsson 
erfarenhet av från LTH där han är professor 

vid Avdelningen för teknisk vatten resurslära.
– För några år sedan blev en före detta 

masterstudent vid LTH inbjuden som expert 
till Iran med förespeglingen att han skulle få 
en hög ställning på en myndighet för att ar
beta med miljö och vattenfrågor. Efter en 
tid fängslades han eftersom han hade kriti
serat de myndigheter som ansvarar för vat
ten och miljö. Det slutade med att han flyd
de ut från Iran till USA. Vi har fortfarande 
kontakt med varandra. 

Efter den händelsen har Ronny Berndts
son tillsammans med en annan kollega med 
rötter i Iran besökt landet för att diskutera 
forskningssamarbeten.

– Det hände ingenting, men min kollega 
var nervös. Man känner att man är över
vakad och att myndigheterna har koll på 
vem man är. Så visst finns det två sidor av 
myntet när det kommer till samarbete.

IRAN ÄR EN TEOKRATI, en stat där lagstift
ningen måste stå i samklang med sharia, 
guds lag. Det finns ingen plats för åsikter 
som ifrågasätter denna religiösa ordning. 
Samtidigt är Iran ett land med hög andel 
välutbildade jämfört med andra länder i 
Mellanöstern, flera av dem är kvinnor. Ut
märkande för Iran är också att omkring 60 
procent av befolkningen är yngre än 30 år. 

Karin Aggestam är knappast förvånad 
över att universiteten spelar en stor roll 
i protesterna. Inte heller att de som går i 
bräschen för protesterna är unga kvinnor. 
Det som utlöste protesterna i mitten av sep
tember var 22åriga Mahsa Jina Aminis död. 
Hon greps av den så kallade moralpolisen 
för att inte ha burit sin hijab, sin huvudsjal, 
på rätt sätt. Senare hittades hon död i ar
resten. 

PÅ TV-BILDER har unga kvinnor synts när de 
bränt sina hijab och klippt av håret samtidigt 
som de skanderat ”kvinna–liv–frihet”. Det 
handlar om kvinnors rätt att själva bestäm
ma över sina liv, menar Karin Aggestam.

– Protesterna visar på att kvinnors rättig
heter är mänskliga rättigheter. Den här kam
pen för frihet och demokrati engagerar även 
många unga män som deltar i protesterna. 
Det som händer i Iran fostrar därför en ny 
politisk generation.

TEXT & FOTO: JAN OLSSON

Karin Aggestam och Ronny Berndtsson vid 
Centrum för Mellanösternstudier, CMES.
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LIZETTE GRADÉN, TOM O’DELL, ELISABETH HÖGDAHL MFL
Polarisering & samexistens: 
kulturella förändringar i vår tid
(Borea Bokförlag)

Många upplever att samhället har blivit hårdare och mer po
lariserat. Genom intervjuer och studier av bland annat debat
ter i media och sociala medier beskriver forskarna hur människ
or upplever dagens Sverige. Genom nedslag i olika verkligheter, 
platser och situationer förmedlar etnologerna insikter om ge
menskap och engagemang. Boken tar upp erfarenheter av po
larisering och misstro och om människors tillit till varandra, till 
samhälls institutioner och politiker.

Etnologer vid olika lärosäten i Sverige har bidragit till boken. 

GUNNAR WETTERBERG
Prästerna
(Albert Bonniers förlag)

Prästerna är en odyssé genom prästerskapets mer än 1000 åriga 
historia i Sverige. Gunnar Wetterberg berättar om prästernas in
flytande på konst, kultur och kunskap, och om hur prästrollen 
förändrats genom århundradena och hur tron har format män
niskornas liv. I boken figurerar även hans egna förfäder, en släkt 
som i generationer utbildade sig till präster i Lund (se även artikel 
i LUM 3/2022). Dessutom  berättar han om de sällan omskrivna 
prästfruarna och deras roll för kulturspridningen.

JOHAN ÖSTLING, ANTON JANSSON, 
RAGNI SVENSSON STRINGBERG
Humanister i offentligheten 
– Kunskapens aktörer och arenor 
under efterkrigstiden
(Makadam förlag)

Varför en bok om 
träning som medicin?
– Att träning och fysisk aktivitet 
är bra för hälsan vet de flesta. 
Men kunskapen kring hur träning 
kan användas och doseras som 
medicin är inte lika känd. I boken 
finns kunskap och redskap som kan 
användas för att förebygga och 
behandla ohälsa, allt baserat på 
den senaste vetenskapen. 

Vem hoppas du läser den och 
varför?
– Målgruppen är all legitimerad 
sjukvårdspersonal samt de som 

studerar till dessa 
yrken eftersom de 
här grupperna kan 
skriva ut träning 
och fysisk aktivitet 
på recept. Boken 
är även skriven 
på ett sådant sätt 
att den allmänt 
träningsintres-
serade ska ha 
behållning av 
den.

Humanisters inflytande
under efterkrigstiden

ÅSA TORNBERG 
OCH STEPHEN GARLAND
Träning som medicin 
(Studentlitteratur AB)

Åsa Tornberg, docent i fysioterapi.

boken.
REDAKTÖR: JAN OLSSON

Är det bara tekniker, naturvetare och 
 ekonomer som har satt sin prägel på efter
krigstidens samhälle? Är det rättvist att 
sätta krisstämpel på humaniora och hu
manister? 

Johan Östling och hans kollegor visar i 
den här boken att den gängse bilden inte 

stämmer. Tvärtom var det personer med 
humanistisk bakgrund som, inte minst 
 under 1960 och 70talen, tog plats i och 
influerade och påverkade media. Fors
karna visar också hur humanister haft stor 
betydelse för exempelvis arbetarrörelsens 
folkbildningsarbete.
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UTBILDNING. Pedagogiken måste an-
passas till de digitala plattformarna 
och lärarnas digitala kompetens 
behöver lyftas ytterligare. 

Det är ett par av de förbätt-
ringspunkter som kom fram i den 
rapport som Lunds universitets 
studentkårer (LUS) lade fram i våras 
om pandemins andra år. 

Alva Söderbäck – vice ordförande 
i LUS – kommenterar rapporten 
med replik från vicerektorerna 
Ann-Kristin Wallengren och Viktor 
Öwall.

Alva Söderbäck, 
vice ordförande 
Lunds univer-
sitets student-
kårer

Vad var det vik-
tigaste som 
kom fram i er 
rapport
– Jag tycker nog 
omställningen till 
digitala plattformar och undervisnings
moment, som universitetet generellt har 
varit bra på. Under första pandemiåret var 
fokus främst på att få det digitala att fung
era, medan under andra året har fokus istäl
let varit på att utveckla pedagogiken. Men 
hos många lärare behöver dock den digi
tala kompetensen lyftas ytterligare och pe
dagogiken anpassas beroende på plattfor
mens inter aktiva kapacitet. Inte minst måste 
tid för kontakt mellan student och lärare – 
både vid digital och fysisk undervisning – 
till godoses.

– En annan lärdom är frågan om dok

utbildning.

Pedagogik och digital kompetens 
i fokus i LUS:s pandemirapport

toranders förlängning, som har hanterats 
 olika beroende på fakultet. Detta är pro
blematiskt och ger olika förutsättningar för 
både doktorander och deras  handledare. 
Önskvärt är självklart mer universitets
gemensamma regler – och detta gäller allt 
och inte bara under pandemin. 

Ann-Kristin 
Wallengren, 
vice rektor för 
utbildning och 
kultur

Hur tycker du 
att den digita-
la omställning-
en har fungerat 
vid LU?
– Jag är imponerad 
över att den digitala omställningen överhu
vudtaget gick att genomföra från en dag till 
en annan. Universitetet brukar annars be
skrivas som en byråkratisk koloss med långa 
beslutsvägar, men det har varit en oerhörd 
beredvillighet bland lärare och all personal 
under pandemin. Studenterna har dock helt 
klart rätt i att den digitala kompetensen yt
terligare måste utvecklas och vi har en stor 
pedagogisk utmaning framför oss. Obero
ende av pandemin, är vi på väg in i ett ut
bildningssystem som bygger mer på digitala 
verktyg och många universitet kommer att 
erbjuda utbildning online, vilket gör att kon
kurrensen ökar internationellt. En ny enhet 
för undervisningsstöd har därför bildats, där 
vi tittar på hur vi kan stödja våra lärare och 
utveckla de digitala plattformarna. 

– Ytterligare en viktig del som lyftes fram 
i rapporten, är att pandemin har inneburit 

en stor utmaning för nya studenter att kom
ma in i det akademiska livet, vilket har ökat 
den psykiska ohälsan. Även om det delvis 
blivit bättre efter att studenterna nu kom
mit tillbaka till campus, är det viktigt att de
ras välbefinnande och mentala hälsa blir en 
fortsatt prioriterad fråga framöver. 

Viktor Öwall, 
vicerektor för 
forsknings-
infrastruktur, 
digitalisering 
och forskar-
utbildning

Hur bemöter du 
kritiken om att 
gemensamma 
regler för dok-
toranders förlängningar har saknats?
– Jag tycker helt klart att vi på central nivå 
har brustit i att ge redskap för ett gemen
samt synsätt. Med det sagt så är det viktigt 
att förstå att doktoranders förutsättningar 
skiljer sig åt beroende på forskarutbildnings
ämne och projekt. Därför måste eventuella 
förlängningar bedömas individuellt, i första 
hand av handledare och därefter på prefekt
nivå. Forskarutbildningsnämnden håller nu 
på att se över rutinerna och tar ett sam
lat grepp för att samma regelverk ska gälla 
på hela universitetet och att hanteringen av 
förlängningar blir  tydligare, naturligtvis med 
hänsyn alltid tagen till forsknings projektets 
karaktär. Under våren 2023 kommer ett 
styrdokument om forskarutbildnings studier 
att vara färdigt för beslut.

ÅSA HANSDOTTER

Ann-Kristin 
Wallengren.

Viktor Öwall.
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Mänskliga rättigheter har utsetts till ett av Lunds 
universitets fem profilområden. Forskare från 
sju fakulteter är med i samarbetet. Men vad är 
det för ett åtagande egentligen? Vad innebär 

det att tvärvetenskapligt ge sig i kast med en global utmaning 
som också är ett politiskt konfliktämne och i grunden en vär
defråga?

Att ringa in mänskliga rättigheter som ett fält för forsk
ning, utbildning och samverkan innebär att hantera gråzoner – 
Hur långt sträcker sig de mänskliga rättigheterna? Hur mycket 
krävs för att en rätt till någonting ska vara tillfredsställd? – men 
i dessa gråzoner finns ideologiska 
och moraliska tvistefrågor. 

Är man verksam inom rättig
hetsfältet så är man sannolikt 
bekant med ett närmast myt
omspunnet yttrande, levererat när 
FN antog den Allmänna förklaring
en om de mänskliga rättigheterna 
1948: ”Vi är överens om rättighe
terna, så länge ingen frågar oss 
varför.” Den Allmänna förklaringen sågs som ett kvitto på att 
man över nations, kultur och religionsgränser kan enas om 
hur mänskliga rättigheter formuleras och att den enigheten 
räcker. 

MEN TILLITEN TILL att mänskliga rättigheter kan kopplas loss 
från politiska, religiösa och etiska konflikter – och sväva lite 
ovanför den solkiga ideologiska vardagen – har alltid varit för
felad och har bidragit till en ytlighet som tar sig olika uttryck. 
Ett är att mänskliga rättigheter ses som identiskt med innehål
let i FN:s rättighetskonventioner, som vore de ickeförhand
lingsbara Mose stentavlor för vår tid. Ett annat är att mänskliga 

LUM har engagerat några gästkrönikörer som återkommer med 
jämna mellanrum. I detta nummer är det Lena Halldenius, 
professor i mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen, 
som redogör för vikten av att tvärvetenskapligt ta sig an profil-
området Mänskliga rättigheter. Åsikterna är skribentens egna.

rättigheter associeras med regler och förpliktelser. Tanken är 
då att om det finns en rätt till någonting så är det också tydligt 
vad den rättigheten kräver och vad det innebär att kränka den. 
En rättighetskränkning ska gå att koppla till en konkret inter
vention. Och så är det ibland. Om en repressiv regim fängslar 
eller dödar en politisk dissident, så fungerar den tankefiguren. 
Men för rätten till en skälig levnadsstandard, hälsa och en håll
bar miljö fungerar den inte alls. Så vad gör man då? 

MAN KAN SÅ KLART HÄVDA att skälig levnadsstandard, hälsa 
och en hållbar miljö inte bör ses som mänskliga rättigheter alls, 

utan ”bara” som policymål. Eller så 
drar man slutsatsen att rättighets
uppfyllelse är en bökig fråga om hur 
institutioner är organiserade, hur 
man prioriterar politiskt, vem som 
ges makt över vem, hur man värde
sätter människors erfarenheter och 
ytterst om att se världen ur en rät
tighetslins, med fokus inställt på de 
mest sårbara och utsatta i samhället. 

Vad innebär det att säkerställa så god hälsa som möjligt för 
alla, inte minst de med sämst förutsättningar? Inte bara allmän 
tillgång till vaccinationer och sjukvård, utan även sådant som 
säkra arbetsvillkor och en respektfull social och politisk kultur. 
Det kräver i sin tur metoder för att hantera just de politiska, 
religiösa och etiska konflikter som yttrandet från 1948 sopar 
under mattan. Då behövs minst sju fakulteter och en ny fråga: 
hur organiserar man ett jämlikt och inkluderande samhälle, 
som är fritt och tryggt för var och en?

LENA HALLDENIUS 
PROFESSOR I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

HISTORISKA INSTITUTIONEN

Studiet av mänskliga rättigheter
kräver minst sju fakulteter

”Vad innebär det att tvärveten-
skapligt ge sig i kast med en 
global utmaning som också är 
ett politiskt konfliktämne och 
i grunden en värdefråga?”

gästkrönikan.
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I år fyller Universitetshuset 140 år. 
Det firas med den första allomfat-
tande boken hittills om byggnaden 
som symboliserar, och ibland jäm-
ställs med, hela universitetet. 

För 67 år sedan skrev Sten Åke Nilsson in sig 
som student vid Lunds universitet. Platsen var 
det gamla konsistorierummet i Universitets
huset. Senare doktorerade han och 1981 ut
nämndes han till professor i konstvetenskap. 
Nu har han skrivit en bok om byggnaden 

Universitetshusets 
historia tecknas i ny bok

där han i många år hade sitt professorsrum 
högst upp på den så kallade flaggvinden.

Sten Åke Nilsson är 86 år och sedan 
många år professor emeritus i konstveten
skap. Tankarna på boken har funnits en tid. I 
fjol somras började arbetet på allvar tillsam
mans med fotografen Gunnar Menander. 
Utan det samarbetet hade det aldrig blivit 
en bok, betonar han. 

Sten Åke Nilsson beskriver arbetet med 
boken som att landa. Lite grann som att 
komma hem efter en lång resa. 

– Det har varit en angelägen sak för mig 
att skriva boken och det känns som en be
frielse att ha gjort det. Jag har levt ett liv på 
resande fot, men nu har jag kommit tillbaka 
till den plats där jag började. 

– Även om jag har rest kors och tvärs i 
världen så har mitt liv varit förknippat med 
Universitetshuset, det som finns där och 
människorna som funnits där. 

”UNIVERSITETSHUSET I LUND” är en odyssé 
över byggnadens historia. Här berättas om 
planerna på ett universitetshus, uppföran
det, invigningen år 1882, men också om 
senare tiders restaureringar och sfinxernas 
återkomst 1993 efter 34 års frånvaro. Uni
versitetshusets mest publika delar såsom 
atrium, aulan och pelarsalen beskrivs. Bo
ken avslutas med en fotokavalkad med hän
delser som ägt rum genom åren, både i och 
kring byggnaden.

Bokens längsta kapitel ägnas tredje 
 våningen som var platsen för konstutställ
ningar under näs
tan 100 år. Sten 
Åke Nilsson berät
tar om ett antal 
utställningar och 
konstnärer, bland 
andra Gösta Adri
anNilsson (GAN), 
Ester Almqvist, 
Carl Fredrik Hill, 
Ola Billgren och 
Carlos Capelan fram till den sista utställ
ningen, Rum 1991, anordnad 1991 av 
Konstföreningen Pictura.

Boken är Lunds universitetshistoriska säll
skaps årsbok (och finns även i bokhandeln). 

JAN OLSSON 

Boken är rikt illustrerad med såväl äldre skisser och bilder som nyare foton. Här ses aulans tak, 
tribunbåge och absid. foto: gunnar menander

Sten Åke Nilsson i sitt professorsrum på 
flaggvinden när det begav sig. foto: ola terje

Akvarell av Universitetsplatsen av Helgo Zettervall. Han föreställde sig att fontänen skulle 
prydas av en hög kolonn med en Minerva-figur, en vision som inte realiserades.
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Lunds universitets julkonsert 
4 december kl 15.00 och 17.00 i Uni-
versitetshusets aula

Lunds akademiska kör och Aka-
dem iska kapellet bjuder på de mest 
älskade julsångerna och några okända 
pärlor. Ciceron på konserterna är poe-
ten Niklas Törnlund. Vid konserten kl. 
15.00 medverkar rektor Erik Renström 
med ett jultal. Biljetter: se nedan.

Lunds akademiska körs 
Luciakonsert
12 december kl 19.30 och 13 decem-
ber kl 18.00 i Universitetshusets aula.

Årets vackraste ljushögtid firas i en 
storslagen traditionell Luciakonsert 
med Lunds akademiska kör. Stäm-
ningsfullt, vackert och ljusfyllt.

För julkonserten och Luciakonser-
ten gäller följande: Entré: 160/80 kr. 
Biljetter säljs via Visit Lund AB, tel 
046-131415 eller via ticketmaster.

Boka in årets julkonserter!
se. Vid förköp tillkommer serviceav-
gift. Kvarvarande biljetter kan köpas i 
entrén 1 h innan konsertstart enbart 
med Swish.

Musikhögskolans julkonsert 
Lund Allhelgonakyrkan: Fredagen 

16 december kl 19:00
Malmö St:Petri kyrka: Lördagen 17 

december kl 15:00 och 18:00
Musikhögskolans traditionella 

julkonsert med symfoniorkester, kör, 
solister och ensembler bjuder på ett 
sprakande julfyrverkeri där den tra-
ditionella julrepertoaren varvas med 
nyskriven musik. Konserten leds av 
Fredrik Malmberg, från början utbildad 
organist vid Musikhögskolan i Malmö 
som därefter har profilerat sig som en 
av våra stora kördirigenter i Sverige och 
utomlands. Sedan 2012 är han chefsdi-
rigent för Eric Ericsons Kammarkör och 
professor i kördirigering vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. Fri entré.

 

Hur kan något som inte ens syns vända upp 
och ner på en hel värld? Vad kan vi göra för 
att behandla och stoppa virus? Och varför 
är de så svåra att kontrollera?

”När världen blir viral – Om virus och 
pandemier” är temat för årets Forskning
ens dag med populärvetenskapliga föreläs
ningar och samtal i ämnet.

Moderator är AnnMarie Rauer.

Om virus och pandemier på Forskningens dag
Arrangörer: Medicinska fakulteten och 

Region Skåne tillsammans med Eric K. Fern
ströms Stiftelse.

Malmö 8 november, kl. 17.00–20.00.Ju
bileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5 Mal
mö. Lund 9 november, kl. 14.30–18.00. Sjuk
husaulan, Entrégatan 7 Lund. Fri entré.

För program se: www.vetenskaphalsa.
se/forskningensdag/  

på gång. För övriga evenemang se lu.se/events

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

Om Solidaritet på UB
En utställning på UB uppmärksam-
mar den polska fackförenings-
rörelsen Solidaritet, Solidarnosc, 
och Lunds stöd till rörelsen.

Utställningen berättar om Svenska stöd-
kommittén för Solidaritet som bildades 
i Lund och dess förgrening Independent 
Polish Agency, IPA. I två montrar utanför 
Tegnérsalen på UB visas material från 
1980-talet tillsammans med utförliga 
väggtexter om diktaturen i Polen, fack-
föreningsrörelsen Solidaritets framväxt 
och inte minst den Lundabaserade stöd-
kommitténs arbete.

Bland annat berättas om startskottet 
för stödkommittén när ett antal polska 
emigranter i december 1981 hungerstrej-
kade i Domkyrkan. Vidare beskrivs hur 
stödkommittén förmedlade foton som 
tagits i smyg på gatorna då fredliga gatu-
demonstrationer brutalt slås ned.

En viktig uppgift för kommittén var att 
stödja det underjordiska demokratiarbe-
tet. Stödet handlade bland annat om att 
smuggla pengar och tryckeriutrustning.   

Utställningen bygger på stödkommit-
téns arkiv som finns på UB. Den pågår till 
december nästa år. 

Utställningen på UB. foto: jan olsson
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hänt.

Den 28 oktober installerades 
följande professorer vid en 
högtidlig ceremoni i Universi-
tetsaulan. 

• Ulrika Andersson, straffrätt
• Tomas Björklund, neuroveten-

skap
• Mattias Collin, infektionsmedicin
• Eva Ekvall Hansson, fysioterapi
• Anna Falk, utvecklingsbiologi 

med inriktning mot neuroveten-
skap

• Anders Gottsäter, medicin
• Philipp Kaldis, medicinsk forsk-

ning med inriktning mot leverns 
metabolism och sjukdomar

• Kristina Källén, klinisk medicin 
med inriktning mot neurologi

• Kajsa Paulsson, medicinsk 
 forskning med inriktning mot 
medicinsk genetik

• Cecilia Svedman, 
 yrkesdermatologi

• Lena Uller, immunologi
• Nils Wierup, cellbiologi
• Henrik Gerding, antikens kultur 

och samhällsliv
• Peter Jordan, arkeologi
• Olof Ejermo, ekonomisk histo-

ria med inriktning innovations-
ekonomi

• Ellen Hillbom, ekonomisk historia
• Marie Skepö, teoretisk kemi
• Daniel Strand, kemi med 

 inriktning mot organisk syntes
• Helena Westerdahl, zoologisk 

ekologi
• Per Becker, risk och hållbarhet
• Lars Castro Nilsson, formulerings-

teknologi
• Federico Gómez Galindo,  

livsmedelsteknik
• Martin Leijnse, kondenserade 

 materiens fysik
• Henrik Pålsson, förpacknings-

logistik
• Lena Winslott Hiselius, transport-

ekonomi

Fyra toppforskare har tilldelats mång
miljon anslag från Knut och Alice Wallen
bergs stiftelse. Under fem år ska de driva 
tunga projekt om allosterisk signalering, 
effektivare immunterapi, hemlighetsfulla 
hjälparproteiner och kvantmekanisk sam
manflätning.

Mikael Akke, professor i biofysika
lisk kemi, får 36 miljoner kronor för att 
”knäcka den allosteriska koden” – forsk
ning som ska leda till ökad kunskap om 
varför vissa mutationer orsakar sjukdomar 
samt hur läkemedel kan utvecklas baserat 
på prediktiva metoder.

Göran Jönsson, professor i  molekylär 
onkologi, får 31 miljoner kronor för att 
förbättra effekten av immunterapi i be
handlingen av cancerpatienter. Ungefär 30 

Ola Björgell, docent och överläkare 
i diagnostisk radiologi vid Skånes uni
versitetssjukhus i Malmö, har tillde
lats Håkan Mogrens stipendium för sitt 
djupa engagemang för patientens bästa 
samt för alla medarbetares roll i sjuk
vården. Han har gjort sig känd för att 
alltid sätta patienten i centrum och är 
genuint intresserad av patientens situa
tion utan förutbestämda uppfattning
ar och skapar genom samtal en trygg 
och lugn miljö i undersökningssituatio
nen, samtidigt som yngre kollegor och 
medarbetare inkluderas i lärandet. I sin 

25 nya professorer 
installerade

Fyra forskare får dela på 120 miljoner

procent av melanompatienter med spridd 
sjukdom har nytta av immunterapi.

Kemiprofessor Sara Linse får 27 mil
joner kronor för att gå till botten med 
hjälparproteinerna chaperoner som utgör 
20 procent av den mängd protein som till
verkas i kroppen. Chaperonernas roll är att 
förhindra att våra funktionella proteiner 
inte veckas fel eller klumpar ihop sig, vilket 
kan leda till sjukdomar.

Fysikdocent Mathieu Gisselbrecht 
får 26 miljoner kronor för att studera sam
manflätning. Det är ett kvantmekaniskt 
fenomen som bäst kan beskrivas som en 
samling partiklar för vilka kvanttillståndet 
hos varje enskild partikel inte kan beskrivas 
oberoende av tillståndet hos de andra par
tiklarna, oavsett avståndet mellan dem.

Mikael Akke, Göran 
Jönsson, Sara Lin-
se och Mathieu Gis-
selbrecht. foto: björn 
walse, kennet ruona, 
johan joelsson

Prisas för sin syn på patientens bästa
fortsatta roll som 
region överläkare 
 fokuseras arbetet nu 
helt på mänskliga rät
tigheter genom att 
Ola Björgell är funk
tionsansvarig för ut
bildningen ”Likarätt 
och lika möjlighe
ter” för samtliga medarbetare i Region 
Skåne. Håkan Mogrens stipendium, vid 
Karolinska Institutet, består av ett diplom 
och ett personligt pris om 250 000 kro
nor.

Ola Björgell.
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Prestigefyllt pris 
till kemist
Professor Peter 
Schurtenberger har 
tilldelats the Graham 
Prize in Berlin at the 
51st General Assem
bly of the German 
Colloid Society. Han 
hedras med det pre
stigefyllda priset för 
sitt internationella och tvärvetenskapliga 
samarbete inom kolloidvetenskap.

Fyra konststudenter får 
avgångsstipendier
Fyra avgångsstudenter vid Konsthögsko
lan, Therese Bülow Jørgensen, Ruben 
Risholm, Erlend Rødsten och Amund 
Öhrnell, får 100 000 kronor vardera ur 
Edstrandska stiftelsens stipendiefond. Emm 
Berring, Ferdinand Evaldsson, Linnea Ry
gaard och Ana Rebordão får 400 000 kro
nor vardera från samma fond. Konsthög
skolan visar en utställning med samtliga 
stipendiater till och med den 27 november. 

Miljoner till fem 
LU-medicinare
IngaBritt och Arne Lundbergs Forsknings
stiftelse delar i år ut drygt 34 miljoner kro
nor fördelade på 16 forsknings projekt och 
följande lundaforskare gynnas:  Kristina 
Lindberg om nästa generation av immun
onkologiska strategier för förbättrad 
cancerbehandling, 1,5 miljoner kronor. 
Herwig Schüler till apparatur för cellsig
nalering i lymfom, 400 000 kronor. Stefan 
Hansson om patofysiologiska njurskade
mekanismer vid preklampsi, 5,1 miljoner 
kronor. Anders Aspberg till 4Dut skrifter 
för brosk och benvävnadsteknik 3,7 mil
joner kronor. Patrik Önnerfjord om pro
teomik inom ledsjukdomar med artros
fokus, 400 000 kronor.

Guldmedalj 
till nanoforskare
Lars Samuelson, 
professor i nano
teknik och halv
ledarelektronik och 
grundare av Nano
Lund, tilldelas Kungl. 
Ingenjörs vetenskaps
akademiens (IVA) 
Stora Guldmedalj för 
betydelsefulla insatser inom akademins 
verksamhetsfält. Priset delas ut av IVA:s 
beskyddare H.M. Konungen. Lars Samuel
son får medaljen för sina internationellt 
framstående insatser som nyskapande 
forskare och forskningsledare inom nano
vetenskap och nanoteknologi och för de 
vetenskapliga resultatens nyttiggörande, 
inte minst inom halvledarteknik.

Stöd till forskning 
om luftburna virus
AFA Försäkring tillde
lar två miljoner i post 
docstöd till Malin 
Alsved, forskare i ae
rosolteknologi. Stödet 
innebär att hon kan 
vidareutveckla forsk
ningen om luftburen 
smittspridning på ar
betsplatser. 

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

Magisk delseger i årets 
Forskar Grand Prix
Matthew Tompkins, postdoktor 
i kognitionsvetenskap, fängslade 
publiken och juryn med en presenta-
tion om kognitiva illusioner i årets 
upplaga av Forskar Grand Prix. Totalt 
sju forskare från olika fakulteter vid 
Lunds universitet deltog i den lokala 
deltävlingen som i år riktade sig till 
gymnasieelever. Uppgiften var att 
presentera sin forskning på endast 
fyra minuter, på ett så fängslande, 
intressant och underhållande sätt 
som möjligt. Före tävlingen hade 
alla tävlande fått hjälp av experter 
med att presentera sin forskning. 

– Det var fantastiskt att presen-
tera och jag ser fram emot möjlighe-
ten att få resa till finalen i Stockholm 
i december. Magi är verkligen ett 
underbart verktyg för att kommu-
nicera vetenskap, säger Matthew 
Tompkins. 

Han forskar vid Choice Blindness 
Lab, en enhet under Kognitionsve-
tenskap, Filosofiska institutionen. 
Han deltar i ett projekt som invol-
verar anpassning av tekniker från 
magins område för att studera hur 
människor uppfattar och missupp-
fattar nya teknologier relaterade till 
neurovetenskap och AI. 

Matthew Tompkins (till höger). 
foto: noomi egan

Lars Samuelson.

Malin Alsved.

Peter Schurten-
berger.
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Hallå Johanna Sandahl…

… som efter att ha jobbat ett och 
ett halvt år med internkommunika-
tion på Malmö stads stadskontor 
återvänder till Lunds universitet 
och blir kommunikationsdirektör. 

Varför är kommunikation viktigt?
– För att vi får saker att hända när vi 
kommunicerar. Kommunikation handlar 
om att dela information, dela kunskap, 
bygga relationer och att skapa effekter – 
både internt och externt.

Vilken är den största missuppfatt-
ningen om kommunikation?
– Att det är något som kommunikatörer 
gör. Alla kommunicerar dagligen och hela 
tiden och det är så det ska vara. Det vi 
kommunikatörer kan göra är att under
lätta, stödja, bygga och till viss del sty
ra strukturer och plattformar som andra 
sedan kan verka i när de kommunicerar.

Vad driver dig i arbetet?
– Jag tycker om att förändra och få 
saker gjorda och att se effekterna av det 
arbetet. Förändringstrycket är jättestarkt 
i vår bransch, det går helt enkelt inte att 
bara förvalta det som redan finns för då 
blir man snabbt irrelevant och gör inte 
rätt saker. En annan sak som är jätteviktig 
för mig är att få jobba i en organisation 
vars värderingar och uppdrag jag tror på.

Berätta kort om din bakgrund!
– Jag har läst både biomedicin och kom
munikation här vid Lunds universitet. 
Sedan har jag jobbat länge som kom
munikatör och kommunikationschef på 
Medicinska fakulteten och nu senast har 
jag varit en vända i Malmö stad där jag 
jobbat med internkommunikation.

Vad tar du med dig från Malmö 
stad?
– Det roligaste var att jag jobbade tätt 
tillsammans med HR och vi gifte ihop 
våra perspektiv. Samarbetet med HR är 
absolut något som jag tar med mig hit. 
Det har tagits steg redan men fullt så 
integrerat som det var i Malmö stad är 
det inte här.

Vad är det första du gör som ny 
kommunikationsdirektör?
– Det är att träffa väldigt många männ
iskor. Organisationen som jag lämnade 
är inte densamma som jag kommer till
baka till. Uppdraget är också ett helt an
nat.
 

Hur vill du på sikt utveckla kommu-
nikationsarbetet?
– Det är något som jag måste diskutera 
med universitetsledningen, sektionen och 
fakulteterna. Men det jag kan säga är att 
jag vill öka samarbetet inom Lunds univer
sitet ännu mer. Det handlar om att hitta 
nya, smarta sätt för hur olika funktioner 
inom kommunikationen dockar i varandra. 
Ett exempel är att jag tror att vi kan pra
ta ihop oss mer med fakulteterna om hur 
vi prioriterar kommunikationsarbetet till
sammans. Det påminner om forskare som 
sitter på olika institutioner men hittar var
andra och går samman i olika forsknings
projekt. Det här görs jättemycket redan, 
men jag tror att det arbetet kan accelerera. 

Vad krävs för att du om ett år ska 
vara nöjd med vad du åstadkommit?
– Oj, vilken bra fråga. Jag gillar ju att arbeta 
med förändringar så jag är nöjd om vi har 
tagit ett par steg inom de områden som 
vi tillsammans med universitetsledningen 
och fakulteterna kommer att prioritera.

 TEXT & FOTO: JAN OLSSON


