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Nano betyder att något är extremt litet. 
En miljarddel av en meter. De celler som 
ska undersökas i ett transmissionselektron
mikroskop måste först snittas till 50 nano
meter – vilket motsvarar en tusendel av ett 
hårstrå. Sedan sorteras de pyttesmå snitten 
med hjälp av en liten pensel. En pensel vars 
strå består av en enda ögonfrans. 

 
– Man skulle nästan kunna säga att det handlar om 
nano-carpaccio, skämtar  Sebastian Wasserstrom.

Han är en av de biträdande forskarna vid infra-
strukturen Lund University Bioimaging Centre (LBIC) 
och det är hans ögonfrans på penseln. De tunna snit-
ten undersöks sedan i mikroskopet, där forskaren kan 
jämföra ultra strukturen inuti enskilda celler för att till 
exempel se hur framgångsrik en medicinsk behand-
ling är. 

Idag ska Sebastian Wasserstrom dock använda 
svepelektronmikroskopet för att hjälpa en forskare 
med att undersöka en lunga från en frisk försöks-
person. Men först måste den lilla vävnadsbiten pre-
pareras på olika sätt och monteras på en aluminium-
cylinder för att slutligen ”sputtras” – täckas – med 
metall. För att mikroskopet ska kunna skapa en bild 

Tar bilder som gör 
det osynliga synligt

  3

t

Överst till vänster: Svepelektronmikroskopibild på Esche-
richia coli bakterier på ytan av ett sandkorn. Bild tagen och 
färglagd av Sebastian Wasserstrom, LBIC, med tillstånd 
av Tina Martin, Teknisk geologi och Catherine Paul, Tek-
nisk mikro biologi. Överst mitten: 3D-visualisering baserat 
på en mikro-CT-bild av ett anolisödlefoster. Bild: Marie Syd-
off och  Jonas Ahlstedt, LBIC, med tillstånd av Natalie Feiner. 
Överst till höger: Fluorescensmikroskopbild på fibroblaster 
där cellens cytoskelett har färgats grönt, mitokondrierna rött 
och cellkärnorna blått. Bild: Sebastian Wasserstrom, LBIC. 
 Nederst till vänster: Pollenkorn på ett blad från en gullviva. 
Visualiserad med svepelektronmikroskop i 1200 gångers för-
storing. Bild: Sebastian Wasserstrom, LBIC. Nederst till  höger: 
Svepelektronmikroskopibild på en fästingklo koloniserad 
av mikroorganismer. Bild tagen och färglagd av Sebastian 
Wasser strom, Lund University Bioimaging Centre.
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t måste ytan på lungan nämligen bli elektriskt 
ledande. 

– Det här är mitt absoluta favoritmikro-
skop eftersom det är så likt fotografi – man 
använder skärpedjup, kontrast och skuggor 
precis som i svartvit fotografering. 

LUNGBLÅSORNAS HÅLIGHETER syns i ex-
trem upplösning på datorskärmen och 
med hjälp av kontrollpanelen kan Sebasti-
an Wasser strom ta bilder på lungan i mer än 
20 000 gångers förstoring. Oftast sitter en 
doktorand eller postdoc från forskargrup-
pen med och lär sig hur mikroskopet fung-
erar och en stor del av Sebastians Wasser-
stroms arbete handlar om utbildning. 

– Det är jättekul att möta så många ty-
per av människor från skilda forskningsfält. 
Speciellt belönande är det ju när en forskare 
upptäcker något överraskande. För ett tag 
sedan var det några mikrobiologer som stu-
derade antibakteriella peptider. När de med 
egna ögon fick se en massa döda bakterier 
på skärmen tyckte de att det var  betydligt 

häftigare än att få det presenterat i ett dia-
gram. 

Men det krävs mycket kunskap för att 
förbereda och behandla proverna inför 
mikro skopin och många inser inte hur myck-
et arbete som ligger bakom. Personalen på 
LBIC är viktiga för att underhålla och lära ut 
hur instrumenten hanteras på rätt sätt för 
att resultaten ska gå att lita på. 

NU HAR SEBASTIAN WASSERSTROM valt ut 
en bild på lungstrukturen som han skickar 
vidare till forskarkollegan Jonas Ahlstedt. 
Han jobbar med 3D-visualisering för de fors-
kare som har ett behov av att vidare åskåd-
liggöra sina resultat eller vill skapa 3D-ani-
mationer. I ett speciellt datorprogram med 
teknik från spel- och filmindustrin förvand-
las den två dimensionella bilden av lungan till 
ett interaktivt tredimensionellt objekt. 

– Att kunna marknadsföra sig är viktigt 
för forskare inte minst i kommunikationen 
med anslagsgivare. Vi är ett inhouse-alter-
nativ som är nära knutet till forskningsverk-

samheten och kan därför ha tätare kontakt 
med forskaren. Detta förenklar processen 
att visualisera det forskaren vill förmedla, 
 säger Jonas Ahlstedt. 
  ÅSA HANSDOTTER

LUND UNIVERSITY 
BIOIMAGING CENTRE, LBIC 
Bioimaging är ett snabbt växande 
område för visualisering av biolo-
giska processer och fysiologiska 
förlopp. 

LBIC har fem olika imagingplatt-
formar som sträcker sig från mikro 
till makro. Allt från cellstrukturer till 
hela människokroppen kan visuali-
seras med olika avbildningstekniker 
med hjälp av elektroner, ljus, rönt-
gen, radioaktivitet och magnetisk 
resonans. 

Forskare från hela världen kan 
använda sig av LBIC:s tjänster. Se 
även lbic.lu.se

Sebastian Wasserstrom visar minipenseln med endast ett strå, bestående av hans egen ögonfrans. På datorskärmen kan man se lungblåsornas 
håligheter i mer än 20 000 gångers förstoring. foto: åsa hansdotter
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Lokalsamordnaren ställer obekväma frågor 
Att det ibland finns en upplevd lokalbrist vid svenska lärosäten beror bland 

annat på att var fjärde bokad lokal inte utnyttjas. På LU pågår mätningar av 
nyttjande graden och lokalsamordnare gör stora avtryck när de inventerar.
 

Kompetens och karriär i fokus
På universitetet finns omkring 1800 forskarhandledare. Hittills har det 

saknats en LU-gemensam satsning på att höja deras kompetens som handledare, 
men nu är det dags. På Naturvetenskapliga fakulteten görs dessutom en särskild 
satsning på biträdande universitetslektorer.

 

En vanlig dag vid universitetet
Det sjuder av aktivitet på universitetet från tidig morgon till sen kväll. 

En förmiddag besökte LUM ett antal anställda inom olika verksamheter för att höra 
vad de håller på med. 

Platsen där minihjärnor har det bra
För tjugo år sedan inrättades Lunds stamcellscentrum. Från ett purfärskt 

strategiskt forskningscentrum har det utvecklats till en av de starkaste forsknings-
miljöerna i Europa. Ett ställe där minihjärnor växer till sig.

Engagemang i fokus för prisad pedagog
Tina Mattsson är en av tre lärare som får studenternas pris för utmärkta 

 lärarinsatser inom undervisningen. Engagemang och att verkligen gilla sitt ämne är 
a och o för att lyckas som pedagog, menar hon.

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

smakprov.
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aktuellt.

ORGANISATION. Vid årsskiftet upp-
hörde Institutionen för astronomi 
och teoretisk fysik som organisato-
risk enhet. Bakgrunden är åratal av 
arbets miljöproblem och konflikter. 
Målet är att de anställda under året 
får nya arbetsplatser på tre andra 
enheter. 

– Jag kom inte i mål. Jag ville 
hitta en lösning i den befintliga 
organisationen och det lyckades jag 
inte med, säger Naturvetenskapliga 
fakultetens dekan Sven Lidin.

De flesta på den nedlagda institutionen får 
nya arbetsplatser på Fysiska institutionen. 
Övriga hamnar på Geologen samt Centrum 
för miljö- och klimatvetenskap (CEC). 

– Det här är inte en lösning på proble-
men, men det ger möjligheter att jobba 
framåt så att vi kommer ur det här med star-
kare verksamheter, säger Sven Lidin.

Vad har du lärt dig?
– Jag väljer som sagt att se framåt och en sak 
jag har lärt mig är att människor verkligen 
vill hitta lösningar. Men visst, detta är ett 
klockrent professionellt misslyckande från 
min sida. Jag kom inte i mål. Det är jätte-
tråkigt att vi inte hittade någon mindre dra-
matisk lösning.

Vad tar du med dig?
– Framför allt betydelsen av att ta tag i kon-
flikter så tidigt som möjligt. Med facit i hand 
hade det varit bättre om vi hade påbörjat den 
här processen långt tidigare. 

– Med det sagt måste vi följa de riktlinjer 
som finns för hur vi ska arbeta med sådana 
här frågor, det måste vi ha respekt för. Det 

handlar bland annat om samtal och att för-
söka medla, man får inte ta till storsläggan 
i onödan.

Hur ser du på rapporteringen kring 
konflikten? 
– Det som inte varit så tydligt, menar jag, 
är att det här ytterst handlar om människ-
or som mår mycket dåligt av den konflikt 
som de hamnat i. Det gäller alla och det är 
det mest beklagliga av allt och det som får 
mig att tycka att jag borde ha gått snab-
bare fram och genomfört den här drastiska 
åtgärden tidigare. För det är väldigt, väldigt 
illa när folk mår dåligt på jobbet.

Den beslutade omorganisationen bety-
der inte att konflikten med ens upphört att 
existera. Däremot har man kommit en bra 
bit på vägen att hantera problemen, me-
nar Sven Lidin. Enligt honom konsolideras 
nu fysiken och verksamheter som hör sam-
man samlas. Förutsättningarna för att be-
driva framgångsrik forskning och god ut-
bildning blir bättre. 

Kan du utveckla det?
– På utbildningssidan har fysik och astro-
nomi och teoretisk fysik haft långt drivna 
samarbeten inom grundutbildningen. Men 
samarbetena har inte alltid varit enkla efter-

”Nedlagd institution 
ett professionellt misslyckande”

Dekan Sven Lidin: 

När han ser tillbaka tycker dekan Sven Lidin att han borde ha arbetat fram en snabbare lösning 
på konflikterna.
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ORGANISATION. Naturvetenskapliga 
fakulteten utreder möjligheten att 
skapa en stor institution av tre små. 
Geologiska institutionen, Centrum 
för miljö- och klimatvetenskap (CEC) 
samt Institutionen för naturgeografi 
och ekosystemvetenkap (INES) kan 
slås samman redan nästa år. 

– Vi tog ett inriktningsbeslut för ett par veck-
or sedan. Jag tror att sammanslagningen 
kan ske under 2024, säger Sven Lidin, de-
kan på Naturvetenskapliga fakulteten. 

Han poängterar att det inte är tal om 
en papperskonstruktion. Om planerna blir 
verklighet ska anställda vid de tre institu-
tionerna bli sambor med gemensam admi-
nistration och gemensamma rekryterings-
planer. 

VAD GÄLLER LOKALER för den nya storin-
stitutionen ligger Geocentrum I och II bra 
till. Idag huserar geologerna, ekosystemve-
tarna och naturgeograferna i byggnaderna. 
Förmodligen räcker det med att bygga om 
så blir det plats för CEC också, menar Sven 
Lidin och berättar att fakultetens lokalsam-
ordnare håller på att ta fram underlag för 
en utredning. 

– Jag uppfattar att det från institutions-
ledningarna finns ett stort intresse för detta. 
Sedan är det klart att det finns mycket re-

servationer på institutionerna, det är alltid 
så med förändringar. Man vet vad man har 
men inte vad man får. 

Han betonar att processen är i sin linda. 
Två av varandra fristående utvärderingar be-
kräftar möjligheterna med en sammanslag-
ning. Forskning och utbildning inom om-
rådet skulle bli starkare, möjligheterna att 
rekrytera bli bättre, administrationen sam-
ordnas och lokalutnyttjandet effektivare. 

Medan miljö- och klimatforskningen vid 
andra svenska lärosäten är mer inriktad mot 
samhällsvetenskap och ekonomi domineras 
miljö- och klimatforskningen i Lund av na-
turvetare. Det gör den unik i landet, menar 
Sven Lidin. Han anser att slagkraften skulle 
öka ännu mer vid en sammanslagning. 

– Var för sig är enheterna små och de äg-
nar sig helt eller delvis åt miljö- och klimat-
frågor. Det här handlar om att få till en stor 
institution vars huvudfokus ligger på klimat 
och miljö. Det finns en styrka i att vara stor 
för då klarar man av nysatsningar utan att 
hela verksamheten skakar, vilket ofta hän-
der på små enheter. 

– Min bild är att CEC idag har en väldigt 
tydlig synlighet medan de andra två inte har 
samma synlighet utåt, samtidigt som de har 
starka samarbeten runt om i världen. Till-
sammans tror jag att de tre skulle bli väldigt 
mycket starkare. 

JAN OLSSON

BAKGRUND

De senaste tio åren har medarbe-
tare vid Institutionen för astro-
nomi och teoretisk fysik vid olika 
tillfällen anmält att de utsatts för 
mobbning och kränkande sär-
behandling.
Våren 2020 visade en arbetsmiljö-
undersökning på omfattande 
problem vid institutionen. Bland 
annat pekade undersökningen på 
en informell destruktiv ledning. 

Nya anmälningar om trakas-
serier lämnades in och huvud-
skyddsombudet begärde ar-
betsmiljöåtgärd. En åtgärdsplan 
presenterades i december 2020. 
Under 2021 uppmärksammade 
tidskriften Nature arbetssituatio-
nen på institutionen. Vintern 2021 
avsatte dekanen institutionsstyrel-
sen och rektor utsåg ny prefekt.

Hösten 2022 beslutade 
fakultetsstyrelsen att avveckla 
institutionen. Personalen har fått 
ny organisatorisk placering på 
tre andra enheter från och med 1 
januari 2023.

som det varit två institutioner med olika 
kultur, olika ekonomi och olika sätt att ar-
beta, så jag ser stora fördelar med den här 
lösningen.

Och på forskningssidan?
– Självklart är astronomi ett självständigt 
ämne, men det finns en stor närhet till 
fysiken. Jag har uppfattat att det inte va-
rit någon stor forskningssamverkan, sam-
tidigt finns tydliga, naturliga samarbeten 
och nu skapar vi möjligheter att utnyttja 
den kapaciteten bättre. 

Vad har du fått för reaktioner?
– Både oro och lättnad. En del är oroliga 
för vad detta betyder för dem, men jag 
har också fått positiva signaler om att det-
ta kan bli en nystart.

TEXT & FOTO: JAN OLSSON

Tre institutioner kan bli en 
Geocentrum I och II (bilden) lär bli aktuella lokaler för den nya institutionen. foto: petra francke
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aktuellt.

LOKALER. Många av byggnaderna 
som universitetet hyr används 
relativt lite. I de lokaler där Aka-
demiska hus har gjort mätningar 
ligger användandet i genomsnitt på 
cirka 30 procent och som högst runt 
60 procent.

I Lund pågår mätningar i hundratals rum och 
salar som universitetet hyr av Akademiska 
hus. Enligt Peter Karlsson, affärsutvecklare 
vid Akademiska hus, mäts det i omkring 100 
lärosalar, 20-talet hörsalar, cirka 400 grupp-
rum och knappt 80 konferensrum runt om 
på universitetet.

Mätningarna sker i lokaler där sensorer 
i ventilationssystemet registrerar om rum-
met är tomt eller inte. Framöver är tanken 
att installera infraröda sensorer i en del loka-
ler där ventilationssystemet saknar sensorer. 
Allt för att få en totalbild över användandet. 

– Givetvis kan de här sensorerna inte 
identifiera personer. De finns bara där för 
att mäta i vilken grad rum och salar används, 
säger han. 

Motsvarande mätningar har gjorts vid 
andra lärosäten i landet och vid några har 

arbetet hållit på längre. Det som framkom-
mit så här långt visar att lokalutnyttjandet 
i Lund är i nivå med andra lärosäten eller 
något högre.

HITTILLS HAR PETER KARLSSON och hans 
kollegor inte stött på något universitet eller 
högskola som har för lite lokaler.

– Det vi sett generellt är att det finns för 
mycket lokaler. Det växlar mellan 10 och 30 
procent för mycket, oftast 20–30 procent. 
Så visst finns möjligheter att minska loka-
lytan.

Att utnyttja befintliga lokaler mer effek-
tivt skulle minska behovet av nybyggnation 
som påverkar miljö och klimat negativt. Där-
för är arbetet med lokalerna i grunden en 
hållbarhetsfråga, anser Peter Karlsson.

– Kan vi minska nybyggnationen och ut-
nyttja lokalerna mer effektivt så tror jag att 
det har mycket större betydelse för vår på-
verkan på klimatet än de energibesparing-
ar vi kan göra. Så det här är jätteviktigt för 
hållbarhetsarbetet. 

ATT DET IBLAND FINNS en upplevd brist på 
lokaler kan ha flera orsaker, menar Peter 
Karlsson. Ett exempel är att den som bokar 
inte alltid undersöker om det finns lediga lo-
kaler i grannhusen ifall det är fullt i det egna. 
Ett annat exempel är det tryck som uppstår 
när många lärare vill lägga sina bokningar 
under ett fåtal timmar före och efter lunch.

Men det är slentrianbokningarna, så 
kallade no-shows, som är det största pro-
blemet.

– Det är mycket vanligare än man tror att 
lokaler bokas och sen dyker ingen upp. Ge-
nerellt ser vi att omkring en fjärdedel av bok-
ningarna vid lärosäten är no-shows. 

PROJEKTET FORTSÄTTER i år och nästa år. 
”Om man tittar på den statistik som är fram-
tagen så ser det inte ut som att lokalerna 
utnyttjas effektivt men vi behöver genom-
föra analyser och intervjuer med medarbe-
tare för att få en tydlig bild”, skriver LU Bygg-
nads chef Åsa Bergenudd i ett mejl till LUM. 

JAN OLSSON

Noshowbokningar
ger falsk känsla 
av lokalbrist

Peter Karlsson är affärsutvecklare vid 
 Akademiska hus. foto: sören håkanlind

Många lokaler vid LU används endast 30 procent av tiden. foto: kennet ruona
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LOKALER. Hanieh Heidarabadi har 
jobbat som lokalsamordnare för 
Naturvetenskapliga fakulteten i 
mindre än ett år, men har redan 
hunnit göra rejält avtryck med sina 
husinventeringar. Hon konstaterar 
att lokalbristen många gånger är 
upplevd, inte faktisk. Att vara rak, 
ärlig, lyhörd och ifrågasättande är 
hennes framgångsfaktorer.

När Hanieh Heidarabadi påbörjade sin nya 
tjänst i maj förra året tänkte hon först att 
uppdraget nog skulle präglas av en hel del 
motvind med tanke på att många männi-
skor kan ha en ganska personlig koppling 
till sina arbetsrum inom akademin. Det kan 
väcka många känslor när en utomstående 
kliver in och föreslår förändringar.

– Jag har ställt en hel del tuffa och obe-
kväma frågor, säger Hanieh Heidarabadi.

Exempelvis har hon vid några tillfällen 
frågat anställda om de verkligen måste ha 
så stora rum. Hon har inte heller dragit 
sig för att ifrågasätta på ledningsnivå hur 
verksamheter kan säga att de har lokalbrist 
samtidigt som de har anställda i rum som 
är 25–30 kvadratmeter stora. Sådana rum 
skulle kunna göras om för att ge arbets-
plats till fler personer, menar hon.

UNDER SIN INVENTERING av lokalbristen 
på fakultetens kansli kunde hon konsta-
tera att nyttjandegraden för kontorsrum-
men låg på enbart 60 procent. Efter om-
möblering och sammanställning av vilka 
som kunde dela rum med varandra gick 
kansliet från att behöva åtta nya arbets-
platser till att inte alls behöva fler kontor.

– Om man inte vågar ställa obekväma 
frågor blir det ingen förändring. Men det 
är viktigt att vara lyhörd och involvera verk-
samheten, säger hon.

Hanieh Heidarabadi lyckades genom 
ommöbleringen också avhjälpa kansliets 
brist på möteslokaler. I sin inventering av 
det faktiska läget konstaterade hon att 
den upplevda bristen på sådana lokaler 
främst handlade om ett behov av olika 
typer av mötesrum. I detta fall saknades 
ett rum för spontanmöten, vilket skapade 
en allmän känsla av lokalbrist. Dessutom 
föreslog Hanieh  Heidarabadi en samord-
ning av lokalbokningssystemen mellan oli-
ka verksamheter för att frigöra fler mö-
teslokaler.

FAKULTETENS SATSNING på att anställa en 
lokalsamordnare har inneburit ett nytt sätt 
att jobba med lokalfrågan i verksamheter-
na. Hanieh Heidarabadi har en bakgrund 
som både arkitekt och naturvetare. Hon 
inventerar och analyserar och blir en kva-
lificerad länk mellan verksamheterna och 
LU Byggnad.

När hon började sin tjänst pratade alla 
verksamheter inom fakulteten om lokal-
brist. Det är lätt att man blir hemmablind, 
menar Hanieh Heidarabadi. På Geocen-
trum visade hennes inventering att det inte 
behövs fler kvadratmeter trots planerna på 
att flytta in ytterligare verksamhet i bygg-
naden. Nu jobbar hon med Fysicum, och 
där är situationen densamma.

OM MAN INTE VET nyttjandegraden så 
vet man inte heller behovet, påpekar 
hon.  Hanieh Heidarabadi har analyse-
rat nyttjande graden för kontor, labbut-
rymmen, föreläsningssalar. Det har varit 
ett pussel att förstå omfattningen av hur 
mycket  olika lokaler används. Kontorsrum 
kan exempelvis stå tomma av en rad olika 
skäl: distansarbete, möten, sjukdom, vab, 
föräldraledighet, tjänstledighet, forsk-
ningsresor. Detta kan ge en nyttjandegrad 
på enbart 20–50 procent. Och för grund-
utbildningslokaler kan det handla om att 
det främst behövs bättre schemaläggning 
istället för fler utrymmen.

– På ett ställe hittade jag ett kontorsrum 
som stått oanvänt sedan dess innehavare 
gick i pension fyra år tidigare, säger Hanieh 
Heidarabadi.

LENA BJÖRK BLIXT

Hanieh Heidarabadi betonar att det är verk-
samheterna som har kunskap om hur de-
ras lokaler används på bästa sätt, men att de 
kan behöva verktyg för att tänka i nya banor. 
foto: helena bergqvist

Hur stort arbetsrum 
behöver du egentligen?

Ny lokalsamordnare organiserade bort 

upplevd lokalbrist på N-fak
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STRATEGI. Pionjärskap och ständig 
utveckling. Det är ett eget priorite-
rat område i Campus Helsingborgs 
strategiska plan som börjar gälla 
från och med i år. 

– Vi följer LU:s plan men har bytt 
ut området som gäller de stora 
forskningsanläggningarna mot ett 
område som är prioriterat för oss, 
säger Charlotta Johnsson.

Hon har varit rektor i snart två år och arbetar 
för att komma tillbaka till det som var tänkt 
från början med filialen i Helsingborg som 
invigdes för drygt tjugo år sedan.

– Vi skulle vara en liten innovativ del av 
det stora universitetet i Lund, men så går ti-
den och man kommer in i en vardagslunk. 
Nu vill vi tillbaka till det innovativa och åter  - 
igen bli en föryngringsyta, säger hon.

Charlotta Johnsson menar att förutsätt-
ningarna är goda. Campus Helsingborg har 
en positiv historik av att jobba framtids-
inriktat och har testat nya saker i ett tidigt 
skede. Här finns till exempel en media- och 
poddstudio och i somras arrangerade man 
en utåtriktad forskningsfestival.

– Vi har också varit tidiga med tvärveten-
skapliga utbildningsprogram och vill jobba 
vidare i den riktningen och skapa möjlig-
heter för nya testbäddar.

EN UTREDNING om logistik och handel fär-
digställs just nu med förslag för de näring-
ar som Helsingborgs stad är starka inom. 
Mycket i den vägen finns redan på Campus‚ 
men kan komma att paketeras och synlig-
göras på nya sätt.

– Vi vill få både forskning, utbildning och 
näringslivet här att blomstra ännu mer, sä-
ger Charlotta Johnsson, som är glad över 
det forum där representanter från staden 

Campus Helsingborg nysatsar 
på innovation och samverkan

aktuellt.

utan tänker nationellt och internationellt. 
Utbildning och forskning håller toppklass 
och rekrytering sker från hela landet.

Charlotta Johnsson poängterar att nä-
ringsliv och akademi kan stötta varandra. 
Ett väl utvecklat näringsliv är attraktivt efter 
studierna och utbildning av hög kvalitet är 
attraktivt för företagen här.

TILL NYHETERNA PÅ CAMPUS hör bland an-
nat en forskningshubb, Centrum för inno-
vation i offentlig sektor, som bland andra 
Marcus Knutagård, docent i socialt arbete, 
arbetar med. Han har det tvärvetenskapliga 
forskningscentrumet CIRCLE i ryggen. 

– Vi kommer att arbeta med sånt som 
förbättrar folks leverne med Helsingborg 
som ett levande case. Och här ska det även 
rymmas kortare utbildningar inom ramen 
för det livslånga lärandet, säger Marcus 
Knutagård, som har lång erfarenhet av so-

och universitetet möts för att diskutera så-
dant som behöver avhandlas mellan industri 
och akademi.

Helsingborgs stad ser helst att studen-
terna stannar kvar i kommunen när de är 
färdigutbildade.

– Vi är ju inte en kommunal högskola 

Campus Helsingborg ska återigen bli en föryngringsyta inom Lunds universitet. foto: johan persson

Charlotta Johnsson är rektor för Campus 
 Helsingborg. foto: johan persson
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ciala projekt, till exempel ”Bostad först” vid 
Socialhögskolan i Lund.

Projekt som han planerar för bygger vi-
dare på de utmaningar som tidigare projekt 
identifierat. Det är bland annat hur man ska 
komma till rätta med den ofrivilliga ensamhe-
ten samt hur man ska få invånarna i Helsing-
borg att involveras i hur staden ska kunna gå 
från socialtjänst till sociala tjänster. Marcus 
Knutagård hoppas att Helsingborgs stad ska 
ansluta sig till det temat och har tillsammans 
med CIRCLE via Kompetens portalen ansökt 
om ett engagemang från deras sida.

MARIA LINDH 

CAMPUS HELSINGBORG

• Utbildning inom strategisk kom-
munikation, service management, 
modevetenskap och juridik. Här 
finns också socionom- och hög-
skoleingenjörsutbildningar. 

• Forskning inom bland annat 
handel, datavetenskap, logistik, 
modevetenskap, tjänsteveten-
skap, kommunikation och socialt 
arbete.

• Cirka 150 medarbetare och nära 
4 000 studenter.

CIRCLE

Centre for Innovation, Research 
and Competence in the Learning 
Economy, är ett forskningscentrum 
som grundades 2004 av represen-
tanter från de tekniska, ekonomiska 
och naturvetenskapliga fakulte-
terna vid LU samt Blekinge Tekniska 
Högskola.

STRATEGI. Universitetet har tagit 
fram en ny forskningsstrategi som 
gäller för åren 2023–2026. Syftet 
är att forskningsstrategin ska 
vara vägledande när forsknings-
nämnden men också fakulteter, 
institutioner och forskargrupper 
planerar sin verksamhet. 

Forskningsstrategin beskriver bland annat 
de kärnvärden inom forskningen som LU 
står för, det man vill uppnå och förutsätt-
ningarna för att nå dit. Basen för forsk-

ningen ska vara akademisk frihet, god 
forskningssed och en miljö där forskare 
vågar och känner sig trygga med att pre-
sentera även kontroversiella resultat. 

Vidare betonas bland annat satsning-
ar på profilering och starka forskningsmil-
jöer för excellens, samt betydelsen av att 
synliggöra forskningen nationellt och in-
ternationellt och samverka med aktörer 
utanför universitetet. 

Strategin finns i sin helhet på Medar-
betarwebben.

Se även debatt på sidan 40.

Forskningsstrategi ska visa vägen

55 miljoner till renovering 
av Universitetshuset
LOKALER. Regeringen har beviljat 
55 miljoner kronor till projekte-
ring för att renovera och utveckla 
Universitetshuset i Lund. 

Projektet beräknas ta fem, sex år att ge-
nomföra. Närmast på tur står upphand-
ling av arkitekt och andra konsulter. 

Det är mycket som ska göras. Venti-
lationen måste bli bättre och nästan alla 
tekniska system i byggnaden ska bytas ut. 
Dessutom ska tillgängligheten till byggna-
den förbättras, liksom arbetsmiljön. Ut-
över det ska det byggas till ett antal nya 
funktioner i byggnaden så att Universi-
tetshuset blir ett självklart centrum för 
hela universitetet och välkomnande för 
studenter, anställda och besökare, enligt 
ett pressmeddelande från Universitets-
husets ägare Statens fastighetsverk.

Samtidigt som renoveringen är ge-
nomgripande betonas att målet är 
att bevara Universitetshusets unika 
 miljö och kulturhistoriska karaktär. 

I förstudien har Statens fastighetsverk 
arbetat utifrån ett program från Lunds 
universitet med en prioriteringslista över 
vilka funktioner som kan finnas i huset. 
Byggnaden ska behålla sin funktion som 
platsen för universitetets viktiga ceremo-
nier och möten. Annat som blir sig likt 
är att byggnaden till viss del kommer att 
innehålla kontorslokaler. Till de nya funk-
tionerna som föreslås i förstudien hör re-
ception, flexibla lokaler för undervisning 
och seminarier samt studieplatser. Efter 
renoveringen är tanken att Universitets-
huset ska fungera i 
minst femtio år utan 
några stora ingrepp. 

Marcus Knutagård. foto: kennet ruona

Renoveringen 
av Universitets-
huset  beräknas 
bli klar 2028. 
foto: kennet 
ruona
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KARRIÄRUTVECKLING. I höstas star-
tade Naturvetenskapliga fakulteten 
ett karriärprogram för biträdande 
universitetslektorer. Den omfat-
tande satsningen ska ge stöd till 
yngre forskare i rollerna som lärare, 
handledare, akademisk ledare och 
forskare.

Syftet med det nya karriärprogrammet är att 
förbereda biträdande universitetslektorer 
på en lång akademisk karriär. Programmet 
erbjuder en individuellt strukturerad karriär-
planering som spänner över sex år med må-
let att nå en befordran till universitetslektor.

I satsningen ingår ett antal kurser, ett 
mentorsprogram och ett fakultetsgemen-
samt nätverk för biträdande lektorer. Nät-
verket koordineras av Magne Friberg och 
Ruth Pöttgen, universitetslektorer vid Bio-
logiska respektive Fysiska institutionen. De-
ras uppgift är att hjälpa nätverkets deltagare 
att träffas, utbyta idéer och diskutera sina 

nya roller med olika intressanta personer.
– Många har lika problem eller frågor. 

Det är otroligt värdefullt att få träffa andra 
som är i samma position, säger Ruth Pött-
gen.

– Idén är att nätverket ska vara helt an-
vändardrivet, säger Magne Friberg.

På den första nätverksträffen diskutera-
de man livet som akademisk ledare i allmän-
het och vad deltagarna själva tyckte var svå-
rast i sin nya roll. Många tyckte att det var 
svårt att veta hur man rekryterar på bästa 
sätt. Efterföljande träff ägnades därför åt 
att diskutera akademisk rekrytering, både 
med HR-experter och med erfarna profes-
sorer. Senaste träffen, i början av februari, 
handlade på deltagarnas önskemål om hur 
man upprätthåller en bra balans mellan yr-
kesliv och privatliv.

Ruth Pöttgen och Magne Friberg har 
tämligen färska erfarenheter från sina egna 
år som biträdande lektorer. De konstaterar 
att det var en stor utmaning att axla det 

Nytt karriärprogram
för biträdande lektorer

BLANDAD KOMPOTT 
PÅ FAKULTETERNA 

Utöver Naturvetenskapliga fakul-
teten är det bara LTH som har ett 
motsvarande karriärprogram för 
biträdande universitetslektorer. 
Programmet LTH Career Academy 
var dessutom något av en förebild 
när Naturvetenskapliga fakulteten 
skapade sitt. 

Medicinska fakulteten saknar 
karriärprogram för biträdande 
universitetslektorer men har tillsatt 
en utredning för att titta på förut-
sättningarna att starta ett program. 
Utredningen ska vara klar senare i år. 
Även HT-fakulteterna utreder frågan 
med målet att starta ett karriär-
program. 

Juridiska fakulteten saknar ett for-
mellt karriärprogram för biträdande 
universitetslektorer. Likadant är det 
på Ekonomihögskolan. 

uppdraget, med alla dess nya och olika rol-
ler. Plötsligt var de gruppledare med ansvar 
för studenter, doktorander och postdocs 
som var beroende av dem.

– Att plötsligt få så mycket mer ansvar för 
sig själv och för andra kändes jättekonstigt, 
och lite skrämmande, säger Ruth Pöttgen.

Som nyblivna biträdande universitetslek-
torer kunde de därmed inte heller fokusera 
enbart på sin egen forskning längre.

– Det betydde att jag var tvungen att 
släppa taget om delar av forskningsprojek-
ten, vilket i sin tur betydde att jag var tvung-
en att rekrytera medarbetare som jag kunde 
lita på till 100 procent, säger Magne Friberg.

– Den delen, att plötsligt inte vara på 
plats när alla datapunkter samlades in, var 
svår för mig, tillägger han.

Karriärprogrammet vid Naturvetenskap-
liga fakulteten är upplagt så att nya biträ-
dande lektorer kan ansluta när de påbörjar 
sin anställning. Just nu finns det 17 biträ-
dande lektorer vid fakulteten.

TEXT & FOTO: LENA BJÖRK BLIXT

Magne Friberg och Ruth Pöttgen koordinerar ett användardrivet karriärnätverk för biträdan-
de universitetslektorer.
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FORTBILDNING. I vår sjösätter LU en 
fakultetsgemensam satsning på 
att vidareutbilda redan etablerade 
forskarhandledare – en hittills bort-
glömd grupp vad gäller kompetens-
utveckling, enligt Maria Stanfors, 
vice ordförande i Forskarutbild-
ningsnämnden (FUN) och den som 
leder projektet. 

– Genom åren har det varit mycket fokus på 
doktoranderna och handledarna har ham-
nat på efterkälken. Men nu är det deras tur, 
för det här har varit en blind fläck i de senio-
ra forskarnas karriärutveckling, säger  Maria 
Stanfors, till vardags prodekan på Ekonomi-
högskolan.

Det finns omkring 1800 forskarhand-
ledare på universitetet. Tillfällena till vidare-
utbildning är frivilliga, men målet är att så 
många som möjligt ska välja att delta. Det 
finns även tankar på att handledare i fram-
tiden ska erbjudas regelbunden kompetens-
utveckling med några års intervall. 

I decennier har de grundläggande kraven 
på en forskarhandledare varit att denna dis-
puterat och genomgått en introducerande 
forskarhandledarutbildning. På enskilda fa-
kulteter har genom åren gjorts försök med 
vidareutbildning, men inget har permanen-
tats. Det som inte har funnits över huvud 
taget är en LU-gemensam strategi och vi-
dareutbildning för handledarna. 

FORSKARUTBILDNINGSNÄMNDEN, FUN, 
har arbetat länge med frågan. I fjol påbörja-
des ett nytt projekt med representanter från 
alla fakulteter samt från Avdelningen för 
högskolepedagogisk utveckling, AHU. Pro-
jektet mynnar nu bland annat ut i en LU-ge-
mensam kompetenswebb och ett program 
med aktiviteter för att vidareutbilda redan 
etablerade forskarhandledare. 

Programmet inleds den 28 mars med en 
eftermiddag på temat etik i forskning och 

Bortglömda handledare
får kompetensutveckling

forskarutbildning. Därefter följer ytterligare 
tre seminarier på olika teman, ett i maj och 
två till hösten. Bland annat ska handledarna 
diskutera och lära mer om coachning som 
handledningsmetodik, stressproblematik, 
konflikthantering och hur man bäst lägger 
upp ett svårt samtal med en doktorand som 
till exempel drabbats av psykisk ohälsa. 

ANNAT som kommer upp på seminarierna 
är ökad förståelse för, och kunskap om, oli-
ka kulturer för att bättre kunna ta sig an 
frågor kopplade till den pågående interna-
tionaliseringen.

– Olika kulturer hänger inte bara samman 
med internationaliseringen. Som etablerad 
handledare kan man ibland känna att man 
är från en annan galax än många unga dok-
torander. Det kan handla om teknikutveck-
ling eller var, när och hur man arbetar, säger 
Maria Stanfors.

– Nu ligger ett stort ansvar på prefek-
terna att informera och trycka på så att så 
många handledare som möjligt utnyttjar till-
fället till kompetensutveckling. Jag är ansva-
rig för forskarutbildningen på min fakultet 
och jag har redan börjat prata om hur vik-
tigt det är.

JAN OLSSON 

Undersöker karriärvägar 
för TA-personal
KARRIÄRUTVECKLING. En förstudie 
om hur LU kan stärka kompetens-
utvecklingen och karriärvägarna 
för TA-personalen har inletts. 

– Målet är att vi ska kunna 
rekrytera och behålla duktiga 
administratörer och tekniker och 
säkerställa att vi har den kompe-
tens som framtiden kräver, säger 
Åsa Berglund som leder studien.

Hon är chef för sektionen Juridik och 
dokumenthantering och ska vara klar 
med förstudien den 30 juni i år.

– Den kommer att innehålla en 
beskrivning av hur det ser ut nu, önske-
mål om vad som skulle behövas och 
konkreta förslag på hur man ska uppnå 
det, säger Åsa Berglund, som ser som 
sin viktigaste uppgift att lyssna.

Det planerar hon att göra via nät-
verksträffar, intervjuer, enkäter och 
samtal. Särskilt fokus ska läggas på hur 
universitetet ska arbeta med att säkra 
chefsförsörjningen i framtiden.

Frågor som ska utredas är till 
exempel vilka kompetenser inom TA-
området som universitetet har svårt att 
rekrytera och behålla. Hur personalom-
sättningen ser ut och vilka utvecklings- 
och karriärmöjligheter som finns idag.

– Jag kommer också att titta på hur 
andra lärosäten och organisationer 
arbetar och hur de arbetsrättsliga 
frågorna ser ut för dessa personalgrup-
per, säger Åsa Berglund, som har lång 
erfarenhet av personaladministration 
inom den offentliga förvaltningen.

I arbetet med förstudien får hon 
bland annat stöd av sektionen HR. 

MARIA LINDH 

Maria Stanfors leder projektet om vidare-
utbildning av forskarhandledare. 
foto: johan persson

Åsa Berglund. foto: privat
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HÅLLBARHET. Resandet vid Lunds 
universitet minskade i fjol jämfört 
med det pandemifria året 2019. 
Allra mest minskade flygresorna 
 vilket är centralt för att universite-
tet ska klara sitt klimatmål. 

En minskning av flygresorna är avgörande 
för att nå universitetets mål att halvera verk-
samhetens klimatavtryck med 50 procent till 
slutet av 2023 jämfört med 2018. 

Det är framför allt tjänsteresor, lokaler 
samt inköp av varor och utrustning som står 
bakom de utsläpp av växthusgaser som uni-
versitetets verksamhet bidrar till. Den störs-
ta enskilda utsläppskällan är tjänsteresor 
med flyg, som 2022 minskade till cirka 60 
procent jämfört med 2019. 

Frågan är om det är en kvardröjande 
pandemieffekt eller om det speglar ett för-

ändrat beteende när det gäller hur vi re-
ser och möts? Pandemiåren 2020 och 2021 
präglades av minimalt antal flygresor och 
jämfört med de åren ökade resorna kraf-
tigt i fjol.

– Jag tror inte att vi någonsin kommer 
upp i samma antal tjänsteresor här på Eko-
nomihögskolan som före pandemin. Jag 
ser så många fördelar med digitala möten 
– de sparar resurser och tid, många gånger 
blir mötena effektivare och jag upplever att 
deltagarna på digitala möten ofta är mer 
aktiva och att man kommer till kärnfrågor-
na snabbare, säger Mats Benner, rektor vid 
Ekonomihögskolan.

HAN NÄMNER OCKSÅ de planer för exem-
pelvis hybridarbete som finns i verksam-
heten och som uppmuntrar till mindre 
resande även till och från jobbet, en ut-

veckling Mats Benner tycker att universite-
tet ska främja. 

En annan fakultet som har minskat sitt 
flygresande rejält under 2022 är Medicinska 
fakulteten. Heiko Herwald, vicedekan med 
ansvar för hållbarhet, samverkan och etik, 
tror att en viktig orsak till att med arbetarna 
har ändrat sitt beteende är att det numera 
är enkelt att starta ett Teams- eller Zoom-
möte.

– Själv är jag fortfarande överväldigad av 
videomöten som fyller min kalender. Det är 
en anledning till att jag för min egen del 
har mindre intresse av att resa, säger  Heiko 
Herwald.

Han har också märkt att fler personer 
deltar i de internationella möten som hålls 
digitalt. Även projektmöten eller liknande 
inom landet hålls oftare digitalt. Likaså har 
disputationer blivit mer tillgängliga när det 
finns möjlighet att delta digitalt.

ANDRA SÄTT att hålla kvar vid ”pandemi-
effekten” när det gäller flygresandet är att 
konferenser hålls på plats mer sällan med di-
gitala träffar däremellan, och att de lokala 
nätverken utvecklas ytterligare. 

– Det är självklart enklare att undvika 
längre resor när vi har våra partners i regio-
nen, det har alltid gett oss fördelar. En an-
nan fördel är de kunskapsvinster som både 
vi och företagen får genom vårt samarbete, 
inte minst då det gäller hållbarhetsarbetet. 
Det gynnar hållbart företagande generellt, 
säger Mats Benner.

NINA NORDH

Färre flygresor 2022 
än före pandemin

TOPPDESTINATIONER 
FÖR TJÄNSTERESOR 
MED FLYG VID LU 2022
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UTBILDNING. Många kvinnor är oför-
beredda på de obehag som klimak-
teriet ofta för med sig. Samtidigt är 
svensk klimakterievård otillräcklig 
och ojämnt fördelad över landet.

Barnmorskan Pernilla Ny, lärare 
och forskare vid LU, sprider sin evi-
densbaserade kunskap så långt hon 
förmår. Hennes klimakteriekurs har 
sju gånger så många sökande som 
det finns platser.

Klimakteriet, menopaus och kvinnors hälsa 
heter den kurs som nu i vår ges vid Lunds 
universitet för andra gången. Liksom till kur-
sen i fjol har söktrycket varit högt: över 400 
sökande till ett sextiotal platser. Kursansva-
riga Pernilla Ny gläds åt intresset. Hon har i 
många år mött kvinnor i klimakteriet – kvin-
nor som inte sällan tas på sängen av värme-
vallningar, svettningar, torra slemhinnor och 
ömmande leder. Bakom kursens popularitet 
finns en klinisk verklighet som Pernilla Ny 
ständigt blir varse. 

– Kvinnor i klimakteriet har mycket frå-
gor och behöver stöd och information. Men 
vårdpersonal upplever många gånger att de 
saknar fördjupad kunskap i ämnet, vilket blir 
möjligt med denna kurs.

Högt tryck på klimakteriekurs
 – Det finns ett stort behov av korrekt och 

uppdaterad information kopplat till vad som 
kan göras vid lättare såväl som svårare kli-
makteriesymptom. Att det till exempel är ef-
fektivt med styrketräning tre gånger i veck-
an mot vallningar och svettningar, det är 
evidensbaserad kunskap, säger Pernilla Ny.

I sitt jobb som barnmorska på en mottag-
ning för sex- och samlevnad, bemöter hon 
alla de kvinnor som söker för klimakterie-
besvär på samma sätt. Ett frågeformulär fylls 
i, och sedan får kvinnan berätta vad som be-
kymrar henne mest med tillståndet. Pernilla 
Ny ställer sedan frågan ”vad vill du att vi fo-
kuserar på idag?”. Hon berättar om hur krop-
pens normala fysiologiska förändring ser ut, 
och ger råd till kvinnan framför sig om hur 
just hon kan försöka lindra sina symptom. 

PERNILLA NY BETONAR att målgruppens 
behov är komplexa. Många kvinnor i åldern 
runt klimakteriet har utmanande situatio-
ner. Kanske är föräldrarna gamla och sju-
ka. Barnen bor fortfarande hemma, och så-
väl de som hemmet ska hinnas med. Jobbet 
kan vara påfrestande. När könshormonerna 
samtidigt sjunker kan det bli övermäktigt, 
inte minst för alla som redan lever med en 
depression. 

KLIMAKTERIET, MENOPAUS 
OCH KVINNORS HÄLSA

Kursen riktar sig till de som möter 
kvinnor i sin professionella var-
dag, till exempel barnmorskor, 
 fysioterapeuter, distriktssköter-
skor och läkare. 

Även de som allmänt vill för-
djupa sin kunskap och lära sig mer 
om olika aspekter av hälsa och 
vård under klimakteriet. 

Kursen är internetbaserad utan 
obligatoriska träffar.

– Att då få tala med någon som är insatt 
i ämnet och kan bringa lite ordning i allt som 
upplevs beskrivs av dem jag möter som jät-
teviktigt. Varje kvinna behöver få med sig en 
strategi för hur hon går vidare. Ibland blir det 
aktuellt att rekommendera även annan vård.

ERIKA SVANTESSON

Pernilla Ny är ansvarig för den populära kursen om klimakteriet. foto: åsa hansdotter

KLIMAKTERIEBESVÄR

• Klimakteriet är en period som 
äger rum före och efter den sista 
menstruationsblödningen, meno-
pausen. Klimakteriets längd kan 
variera från ett par månader till 
över tio år och kan orsaka besvär 
kopplade till en minskad produk-
tion av könshormonet östrogen.

• Värmevallningar och svettningar 
samt torra och sköra slemhinnor 
i underlivet är vanliga besvär, 
liksom sömnproblem, nedstämd-
het, led-, muskel- och ryggvärk, 
trötthet samt sexuella besvär .

• Upplevelsen av klimakteriet är in-
dividuell. Behandlingen utgår från 
kvinnans upplevelse av hur livskva-
liteten påverkas av besvären.

(Källa Socialstyrelsen)
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Litet som stort, hela tiden pågår arbetet på universitetet och 
vid sidan av kärnverksamheten jobbar många andra yrkes
grupper. En onsdagsförmiddag i januari träffade LUM några 
av alla anställda för att höra vad de håller på med.

Onsdag förmiddag 
den 18 januari 

Ståendes i strumplästen sveper 
 Claudia Janmaat moppen över den 
vita golvduken i fotostudion. Hon är 
en av fem medarbetare i Servicegrup-
pen vid IKDC och idag har hon städ-
ning på schemat tillsammans med 
kollegan Linda Nilsson.

– I fotostudion städar vi särskilt 
varsamt eftersom utrustningen är 
ömtålig, säger Claudia Janmaat.

Utöver städning delar Servicegrup-
pen på arbetsuppgifter som vaktmäs-
teri, posthantering, fikabeställningar 
och bokning av salar. De bemannar 
också receptionen där de tar emot 
besökare och hjälper arkitektur- 
och designstudenterna med olika 
ärenden, som exempelvis att boka 
fotostudion.

Många av kollegorna på IKDC 
beskriver Servicegruppen som ett kitt 
i verksamheten.

– Vi rör oss i hela huset och lär 
känna alla. De spontana mötena ger 
oss energi som gör det kul att vara på 
jobbet, säger Linda Nilsson.

TEXT: JESSIKA SELLERGREN
FOTO: PERNILLA DAWS

Designcentrum

Storstädning

Claudia Janmaat och Linda Nilsson.



LUM NR 1 | 2023     17

Så här dags är det ganska tomt på studenter i Konsthög-
skolans verkstäder. 

– Det är lite tidigt för dem, säger Ariel Alaniz som tar till-
fället i akt och tittar till maskinerna och utrustningen. 

Här i metallverkstaden är det ”engelska hjulet” som får 
lite omtanke. Det är i den maskinen som plåten bearbetas 
och formas för att så småningom – kanske – bli en skulptur.

Ariel Alaniz, som lärde sig svetsa redan som 13-åring av 
sin pappa i Buenos Aires, rör sig fritt mellan verkstäderna för 
metall, trä, gips och keramik som han ansvarar för. Han ger 
kurser och handledning i svetsning och är mycket noga med 
säkerheten.

– Det är farliga maskiner och vassa plåtar. Tio fingrar in 
och tio fingrar ut!

Han ritar också verkstäderna i Konstnärliga fakultetens 
nya lokaler i Varvsstaden. De växer fram med hjälp av 3D-
teknik.

– Det är viktigt att ta hänsyn till hur studenterna rör sig 
när de jobbar där, säger Ariel Alaniz som ser fram mot den 
kommande samlokaliseringen. 

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

Konsthögskolan

Verkstadsinspektion

Det är lugnt på SOL-biblioteket vid tiotiden den här förmid-
dagen. Några enstaka studenter pluggar och lånedisken 
är tom när Anja Hoppe, ämnesbibliotekarie på HT-bibli-
oteken, kommer skyndande till sitt arbetsrum från ett 
möte om kvalitetsdialoger. Rummet är inbjudande med 
ett organiserat virrvarr av böcker och krukväxter. 

– Nu ska jag fixa med fjärrlånebeställningarna från 
andra bibliotek i världen och Sverige, säger hon.

Annars är Anja Hoppes största arbetsuppgift att 
stödja och utbilda lärare, studenter och forskare i hur 
man effektivast söker information. 

Hon berättar att en större ombyggnad planeras till 
sommaren, som ska göra miljön vid lånedisken mer väl-

komnande.
– Vi gör också sista rycket i en omställning till ett globalt 

uppställningssystem, från bokstavs- till sifferkombinationer, 
 säger hon och visar på en av bokryggarna. Ett arbete som bör-
jade inför flytten till LUX 2014.

TEXT & FOTO: GISELA LINDBERG

SOL-biblioteket

Fjärrutlåning 

ONSDAG FÖRMIDDAG DEN 18 JANUARI

Anja Hoppe.

Ariel Alaniz.
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Ett planerat styrgruppsmöte är inställt och istället har 
Susanne Norrman, avdelningschef på sektionen Externa 
relationer, ägnat en stund på morgonen åt ett projekt 
som utvecklar öppna digitala kurser för yrkesverk-
samma. När LUM knackar på håller hon på att mejla en 
lärare på LTH om cirkulär byggindustri. 

– Just de här kurserna handlar om klimatomställ-
ning. Det kan vara moocar eller seminarieserier utan 
examination.

– Det är så roligt att jobba med livslångt lärande. Jag 
brinner för att man ska kunna få en andra chans i livet.
Eftermiddagen ska hon ägna åt ett annat projekt kallat 
”En ingång till det breda universitetet” vars syfte är 
att underlätta för presumtiva studenter att hitta rätt 
utbildning på webben.
– Sen har jag fyllt min dag. 

TEXT & FOTO: JAN OLSSON

Externa relationer

I en av hangarerna vid Campus Ljungby-
hed möter vi Björn Wallinius. Han har en 
bakgrund som flygtekniker och arbetar nu 
med bland annat organisationsutveckling 
och utbildning. 

– För att säkerställa flygsäkerheten 
behöver utrustningen inspekteras, under-
hållas och repareras, säger han medan han 
kontrollerar ett av delsystemen. 

Han beskriver varför autonomi, hållbar-
het, affärsutveckling, mänskliga faktorer, 

Ljungbyhed

juridik samt gränssnittet mellan människa 
och maskin är några av de relaterade områ-
dena. Framför honom står det obemannade 
luftfartyget som har haft en central del i 
Vinnovas utlysning för drönare i klimatets 
tjänst. 

– Tillsammans med energivetenskaperna 
har vi undersökt tillämpningen av vätgas 
för att uppnå avsevärt längre flygtider, 
berättar han.

TEXT & FOTO: RIKARD TYLLSTRÖM

Säkerhetskoll

 Kursutveckling

Malin Zillinger, universitetslek-
tor på Institutionen för tjänste-
vetenskap är på väg in i sal U202 
på Campus Helsingborg. 

– Nu ska jag föreläsa för 
studenterna på masterprogram-
met i Service Management 
på kursen ”Methods in Social 
Science”. Just idag ska vi prata 
om Research Design. Vi försöker 
att bygga en bro mellan den 
abstrakta vetenskapsteorin och 
de praktiska metoderna.

– Under våren ska det bli ro-
ligt att fortsätta träffa studen-
terna här på Campus, framför 
allt masterstudenter, men också 
de på kandidatprogrammet. 
På forskningsfronten ska jag 
jobba vidare med ett projekt 
som fokuserar på metoder inom 
turismforskning. Vi kommer 
också fortsätta att utveckla vår 
turismforskargrupp på institu-
tionen, ett viktigt arbete som 
jag ser fram emot.

TEXT & FOTO: JULIA LUTTRUP

Brobygge
Campus Helsingborg

ONSDAG FÖRMIDDAG DEN 18 JANUARI

Malin Zillinger.

Björn Wallinius.

Susanne Norrman.
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Lektor Magnus Ring äntrar Sociologiska institutio-
nens kök direkt från tåget. Han läste sina jobbmejl 
innan han gick hemifrån, så under resan från Malmö 
funderade han på om det egentligen är så kul att 
pendla och att folk klär sig lustigt om vintern. Snart 
ska han på möte med gruppen som arbetar med 
institutionens tillfälliga flytt från kvarteret Paradis 
till Allhelgonaskolan (gamla Socialhögskolan). Efter 
lunch ska studenter berikas med kunskap om Max 
Weber och den protestantiska etiken.

– Det handlar om kapitalismens framväxt och ska 
lämpligtvis kontrasteras mot Karl Marx nästa vecka. 
Det ser jag fram emot.

Sist på dagen blir det administration och att 
skriva ansökningar om forskningsanslag.

– Det är en dag som rymmer mycket av en 
akademikers vardag: möten, admin, undervisning, 
ansökningar.

TEXT & FOTO: THEO HAGMAN-ROGOWSKI

Sociologiska institutionen

Flyttmöte

På Neurokirurgen i Lund pågår bland annat 
utbildning den här förmiddagen.

Genom att smärtstimulera patienten (spelad 
av undersköterskan Siv Pålsson) med ett tryck på 
en ansiktsnerv kan man bedöma medvetandegra-
den. Nils Ståhl, överläkare i neurokirurgi på Lunds 
universitetssjukhus och forskare vid LU, instruerar 
Cliodhna Whittle, läkarstudent från University 
College i Dublin. 

Cliodhna Whittle är i Sverige genom nätverket 
Universitas 21 och har fått möjlighet till fyra veck-
ors praktik på Neurokirurgen under sina studier. 

– Jag gillar verkligen svensk sjukvård som är 
mer effektiv och mindre hierarkisk än i Irland. 
Teknologin för hjärn kirurgi är också mer utveck-
lad här, säger hon.

TEXT & FOTO: ÅSA HANSDOTTER

Neurokirurgen

Handledning

ONSDAG FÖRMIDDAG DEN 18 JANUARI

Nils Ståhl, Cliodhna Whittle och Siv Pålsson.

Magnus Ring.



20                          LUM NR 1 | 2023

Strax efter klockan 10 står Sasha Panasenko 
i Ekonomihögskolans filmstudio och för-
bereder, justerar och kontrollerar. Ljudet 
kärvade lite vid en tidigare inspelning, men 
nu ska allt vara ordnat. Hon ska producera 
en instruktionsfilm till ett projekt för alum-
ner om hur de kan filma sig själva. 

Vissa dagar delar hon sin tid mellan kon-
toret, poddrummet och filmstudion, men 
idag är det film som gäller. Efter alumner-
nas film så ska hon producera en serie korta 

Ekonomihögskolan

Samhällsvetenskapliga fakulte-
tens internationella koordinator 
Lu Yi Nilsson har drop-in i Gamla 
kirurgens bottenvåning, något 
som hon eller hennes kollega 
har en gång i veckan. Den mest 
intensiva veckan, Orientation 
Week, är över och just nu är 
mottagningen tom. Femtio nya 
studenter har kommit den här 
terminen, vilket innebär att det 
sammanlagt finns 110 interna-
tionella studenter som potenti-
ellt skulle kunna dyka upp.

– De som kommer till drop-in 
vill ofta ha ett studieintyg inför 
hemresan eller hjälp med något 
litet och konkret, säger Lu Yi 
Nilsson.

Majoriteten av studenterna 
är Erasmusstudenter från Euro-
pa. Utanför Europa kommer de 
flesta från Singapore, Taiwan, 
Hongkong och Kanada. Den här 
terminen har Rättssociologen 
tagit emot ett gäng studenter 
från Uzbekistan och det senaste 
året har antalet studenter från 
Ukraina ökat. 

TEXT & FOTO: ULRIKA OREDSSON

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten

videor med tips om hur man kan skriva ett 
snyggt CV och om vad man ska tänka på vid 
anställningsintervjuer.

Sasha Panasenko som själv är från Kiev 
har arbetat som grävande journalist för 
ukrainsk TV och därefter som producent. 
Under våren 2022 lämnade hon krigets 
Ukraina och sedan i somras ansvarar hon 
för Ekonomihögskolans filmstudio och 
poddstudio.

TEXT & FOTO: PETER KJÄLLKVIST

Filmproduktion

Dropin

Studievägledare Lotta Persmark på Biologiska institutio-
nen lyssnar uppmärksamt. Mitt emot henne sitter den 
tyskamerikanska masterstudenten Leoni Walderich, 
som har bokat tid för att diskutera sina kommande 
studieval inom zooekologi och närliggande ämnen. 
Tillsammans utforskar de vilka kurser som kan vara 
lämpliga för olika karriärvägar.

Lotta Persmark tipsar också om intressanta forsk-
ningsprojekt där det finns möjlighet för studenter 
att göra fältarbete. Leoni Walderich får namn på flera 
forskare och även råd kring hur hon kan tänka vad gäller 
balansen mellan fält- och labbarbete samt värdet av att 
göra flera olika projekt jämfört med ett längre. Inspiration 
och framtidsplaner fyller rummet.

TEXT & FOTO: LENA BJÖRK BLIXT

Biologiska institutionen

Framtidsplanering

ONSDAG FÖRMIDDAG DEN 18 JANUARI

Sasha Panasenko.

Lotta 
Persmark.

Lu Yi Nilsson.
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listan.

Hur ska EU hantera framtida kriser på bättre 
sätt än hittills? Finns det värden som aldrig 
får åsidosättas? Medicinetikern NilsEric 
Sahlin har varit vice ordförande i European 
Group of Ethics som tagit fram krishante
ringsråd baserade på vetenskap och etik till 
EUkommissionen.

Fem råd till EU 
för att hantera kriser

Regeringar har en moralisk skyldighet att bekäm-
pa fattigdom och ojämlikheter i världen. I länder 
med stor ojämlikhet och fattigdom är det svåra-

re att hantera kriser. Detta är en mycket stark rekommen-
dation – bekämpar man fattigdom och ojämlikhet kan man 
förhindra att kriser blir onödigt djupa och komplicerade.

Solidaritet ska vara den vägledande principen för 
all strategisk krishantering. Man måste stärka de 
institutioner som arbetar för solidaritet, såväl i de 

olika medlemsländerna som i unionen i stort och globalt. 

Resurser ska fördelas jämlikt. Principen om alla 
människors lika värde måste vara utgångspunk-
ten vid fördelningen. Inte minst gäller det resurser 

inom hälso- och sjukvård under en pågående kris. Man ska i 
första hand satsa på dem som har störst behov och fördela 
jämlikt mellan dessa. 

Krishantering måste bygga på god forskningskom-
munikation. Under pandemin hände det att en-
staka studier lyftes fram trots att de inte granskats 

fullt ut. Krishanteringen måste vara ärlig och transparent 
och baseras på god vetenskap och god kommunikation.

Förklara alltid varför en åtgärd vidtas. Det är 
jätte viktigt att myndigheter talar om varför något 
ska göras, men också på vilken värdegrund en re-

kommendation eller ett beslut vilar. Man kan aldrig fatta 
ett beslut eller en rekommendation baserat på enbart ve-
tenskap – utan värderingar blir det inga beslut. Värdet kan 
vara att beslutet räddar liv eller att hälsan blir bättre.

TEXT & FOTO: JAN OLSSON
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Medicinetikern 
Nils-Eric Sahlin.
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Fusk, brott mot god forskningssed och till och med förtal av kollegor före
kommer på olika nivåer inom akademin. Ibland upptäcks det, men inte 

alltid. LUM har pratat med visselblåsaren Magnus som anmälde en kollega.

22                   LUM NR 1 | 2023

il
l:

 lu
m

in
a

ti
o

n
/m

o
st

ph
o

to
s

Magnus anmälde sin kollega för 
brott mot god forskningssed och 
för vedergällning mot hans person. 
Trots att han inte ångrar sin anmä-
lan, blev situationen mer påfrestan-
de än han hade kunnat föreställa sig. 

– Att det blev en fällande dom känns som en 
stor lättnad. Men att det skulle påverka mig 
så mycket som det har gjort, trodde jag inte. 
Jag har nog sett mig själv som lite tuffare, 
men under utredningstiden gick jag ner sex 
kilo på grund av stressen. 

Som forskare hade Magnus tillsammans 
med flera andra medförfattare samarbetat 
i ett större forskningsprojekt. Redan un-
der sammanställningen av det initiala ma-
nuskriptet uppstod svårigheter att komma 
överens, men efter omfattande diskussio-
ner skickades ett manuskript slutligen in för 
bedömning. 

När tidskriften skickade tillbaka texten 
för omarbetning till den korresponderande 
författaren, fick varken Magnus eller övri-
ga medförfattare information om detta. De 
fick inte heller ta del av den slutgiltiga ver-
sionen som sändes in till tidskriften. Plötsligt 
fick Magnus helt enkelt ett brev från tidskrif-
ten att publikationen var accepterad. Trots 
att Magnus kontaktade den korresponde-
rande författaren och bad att få diskutera 
det som hänt, fick han inget gensvar. Tvärt-
om vände sig flera kollegor mot honom och 
Magnus upplevde att de baktalade honom 
inför andra medarbetare.

– Som forskare får man inte bete sig så, 
utan måste kunna ta en diskussion när nå-
got har gått fel. 

 Genom prefekten på institutionen fick 
Magnus kontakt med den vetenskapliga 
ombudsmannen, som bekräftade att det 
som skett var ett brott mot god publika-
tionssed. Magnus beslöt sig då för att göra 
en anmälan – dels för brott mot god forsk-
ningssed, dels för det förtal som han upp-
levde som kollegornas hämnd mot honom. 
Anmälan följdes av många sömnlösa nätter, 
då Magnus funderade på om han gjort rätt.

 – Det tog mycket kraft att vara i konflikt 
med kollegorna. Men samtidigt anser jag att 
jag har ett starkt rättspatos och jag ångrar 
inte att jag anmälde. 

 Efter flera månaders utredning blev det 
en fällande dom för brott mot god forsk-
ningssed. Däremot blev det ett frikännande 
för de hämndaktioner som Magnus upplevt 
från sina kollegor. 

 – Beslutet var ändå en lättnad och jag 
fick bra stöd från både min prefekt och den 
vetenskapliga ombudsmannen. Visst läm-
nar det en bitter eftersmak att sam arbetet 
med kollegor som man jobbat med i åratal 
inte fungerar. Samtidigt bygger vetenskap-
liga arbeten på att man är noggrann, och 
det är allas ansvar att se till att det förblir så. 
Jag vill känna mig stolt över att jag arbetar 
på universitetet.

ÅSA HANSDOTTER

FOTNOT. Magnus heter egentligen någon-
ting annat

Vem vågar blåsa i visslan?

Anmälde kollega – blev utfrusen
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Plagiat, otillåtet samarbete med 
kompisar eller förbjudna hjälp-
medel. Det är de topp tre student-
fusken som blivit mest anmälda på 
LU under pandemin. Men frågan 
är om det handlar om uppsåt att 
fuska, eller helt enkelt är en ny 
 pedagogisk utmaning för lärarna?

– Jag fuskade själv mig till ett godkänt  betyg 
i franska när jag gick på gymnasiet och har 
stor förståelse för den lockelse och press 
man kan känna för att bli godkänd och kom-
ma vidare i utbildningen.

 Det säger Elin Bommenel, universitets-
lektor och ledare för det projekt vid LU som 
ska samla information om hur fusket ser ut 
och försöka förebygga det. Anmälningar-
na har ökat med 100 procent under 2020 
och 60 procent under 2021. Det är lätt att 
koppla det till pandemin, men Elin Bomme-
nel tror att det kan handla om något större 

Att lära studenter göra rätt ska stävja fusk 

Sedan 2010 har LU hanterat ett 70-
tal ärenden av oredlighet i forsk-
ning, varav 13 lett till fällande dom. 
Göran Sandberg, professor vid LTH, 
har lett arbetet sedan starten och 
har under årens lopp fått många 
frågor om vad det innebär att göra 
en anmälan. Sedan årsskiftet är Bo 
Ahrén ny ordförande i Nämnden för 
utredning av avvikelser från god 
forskningssed.

– Självklart är det en påfrestande process att 
anmäla en kollega för fusk, inte minst för att 
det kan ta upp till ett år innan utredningen är 
klar. Samtidigt har de flesta som överväger 
att anmäla funderat på det länge och tyck-
er att det är viktigt att göra rätt. Klago mål 
är sällan hjärnspöken, utan drar man igång 
en sådan här process finns skäliga misstan-
kar om oredlighet, säger Göran Sandberg.  

Klagomål är sällan hjärnspöken
Sedan 2020 finns den statliga myndig heten 
Nämnden för prövning av oredlighet i forsk-
ning (Npof). Npof hanterar ärenden som 
handlar om fabrikation, falsifikation och pla-
giat och har sedan starten utrett ett 15-tal 
ärenden som berör LU. Övriga ärenden han-
teras nu av LU direkt i Nämnden för utred-
ning av avvikelser från god forskningssed. 
Men det finns också det som faller utanför 
de båda nämndernas ansvarsområden, men 
kan vara allvarligt för enskilda individer.

– Det som skaver i vardagen där till exem-
pel synen på vad som är eget material och 
vad som är gruppens kan variera. Innan det 
går för långt kan man ta hjälp utifrån. Det 
finns vetenskapliga ombud på varje fakultet 
som kan vara en oberoende part vid ett ”var-
dagsskav”. Genom att konsultera dem kan 
man kanske redan i ett tidigt skede, stoppa 
brister i den goda vetenskapliga seden.

ÅSA HANSDOTTER

än så. Kanske står vi inför en förändring av 
moral, säger hon, där dagens studenter vär-
derar saker på ett annat sätt än tidigare. De 
har också nya sätt att lära sig på, genom att 
instruera sig själva och jobba tillsammans. 
Lärarna har inte hängt med där. 

– Vissa plagiat beror på att studenterna 
inte vet hur de ska redovisa och använda den 
information som de har fått genom att till ex-
empel titta på en Youtube-video  eller genom 

att citera gemensamma  digitala  anteckningar 
från studiegruppen. De kan vara osäkra på 
sina egna förmågor och tycka att någon an-
nan har sagt det mycket bättre. Vi lärare mås-
te få grepp om den förändring som sker och 
hjälpa dem att fundera över sina värderingar 
och använda informationen rätt.

I december 2022 släpptes ChatGPT eller 
OpenAi – en chatbot som är programmerad 
att producera innehåll. Chatboten är bra på 
att förstå vad som är viktigast i en text och 
på att strukturera information, men den kan 
inte dra egna slutsatser. Sedan ChatGPT lan-
serades har Elin Bommenel fokuserat alltmer 
på AI-fusk och menar att det är viktigt att 
lärare lär sig hur tjänsten fungerar. 

– Istället för pekpinnar måste vi göra det 
lätt för studenterna att lära genom att göra 
rätt och att det lönar sig, så att de får den 
kompetens som de behöver i sitt framtida 
yrkes liv. Det är en tuff pedagogisk  utmaning.

 TEXT & FOTO: ÅSA HANSDOTTER

VISSELBLÅSNING – DETTA GÄLLER

• Från och med sommaren 2022 
ska offentliga arbetsgivare med 
minst 50 anställda ha en intern 
visselblåsar funktion. Universitetets 
interna kanal nås via länken https://
portalbas.adm.lu.se/rapportering-
om-missforhallande 

• Den nya lagen stärker skyddet för 
visselblåsare och sänker tröskeln för 
vad man kan visselblåsa om. Vissel-
blåsare ska skyddas av tystnadsplikt 
och sekretess. 

• För att undersöka vilken typ av stöd 
de personer som är påverkade av en 
anmälan behöver, har en utred-
ning tillsatts på LU. Utredningen 
beräknas vara klar under våren 2023 
och ligga till grund för universitets-
gemensamma riktlinjer. 

Elin Bommenel tycker att lärarna måste göra 
det lätt att göra rätt för studenterna. 
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Det Linda Stråhle inte vet om 
insidan på pianon och flyglar 
är inte värt att veta. 
    Hennes väl utvecklade gehör 
och fingerfärdighet ledde 
henne till yrket som piano
tekniker och stämmare. Och 
på Musikhögskolan kan hon 
vara där instrumenten finns 
istället för att resa runt.

Sprider god stämning på jobbet
– Att slippa resandet uppskattar jag mycket, 
säger Linda Stråhle, vars yrkeskollegor van-
ligtvis lever ett kringflackande liv. 

Här på Musikhögskolan har hon sextio 
flyglar och lika många pianon att ta hand 
om. Hon har också sin ”baby”, den stora 
flygeln på Palladium där Musikhögskolan 
ibland hyr in sig för konserter. 

– Det handlar om enorma värden, säger 
hon. En konsertflygel tar ett år att tillverka 
och kostar kring tre miljoner.

ATT TITTA IN i pianoverkstaden är spän-
nande. Den svarta Steinwayflygeln glänser 
och under locket skimrar strängarna i me-
tall och hammarna som styrs av tangenterna 
är i vackert ljust trä. Allt andas kvalitet och 
finmekanik och historia. Som om tiden har 
stått stilla. 

– En flygel är en väldigt genomtänkt pro-
dukt, säger Linda Stråhle. Den kom under 
första hälften av 1700-talet då man provade 
att sätta filthammare i en cembaloliknande 
instrumentkropp och har sedan sett ungefär 
likadan ut sedan 1880. 

När det gäller pianon är det annorlun-
da. Musikhögskolan har många olika typer, 
från de äldsta modellerna till elpianon och 
syntar. 

Som pianotekniker är Linda Stråhle rätt 
ensam i sitt skrå, men ingår i en avdelning 
med flera tekniker. Hon har också mycket 
kontakter med studenter och lärare som 
hon servar och underhåller instrumenten åt. 

– Jag får mycket ros och tycker det är ro-
ligt med studenterna, men jag är nog rätt 
anonym och tycker om att jobba ifred, sä-
ger hon.

ATT STÄMMA ETT PIANO eller en flygel är 
ett ganska monotont och högljutt arbete. 
Det handlar om att arbeta sig igenom cir-
ka 230 strängar fördelat på 88 tangenter. 
Öronproppar är ett tacksamt skydd och en 
stämning tar fem kvart. Linda Stråhle stäm-
mer instrumenten direkt före varje konsert 
och gör en teknisk kontroll.

– Ett piano eller en flygel ska vara inbju-
dande att spela på och ha en jämn klang-
utveckling, säger hon. 

 folk.

Som med andra små hantverksyrken 
är det inte längre så lätt att utbilda sig till 
piano tekniker och stämmare. Den enda hel-
tidsutbildningen fanns vid Oskarshamns Folk-
högskola och vid Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm, KMH, finns det en utbildning på 
deltid. Linda Stråhle har ett visst samarbete 
med KMH och funderar på att starta en kurs 
i Malmö i samarbete med dem. Själv utbilda-
de hon sig i Leksand och på Steinway & Sons 
i Hamburg och hon tycker att det är en för-
del att kunna spela piano och förstå musiken 
när man ska stämma ett sådant instrument.

– Jag trodde att jag skulle bli musiker och 
gick musiklinjen på gymnasiet i Kristianstad. 
Men min pianolärare tyckte att jag skulle bli 
pianotekniker eftersom jag hade ett sådant 
gehör, berättar hon. 

Och musiker blev hon i alla fall! Hon både 
spelar och sjunger, jazz och blues, i ett lo-
kalt band i Höör där hon bor. En musikhög-
skola blev det ju också och har så varit se-
dan tjugo år då Linda Stråhle började jobba 
här i Malmö.

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

Linda Stråhle ansvarar för att hålla Musikhögskolans alla pianon och flyglar stämda.
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S edan Lunds Stamcellscentrum in-
rättades som ett strategiskt forsk-
ningscentrum har man blivit en av 
de starkaste forskningsmiljöerna i 

Europa med över fyrtio forskargrupper. Må-
let är att ta fram stamcellsbaserade behand-
lingar som förändrar livet för patienter med 
allvarliga och obotliga sjukdomar. I år firar 
centrumet tjugoårsjubileum.

– Under åren som gått har vi satsat på att 
rekrytera unga, internationella forskare som 
är i början av sin karriär. Forskningen har 
också blivit mer multidisciplinär och efter-
som teknologin har utvecklats så starkt har 
centrumet blivit en plattform som erbjuder 
tekniska faciliteter för forskningsstudier på 
toppnivå, säger Zaal Kokaia, tidigare före-
ståndare för Stamcellscentrum och en av 
forskarna som varit med från starten. 

Men uppgiften att utveckla stamcells-
terapier blev tuffare än vad man först 
 trodde. Först i år – lagom till jubileet – kan 

Tack vare stamcellsforskningen förstår vi idag 
mycket mer om de tidigaste skedena i människans 
utveckling och vad som ligger bakom många av 
våra sjukdomar. Under de senaste åren har fältet 
revolutionerats med flera upptäckter som helt för
ändrat förutsättningarna för stamcellsforskningen.

Tjugo år som revolutionerat 
stamcellsforskningen

LUM NR 1 | 2023     25

Johan 
 Jakobsson, 
 nuvarande 
före stånd are 
för  Stamcells -
 centrum, 
och Zaal Ko-
kaia, tidigare 
  före ståndare 
för centrumet. 
foto: johan 
persson och 
åsa hansdotter
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1981. Ett 
forskarteam 
lyckas odla 
 pluripotenta 
 embryonala 
stam celler från 
ett musem-
bryo.  Genom 
detta börja-
de man  förstå 
de första sta-
dierna i foster-
utvecklingen.

1900-talets 
början. 
Hypotesen läggs 
fram att blodets 
alla celler här-
stammar från 
en gemensam 
stamcell.
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1885. Upptäckten att 
sjöborrsembryo består av 
två celler som kan bilda en 
hel sjöborre och alltså är 
totipotenta – det vill säga 
kan generera varje celltyp 
i det tidiga embryot.

1960-talet Blodstam-
cellernas existens bevisas 
 genom transplantation av 
ny benmärg till möss. 
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1962. John B. 
 Gurdon bevisar att 
specialiserade cellers 
identitet kan föränd-
ras genom att ersät-
ta cellkärnan hos ett 
grodägg med cell-
kärnan från grodans 
tarmcell. Gurdon 
fick 2012 Nobelpri-
set tillsammans med 
 Yamanaka för sin 
upptäckt. 
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1975. Den 
första svens-
ka stamcells-
transplan-
tationen på 
människa. 
Då kallades 
det för ben-
märgstrans-
plantation.
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två terapier omsättas i verkligheten i klinis-
ka prövningar. Det handlar om stamcells-
transplantation för Parkinsons sjukdom och 
genterapi för Diamond Blackfans-anemi – 
en medfödd och sällsynt blodsjukdom som 
orsakar blodbrist.

– När Stamcellscentrum startade hade 
man svårt att övertyga kommersiella före-
tag om att ta forskningsfynden vidare till kli-
nik. Det är dock mycket viktigt att vår forsk-
ning i slutändan leder till nya behandlingar 
på människor. Det är ju trots allt det som 
är målet med vår forskning, säger  Johan 
 Jakobsson nuvarande föreståndare för 
Stamcellscentrum. 

Under åren som gått har man lärt sig 
mycket om vikten av att etablera samar-
beten både med privata aktörer och hälso- 
och sjukvården. Forskningsfältet har mog-
nat och man är på väg mot nya rutiner och 
kontroll av hela forskningskedjan med ett 
stort antal startup-företag inom Sveriges 
gränser. 

ETT ANTAL REVOLUTIONERANDE upptäck-
ter har även gjort utvecklingen av nya av-
ancerade terapiläkemedel (Advanced Th-
erapy Medicinal Products – ATMP) möjlig. 
Detta är inte de klassiska pillren som man 
hämtar ut på apoteket, utan läkemedel 

som istället baseras på celler, gener eller 
vävnader.

– Det har skett en enorm förändring un-
der senare år. Eftersom många läkemedels-
företag nu fokuserar på ATMP finns det 
pengar för att utveckla nya terapier för sjuk-
domstillstånd som det tidigare inte funnits 
behandling för. Nästa steg är att regelverket 
måste anpassas till en helt ny arena av tera-
pier, och broar behöver byggas från alla håll 
– från forskare och hälso- och sjukvården 
till politiker, företag och läkemedelsverk, så 
att möten ska kunna ske, säger  Johan Ja-
kobsson.

ÅSA HANSDOTTER

”Det är dock mycket viktigt att vår forskning i slutändan 
leder till nya behandlingar på människor. Det är ju trots 
allt det som är målet med vår forskning.”

Detta har hänt 
inom stamcells-
forskningen 
sedan 1800-talet

STAMCELLSFORSKNING
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2020

2010. Ny forsk-
ningsmetod med 
3D-organoider 
gör att man kan 
studera vävnaders 
förnyelse.

2023. Kliniska 
prövningar basera-
de på stamcellsforsk-
ning startas i Lund: 
stamcellstransplan-
tation för Parkinsons 
sjukdom och gen-
terapi för Diamond 
Blackfans-anemi.

2000 och framåt. 
Forskare lyckas få män-
niskors stamceller att 
mogna ut till celler som 
liknar funktionella väv-
nadsceller och skapa till 
exempel hjärtmuskel-
celler, insulinproduce-
rande bukspottkörtel-
celler eller minihjärnor.

2006.  Shinya 
Yamanaka vi-
sar att specia-
liserade celler 
kan ompro-
grammeras 
tillbaka till ett 
pluripotent 
stadium (iPS).

2000. Den 
första NGS-
tekniken 
lanseras. 

1990-talets början. 
Provbitar av hornhinnor 
 odlas i laboratoriet. Några 
år senare gjordes de första 
transplantationerna av horn-
hinnor på människor.

2000-talet. Stam-
celler påvisas i så gott 
som alla organ.
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2012. Gensaxen CRISPR upptäcks.

1997. Världens 
första  klonade 
däggdjur,  fåret 
Dolly, föds. Hon 
härstammade 
från en bröst-
vävnadscell, vars 
cellkärna ersat-
te cellkärnan i en 
äggcell.
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upptäckter som ändrat 
förutsättningarna för 
stamcellsforskningen

4 1. INDUCERADE PLURIPOTENTA 
STAMCELLER (IPS-CELLER)
Genom att till exempel ta en bit hud och 
tillsätta fyra gener, kan man få hudcel-
len att gå tillbaka i utveckling till en så 
kallad inducerad pluripotent stamcell, 
en iPS-cell. När hudcellen väl blivit en 
iPS-cell, kan forskarna sedan med hjälp av 
olika molekyler och protein, styra cellens 
utveckling till att bli vilken cell som helst i 
kroppen. 

2. CRISPR-CAS9
Är en gensax som kan användas som en 
metod för genmodifiering. Gensaxen 
finns naturligt i vissa bakteriers immun-
försvar och förstör inkräktares DNA-kedja 
genom att klippa sönder den. Forskarna 
använder saxen för att klippa och klistra i 
gener, vilket öppnar upp för möjligheten 
att bota allvarliga genetiska sjukdomar. 

3. SEKVENSERING 
Den vanligaste sekvenseringsmetoden är 
Next Generation Sequencing (NGS). Genom 
NGS kan man snabbt bestämma den gene-
tiska koden i hela arvsmassan och ta reda 
på ordningen i DNA:t. Genom att därefter 
jämföra mot ett referensmaterial kan man 
identifiera eventuella förändringar och ge-
netiska avvikelser hos en person. Teknikut-
vecklingen har gjort att man kan göra detta 
utan de enorma kostnader som fanns initialt.
 
4. ORGANOIDER 
Är modeller av mänskliga miniorgan som 
skapas artificiellt i laboratoriet. De är 
uppbyggda av stamceller som odlas fram till 
specialiserade celler för olika förenklade or-
gan. Organoider möjliggör mer detaljerade 
studier av vävnadsförnyelse, och för därmed 
stamcellsforskningen ett steg närmare 
framtida behandlingar. Nervceller som skapats från stamceller.
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Det är torsdag förmiddag och dags 
för miniatyrhjärnorna att få lunch. 
Temperaturen i cellinkubatorn 
är behagliga 37 grader, perfekt 
klimat för en liten hjärna. Anna 
Falk förbereder den näringslös-
ning som cellerna behöver för att 
kunna växa. De celler som gjort den 
märkvärdiga transformationen från 
hudceller till stamceller och sedan 
till hjärnans nervceller. 

 
Den lilla modellen av hjärnan kallas orga-
noid och är uppbyggd av omprogrammera-
de inducerade pluripotenta stamceller, iPS, 
(se ruta på förra sidan) som guidats fram till 
små förenklade hjärnor. Anna Falks forsk-
ning handlar om genetiska sjukdomar i hjär-
nans nervceller – framför allt intellektuella 
utvecklingsstörningar och neuropsykiatris-

Matdags för miniatyrhjärnorna
ka diagnoser som Downs syndrom, autism 
och schizofreni. Genom att ta en hudbiopsi 
från någon som fått diagnosen autism och 
programmera om cellerna, först till iPS-cel-
ler och där efter till hjärnans nervceller, kan 
hon följa utvecklingen och jämföra med det 
som sker i en miniatyrhjärna från en person 
utan autismdiagnos.

– Hjärnan är det som gör oss till männ i-
skor, men vi vet mindre om den än om andra 
organ. Det är därför otroligt spännande att i 
våra cellodlingsskålar nu kunna följa hur den 
utvecklas i det tidiga embryonala stadiet.

PROCESSEN att programmera om hudceller 
till hjärnceller är ”enkel”. Anna Falk tillsätter 
fyra gener i cellodlingsskålen som innehåller 
hudcellerna. Med hjälp av en lipid eller en 
svag elektrisk impuls, bryts hudcellens yta 
och generna kan ta sig in. Redan efter en 

Anna Falk med celler som har omvandlats från hudceller till stamceller och sedan till hjärnans nervceller. 

Anna Falk tillför näringslösning i cellodlingen.

STAMCELLSFORSKNING
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VAD ÄR EGENTLIGEN 
EN STAMCELL?

Stamceller är ursprunget till alla 
celler i vår kropp. De kan dela sig 
obegränsat antal gånger och har 
potential att utvecklas till vilken 
typ av cell i kroppen som helst. De 
kan frysas ned, tinas upp och odlas 
under mycket lång tid. 

Det finns olika typer av stamceller: 
Embryonala stamceller finns i 
fostret och är pluripotenta. Det 
betyder att de ger upphov till alla 
blivande vävnader och kan bli vilket 
organ som helst i kroppen. De kan 
även skapa en komplett individ. 

Adulta stamceller finns i den vuxna 
människokroppen - framförallt 
i benmärgen men även i andra 
vävnader som hud, lever och fett-
vävnad. Deras uppgift är framför 
allt att underhålla och reparera 
skadade celler. 

Inducerade pluripotenta stam-
celler (iPS-celler) som tidigare varit 
”vanliga” vävnadsceller men som 
programmerat om att gå tillbaka i 
utvecklingen och återfå sina stam-
cellsegenskaper. Från att ha varit 
till exempel en hudcell, är cellen 
nu återigen pluripotent och kan 
mogna ut till alla celler i kroppen. 

dag kan man i mikroskop se att hudcellen 
börjar ändra skepnad till iPS- cell, men det 
tar ytterligare två veckor innan processen är 
klar. Därefter kan Anna Falk tillsätta speci-
fika protein och molekyler i näringslösning-
en för att byta identitet på stamcellerna till 
nervceller som bygger upp miniatyrhjärnan. 

–Det är så otroligt coolt att det fungerar 
varje gång. Att hudceller kan föryngras och 
gå bakåt i utvecklingen har fundamentalt 
ändrat vår syn på fosterutveckling och ett 
helt nytt forskningsfält har skapats.

REDAN EFTER FYRA VECKOR har iPS-cellerna 
utvecklats till en miniatyrhjärna och Anna 
Falk kan i mikroskopet följa tillväxten. Hon 
har upptäckt att nervcellerna från en person 
med autism utvecklas långsammare och ut-
skotten är kortare, jämfört med nervceller 
från en odiagnostiserad individ. I miniatyr-
hjärnan har hon även sett att antalet nerv-
celler är färre hos personer med autism. 

– Samtidigt är det svårt att dra likhets-
tecken från en cellodlingsskål till en verk-
lig och mer komplex hjärna. Det finns flera 
”räddningsmekanismer” i en riktig hjärna 

som kan väga upp när signaler och tillväxt 
går fel. 

Miniatyrhjärnan består endast av celler 
som finns i hjärnan. Nästa steg är att försöka 
konstruera blodkärlsliknande vävnader, för 
att på så sätt kunna bygga en mer komplex 
modell av en hjärna där alla delar får tillgång 
till syre och näring. Det är många forskare 
som nu försöker sig på den här typen av de-
signade vävnader.

ETT ANNAT SÄTT att använda iPS-celler är 
att odla fram nervceller från odiagnostise-
rade individer, som därefter transplanteras 
till hjärnan och ersätter skadade och sjuka 
hjärnceller. Målet är att identifiera vilka sig-
naler som är viktiga för att få fram perfekta 
nervceller och hur man behandlar de som 
är felreglerade. 

– Det skulle innebära att vi skulle kunna 
behandla utvecklingssjukdomar och neu-
ropsykiatriska sjukdomar som det idag inte 
finns någon behandling för. Jag hoppas att 
min forskning är en del i att på detta sätt 
kunna revolutionera sjukvården i framtiden. 

ÅSA HANSDOTTER

”Att hudceller 
kan föryngras 
och gå bakåt i 
utvecklingen har 
fundamentalt 
ändrat vår syn på 
fosterutveckling 
och ett helt nytt 
forskningsfält 
har skapats.”

Nervceller som skapats från stamceller.
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Dags för Anna Falk att 
plocka fram "maten" 

till miniatyrhjärnorna. 
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Tina Mattsson är en av tre lärare som i år fått ta emot studenternas 
pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen. Hon menar att 
det finns många sätt att lyckas pedagogiskt. Men grunden tror hon 
är att vara engagerad i sitt ämne. Oengagemang smittar.

Det är en regnig januaridag när 
LUM träffar Tina Mattsson i So-
cialhögskolans ”nya” lokaler på 
Allhelgona kyrkogata. Att stiga 

in i den stora entrén är att färdas tillbaka i ti-
den då lasarettsköket låg här. Väggarna är 
helt kakelklädda vilket ger en speciell retro-
atmosfär. I övrigt är allt nyrenoverat och man 
har varit noga med att skapa bra studiemiljö-
er för studenterna. Tina Mattsson möter upp 
i entrén och vi tar den långa, snirkliga trap-
pan upp till hennes arbetsrum med fönster 
som vätter ut mot Allhelgonakyrkan. 

 – Ja, jag är helt klart nöjd med utsikten, 
säger hon. 

 I GRUNDSKOLAN var Tina Mattsson en gan-
ska medelmåttig elev. Hon satt inte längst 
bak och gungade på stolen, men gjorde det 
hon behövde och var oftast ganska oinspi-
rerad. Inte förrän på gymnasiet hittade hon 
”sina” ämnen med filosofi, samhällsveten-
skap och historia. Hennes historielärare, 
Lars-Erik Jonsson, har varit speciellt viktig 
och efter gymnasiet fortsatte de att hålla 
kontakt genom att brevväxla. Sedan dess 
har brevväxlingen fortsatt tills Lars-Erik gick 
bort för ett par år sedan.

 – Han brann verkligen för sitt ämne och 
för människors livsvillkor och förmedlade 
det på ett enormt inspirerande sätt. Lars-
Erik har varit helt avgörande för mitt enga-
gemang i frågor som handlar om orättvisor 
och diskriminering. Det är häftigt att en lä-
rare kan ha en så stor inverkan på riktning-
en i livet. 

Från medelmåttig elev 
till prisad lärare
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Prisade pedagogen 
Tina Mattsson. 
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TINA MATTSSON

YRKE: Lärare och forskare i socialt 
 arbete på Socialhögskolan.
ÅLDER: 48 år.
AKTUELL: Fått studenternas pris för 
utmärkta lärarinsatser inom under-
visningen.
PÅ LU SEDAN: År 2000. 
BOR: På landet mitt i Skåne.
FAMILJ: Sambo och två katter. 
BRA PÅ: Att få saker gjorda utan att 
överarbeta dem. 
DÅLIG PÅ: Snabba ryck. Är lång-
samtänkare och behöver tid för 
förberedelse. 
GÖR VARJE DAG: Någon form av 
fysisk aktivitet – gym, spinning eller 
yoga.
GÖR EN LÖRDAG: Vilar. Och skriver 
brev för hand till brevvänner. Det är 
ett fantastiskt sätt att reflektera och 
så härligt med vackra brevpapper.
FAVORITUTTRYCK: ”Det är som det 
är”. När det är mycket att göra, 
stora tenta högar att rätta och i 
samtal med studenter som har fått 
problem. Det kan finnas tröst i att 
acceptera läget och utgå från det. 

Fyra pedagogiska 
önskningar
1. Mer tid för att tillsammans med 

kollegor utvärdera och samtala 
kring kurser och arbete.

2. Fler tillfällen att få jobba med stu-
denter i mindre grupper och följa 
dem under längre tid istället för att 
göra enstaka gästföreläsningar. 

3. Större möjlighet att gå på djupet 
med kurslitteraturen för att kunna 
föra diskussioner med studenterna. 
Lärare behöver hjälpa studenter 
med att navigera och ge dem 
självförtroende att närma sig lit-
teraturen. 

4. Bättre balans mellan lärar- och 
forskarrollen för att de ska kunna 
befrukta varandra. 

Men emellanåt har hon varit ganska ut-
tråkad under studierna. De gånger hon blivit 
engagerad är när strukturen varit tydlig och 
hon kunnat omsätta kunskaperna i egna er-
farenheter. Men också när hon kunnat för-
djupa sig i något svårt och lösa problem. 
Det har bidragit till lusten att återvända till 
universitetet och ge sig in i forskning och 
undervisning. 

– Vikten av tydliga ramar och struktur för 
att underlätta lärandet har följt med mig i 
mina egna kurser. Och att inte försöka att 
eftersträva att bli något slags ”lärarideal”. 
Man är som man är liksom och kan inte vara 
någon annan. 

Tina Mattsson tycker att engagemang 
kan översättas i att hitta sig själv i det man 
undervisar om. Men även att finna en sti-
mulerande, gemensam ton i gruppen, trots 
att vissa studenter kommer direkt från gym-
nasiet och andra har ett helt yrkesliv bak-
om sig.

Först i slutet av sin utbildning till socio-
nom upptäckte Tina Mattsson genusforsk-
ningen och feministisk teoribildning och 
blev förundrad över att den inte kopplades 
samman med socialt arbete. Det blev driv-
kraften att återvända för att forska och där-

efter var steget inte långt till att förmedla 
kunskaper genom att bli lärare. 

– Socialt arbete är lite speciellt. För 
många studenter är det inte helt klart vad 
det innebär och därför försöker jag konkre-
tisera så mycket jag kan. Gemensamt är att 
det handlar om den enskilda människans 
möte med samhället. Om hur man förebyg-
ger sociala problem eller arbetar med dem 
när de uppstått. 

PÅ SOCIONOMUTBILDNINGEN är ofta stu-
dentgrupperna stora vilket är utmanande 
när mycket av utbildningen handlar om rela-
tioner och samtal. Tina Mattsson tycker att 
det kan vara problematiskt med storgrupp, 
när hon inte hinner lära sig mer än ett par 
av studenternas namn innan kursen är slut. 
Men hennes jobb är att försöka skapa bra 
möten även under dessa förutsättningar 
och hon blir ofta förvånad över studenter-
nas stora nyfikenhet. 

– Att studenterna samlat ihop sig för att 
nominera mig till studentkårens pedago-
giska pris gör mig väldigt rörd. Och att jag 
lyckats bryta igenom och göra ett intryck på 
dem – det är bara helt fantastiskt.

ÅSA HANSDOTTER

Tina Mattsson tog emot studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen vid 
universitetets årshögtid i januari. Övriga lärare som prisades var Lena M Jönsson vid medicinsk 
strålningsfysik och Kristiina Savin vid Institutionen för kulturvetenskaper. foto: kennet ruona



32                          LUM NR 1 | 2023

Mäter fattigdom 
med AI och satellitbilder
Att minska fattigdomen i världen är ett av FN:s främsta mål. 
Men hur mäter man utveckling av välfärd och ekonomi på ett smart 
sätt? Artificiell intelligens, AI, och satellitbilder kan göra alltmer 
effektiva och precisa mätningar, men kommer fjärranalystekniken 
någonsin att kunna ersätta tidskrävande intervjuundersökningar? 
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Ett hundratal forskare och jordbruks experter har tittat på bilder från byar i Tanzania och bedömt graden av fattigdom. Samma byar har också 
bedömts med hjälp av AI-teknik. foto: google och nframe studio's/unsplash



LUM NR 1 | 2023     33

I rika länder är BNP per capita det van-
ligaste måttet på landets välfärd. I fat-
tiga länder fungerar måttet sämre 
eftersom statistiken ofta inte är tillför-

litlig eller för att viss välfärd inte kan mätas 
i pengar. I stället mäts fattigdom i utveck-
lingsländer genom intervjuundersökningar. 
Dessa görs av stora aktörer såsom Världs-
banken och USAID och ligger till grund för 
hjälpinsatser och för att se om utveckling-
en går framåt eller bakåt i en specifik regi-
on. Men intervjumetoder är både dyra och 
tidskrävande.

– Vi, och många med oss, har på senare 
år tagit satellitbilder och AI till hjälp för att 
försöka hitta former för att på ett snabbare 
och mer effektivt sätt kunna läsa av regio-
ners och byars välfärd och utveckling, sä-
ger kulturgeografen Ola Hall som leder ett 
forskningsprojekt som ska förfina tekniken 
så att den blir mer tillämpbar.

FRITT TILLGÄNGLIGA satellitbilder har fun-
nits sedan 1990-talet då NASA bestämde 
sig för att låta forskare världen över använ-
da sig av dem. Samtidigt har användningen 
av artificiell intelligens inom bildanalys gjort 
stora framsteg.

– För den som ägnar sig åt maskininlär-
ning och bildanalys är 2012 ett märkesår. Då 
vann en AI-metod en stor och viktig tävling* 
inom bildanalys, säger beräknings biologen 
Mattias Ohlsson, som framför allt forskar 
om AI inom sjukvården, men nu även om 
användbarheten inom utvecklingsforsk-
ning. 

SEDAN ETT TIOTAL ÅR TILLBAKA har fors-
kare använt sig av nattliga satellitbilder för 
att mäta ekonomisk utveckling. Skillnaden 
mellan elektriskt upplysta rika länder och 
mörklagda fattiga regioner blir tydlig från 
rymden.

– Men enbart nattbelysning är ett trub-
bigt instrument, särskilt i den fattiga värl-
den. Det går inte att med hjälp av dessa bil-
der avgöra graden av fattigdom, säger Ola 
Hall. Däremot blir resultaten avsevärt bättre 
om man kombinerar nattbilder med bilder 
tagna på dagen.

För några år sedan fick Ola Hall och hans 
kollegor pengar till ett forskningsprojekt för 

OM PROJEKTET

Forskningen har fått finansiering 
av Riksbankens Jubileumsfond 
och Vetenskapsrådet. I projekten 
ingår förutom Ola Hall och Mattias 
Ohlsson även kulturgeograferna 
Magnus Jirström, Agnes Andersson 
Djurfeldt, Ibrahim Wahab och Göran 
Djurfeldt samt datavetaren Thor-
steinn Rögnvaldsson vid högskolan i 
Halmstad.

att förbättra metoderna för analys av satel-
litbilder över jordbrukslandskap i Afrika.

– På samma sätt som AI kan program-
meras för att klara digital ansiktsigenkän-
ning försöker vi få fram algoritmer som kan 
analysera detaljerade satellitbilder över afri-
kanska jordbrukslandskap, säger Ola Hall.

I en pågående studie låter man ett hundra-
tal forskare och jordbruks experter titta på 
bilder från byar i Tanzania och bedöma gra-
den av fattigdom. Samma byar bedöms ock-
så med hjälp av AI-teknik programmerad ut-
ifrån ett stort dataset med satellitbilder som 
forskare i Lund och Halmstad har tagit fram. 
Som referens material – eller facit om man så 
vill – används intervju undersökningar som 
gjorts på plats i byarna av den amerikanska 
hjälporganisationen USAID.

– Resultaten är förvisso bara preliminära 
men redan nu kan vi se att AI-bedömningen 
av satellitbilder är mycket mer träffsäker än 
experternas. Detta trots att experterna har 
haft tillgång till ett mer högkvalitativt bild-
material, säger Ola Hall, som förvånats över 
att maskininlärningen är så bra och pricksä-
ker som den faktiskt är.

MEN DET FINNS FLER SAKER som ger fors-
karna bryderier. Framför allt har de svårt att 
förklara vad det egentligen är som AI regist-
rerar när den utifrån satellitbilder bedömer 

graden av fattigdom i ett visst område. Är 
det vägnätet, takens byggmaterial, hur tätt 
det är mellan husen, färgen på jordarna, till-
gången på fordon, eller finns det annat som 
AI kodar in?

– Vissa parametrar förstår vi, men det 
finns ett glapp. Om maskininlärningen ska 
få tillämpning utanför vår forskning så mås-
te vi bli bättre på att förstå och redovisa 
hur AI-metoden gör sina bedömningar, sä-
ger Ola Hall, som tror att de närmaste fem 
årens forskning kommer att bli avgörande 
för om AI och satellitbilder någonsin kom-
mer att bli ett användbart verktyg för att 
mäta fattigdom och välmående i stor skala. 

ULRIKA OREDSSON

*ImageNet Large Scale Visual Recognition 
Challenge

Beräknings biologen Mattias Ohlsson och kulturgeografen Ola Hall. 
foto: kennet ruona och johan persson
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P sykologiforskaren Robert Holm-
berg och sociologen Christopher 
Mathieu arbetar i den tvärveten-
skapliga gruppen Work on Mars 

på Pufendorfinstitutet. De är inga experter 
på vare sig astronomi eller fysik, och om att 
arbeta på Mars vet de egentligen inte sär-
skilt mycket.

Att intresset för rymden är så stort tror 
Robert Holmberg har att göra med att vi 
gärna projicerar våra förhoppningar och far-
hågor på rymden samt att det ligger i män-
niskans natur, och i vår kultur, att vilja resa 
och upptäcka nya saker.

– På ett paradoxalt sätt har intresset för 
rymden växt allteftersom vi blir mer med-

vetna om hur vi är sammankopplade, 
och hur våra problem och lös-

ningar är gemensamma. 
Det är just därför som 

Mars- metaforen är 
så spännande att 

arbeta ut ifrån. 

Enligt forskarna är namnet Work on Mars 
främst en metafor för de extrema utmaning-
ar, snabba samhällsförändringar och okän-
da risker som vi kan tänkas möta i vårt fram-
tida arbetsliv på jorden.

Mars-metaforen öppnar upp för nya frå-
gor och dimensioner, och inspirerar dem att 
närma sig nya typer av utmaningar och ris-
ker som kan påverka vårt framtida arbetsliv 
och välmående, förklarar Robert Holmberg.

– Vi vet inte så mycket om att arbeta på 
Mars. Å andra sidan vet vi heller inte särskilt 
mycket om framtidens arbetsliv här på jor-
den. Pandemin är ett gott exempel på hur 
vårt liv, och inte minst vårt arbetsliv kan för-
ändras över en natt.

En gång i månaden träffar de andra fors-
kare inom alltifrån psykologi, sociologi, och 

ergonomi till genteknik och arbets- och 
miljö medicin på Pufendorfinstitutet. Allt för 
att få en bättre förståelse för, och mer kun-
skap om, olika risker och förhoppningsvis 
förbereda oss på att hantera både kända och 
okända framtida utmaningar i arbetslivet.

DE MEST UPPENBARA fysiska utmaningarna 
är såklart att vårt klimat förändras, enligt 
Christopher Mathieu. 

Personligen är han dock mer intresse-
rad av de psykosociala utmaningarna. Brist 
på autonomi, kreativitet och sociala relatio-
ner på arbetsplatsen är troligtvis det mest 
 förödande. För att inte tala om uttråkning. 
Vad händer när det som är viktigt för oss 
människor filtreras och effektiviseras bort i 
all större utsträckning?

Tar rymden till hjälp
för att föreställa sig framtidens arbetsliv – på jorden

Att resa till Mars är en nervkittlande fantasi för många av oss. Inte minst bland 
techmiljardärer, vars fascination för rymden inte tycks veta några gränser. 
Forskare såväl som företag investerar stort i att utforska möjligheterna att resa 
till rymden. I Lund har forskarna tagit det ett steg längre, i alla fall i tanken.

Psykologiforskaren Robert Holmberg och sociologen Christopher Mathieu ingår i projektet 
Work on Mars på Pufendorfinstitutet. 

Work on 
Mars- 
projektet 
handlar, trots 
namnet, om 
framtidens 

 arbetsliv på jor-
den. foto: nasa
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Just nu driver NASA det så 
kallade Artemisprogrammet, 
som har som mål att skicka 
en bemannad rymdfarkost till 
månen nästa år, och i förläng-
ningen upprätta en bemannad 
månbas. Programmet är även 
ett första steg mot att genom-
föra bemannade rymdfärder till 
Mars. 
 
LUM har frågat Karin Broberg, profes-
sor i Genetisk arbets- och miljömedicin 
och koordinator för forskargruppen 
Work on Mars vid Pufendorfinstitutet, 
om möjligheterna att leva på Mars.

Kan genteknik vara lösningen för 
att klara av ett liv i rymden?
– Mars har i princip ingen atmosfär 
 eller syre. Syre är nödvändigt för att 
människan ska leva och att tänka sig 
att enbart genteknik skulle kunna göra 
oss oberoende av syre är idag otänk-
bart. För att överleva på till exempel på 
Mars behövs alltså tekniska lösningar 
för syreförsörjning.

Vilka fysiska risker i rymden skulle 
genteknik kunna bidra till att lösa?
– Enligt vissa forskare skulle genteknik 
kunna minska fysiska risker i rymden. 
Studier på astronauter har visat att de 
utsätts för mycket strålning, förlust av 
muskel- och benmassa, förändringar i 
immunförsvar, vitaminnivåer och bak-
teriefloran. Genteknik skulle till exem-
pel kunna öka kroppens eget skydd mot 
strålskador eller produktionen av ben-
massa.

Är det möjligt att anpassa vår 
kropp för ett liv i rymden? 
– Att vara i rymden eller på en annan pla-
net innebär stor stress på kroppen, både 
fysiskt och mentalt. Att vi via naturlig 
evolution skulle kunna anpassa oss till 
ett liv på Mars verkar orimligt eftersom 
syre är nödvändigt för vår överlevnad. 
Däremot kan man tänka sig att vi skulle 
kunna aktivera eller förbättra gener via 
genteknik som gör oss mer robusta mot 
uttorkning, brist på näringsämnen, för-
ändrat immunförsvar eller hög strålning. 

TEXT & FOTO: CECILIA VON ARNOLD

OM FORSKARNA
Robert Holmberg är universitetslektor 
i psykologi och forskar främst om ar-
betslivsfrågor med fokus på ledarskap 
och arbetsmiljö. Christofer Mathieu 
är universitetslektor i sociologi och 
forskar och undervisar bland annat i 
organisations- och arbetssociologi. 

Skulle vi kunna jobba på Mars?

– Studier visar att många astronauter 
upplever problem med autonomi då arbe-
tet i en rymdfarkost ger få möjligheter att ta 
sig egna friheter. Detta är en viktig aspekt 
att ha med sig när vi diskuterar dagens och 
framtidens arbetsliv.

Forskarna är eniga om att det i vår del av 
världen inte är de fysiska aspekterna av vårt 
arbete som är den största risken.

– För många är det den psykosociala ar-
betsmiljön som är mest utmanande, säger 
Christopher Mathieu. 

Han tänker bland annat på socialarbeta-
re som dagligen möter personer i behov av 
hjälp men som gång på gång tvingas neka 
dem den assistans de behöver. 

EN ANNAN svåröverskådlig utmaning är 
tekniska innovationer. Utvecklingen av ex-
empelvis nya material kan föra med sig 
o överblickbara risker och utmaningar i fram-
tiden, menar forskarna. 

Ett par exempel är AI och VR, och såklart 
– vinterns stora bubblare – ChatGPT. Vad får 
dessa tekniker för konsekvenser för hur vi 
kommer att arbeta framöver? Hur kommer 
det att påverka vår undervisning på univer-
sitetet? Och vilka arbeten kommer bli över-
flödiga när AI kan göra arbetet åt oss?

Det är just nyfikenheten att skapa något 
nytt, testa gränserna och upptäcka nya sa-
ker som är drivkraften bakom väldigt mycket 
arbete, menar Christopher Mathieu. Ibland 
till den grad att vi inte funderar så mycket 
över riskerna, kostnaderna och konsekven-
serna.

– Det är även dessa drivkrafter som ligger 
bakom vårt arbete här på Pufendorfinstitu-
tet, förklarar Robert Holmberg. 

TEXT & FOTO: CECILIA VON ARNOLD

 Work on Mars-koordinatorn Karin Broberg svarar på tre snabba frågor.
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utbildning.

UTBYTE. Föreläsningen på skärmen 
ser ut som vilket digitalt semina-
rium som helst. Men det är ingen 
vanlig lektion. De som lyssnar bor 
i universitetsstaden Zhytomyr i 
Ukraina och deltar i en serie web-
binarier som ett tiotal forskare och 
lärare i Lund arrangerar.

En av dem som arrangerar kunskapsutbytet 
är Oksana Chernysh, dekan vid fakulteten 
för pedagogisk teknik och livslångt lärande 
vid Zhytomyr Polytechnic State University. 
Hon beskriver samarbetet som en stunds 
andrum för studenterna.

– Samtidigt som krigets kaos pågår, och 
vi gör dagliga insatser för att rädda våra fa-
miljer och hjälpa människor på flykt, så för-
söker vi också ha en vardag där vi kämpar 
för att våra studenter ska fortsätta kunna 
få utbildning.

Trots att elektriciteten svajar, och att flyg-
larm får studenterna att lämna sina skärmar 

för skydd i källaren, så ger webbinarierna 
inspiration och välbehövlig återhämtning, 
menar Oksana Chernysh.

EN AV LUNDS UNIVERSITETS forskare som 
medverkar i samarbetet är Ulrika Sandén. 
Hon disputerade för ett år sedan i innova-
tionsteknik vid LTH och har sedan dess fort-
satt att utforska hur aktiva handlingar – som 
att vara hoppfull och att låta livet vara för-

änderligt – kan hjälpa människor att finna 
trygghet vid svår sjukdom som cancer. Hon 
kallar det för att finna nuets förnöjsamhet. 
För studenterna i Ukraina delar hon med 
sig av tankesättet: att finna hopp även i ett 
mörker.

– Många av våra studenter blev så inspi-
rerade av Ulrikas seminarium att vi efteråt 
hade flera långa diskussioner. Hon visade 
oss alla hoppets kraft och hur viktigt det 

Samarbete med Lund 
ger ukrainska studenter andrum

Oksana Chernysh, Ulrika Sandén och Lars Harrysson deltar i utbytet mellan ukrainska Zhyto-
myr Polytechnic State University och LU. foto: jana gladyshuk, erik andersson och sandra jeppsson

Samtidigt som 
de ukrainska stu-
denterna  lever 
med kriget ger 
webbinarierna 
med LU inspira-
tion och välbe-
hövlig återhämt-
ning, menar 
dekanen Oksana 
Chernysh.
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PANELDISKUSSION 
OM ÅTERUPPBYGGNADEN 
AV UKRAINA

Ett tiotal forskare och lärare från 
LTH och Socialhögskolan medverkar 
i kunskapsutbytet. Den 28 februari 
arrangerar de ett panelsamtal till-
sammans med kollegor i Zhytomyr 
med fokus på återuppbyggnaden 
av Ukraina. Alla intresserade är väl-
komna att delta. Info: lu.se/calendar

SOLIDARITET. Genusstudier är 
inget man ska ägna sig åt. Sådan 
är ofta jargongen i Östeuropa 
där motståndet är stort och 
utbildningar hela tiden hotas av 
nedläggning. 

Nu gör Sociologen och Genus-
vetenskapliga institutionen 
i Lund gemensam sak för att 
stödja kollegor och utbildningar 
i öst. Särskilt fokus läggs på 
krigets Ukraina.

– Det är inte bara att man slår ner 
 HBTQ-personer på gatan, akademin är 
utsatt för hård press. Det är därför som 
den här typen av internationella projekt 
är viktiga för att genusstudier alls ska fin-
nas i en del länder. Om universiteten kan 
visa på internationellt samarbete och in-
ternationella projektpengar blir det svå-
rare för motståndarna att avveckla dem, 
säger Jan Olof Nilsson, projektledare vid 
Sociologiska institutionen.

ETT FÖRSTA MÖTE äger rum i Vilnius 
i Litauen nu i februari. Det är dit som 
många belarusiska lärare och forskare 
med inriktning på genusstudier tvingats 
fly undan förtrycket i hemlandet. 

Efter Vilnius är möten inplanera-
de vid övriga partneruniversitet: Lund, 
Tblisi i Georgien samt i Charkiv och 

Stöttar genusstudier 
i Östeuropa 

Kiev i  Ukraina. Dessutom planeras om-
kring femton föreläsningar via Zoom där 
samtliga universitet arrangerar några. 
För studenterna i Lund innebär det an-
dra perspektiv på genusfrågor och en 
inblick i förutsättningarna att bedriva 
genusstudier i andra länder. 

I projektet ingår också att utveckla en 
plattform där studenter ska kunna ta del 
av inspelade föreläsningar och litteratur. 

– Det här är inte i första hand ett 
forskningsprojekt, utan vi riktar oss 
främst mot undervisning i genusstu-
dier. Det handlar också om att generellt 
öka medvetenheten om de här frågorna 
på universiteten, säger Jan Olof Nilsson. 

Projektet startade vid årsskiftet och 
ska pågå i 18 månader. Det finansieras 
av Svenska institutet.

JAN OLSSON

är att inte ge upp, säger Oksana Chernysh.
En annan som bidragit med hopp och 

kunskap är Lars Harrysson vid Socialhög-
skolan i Lund.

– Redan före kriget hade Oksana och jag 
ett akademiskt samarbete, men i samband 
med invasionen frågade jag ”Vad behöver 
ni?” och fick svaret ”Vi behöver kunskap 
och andrum”.

UTÖVER WEBBINARIERNA, som främst ar-
rangerats av LTH om ämnen som energi- 
och vattenlösningar, elektrifiering och alter-
nativa bränslen, så har Lars Harrysson hållit 
i en kurs om socialpolitik för både svenska 
och ukrainska studenter.

– På temat frihet, jämlikhet och rättvi-
sa jobbade studenterna med gemensamma 
projekt, och som en del av examinationen 
spelade de in korta filmer med sina kam-
panjbudskap.

OKSANA CHERNYSH BERÄTTAR att utbytet 
mellan studenterna var spännande att följa.

– Mina studenter blev verkligen motive-
rade att uttrycka sina egna idéer. Och sam-
arbetet med de svenska studenterna gav 
eleverna möjlighet att testa sina tvärkultu-
rella färdigheter som behövs i ett globalise-
rat samhälle.

Trots att Oksana Chernysh känner rädsla 
och osäkerhet när hon tänker på framtiden, 
så har hon en förhoppning om att någon 
gång komma till Sverige.

– Jag måste få träffa alla människor som 
jag nu samarbetar med – utan deras enga-
gemang hade det varit svårt att se ljuset i 
mörkret.

JESSIKA SELLERGREN

Jan Olof Nilsson.

UNDERVISNING. Anmäl dig senast den 
8 mars till den högskolepedagogiska 
kursen ”Den goda föreläsningen” som 
ges i vår. Kursen vänder sig till lärare 
som redan har föreläsningserfaren-
het och vill utvecklas vidare. Kursen 
kan ingå som en valbar kurs inom den 

behörighetsgivande högskolepeda-
gogiska utbildningen och riktar sig 
främst till lärare med föreläsningser-
farenhet. 

Anmälan skickas senast den 8 mars 
2023 via din utbildningssamordnare 
eller kontaktpersonen vid din fakultet.

Bli bättre på att föreläsa
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FREDRIK EKLÖF & JONAS HANSSON (RED)
Polarisering. Idéhistoriska perspektiv 
på ett samtida fenomen 
(Nordic Academic Press) 

Polariseringen i samhället har ökat och ibland framställs det som 
ett nytt fenomen. Men är det så? I den här boken argumenterar 
åtta idéhistoriker för att polarisering är lätt att finna även i flydda 
tider. Skribenterna ger exempel från historien och beskriver hur 
konflikter och meningsskiljaktigheter som förenklats lett till po-
larisering. När den andra partens åsikter utmålas som diametralt 
motsatta till de egna fördjupas oenigheten och det uppstår en vi 
mot dom-situation som kan te sig omöjlig att överbrygga.

DICK HARRISON
Ondskans tid
En historia om trolldom och häxeri 
(Historiska Media) 

Anklagelser om häxerier och trolldom ledde till att omkring 
35 000 människor avrättades runt om i Europa från 1400- talet 
och tre århundraden framåt. Om dessa tidevarv och vad som 
möjliggjorde ondskan berättar Dick Harrison i sin nya bok. Sär-
skilt fokus ligger på Norden under 1500- och 1600-talen.

Till stor del var det människor ur de lägre sociala skikten som 
anklagades för trolltyg och häxerier. Många av dem var kvinnor. 
Angiveri, grupptryck och masshysteri var några av ingredienserna 
i det som formade ondskans tid. 

CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON
Kost för den psykiska hälsan 
(Ekström Garay) 

I ”Kost för den psykiska hälsan” redo-
gör  seniorprofessor Charlotte Erlanson- 
Albertsson för vad vetenskapen säger om 
hälsoeffekten av olika livsmedel, beroende 
på vilket hälsoproblemet är.

Boken inleds med en allmän beskriv-
ning av hälsa, smaker och ätbeteende. 
 Efter det följer specifika kapitel om vad 

Varför har du skrivit 
en barnbok?
– Jag älskar barnböcker och betydel-
sen de ofta har för barn. Jag tycker 
att det är väldigt viktigt och givande 
att inspirera barn till intresse för 
naturen. Därför handlar min bok om 
ett barn som med fantasi och ny-
fikenhet utforskar naturen där han 
bor. Samtidigt vill jag beröra känslor 
runt något som är centralt för alla 
barn – att ha en kompis.

Vad handlar boken om?
– Den handlar om en pojke och en 
gärdsmyg. De har två saker gemen-
samt: båda älskar sin lilla skog, men 

är ensamma och läng-
tar efter en vän. De 
möts i skogen och en 
ovanlig vänskap väx-
er fram. Tillsammans 
hjälper de varandra 
ut ur ensamheten, 
egentligen utan att 
veta om det. Det är 
en varm berättelse 
om vänskap och vad 
naturen kan betyda 
för barn.

Om kostförändringar  
för bättre mående

som är lämpligast att äta vid olika hälso-
problem. Till exempel inflammation, in-
fluensa, migrän, depression och ångest. 
Boken förmedlar insikten att kostföränd-
ringar snabbt förändrar hur vi mår.

PER HENNINGSSON
En stor liten vän 
(Visto förlag) 

Per Henningsson, docent vid 
 Biologiska institutionen. 

boken.
REDAKTÖR: JAN OLSSON
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Lärarens entusiasm för sitt ämne lär vara en av de vik-
tigaste sakerna som avgör hur mycket studenter lär 
sig. Den fängslande läraren som öppnar upp en ny 
värld av spännande kunskaper är ett tacksamt tema 

för fiktionen. Tänk Robin Williams i filmen ”Döda poeters 
sällskap”, där han spelar en karismatisk lärare som sveper in 
på en konventionell amerikansk privatskola och väcker elev-
ernas intresse för poesi genom att framställa den som ett sätt 
att fånga dagen och frigöra sig från kvävande konformism.

Men kan lärarens engagemang bli så stort att det kom-
mer i vägen för studenternas eget lärande? 

Det görs i alla fall troligt i norska 
författaren Vigdis Hjorths hyllade 
roman ”Lärarinnans sång”. Den 
handlar om en universitetslärare i 
dramatik på Konsthögskolan i Oslo 
vars liv tar en ny vändning när en 
student frågar om han får filma 
hennes undervisning och vardag för ett projektarbete. Pro-
jektets centrala tes är att det måste finnas ett starkt samband 
mellan liv och undervisning. Huvudpersonen tvekar men tack-
ar ja med tanken att det kan ge värdefulla självinsikter. 

RECENSIONERNA AV ”LÄRARINNANS SÅNG” har till stor del 
kretsat kring huvudpersonens plågade tankar om att hon 
inte lever som hon lär som dyker upp när hon följs av stu-
denten och hans filmkamera. Hon undervisar passionerat 
om den skarpa samhällskritiken i Bertolt Brechts pjäser, men 
hur trovärdig är hon egentligen med tanke på sin egen be-
kväma tillvaro? Sådana grubblerier ligger nära till hands för 
alla som lever goda liv, men inte kan låta blir att tänka på 
alla dem som inte gör det. 

LUM har engagerat några gästkrönikörer som återkom
mande skriver. I det här numret är det Charlotta Levay, 
universitetslektor vid Ekonomihögskolan, som fick en 
helt ny insikt i sin roll som lärare efter att ha läst en 
roman. Åsikterna är skribentens egna. 

Romanen handlar också om någonting mer specifikt, 
nämligen lärarrollen och fallgroparna för lärare som brinner 
för att förmedla viktiga insikter till sina studenter. Utan att 
avslöja för mycket av handlingen kan jag berätta att huvud-
personen kommer på att hon tappat bort studenternas per-
spektiv. 

MED SKICKLIG LITTERÄR GESTALTNING – show, don’t tell – 
visar Vigdis Hjorth hur huvudpersonen antar en massa om 
sina studenter – att de är ointresserade, att de inte läser pjä-
serna hon föreläser om utan tror att det räcker att lyssna 

på henne, och att de inte bryr sig 
så mycket om de moraliska frågor 
hon försöker väcka utan mest om 
den egna karriären. Hon missar att 
många av dem helt enkelt har svårt 
att följa med i vändningarna när 
hon föreläser – att det är hon själv 

som varit självcentrerad när hon svävat ut i sina egna avan-
cerade tankegångar, utan större hänsyn till var studenterna 
befinner sig. Som hon formulerar det när hon blir varse sitt 
misstag: ”för att hjälpa mina studenter att förstå mer, måste 
jag först förstå vad de förstår. (…) när jag gör min större för-
ståelse gällande utan att förstå vad de förstår, är det för att 
jag är fåfäng eller stolt, för att jag istället för att hjälpa vill bli 
beundrad. Den som ska hjälpa och lära ut, måste ödmjuka 
sig under den hon ska hjälpa och lära.”

Den insikten är värd att överväga för alla lärare som brin-
ner för sin undervisning.

CHARLOTTA LEVAY
UNIVERSITETSLEKTOR 

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

Svidande insikt 
om lärarrollens fallgropar

”Den som ska hjälpa och lära 
ut, måste ödmjuka sig under 
den hon ska hjälpa och lära.”

gästkrönikan.
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 FORSKNINGSSTRATEGI.   Mina år som an-
ställd vid flera svenska och utländska uni-
versitet har gjort mig ganska luttrad när det 
gäller mångordiga och yviga strategidoku-
ment. Förr var de oftare författade på den 
för myndigheter och ämbetsverk så karakte-
ristiska kanslisvenskan, ett styltigt och preci-
öst språk. Numera går språket mer i rosa och 
är fluffigt och tryfferat med mode termer 
och vad som ibland kallas politisk korrekt-
het. Ett rekord i förklädd tomhet är nu nära 
att slås av den nya forskningsstrategi för 
2023–2026 som Lunds universitet nyligen 
fattat beslutat om.

Med sedvanlig ordrikedom formuleras 
tankar om framtiden med nutidens typiska 
ordval. Vi presenteras ”målbilder”, ”kärn-
värden” och vikten av ”kurage”, vilka ska 
präglas av excellens och att bredd och spets-
kompetens samtidigt ska bära den framtida 

debatt. Skriv till LUM! lum@kommunikation.lu.se | LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund 

Nära rekord i förklädd tomhet
Per Lundberg om nya forskningsstrategin:

forskningen. Vilka organisationer och myn-
digheter, inte minst universitet, strävar inte 
efter excellent forskning och undervisning 
eller ”dynamiska och kompletta miljöer”? 
Det inte helt oväntade, men likväl beklag-
liga snömoset. Men svårast blir det när de 
så kallade profilområdena ska presente-
ras. Jag uppreper dem: ”Mänskliga rättig-
heter”, ”Ljus och material”, ”Naturlig och 
artificiell kognition”, ”Proaktivt åldrande” 
och ”Natur baserade framtidslösningar”. 
Vad ska förstås med dessa nebulösa och in-
tetsägande etiketter, var ska jag fästa blick-
en? Med god vilja och vid gott humör kan 
jag möjligen dechiffrera de mänskliga rät-
tigheterna och kognitionsproblemet, men 
de övriga kan jag inte ens skönja konturer-
na av. Vad värre är, profilområdena ska ”ut-
göra en naturlig del av arbetet på fakulteter 
och institutioner”. Hur ljus och material och 

proaktivt åldrande ska bli naturliga delar av 
mitt arbete vid Biologiska institutionen är 
lika gåtfullt som utmanande. 

Vår samtid vänjer oss alltmer vid vid-
lyftiga visioner och hjärtknipande goda in-
tentioner. De korrumperar akademin.

Mina invändningar är måhända dragna 
till sin spets och jag har tagit mig an forsk-
ningsstrategin som fan läser Bibeln. Men 
det hela är en del av det av floskler, tomhet, 
och välklingande godhetssignalering så full-
matade värdegrundsindustriella komplex 
som numera karakteriserar företag, orga-
nisationer och myndigheter, inklusive våra 
lärosäten. Hur har ett av de främsta univer-
siteten i världen hamnat här? Kanske för att 
ingen har ”kurage” att säga ifrån?

PER LUNDBERG
PROFESSOR I TEORETISK EKOLOGI

BIOLOGISKA INSTITUTIONEN

 FORSKNINGSSTRATEGI.  Varför behöver 
Lunds universitet en forskningsstrategi? 
Fungerar forskningen inte lika bra utan den? 
Vi kan börja med att konstatera att Lunds 
universitets forskning är bra, men vi tappar 
mark. Våra citeringar minskar och vi har för-
hållandevis få områden som är riktigt högt 
rankade internationellt. RQ20 visade tydligt 
att vår forskning är bra men kan bli mycket 
bättre. Vi kan välja att låta det vara så, eller 
vi kan välja att gemensamt adressera de frå-
gor vi behöver lösa tillsammans.

Vår forskningsstrategi har två delar. En 
som slår fast vad vi vill uppnå och vilka kärn-
värden vi står för och en som beskriver våra 
prioriterade områden samt åtgärder vi ska 

vidta inom dessa. Detta för att strategin inte 
ska bli just ett tomt snömos.

De prioriterade frågorna kommer vi att 
arbeta med universitetsgemensamt, på fa-
kulteterna, på institutionerna och i forskar-
grupperna. Det finns också områden där vi 
har enheter, nämnder eller råd med ett sär-
skilt ansvar och som har fått i uppdrag att ar-
beta operativt med åtgärderna, till exempel 
arbetsgruppen för öppen vetenskap.

Vårt universitet har en fantastisk möjlig-
het att utnyttja sin bredd för att göra veten-
skapliga genombrott genom att kombinera 
olika discipliner. För att öka möjligheten till 
kraftsamling hade vi 2021–22 en process 
som resulterade i att universitetet nu har fem 

profilområden. Professor Per Lundberg har 
svårt att se nyttan med dessa profilområden 
och speciellt med området ”Ljus och mate-
rial”. Tanken med detta profilområde är att 
få ett större vetenskapligt och samhälleligt 
genomslag genom att kombinera det starka 
arbete som görs inom Lunds lasercentrum 
och NanoLund. Alla forskare kommer inte att 
vara involverade i profilområdena. Det har 
aldrig varit tanken. Samtidigt kan profilom-
rådena lyckas bara om fakulteterna och in-
stitutionerna satsar på dem och tar tillvara 
den genererade kunskapen i utbildningen.

PER MICKWITZ
VICEREKTOR FÖR FORSKNING, 

HÅLLBARHET OCH CAMPUSUTVECKLING

Vicerektor Per Mickwitz svarar:

Viktigt att adressera frågor som stärker forskningen
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disputationer.

på gång.

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

Pyttipanna 
på vårens Filosoficirkel
Erotik på gränsen till pornografi. Bevis-
värdering i svenska domstolar. Att leva i 
ständig rädsla. Det är något av vad Filo-
soficirkeln bjuder på i vår. Arrangörsnest-
orn Sven Jönsson beskriver programmet 
som en intellektuell pyttipanna utan något 
specifikt tema. Pyttipannan kommer sig 
av nya försök att få till stånd föreläsningar 
som av nöd fick ställas in under pande-
min, blandat med andra ämnen som dykt 
upp. Samtliga föreläsningar äger rum på 
tisdagar klockan 19.30. Platsen är Palaes-
tra utom den 18 april då cirkeln flyttar till 
Edens hörsal.

Sportlov i Botan
Under sportlovet 20–24 februari 
blandas taggigt och mjukt i Bota-
niska trädgården. Det bjuds på kak-
tusvisningar i växthuset och man kan 
teckna och pyssla. Ute i trädgården 
kan man gå en runda i ekorrarnas 
spår och bjuda dem på en nöt.

Tider för kaktusvisningar för barn 
och unga 20–24 februari: 12.00–
12.15, 13.00–13.15, 14.00–14.15. 
Samling inne i växthusets entré.

Pyssel finns framdukat klockan 
12.00–15.00. Instruktion till ekorrun-
dan – och bjudnöt – hittas framför 
växthuset.

Debatt i Lund: Får dom 
skriva hur dem vill?
Den 27 februari, kl 19.00–20.15, bjuder 
Debatt i Lund in till en kväll om inspråk, 
fulspråk och språket som klassmarkör. Vad 
är signalvärdet med en vårdad och kor-
rekt svenska? Om fler skriver fel, blir det då 
rätt? Och vem avgör det? 

I panelen: Sara Lövestam, författare 
och språkvetare; Daniel Sandin, svensklä-
rare Katedralskolan; Ola Wikander, expert 
på utdöda språk; Anna Gustafsson, forskar 
om svenska språket. Moderator är förfat-
taren och journalisten Andreas Ekström.

Plats: Grand Hotel, Stora Salen (andra 
våningen), Bantorget 1, Lund

Brown Bag Lunches: 
Emma Severinsson 
och Agnes Östergren
Skisssernas Museums återkommande 
lunchsamtal Brown Bag Lunches fördju-
par sig i den kreativa processen tillsam-
mans med spännande och inspirerande 
gäster med olika bakgrund. Samtalen leds 
av copywriter och manusförfattare Paola 
Pellettieri.

Den 7 mars, kl 12.15–12.45, gästar 
Emma Severinsson, lektor i modeveten-
skap. Hennes forskningsintressen kret-
sar främst kring konstruktioner av genus, 
svenskhet/vithet och klass i 1900-talets 
populärkultur. 

Den 4 april, kl 12.15–12.45, gästar sce-
nograf och kostymdesigner Agnes Öst-
ergren. I sitt arbete med scenografi och 
kostymdesign intresserar hon sig för det 
maximalistiska, mytiska, absurda, gro-
teska, vulgära och dras till att undersöka 
skönhetsbegreppet.

26 nya professorer 
installeras
Universitetets nya professorer installeras 
17 mars 2023 kl 16.00 vid en högtidlig 
ceremoni i Universitetshusets aula med 
efterföljande mingel i Pelarsalen. Alla är 
välkomna.

De 26 professorer som installeras är: 
• Esther-Maria Guggenmos, religions-

historia med inriktning mot samtida 
religion

• Oliver Scharbrodt, islamologi
• Johannes Somsen, miljörätt
• Alex Evilevitch, cellbiologi
• Trevor Forsyth, biofysik
• Gabriela Godaly, klinisk mikrobiologi
• Ingrid Hedenfalk, experimentell 

 onkologi
• Marianne Jansson, medicinsk mikro-

biologi med inriktning mot virus-
värdinteraktioner

• Niklas Nielsen, anestesiologi och 
intensivvård

• Eva Serlachius, barn- och ungdoms-
psykiatri

• Allan Vaag, endokrinologi
• Ole Hammerslev, rättssociologi
• Mia Liinason, genusvetenskap
• Anna Lundberg, rättssociologi
• Ian Manners, statsvetenskap
• Simon Turner, socialantropologi
• Ester Barinaga, företagsekonomi, 

särskilt socialt entreprenörskap
• Therese Nilsson, nationalekonomi
• Eva Ranehill, nationalekonomi med 

inriktning beteende- och experimen-
tell ekonomi

• Derek Logan, molekylär biofysik
• Else Lytken, experimentell högenergi-

fysik
• Nils Ryde, astronomi
• Vanya Darakchieva, materialveten-

skap
• Jonas Johansson, fysik med    inriktning 

mot materialvetenskap
• Andrew Karvonen, stadsbyggnad 

med inriktning mot hållbar utveckling
• Erik Heide, violin
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hänt.

LTH har utsett professor Ulla Vogel, 
professor Ikhlaq Sidhu och entrepre-
nören och företagsledaren Yasemin 
Arhan Modéer till nya hedersdoktorer. 
Ulla Vogel är chef för Nanotoxicology 
and Occupational Hygiene vid Det Na-
tionale Forskningscenter for Arbejds-
miljø i Köpenhamn. Ikhlaq Sidhu är 
rektor för School of Science and Tech-
nology, IE University i Madrid. Yase-
min Arhan Modéer är VD för Altitude 
Meetings och även styrelseordförande i 
Barnfonden. 

TEOLOGISKA FAKULTETEN har ut-
sett Johannes Anyuru och Christine 
Hayes till nya hedersdoktorer. August-
prisade Johannes Anyuru är en svensk 
poet och författare och Christine Hayes 
är professor i religionsvetenskap med 
inriktning på judaistik vid Yale Univer-
sity i USA. 

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 

har utsett kolloidkemisten Jan Dhont 
till ny hedersdoktor. Han är professor 
vid Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf och verksam vid institutet For-
schungszentrum Jülich. Han är ett 
världsnamn inom forskning på mjuk 
materia och kolloidkemi, en del av den 

fysikaliska kemin som gränsar mot såväl 
fysik, biologi och teknologi.

JURIDISKA FAKULTETEN har utsett pro-
fessor Helle Krunke och advokat Erik 
Sjöman till hedersdoktorer. Helle Krun-
ke är en internationellt erkänd forskare 
inom konstitutionell rätt och verksam 
vid Köpenhamns universitet, där hon 
leder Centre for European and Com-
parative Legal Studies. Erik Sjöman är 
verksam som advokat och delägare på 
advokatbyrån Vinge i Malmö. Han är en 
av Sveriges mest framträdande advoka-
ter inom bland annat aktiebolagsrätt, 
bolagsstyrning och aktiemarknadsrätt.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTE-

TEN har utsett professorerna Mimi 
 Abramovitz och Leonie Huddy till 
hedersdoktorer. Mimi Abramovitz inne-
har Bertha Capen Reynolds professur i 
socialt arbete vid Silberman School of 
Social Work, Hunter College, vid City 
University of New York. Leonie Huddy 
är statsvetare vid State University of 
New York i Stony Brook och kommer 
ursprungligen från Australien. 

Hedersdoktorerna kommer att installe-
ras vid doktorspromotionen den 26 maj.

Stort anslag till forskning 
för bättre läkemedel
Mikael Akke, professor i biofysikalisk 
kemi får dela på 95 miljoner från Europe-
iska forskningsrådet med kollegor från Kö-
penhamns och Hamburgs universitet. Den 
gemensamma forskningen ska öka förstå-
elsen kring vilka processer som pågår när 
en proteinmolekyl binder till en annan mo-
lekyl, och hur länge en sådan bindning hål-
ler – kunskap som i framtiden kan ge för-
bättrade läkemedel.

ERC-grants 
till två medicinare 
Två innovations-
drivna forsknings-
projekt tilldelas 
Proof of Concept 
Grant av Europeis-
ka forskningsrådet, 
ERC. Det ena leds 
av Charlotte Ling 
för vidareutveckling 
av forskning kring 
epigenetik och biomarkörer. Det andra av 

Filipe Pereira för 
att kunna utnytt-
ja omprogramme-
rade tumörceller 
för identifieringen 
av tumör antigen. 
Pereira fick 2019 
ERC Consolidator 
Grant för att ut-
veckla nya strategier 
för immunterapier 

och det ny anslaget kan ses som en fort-
sättning av det. 

Nya hedersdoktorer utsedda

Kustforskare prisas
Hans Hanson, seniorprofessor vid Teknisk 
vattenresurslära, har utsetts till årets motta-
gare av priset Coastal Award, ett av de främ-
sta priserna inom kustforskningsområdet. 
Vinnaren utses genom en omröstning bland 
cirka femtio framstående forskare inom om-
rådet runt om i världen.Hans Hanson tilldelas 
priset ”för sina anmärkningsvärda bidrag 
till kustnära vetenskap och ingenjörskonst 
och för hans långvariga engagemang för det 
internationella kustnära utvecklingsarbetet”.
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Mikael Akke. foto: kumri altunkaynak

Charlotte Ling.

Filipe Pereira.
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Prisade vid årshögtiden
Vid årshögtiden den 27 januari tilldelades 
Lunds universitets silvermedalj före detta 
hovrättslagman Lars Göran Abelson. 
Han får medaljen för sitt mer än 20-åriga 
arbete som lagfaren ledamot i universite-
tets disciplinnämnd. 

Universitetets administrativa pris 2023 
tilldelades Lena Nielsen vid LTH:s kansli 
och Gabriella Johansson vid Samhälls-
vetenskapliga fakultetens bibliotek.

Lunds studenters pedagogiska pris gick 
till Tina Mattsson vid Socialhögskolan, 
Lena M Jönsson vid Medicinsk strålnings-
fysik och Kristiina Savin vid Institutionen 
för kulturvetenskaper.

Karin Dahlgrens stipendium som ska 
främja fostran och utbildning av studeran-
de vid Lunds universitet tilldelades Hanna 
Lundström.

Ny föreståndare 
för Botaniska trädgården
Allison Perrigo är ny föreståndare för Bo-
taniska trädgården i Lund. Hon har tidigare 
arbetat som föreståndare för Gothenburg 
Global Biodiversity Centre vid Göteborgs 
universitet. Hennes fokus blir att driva Botan 
framåt och arbeta med biologisk mångfald. 
Allison Perrigo efterträder Bente Eriksen.

Film om Ravensbrück-
arkivet har haft premiär
Hösten 2017 öppnades Ravensbrück-
arkivet vid LU på webben för allmän-
het och forskare. I arkivet finns bland 
annat vittnesmål från människor 
som överlevt nazisternas koncentra-
tionsläger, ett omfattande nazistiskt 
dokumentmaterial och lägerfångars 
personliga ägodelar.

I januari premiärvisades doku-
mentärfilmen ”LAKOCINKSI’S 9: 
Documenting the Unspeakable” 
för ett antal inbjudna gäster, bland 
dem donatorer. Filmen berättar 
om Ravensbrück arkivet och dess 
tillkomst. Vid LUM:s pressläggning 
pågick diskussioner om hur filmen 
ska nå en bredare allmänhet. Tanken 
är också att den ska visas vid minnes-
institutioner och förintelsemuseer 
runt om i världen. Planer finns också 
på att filmen ska kunna användas i 
undervisningen på exempelvis gym-
nasieskolor.

Filmen är regisserad av Magnus 
Gertten, Caroline Troedsson och 
Sebastian Claesson och den har möj-
liggjorts genom en miljondonation 
från Crafoordska stiftelsen.

Kungligt prisade
I samband med Fysiografiska Sällskapets 
250-årsfirande delade kungen ut medaljer 
och priser. Bland de lundaprofessorer som 
prisades märktes professor Stefan Karls-
son, som tilldelades Kungliga Fysiografiska 
Sällskapets minnesmedalj i guld och pro-
fessorerna Björn Jonson och Lars Björck 
som mottog Westrupska priset. 

Han är Årets 
cancerforskare 2023
Göran Jönsson, professor i moleky-
lär onkologi, har tilldelats Cancer-
fondens prestigefyllda utmärkelse 
Årets cancerforskare 2023. Can-
cerfondens motivering lyder: ”För 
hans enastående forskning kring 
hudcancerformen malignt mela-
nom, som leder till nya och mer 
individualiserade behandlingar. 
Resultaten ger vägledning om vilka 
patienter som gagnas av immun-
terapi, och hur behandlingen ska 
modifieras för övriga.”

Nya medlemmar i IVA
LTH:s rektor Annika Olsson och profes-
sor Kimberly Dick Thelander har tillsam-
mans med andra framstående forskare 
och experter vid företag och offentlig 
sektor valts in som nya ledamöter i 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.Annika Olsson och Kimberly Dick Thelander.

Göran Jönsson. foto: kennet ruona
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Får 48 miljoner från ERC
Ville Maisi, universitetslektor i fasta till-
ståndets fysik, och Martin Bech, lektor 
inom medicinsk strålningsfysik, tilldelas 
ERC Consolidator Grant. Ville Maisi får 28 
miljoner kronor för att bygga mikrovågs-
datorer. Martin Bech får 20 miljoner kro-
nor för att skapa ett modernt laboratorium 
för röntgen mikroskopi i Lund. 

Ville Maisi och Martin Bech.
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Hallå Maria Lindh...
... som nu lämnar LUM efter nästan 
40 år, de senaste tio åren som redaktör 
och biträdande redaktör.

Vad har hållit dig kvar så länge vid LU?
– Universitetet är en fascinerande arbets-
plats. Här uppstår embryot till all utveck-
ling vilket så klart är spännande för en 
journalist. Och samtidigt så är universite-
tet gammeldags med uråldriga traditio-
ner. Nytt och gammalt. Det är innovativt 
och trögt. Många paradoxer och det finns 
en charm i det. Det blir aldrig tråkigt.

Hur har det påverkat jobbet som 
LUM-redaktör?
– Här finns de skarpaste hjärnorna vil-
ket innebär att det alltid finns intressanta 
personer att intervjua. Många individua-
lister också som mer eller mindre fram-
gångsrikt försökt förmås att gå i takt och 
mot samma mål. Krockarna mellan indi-
vid och kollektiv är intressant att skildra. 
Spänningen mellan den så kallade akade-
miska personalen och den administrativa 
är ett annat område som gett upphov till 
många artiklar. 

Hur har universitetet förändrats 
under dina fyra decennier?
– Ytligt sett jättemycket genom den nya 
tekniken och digitaliseringen och hela in-
ternet. Men bläddrar jag i gamla LUM så 

ser jag att det är samma frågor som av-
handlas och kommer igen. Allt från bud-
get och besparingar till jämställdhet och 
akademisk frihet. Decentralisering ibland 
och centralisering när det är sämre tider. 

Hur har LUM förändrats – den är 
fortfarande i papper?
– Den är både digital och i papper. Och vi 
som jobbar med LUM ser papperstidning-
en som en kvalitetsstämpel. Nätet är per-
fekt för den snabba nyhetshanteringen 
och möjligheten till filmade inslag. Men 
papperstidningen är bestående, identi-
tetsskapande och bäst när det gäller för-
djupning och fotoreportage.

När är det som roligast att vara 
LUM-redaktör?
– När artiklarna leder till att medarbetare 
från olika håll funnit varandra och hittat 
samarbeten. Det kan vara forskningsmäs-
sigt men också som nu senast att någon 
på förvaltningen läste i LUM om Konst-
närligas sametablering i Västra hamnen 
och ville vara med på den resan och det 
möjliggjordes. När LUM fungerar som en 
katalysator! 

Och när är det jobbigast?
– När det av någon anledning blir fel i tid-
ningen vilket tack och lov inte är så ofta. 
När man stöter på tystnadskulturen som 
tyvärr inte är ovanlig på mellanchefsnivå 
och man stoppas från att skriva en artikel 
som man vet borde skrivas. Och så klart 
som för alla andra när det måste sparas 
och nummer får dras in.

Har du någon framtidsönskan för 
LUM?
– Av tradition har vi haft generösa univer-
sitetsledningar som respekterat LUM och 
gett oss takhöjd och frihet att skriva om 
det vi bedömer att medarbetarna vill läsa 
om. Jag hoppas att det ska bestå. Och 
inte minst att LUM får behålla pappers-
formatet och slippa riskera att drunkna 
bland alla digitala nyhetsbrev.

Vad väntar för dig nu?
– Mera umgänge med nära och kära. Jag 
bygger ut mitt fritidshus och så vill jag bli 
en bättre golfspelare.

TEXT: JAN OLSSON

FOTO: EMMA NIHLÉN


