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Förstå, förklara, förbättra
Stora samhällsutmaningar inom vår hälsa, vår miljö och vårt
samhälle har gjort det allt viktigare för lärosäten att gemensamt
med omvärldens aktörer undersöka nya lösningar.
Lunds universitet har en unik möjlighet att bidra med sin forskning och utbildning.
Universitetet har sedan länge omfattande samverkan där
många verksamheter nyttiggör sin kunskap och själva utvecklas
genom tät interaktion i dialog med samhällsaktörer. Som bas
finns den omfångsrika ämneskunskapen – det är just denna
bredd som är universitetets största styrka. Genom den kan vi
delta i mångfacetterad samverkan kring de påtagliga utmaningar som finns idag, vilka kräver betydande ämneskompetens
för att lösas.
För att skapa incitament att samverka, stimulera och underlätta för samverkansformer och nya tvärvetenskapliga samarbeten inom och utom universitetet, har vi inrättat speciella
tematiska samverkansinitiativ, som sökts i konkurrens. Dessa
samlar forskare inom minst tre fakulteter och minst en extern
part i nya initiativ med inriktning mot framtida utmaningar.
Satsningen på nära 60 mnkr är betydande. Initiativen möjliggör
förutsättningar, inte bara för samverkan, utan även för universitetet att få en samlad fokusering.
På följande sidor beskrivs de 16 initiativ som är inrättade.
Vi har stora förhoppningar att dessa samverkansinitiativ
gemensamt medverkar i universitetets strävan att bidra till att
förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
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AI påverkar hela
vårt samhälle:
från sjukvård till
Deepfake
Självkörande bilar till snabbare och säkrare diagnos
metoder, digitala hemassistenter och snabbare
sökningar på internet. Utvecklingen av Artificiell
intelligens, AI, har under det senaste decenniet ökat
explosionsartat.
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Kalle Åström, professor i matematik vid Lunds
universitet och en av initiativtagarna till Artificiell intelligens och maskininlärning, AI Lund.
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Men den nya tekniken ligger även bakom fenomen som så
kallad Deepfake och elektroniska låtsaskonton som hotar både
rättssäkerhet och demokratin i det moderna plattformssamhället. Står vi inför en teknisk revolution eller kommer robotarna ta
över världen?
– Det är en risk man bör ta på allvar, säger Kalle Åström,
professor i matematik och en av initiativtagarna till Samverkansinitiativet för Artificiell intelligens och maskininlärning, AI Lund
vid Lunds universitet, men påpekar att han inte ser det som ett
hot inom en överskådlig framtid. Möjligheterna som tekniken
erbjuder väger förhoppningsvis tyngre än riskerna.
MÅNGA OLIKA FORSKNINGSOMRÅDEN
Artificiell intelligens spänner över många olika forskningsområden. Enkelt uttryckt handlar det om ett elektroniskt system,
till exempel en dator eller maskin som visar intelligens eller
mänskliga förmågor – kan dra slutsatser, lösa problem, planera och vara självlärande. Forskning kring AI sker på många
fronter, till exempel matematik, statistik, numerisk optimering,
datavetenskap och reglerteknik med flera. Men även inom
biomedicinsk teknik och språkteknologi. Det är med andra ord
ett mycket brett område.
– Utvecklingen av AI har gått i vågor sedan fyrtiotalet, berättar Kalle Åström. När Alan Turing under andra världskriget började bygga vad som visade sig vara en av de första datorerna, så
använde han inte uttrycket artificiell intelligens, men han hade
ändå tankar om vad maskinerna skulle kunna åstadkomma.
INTRESSET LÅGT UNDER AI-VINTRAR
Under femtio och sextiotalet eskalerade intresset kring Artificiell
intelligens, som då växte fram som ett eget forskningsområde.
Förhoppningarna som var mycket höga infriades dock inte och
forskningen stannade av.
– När hypen runt AI avtagit blev detta starten för den första
av två så kallade ”AI-vintrar”, förklarar Kalle Åström.
Omvärldens intresse var då lågt och det avsattes inte
mycket finansiering till forskningen. Den första vintern rådde
1974–1980 och den andra mellan 1987–1993.
Men även om man inte bedrev mycket forskning på AI under
denna tid så har andra tekniska framsteg gjorts och våra datorer
har successivt blivit bättre och bättre, vilket har möjliggjort den
snabba utvecklingen vi ser idag.
– Startskottet kom någonstans runt 2012, då man började
se mycket starkare resultat, till exempel inom bildigenkänning,
berättar Kalle Åström.
AI – NÄSTAN ÖVERALLT I VÅR VARDAG
Just bildigenkänning, som är hans eget forskningsområde, har
många användningsområden, inte minst inom sjukvården där
det kan bidra till bättre och säkrare diagnosticeringsmetoder.
Med AI:ns hjälp så skulle man till exempel kunna analysera en
bild på en hudfläck och avgöra om den var farlig eller inte.
Olika former av artificiell intelligens används redan idag

bland annat i våra telefoner, när vi använder sökfunktioner på
internet, språktjänster och digitala hemassistenter som Google
Home.
Kalle Åström tror att artificiell intelligens i olika former
kommer bli ett verktyg och en komponent nästan överallt i vår
vardag.
VIKTIGT GRANSKA UTVECKLINGEN
UTIFRÅN FLERA PERSPEKTIV
Med stora förändringar i samhället följer i stort sett alltid risker,
som kan vara svåra att förutse, även om förändringarna i slutändan leder till något positivt. Att utvecklingen och implementeringen av AI går så snabbt, menar Kalle Åström, är en risk i sig.
– När många saker händer snabbt, så är det mycket som
kan gå fel, förklarar han. Saker som vi inte får rätt från början i
samhället kan få oanade konsekvenser. Därför är det viktigt att
man granskar utvecklingen utifrån flera perspektiv.
Vad händer till exempel med yrkestrafiken när vi får självkörande bilar? Hur påverkas välfärdssamhället av att allt fler
verksamheter kan komma att automatiseras och förlita sig mer
på AI-komponenter än mänsklig kompetens? Och hur påverkas
rättssäkerheten om det blir omöjligt att avgöra om ett filmklipp
är verkligt eller inte? Fenomenet ”Deepfake”, där AI-teknologi
används för att manipulera film är ett alltmer aktuellt problem.
I filmerna kan det framstå som att till exempel politiker eller
andra kända personer säger eller gör nästan vad som helst utan
att det ligger någon sanning bakom klippet.
– Vi har varit vana vid att man kan lita på vissa typer av
information, säger Kalle Åström. Med den nya tekniken kommer
vi behöva lära oss att göra en ny typ av bedömning när det
kommer till saker som filmer, bilder och ljudupptagningar. Det är
något vi kommer behöva förhålla oss till.
KRÄVS BÅDE BREDD OCH DJUP
Men att inte välkomna förändring innebär också risker, menar
Kalle Åström.
För att ta vara på möjligheterna och hantera komplexiteten
i ämnet och hur det påverkar samhället krävs kompetenser
inom många olika områden – inte bara naturvetenskapliga och
tekniska grenar utan även humanister, samhällsvetare, jurister
och ekonomer med flera.
– Det krävs både bredd och djup, säger Kalle Åström som
menar att just det är ett av Lunds universitet styrkor.
Inom samverkansinitiativet hoppas Kalle Åström att det
kommer att uppstå ytterligare kontaktytor mellan flera skilda
fakulteter och att samarbetet ska generera gynnsamma
forskningsmiljöer – en ambition är till exempel att skapa en
interdisciplinär forskarskola och även skapa ett AI-Lab och
så kallat Maker space för studenter där de får utrymme att
experimentera och skapa nya innovationer.
Text: Catrin Jakobsson
Foto: Kennet Ruona, Shutterstock
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Med den nya tekniken kommer vi
behöva lära oss att göra en ny typ
av bedömning när det kommer
till saker som filmer, bilder och
ljudupptagningar.
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På höga höjder
u Drönare förändrar redan världen på otaliga sätt. I Rwanda används de för att forsla
blod till sjukhus på landsbygden och därmed rädda livet på 800 människor varje år.
Inom jordbruket används de för att mäta höjden på grödor och känna av vatten
temperaturer. Men det behövs mer forskning om hur drönare kan och bör användas
eftersom tekniken utvecklas så snabbt.
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Drönare är verktyg
för fantasin.

Nicoló Dell’Unto, arkeolog vid Lunds universitet och
koordinator för UAV-teknikutveckling och tillämpning
av drönare för att möta olika samhällsutmaningar.
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– Drönare är verktyg för fantasin. Användningen av dem tänjer på gränserna för
forskningen som vi känner till den idag.
Men vi saknar ett ramverk för dagens
snabba utveckling, säger Nicoló Dell’Unto,
arkeolog vid Lunds universitet och koordinator för UAV-teknikutveckling och
tillämpning av drönare.
OUTFORSKAT OMRÅDE
Han förklarar att det för närvarande finns
två fronter för drönarutveckling. Den ena
handlar om vad man kan göra med drönare. Det är ett nästan outforskat område
som drar till sig fler och fler sektorer och
forskare som är intresserade av möjligheterna. Den andra handlar om regelverk.
– De två fronterna är sammankopplade.
Regelverket fastställer gränserna för vad vi
kan göra med drönare och ny teknik.
Ett ramverk som forskningssamarbetet
kommer att undersöka är det s.k. U-space,
luftrummet under flygzonerna inom EU.
I dag är detta luftrum inte koloniserat av
någon och tillhör formellt ingen nationalstat eller enskild ägare.
– Vem har rätt att flyga där? Ska de
boende få bestämma över luftrummet över
deras hus, eller nationalstaten? Beroende
på hur man väljer att reglera så kommer
det påverka var drönare kan flyga och
leverera varor och tjänster.
REGLER ATT FÖLJA
Det finns även befintliga regler och etiska
överväganden som man måste ta hänsyn
till i samband med teknikutvecklingen.
Generellt gäller att det i Sverige inte är
tillåtet att fotografera från drönare om
det upplevs som integritetskränkande av
den som filmas eller fotograferas, och det
gör det ju svårt att filma på människors
egendom.
Många skulle nog också uppleva det
som obehagligt att övervakas av förarlösa
drönare. Sedan finns frågan om ansvar
– vem har ansvaret om en drönare råkar
skada en person eller någons bostad?

Å andra sidan är de tekniska möjligheterna för drönare nästan oändliga. Bland
det som drönare redan kan göra finns
mätning av vattenkvalitet, spårning och
kartläggning av skogsbränder, värdering
av växtlighetens hälsa och tillstånd och
mätningar av luftkvalitet.
MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Inom det arkeologiska området kan
laserskannare fästa på drönare användas
för att digitalt ta bort skog och vegetation
och frilägga nya utgrävningsplatser utan att
gräva.
Listan på möjliga användningsområden
växer snabbt. Nicoló Dell’Unto förklarar att
anledningen till att drönare kan användas
på så många olika sätt är att de kan flyga
mycket lågt och bära med sig många olika
typer av utrustning, t. ex. kameror med hög
upplösning, instrument för fjärranalys, värmesensorer och multispektral utrustning.
På så sätt kan drönare enkelt samla in olika
typer av data med mycket hög upplösning.
Syftet med samverkansprojektet är att
undersöka både hur drönare kan användas
för att söka lösningar på samhällsproblem
och eventuella ramverk och föreskrifter.
I FRAMKANT
Forskarna kommer att genomföra målinriktade aktiviteter i samverkan med näringslivet, myndigheter och intresserade forskare.
Som en del av arbetet kommer forskare
från olika områden att testa ny teknik som
utvecklats av de deltagande företagen. De
aktuella företagen befinner sig i framkant
inom drönartekniken i Skåne.
– Den privata sektorn är helt central.
Vi kan få information om vad samhället
efterfrågar och det är en omedelbar fördel.
Genom att arbeta tillsammans kan vi på
ett kreativt och utforskande sätt undersöka frågor om hur drönare kan och bör
användas, avslutar han.
Text: Noomi Egan
Foto: Kennet Ruona, Shutterstock
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Vem har rätt att flyga här? Ska
de boende få bestämma över
luftrummet över deras hus, eller
nationalstaten?
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Lizette Gradén, forskare i etnologi vid
Lunds universitet och koordinator för
Kulturarv, migration och mobilitet i ett
öppetviddemokratiskt
samhälle.
Agneta Gulz, professor i kognition
Lunds universitet
och koordinator för ”Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum”.
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Kulturarv som
mötesplats eller
gränsvakt
u På vilka sätt kan vi förstå kulturarv när vi närmar oss dem genom
mobilitet och migration? På vilka sätt kan kulturarvsfrågor skapa
nya mötesplatser och på vilka sätt agerar de gränsvakt? Ett nytt
samverkansinitiativ vid Lunds universitet undersöker kulturarvets roll
i att starta en diskussion om traditioner, kultur och identitet.
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– Paradoxalt nog finns det idag en bild av kulturarv
som något fixerat och fast, även om rörelse och
migration i större utsträckning har börjat ses som en
del av dagens kulturarv, säger Lizette Gradén, forskare
i etnologi vid Lunds universitet och koordinator för
samverkansinitiativet Kulturarv, migration och mobilitet
i ett öppet demokratiskt samhälle.
Ofta förknippas kulturarv med företeelser av
kulturhistoriskt värde; materiella ting som föremål,
byggnader och monument, eller immateriella uttryck
som musik, traditioner eller mat från en konkret plats.

och kulturarv blir inte en byggsten i det gemensamma
nya på samma sätt som i USA, säger Lizette Gradén.

NYA MÖJLIGHETER
Inom samverkansinitiativet ses kulturarv som en möjlighet att identifiera hur olika aktörer fyller begreppet
med kulturell mening relaterat till migration och mobilitet. Vad som betraktas som kulturarv kan därmed
omförhandlas och förändra sig över tid.
Initiativet tar sin utgångspunkt i regeringens
proposition från 2017 “Kulturarvspolitik för ett Sverige
som håller ihop” – en text som beskriver kulturarvsområdets framväxt i Sverige och som identifierar en rad
samhällsförändringar som gjort att kulturarvsfrågorna
blivit mer angelägna än tidigare. En av samhällsutmaningarna är migration.
– Migrationen gör att kulturarvens roll i samhället
förändras. Och det ställer krav på att universitet och
andra aktörer måste utforska kulturarv utifrån rörelse
och förflyttning, säger Lizette Gradén.

STOR SAMHÄLLSRELEVANS
Diskussionen har en stor samhällsrelevans, menar
Lizette Gradén, eftersom samhället idag präglas av
en omfattande migration över nationsgränserna och
mobilitet inom gränser. Samtidigt ökar stödet för
partier med nationalistiska tendenser i Sverige och
Europa. Partier som ofta värnar om vad de identifierar
som det egna landets kulturarv och som är rädda för
att traditioner och sedvänjor ska gå förlorade.
– Men kulturarvskapande har alltid handlat om att
välja och välja bort. Ta folkdräkter till exempel, när
museerna började samla in dem på 1800-talet valdes
oftast de finaste och mest praktfulla ut och det är
dessa samlingar som vi idag förknippar med ett textilt
kulturarv, säger Lizette Gradén.

MÅNGFACETTERAD BILD
Samverkansinitiativet samlar forskare från Lunds
universitet och personal verksamma vid Regionmuseet
i Kristianstad, Kulturen i Lund och Rörelsernas museum
i Malmö. Utöver dessa aktörer arbetar samverkansinitiativet även med flera kulturinstitutioner i USA – där
synen på kulturarv är mer dynamisk än i Sverige,
och den kulturpolitiska förhandlingen är ständigt
närvarande. Olika gruppers kulturarv får utrymme, och
det är t. ex. vanligt att etniska grupper i USA skapar
sina egna museer och mötesplatser. Samtidigt är det
etniska kulturarvet starkt kopplat till den amerikanska
nationstillhörigheten och blir på så vis en del av det
gemensamma arvet. Det blir en mångfacetterad bild.
– Vi vet alla att migration inte är en ny företeelse,
men under de senaste åren har idén om fri rörlighet
inom Europa ställts på sin spets. I Sverige har många
vittnat om att det kan vara svårt att få vara både
svensk och invandrare, att ha möjlighet att identifiera
sig med flera olika grupper samtidigt. Ens erfarenheter

MJUK MAKT
Hon säger att en diskussion om vad kulturarv är och
kan vara är extra viktig eftersom kulturarv kan liknas
vid en mjuk makt. De aktörer som får definiera kulturarvet och vad som är värt att bevara, påverkar också
hur vi kommer att leva i framtiden. Därför behövs
diskussioner om den roll kulturarv kan spela som kraft
för förståelse och möten.

IMMATERIELLA KULTURARVET
Samverkansinitiativet kommer bland annat att arbeta
med det immateriella kulturarvet, som ibland samlar
människor på andra sätt än det materiella kan göra.
Museerna i samverkansinitiativet vittnar om att många
nyanlända kanske inte har så många kulturella ägodelar med sig, speciellt om de har flytt från krigshärdar.
Lundaforskarna kommer att arbeta tillsammans med
museerna i regionen för att stödja dem i deras arbete.
– Kulturarv kan bli en mötesplats för att lyfta fram
likheter likväl som olikheter. Människor kan samlas
kring svåra upplevelser av förlust med också positiva
aspekter som en gemensam passion för t. ex. musik,
teater, smaker, matlagning, konst eller andra gestaltningar. Och genom det starta en större diskussion
kring mångfacetterade och delade kulturarv – och hur
de bevaras och blir relevanta för framtida generationer,
avslutar Lizette Gradén.

Text: Noomi Egan
Foto: Bodil Malmström, Shutterstock
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Kulturarvskapande har
alltid handlat om att välja
och välja bort.
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Sveriges ambition:
att bli bäst i världen
på e-hälsa
u Digital hälsa, vård och omsorg förändrar samhället och vårt sätt att leva.
Vi kan få vård av digitala doktorer, läsa vår journal via nätet och följa hur vi
mår genom appar i telefonen. E-hälsan ger oss många nya möjligheter, men
är teknikutvecklingen i fas med samtiden? Är vi på rätt väg?

Gudbjörg Erlingsdóttir är docent i arbetsmiljöteknik
vid Designvetenskaper och koordinator för det
tematiska samverkansinitiativet eHealth@LU.
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– För några år sedan var det mycket snack om e-hälsa,
men nu börjar det hända saker på riktigt. Så vi är på
rätt väg men vi är inte framme ännu, säger Gudbjörg
Erlingsdóttir, docent i arbetsmiljöteknik vid LTH och
koordinator för Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ för e-hälsa.
BÄST PÅ E-HÄLSA 2025
Framme ska vi vara år 2025 då Sverige enligt regeringens ”Vision e-hälsa 2025” ska vara bäst i världen
på e-hälsa. Ett sätt att bli bäst är enligt Gudbjörg
Erlingsdóttir att samverka mer – tvärvetenskapligt och
över yrkesgränser.
Samverkansplattformen för e-hälsa formades 2017
för att närma sig e-hälsa från olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser. Plattformen vill bidra till en
positiv och hållbar digital utveckling av hälsa, vård och
omsorg, och adresserar e-hälsoutmaningar med en
bred ansats.
– Hur påverkas medborgare och patienter av den
nya tekniken? Hur förändrar digitaliseringen arbetsmiljön för vårdprofessionen? Går lagstiftning och ny
teknik hand i hand? Hur kan teknikutvecklarna testa
sina produkter? Och vad händer med all data – är ehälsan säker? Gudbjörg Erlingsdóttir nämner några av
de utmaningar som samverkansplattformen tar sig an
med hopp om hållbara lösningar – både för samhället
och för individen.
SPRIDA KUNSKAP ETT AV UPPDRAGEN
I plattformen möts forskare, vårdpersonal, myndigheter, politiker, kommuner, teknikutvecklare och företag.
Gudbjörg Erlingsdóttir beskriver samverkansinitiativet
för e-hälsa som en mötesplats för alla som vill bidra
med kunskap till digitaliseringen av vården.
Och just kunskapsaspekten är en viktig del av plattformens arbete – både skapandet och spridningen av
den.
– Nätverket kan ses som en bank att hämta insikter
och kunnande från för en hållbar utveckling av den
digitala hälsan, vården och omsorgen. Utmaningar
som upphandling av e-hälsosystem, användning av AI
och implementeringen av e-journalsystem kräver en

djupdykning i kunskapsbanken. Det är svåra frågeställningar som vi behöver vrida och vända på utifrån olika
infallsvinklar, säger Gudbjörg Erlingsdóttir.
E-HÄLSOTJÄNSTER OCH ARBETSMILJÖ
Som e-hälsoforskare med fokus på arbetsmiljö bidrar
Gudbjörg Erlingsdóttir själv till samverkansplattformen
med kunskap om hur digitaliseringen påverkar användarnas arbetsmiljö – aspekter som e-hälsotekniken
vanligtvis inte i första hand adresserar.
– Digitala stödsystem kan vara ett sätt att underlätta och förbättra arbetsmiljön inom hemsjukvård
och hemtjänst, säger Gudbjörg Erlingsdóttir, och
berättar att i ett av forskningsprojekten som drivs av
medlemmar i samverkansplattformen för e-hälsa fick
hemsjuksköterskor och hemtjänstpersonal göra en
önskelista över digitala tjänster de helst ville använda i
sitt arbete.
På listan nämndes en sammanhållen, lättåtkomlig
och uppdaterad läkemedelista, ett enda system för
beställning av material, ett bättre system för informationsdelning samt elektronisk delegering.
– För bättre förståelse för hur digitaliseringen
påverkar arbetet och arbetsmiljön bör vårdpersonalen involveras redan under utvecklingen av nya
e-hälsotjänster. Då får vi lära oss mer om vad som
fungerar, samt organisationer och personal blir bättre
förberedda för en digital arbetsmiljö.
INTERNATIONALISERING NÄST PÅ LISTAN
Framöver ser Gudbjörg Erlingsdóttir fram emot
att bredda och fördjupa nätverkets internationella
kontakter för att följa utvecklingen inom e-hälsa även
i andra länder.
– Många forskargrupper i andra länder arbetar likt
oss med samverkan inom både offentlig och privat
sektor, och förutom att ta del av intressanta erfarenheter kan det internationella utbytet inspirera till nya
gemensamma intresseområden och projekt, säger
Gudbjörg Erlingsdóttir.
Text: Jessika Sellergren
Foto: Kennet Ruona, Shutterstock
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För bättre förståelse för hur
digitaliseringen påverkar
arbetet och arbetsmiljön bör
vårdpersonalen involveras
redan under utvecklingen av
nya e-hälsotjänster.
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F O T O : JO HA N B ÄV MA N

21

Ge svängrum
för åldrandet
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u Vi blir allt äldre i Sverige och förlängningen av livet är oftast av
godo, fler aktiva år läggs till. Men alla får inte en ålderdom som
fylls med barnbarn, golfspelande och en långtur till Portugal. Äldre
behöver bra bostäder att åldras i, friska som sjuka. Det tematiska
samverkansinitiativet Sociala rättigheter och boende för den åldrande
befolkningen vill påverka framtidens bostadspolitik och boende.
– När vi slutar arbeta är boendet en viktig arena som
hela livet utgår från, berättar Susanne Iwarsson,
professor i gerontologi och äldrevård och koordinator
för initiativet. Och det finns mycket forskning som visar
på att hur vi bor har betydelse för hälsan. Bland de
som inte kan komma ut är depression vanligare och
om du inte kan röra dig tillräckligt fysiskt kan det få
medicinska konsekvenser.
Kommunen har ett övergripande ansvar för att
planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Alla
ska kunna bo i goda bostäder. När det gäller äldre har
den s k kvarboendeprincipen fått direkta konsekvenser
för bostadspolitiken. Å ena sidan vill kommunen
underlätta för äldre personer att bo kvar hemma, inom
det vanliga bostadsbeståndet, men å andra sidan finns
det inte tillräckligt med lämpliga bostäder på bostadsmarknaden. Idag bor endast 13 % av alla över 80 år i
kommunala biståndsbedömda boenden för äldre och
för personer med fysiska eller psykiska funktionshinder.
Frågan är vilka slags och hur många biståndsbedömda
boenden eller andra boendeformer det finns behov av
i framtiden?
– Det är en provokation att vi inte har ett bostadsbestånd som matchar den befolkning vi har, säger
Susanne Iwarsson med eftertryck. Det finns ju inte på
kartan att samhället skulle kunna bygga biståndsbedömda boenden för alla äldre.

juridik och arkitektur till praktisk verksamhet, främst
inom kommunerna. Allt för att äldre ska kunna få ett
aktivt och gott åldrande och kunna bo i det vanliga
bostadsbeståndet i högre utsträckning än vad som är
möjligt idag.
– Det är få politiker som pratar initierat om kunskapsöverföring, säger Susanne Iwarsson. Det är vanligt att man agerar reaktivt för att åtgärda brister inom
vård och omsorg – man har inte tillräcklig förståelse för
helheten. Förebyggande insatser är ovanliga, kanske
beroende på att vinsterna kan räknas hem först i ett
längre perspektiv.
– Sverige tillhör länderna med högst boendestandard i världen, men vi har påtagliga problem som
relaterar till sociala rättigheter. Ensamhet, utanförskap,
otrygghet och fattigdom är några exempel.

SAMARBETE SVAGT
Susanne Iwarsson och hennes forskarkollegor vill
minska ”silotänkandet” mellan den sociala planeringen
av vård och omsorg och hur byggsektorn och bostadsmarknaden bäst kan skapa lämpliga bostäder för
den åldrande befolkningen. I praktiken är samarbetet
mellan sektorerna svagt.
Genom det tematiska samverkansinitiativet vill
forskarna få beslutsfattare att förstå att det inte
enbart är personal som levererar traditionell vård
och omsorg som det är viktigast att satsa på. Det
man även behöver investera i är personal som har
kompetens för att kunna bidra till att överföra forskningsbaserad kunskap inom medicin, hälsa, teknik,

FLERA SAMARBETSPARTNERS BEHÖVS
Inom det nya samverkansinitiativet finns det en mångfald av samarbetspartners. Ett par är allmännyttiga
bostadsbolag – Karlshamnsbostäder AB och Österlenhem AB. I Karlshamn är ett gemensamt forskningsprojekt redan igång. Där provar man en app som används
för att på ett tillförlitligt sätt bedöma hur tillgängliga
alla bostäder faktiskt är. Hur är trapporna byggda, finns
det hiss och var i lägenheten är det smala passager?
Bovärdar utbildas av forskarna för att kunna genomföra
sådana kartläggningar för att bostadsbolaget ska få
en detaljerad överblick. På så sätt får de ett kvalificerat
beslutsstöd när de ska renovera eller erbjuda olika typer
av lägenheter till bostadssökande.

INGEN UTHÅLLIGHET
Susanne Iwarsson är kritisk till att regeringen under
många år och utan uppföljning av effekterna har
satsat miljarder på stimulansbidrag till kommuner och
landsting.
– Det finns goda exempel på projekt med intressanta infallsvinklar, men när projektpengarna är slut
har man inte förutsättningarna för att ta vara på den
kunskap som var på väg att utvecklas. Det finns ingen
uthållighet i kortsiktiga satsningar.
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När vi slutar arbeta är boendet en
viktig arena som hela livet utgår från,
säger Susanne Iwarsson professor
i gerontologi och äldrevård och
koordinator för initiativet.

En annan samarbetspartner är Helsingborgs kommun som vill bidra med den kunskap som finns i
kontakten med seniora medborgare som bor i vanliga
bostäder eller i särskilda boenden.
Marina Asplund, processutvecklare på Omsorg
Helsingborg, vill se att valmöjligheterna för hur man
kan bo på ålderns höst inte är så begränsade. Många
känner sig tvingade till att flytta till olika typer av
vårdboende, fast man hellre hade bott kvar hemma.
– Jag har en önskan att åldrandet får plats i samhället och inte är så diskriminerande. Om man är 45 och
har någon form av funktionsnedsättning jämförs man
med andra friska och aktiva i ens egen ålder. Men är
man 75 och sjuk jämförs man med andra äldre som är
sjuka. Äldre är ingen homogen grupp, men behandlas
ofta så.
Marina Asplund tror på att en ökad digitalisering
i hemmiljöer hade underlättat både för den som
har behov av vård och omsorg samt för personalen.
Nattkameror, trygghetskameror eller påminnelser om

personalen missat något. Större tillgång till digitala
hjälpmedel hade format en mer individualiserad hemmiljö, där man kan bo kvar länge och känna sig trygg.
MÅL – ATT LEVA ETT GOTT LIV
Susanne Iwarsson har under 25 år samlat på sig djupa
kunskaper om äldres hälsa och ser att boende för
seniorer är en stor utmaning för samhället. En inspiration till att utbilda sig till arbetsterapeut för att sen
forska och bli professor i gerontologi och äldrevård var
hennes farmor.
– Jag växte upp med en farmor som var svårt
funktionsnedsatt av MS, men det hindrade henne inte
att vara mycket självständig. Jag vill bidra till att människor, trots sjukdomar och funktionsnedsättningar, kan
leva ett gott liv.

Text: Bodil Malmström
Foto: Johan Bävman, Kennet Ruona
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Gör om gör rätt: cirkulär
biobaserad ekonomi
u Aldrig förr har det väl varit tydligare att vi måste göra drastiska och
världsomspännande förändringar i hur vi behandlar planeten för att inte vår
konsumtion ska få katastrofala följder i framtiden. Forskning pekar i riktning
mot att sluta förlita oss på fossila råvaror och istället gå mot en cirkulär
biobaserad ekonomi.
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– Så som vårt samhälle ser ut idag så bygger det till
allra största delen på fossila råvaror, säger Josefin
Ahlqvist som är koordinator för det tematiska samverkansinitiativet Cirkulär biobaserad ekonomi och
fortsätter:
– De fossila råvarorna vi använder är ju i och för sig
också biologiska men de är just fossila, det vill säga
att de har tagit miljontals år för dem att bildas. När
vi förbränner kol och olja så släpper vi ut mängder
med koldioxid i atmosfären och detta påskyndar den
globala uppvärmningen. Vi använder dem dessutom i
alldeles för hög takt och det är bara en tidsfråga innan
de tar slut. Det är helt enkelt inte hållbart.
UTNYTTJA BIOLOGISKA OCH
FÖRNYELSEBARA UTGÅNGSMATERIAL
Josefin Ahlqvist menar att vi står inför två huvudproblem i denna fråga; de fossila råvarorna kommer ta
slut och vi måste sluta förbränna dem för att klimatet
inte ska haverera.

Josefin Ahlqvist, koordinator för initiativet Cirkulär
biobaserad ekonomi.

– Med cirkulär biobaserad baserad ekonomi så menar
vi att man istället för att använda fossila råvaror ska
utnyttja biologiska och förnyelsebara utgångsmaterial,
berättar hon och förklarar att det inte bara gäller fordonsbränsle utan även material som till exempel plast.
– Tanken om en bioekonomi är att man genomgående ska använda förnybara biobaserade råvaror till
allt, säger Josefin Ahlqvist och lägger till att man också
strävar efter att använda sig av förnyelsebar energi
i form av solceller, vind- och vattenkraft och andra
miljövänliga energikällor.
De biologiska materialen kan komma från många
olika källor: jordbruksprodukter, skogsmaterial, slakteriavfall, komposthögar, alger från havet med mera – allt
biologiskt material du kan återskapa under rimlig tid.

TA MED HELA LIVSCYKELN I BERÄKNINGEN
Det cirkulära tankesättet bör genomsyra hela samhället. Det innebär också att man ska använda de resurser
vi har så effektivt som möjligt och lägga stor vikt vid
återvinning. Inte minst av metaller. Josefin Ahlqvist tar
upp varvsindustrin som ett gott exempel i det avseendet, då man ofta reparerar och restaurerar sina fartyg
i hög grad innan man väljer att producera nya. Hon
menar att det måste bli en etablerad praxis att ta med
hela livscykeln i beräkningen när man tar fram nya
produkter och material.
– Man ska tänka cirkulärt från början – gör om gör
rätt!
För att kunna skapa nya kemikalier, material och
biobränslen krävs det mycket vetenskapligt detektivarbete och forskning för att hitta de rätta utgångsmaterialen och komma fram till processerna som gör
det möjligt att utvinna de strukturer och molekyler vi
behöver för att ersätta de fossila råvarorna.
– Förhoppningen är att man ska kunna skapa så
kallade bioraffinaderier, där man precis som i ett
oljeraffinaderi kan få ut flera olika produkter i flera
olika steg, säger Josefin Ahlqvist.
BAKTERIER HJÄLPER TILL
I Lund arbetar forskarna på att hitta nya metoder för
att omvandla biomassa till användbara beståndsdelar.
Bland annat använder de sig av bakterier, som kan
hjälpa till att bryta ned stora molekyler och dessutom
kan de producera andra värdefulla molekyler och
biobränslen.
Man använder sig också av enzymer, det vill säga
ämnen som fungerar som biologiska katalysatorer.
Denna och andra metoder används till exempel i ett
pågående projekt där man försöker bryta ner och
analysera skogsråvaran Lignin – ett ämne som finns
i stor mängd i trämassa, men som man tidigare inte
har kunnat hitta en bra användning för. Ämnet i sig är
uppbyggt av många olika beståndsdelar som, om man
kunde separera och förädla, bland annat skulle kunna
använda till att producera miljövänlig och biologiskt
nedbrytbar plast.
Detta skulle inte bara vara bra för miljön utan även
vara ett sätt att stärka skogsindustrin.
– Detta är en viktig aspekt, understryker Josefin
Ahlqvist och förklarar att om man ska kunna genomföra de nödvändiga och samhällsomspännande
förändringarna som krävs för en hållbar utveckling, så
måste industrin finnas med som en drivande kraft.
MÅNGA EXPERTER BEHÖVS
Omställningen till en cirkulär biobaserad ekonomi
inkluderar hela samhällsmaskinen. Det behövs med
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andra ord experter inom många olika områden för att
täcka in alla olika infallsvinklar som förändringarna
och anpassningen för med sig. Området är mycket
tvärvetenskapligt. Det behövs allt från kemister,
teknologer, biologer och ekologer till toxikologer som i
tidigt skede kan se fördelarna och möjligheterna, göra
riskanalyser och förutse problem med de nya material
man tar fram. Och med de nya teknologierna följer
även ett stort behov av experter inom ekonomi, politik
och samhällsvetenskap.
– Lund är unikt då vi har så stor tillgång till så
många olika forskare med olika bakgrund och expertis
hela vägen från grundforskning till produktutveckling,
avslutar Josefin Ahlqvist.
Text: Catrin Jakobsson
Foto: Shutterstock
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Tanken om en bioekonomi är att man
genomgående ska använda förnybara
biobaserade råvaror till allt.
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Att prata om det outtalade

– om syntolkningens
växande viktiga roll
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Kan personer som aldrig sett världen
ändå skapa sig mentala bilder?
Med hjälp av syntolk kan en viss
stämning, ett särskilt ljus eller en
intressant gest förmedlas i en film
till den synskadade.
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En sliten kopp, en stoppad stol, en blommig tapet i
ett klassiskt 1800-talskök. Hur beskriver man det för
en person som inte kan se och inte har någon känsla
för hur ett gammalt kök kan se ut? Syntolkning har
vuxit de senaste åren och berör en stor del av Sveriges
befolkning, men mer forskning behövs för att fylla i de
kunskapsluckor som fortfarande existerar.
Kan personer som aldrig sett världen ändå skapa
sig mentala bilder? Och hur kan översättaren d v s
syntolk förmedla en filmsekvens som innehåller en viss
stämning med miljöer, aktörer, gester och ljus.
Syntolkning är ett komplext samspel som helst ska
vara personligt, objektivt, skräddarsytt och gå snabbt.
Syntolken måste välja vad som är relevant i ögonblicket i en film, på en teater eller på en utställning. Allt för
att den som har synnedsättning eller är helt blind ska
få en bättre och rikare inlevelse i vad som händer.
UNGT FORSKNINGSFÄLT
Syntolkning är ett ungt forskningsfält där Sverige
internationellt sett har kommit långt.
Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap och
koordinator för tematiska samverkansinitiativet Syntolkning för tillgänglig kommunikation, och hennes
forskarkollegor har som mål att skapa en helhetsbild
över syntolkningsprocesser – hur syntolkar gör och hur
syntolkningen tas emot av användare. Forskarna siktar
även på att vidareutveckla utbildningen i syntolkning
som har funnits sedan 2011 och som årligen tar in 9
personer.
SPÄNNANDE KOPPLINGAR
Forskning inom syntolkning avslöjar intressanta kopplingar mellan språk, kommunikation och tänkande och
är en spännande fråga för kognitionsforskning.
– Vår forskning med fokus på kognitiva aspekter
och mottagarperspektivet har en unik internationell
ställning. Forskningen kommer bland annat att
resultera i riktlinjer kring hur syntolkning bör fungera
så att de synsvaga kan få mest ut av det.
I det tematiska samverkansinitiativet finns en
bred uppställning av forskare inom olika områden:
psykologi, medicin, språkvetenskap, logopedi och
kognitionsvetenskap.
– Med våra kombinerade kompetenser kan vi
undersöka spännande saker kring vad som händer i
hjärnan när vi bearbetar information och segmenterar
händelser – både vad gäller blinda och seende, berättar Jana Holsanova och fortsätter:
– Genom att använda avancerade metoder kan vi
exempelvis studera vilka områden i hjärnan som aktiveras när seende tittar på en filmscen och när blinda
lyssnar på syntolkning av samma filmscen. Vad sker i

hjärnan när man försöker leva sig in i vad som händer?
Denna typ av forskning skulle kunna hjälpa syntolkarna att få ännu bättre verktyg för att kunna hjälpa
blinda att bättre uppleva olika miljöer och interaktionen människor emellan. Hur kan man bäst beskriva ett
snett leende, en känsla eller hur folk rör varandra?
OLIKA SÄTT ATT SYNTOLKA
Men vem blir syntolk? Det är en brokig skara av
redaktörer, skådespelare, logopeder, pedagoger och
kulturellt intresserade personer. Vissa av dem har
någon i närheten som är synskadad.
Syntolkning kan gå till på många olika sätt. På bio
kan den synskadade få en mottagare där man kan
ställa in kanaler för film och syntolkning som sker live
från ett ostört område. Då gäller det för syntolken
att redan ha sett filmen några gånger för att kunna
analysera hur man bäst beskriver olika sekvenser. Det
finns även appar till hjälp som är synkroniserade till
filmen på olika sätt om man som synskadad vill se en
film hemma hos någon. Det finns även museer och
teatrar som tillhandahåller syntolkning.
– Jag besökte en barnteaterföreställning där man
redan på produktionsstadiet kopplade in syntolkning
och den var kopplat till pjäsens ljussättning. Producenten var lyrisk och hade nu en produktion som de
kunde turnera med i landet till en bredare publik,
berättar Jana Holsanova.
STÖRRE BEHOV AV SYNTOLKNING
I Sverige finns idag 120 000 synskadade och intresset
för syntolkning ökar ständigt, men Jana Holsanova
upplever att kunskapen att man kan få hjälp är låg.
– Det är stor skillnad på teckenspråkstolkning som
sedan 50 år haft en väldigt etablerad utbildning med
många olika kanaler.
I en nära framtid ser Jana Holsanova ett utökat
behov av syntolkning eftersom lagen om tillgänglighet
för myndigheter ställer mer krav på att tolka filmer
och bilder på deras hemsidor och appar.
Men många fler än synskadade som personer med
adhd, dyslexi, autism eller äldre kan också ha nytta av
till exempel få en film syntolkad. Och utvecklingen av
AI kommer att påverka och förbättra morgondagens
syntolkning.
– En människa kan ju bättre beskriva en händelse
än en maskin, men just nu pågår ett EU-projekt där
man ska lära upp algoritmer att beskriva dynamiska,
föränderliga scener. Framtidens AI där människa och
maskin samarbetar öppnar nya möjligheter.
Text: Bodil Malmström
Foto: Shuttestock, Kennet Ruona
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Vilka områden i hjärnan
aktiveras när seende och
blinda uppfattar en serie
bilder i en film? Det är
spännande forskning!
Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap
vid Lunds universitet och koordinator för
Syntolkning för tillgänglig kommunikation.
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Olof Hallonsten, forskare
vid företagsekonomiska
institutionen vid Lunds
universitet och koordinator
för samverkansinitiativet
BISS – Big Science and Society
Agneta Gulz, professor i kognition vid Lunds universitet och koordinator för ”Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum”.
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Smidigare etablering
av Max IV och ESS
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u MAX IV-laboratoriet och European
Spallation Source, ESS – två forsknings
anläggningar av världsklass etableras i
Lund. Forskning vid MAX IV har varit igång
sedan 2016 och ESS öppnar sitt användarprogram för forskare 2023. Nu är det
bara att vänta på genombrott och helt nya
forskningsrön inom medicin, biologi, geologi och nanoteknologi? Är det så enkelt?
– Nej. Det finns en viss övertro på att stora
forskningsanläggningar är sig själva nog. Att
de kan attrahera kompetens och skapa en
stark forskningsmiljö. Men riktigt så enkelt är
det inte, säger Olof Hallonsten, forskare vid
företagsekonomiska institutionen vid Lunds
universitet och koordinator för samverkans
initiativet BISS – Big Science and Society.
SVENSK KONTEXT
BISS undersöker förutsättningarna för att MAX
IV och ESS ska kunna passa in i en svensk
kontext. Vad behövs för att anläggningarna ska
kunna nyttjas på bästa sätt; och hur skapas de
bästa förutsättningarna för att verksamheterna
ska kunna drivas effektivt och ge goda samhällseffekter i bred mening?
– Att lokalisera ESS till Lund var i grund och
botten ett politiskt beslut. Det har tagit cirka 10
år för hela processen, men man har under tiden
tyvärr tänkt alltför lite på att andra satsningar
som infrastruktur, kompetensuppbyggnad, och
förändringar i regelverk också behövs.
EGNA BEHOV OCH LÖSNINGAR
Han menar att det nu gäller att göra det bästa
av situationen. Och genom BISS bana väg för
praktiska lösningar som utgår från akademins
och företagens behov.
För enligt Olof Hallonsten är det inte vare sig
önskvärt eller görbart att bara titta på hur andra forskningsanläggningar som de i Grenoble
i Frankrike och Hamburg i Tyskland, har gjort.
Det beror på att lösningarna måste passa både
en lundensisk och en nationell kontext, och att
det i de nämnda fallen redan fanns strukturer
på plats som kunde ta emot etableringarna.
STORA UTMANINGAR
– Utmaningarna med att etablera så stora
forskningsanläggningar är många, menar Olof

Hallonsten. De omfattar allt från datahantering
och gränsytor mot industriella forskningsmiljöer, till regelverk för beskattning, och
arbetskraftsinvandring för att kunna rekrytera
personal.
BÄTTRE INKLUDERING
Som akademiskt samverkansinitiativ drivet av
forskare vid Lunds universitet står BISS helt
fristående från alla intressenter. Målet är att
bidra konstruktivt, med utgångspunkt i en
djupare och bredare förståelse för relationerna
mellan avancerade forskningsanläggningar och
omgivande samhälle, till en bättre inkludering
av ESS och MAX IV i samhället.
Kärnan i BISS är att bidra med långsiktigt
hållbara lösningar och perspektiv på utmaningar och frågeställningar som går utanför
dagsaktuella hänsyn i politik, myndighetsutövning och näringsliv.
Initiativet drar även nytta av relevanta
internationella och historiska jämförelser, inte
minst MAX-labs långa historia i Lund
KONKRETA ÅTGÄRDER
BISS arbetar med olika relevanta delteman.
Inom ett, som fokuserar på svensk life science
och hur den kan dra nytta av ESS och MAX IV,
har de i samarbete med MultiHelix Think Tank
genomfört rundabordssamtal med olika aktörer
för att identifiera behov och utmaningar som
måste hanteras. Arbetet ska utmynna i en
rapport med en lista på konkreta åtgärder,
som tagits fram i samverkan med de berörda
aktörerna. Inom andra delteman planerar
BISS för ytterligare konferenser, seminarier
och workshops, och publikationer i form av
populärvetenskapligt orienterade artiklar som
belyser frågor om exempelvis regler för beskattning och kompetensförsörjning.
SAMHÄLLET SKA LYFTA
– Alla måste med i arbetet kring ESS och
MAX IV. Akademikerna, industrin, politikerna
och statliga myndigheter. Det är så vi skapar
rätt mix och rätt förutsättningar för att både
forskningen och samhället ska lyfta, avslutar
Olof Hallonsten.
Text: Noomi Egan
Foto: Kennet Ruona
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Alla måste med. Akademikerna, industrin,
politikerna och statliga myndigheter.
Det är så vi skapar rätt mix och rätt
förutsättningar för att både forskningen
och samhället ska lyfta.

Max IV är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning.
Laboratoriet ligger i norra Lund och har Lunds universitet
som värduniversitet. FOTO: SALAR HAGHIGHATAFSHAR
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Framtidens stad,
en hållbar stad
Hur utformar man ett bostadsområde på bästa sätt, eller ett torg eller en
skola? En hållbar stad som är tillgänglig för alla, det är samverkansinitiativet
Urban Arena Testbed mål som samlar forskare från Lunds universitet och
representanter från Malmö stad, Lunds kommun och Nordic City Network.
Tillsammans vill de identifiera problem och hitta lösningar som kan bidra
till en mer hållbar stadsutveckling.
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Catharina Sternudd, forskare
vid Institutionen för arkitektur
och byggd miljö vid Lunds
universitet och koordinator
för Urban Arena Testbed.
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Livsmiljön är så viktig. Alla som
arbetar med byggande i städer
bidrar till att forma hur vi lever.

– Ordet testbed kan låta väldigt abstrakt. Men det
handlar om att arbeta tätare tillsammans, universitetet
och kommunerna, för att gemensamt identifiera
problem som vi kan hjälpas åt med att hitta lösningar
för och som sen kan testas i innovativa utvecklingsprojekt – testbäddar. Projekten kan handla om hur vi
kan organisera, styra och utforma stadsområden så att
vi kan leva mer hållbara liv, säger Catharina Sternudd,
forskare vid Institutionen för arkitektur och byggd
miljö, som koordinerar initiativet.
GEMENSAMMA BERÖRINGSPUNKTER
Bakgrunden till samverkansinitiativet är att forskare
och kommunanställda ofta arbetar i stuprör när det
kommer till hållbar stadsbyggnad istället för att se
vad det finns för gemensamma beröringspunkter.
– Vi vill skapa ett gemensamt synsätt som kan ligga
till grund för hur man utformar en ny plats som säg
ett torg eller ett bostadsområde. Vi vill se till att alla
företag och aktörer arbetar med långsiktig hållbarhet
som övergripande mål, något som inte alltid är helt
självklart. Rent konkret kan det handla om att inte
separera projekt efter hållbarhetsaspekter men istället
få in energianvändning, vattenförbrukning, avfallshantering och social inkludering på den gemensamma
agendan för många olika projekt.
MÅNGSIDIG ANVÄNDNING
– Finns det möjligheter till mångsidig användning
av en plats eller ett objekt så kan fler hållbarhetsmål
uppnås. Då skapar vi en miljö där alla delar är med.
Ett bostadshus kan tilläggsisoleras genom ett växthus
på taket. Regnvatten kanske kan tas omhand för
bevattning och unga personer långt från arbetsmarknaden kanske kan sköta odlingen och sälja i en lokal
butik? Det finns många exempel på projekt som försöker se till flera former av hållbarhet i samma insats.
Forskningen kan också följa pågående projekt och
fråga de obekväma frågorna: hur blir detta? För vem

är platsen byggd? Vem gynnar det? Det är viktigt att
tänka brett eftersom staden ju ska vara tillgänglig för
alla samtidigt som den ska vara hållbar.
TÄTT SAMARBETE BEHÖVS
Hur städer är planerade, organiserade och byggda
kommer att bli allt viktigare i takt med att urbaniseringen och effekterna av klimatet blir mer kännbara.
Därför är just ett tätt samarbete mellan olika discipliner
och områden avgörande menar Catharina Sternudd.
– Det är stora frågor som måste lösas. Hur bygger
vi till exempel skolor och ålderdomshem som är anpassade till ett varmare klimat? Hur kan stadsplaneringen se ut om vi använder färre bilar? Om vi prioriterar gående, cyklar och kollektivtrafik, hur påverkar
det stadsbilden och stadslivet? Vi tror att det är just
tillsammans som vi kan lösa dessa utmaningar. Men
då måste vi få utrymme att identifiera utmaningar
och möjligheter i ett tidigt skede och på fysiska platser.
TESTBÄDDAR I FULL SKALA
Under projekttiden kommer forskarna och kommuntjänstepersonerna utöver att anordna workshops, seminarier och studiebesök även att göra gemensamma
ansökningar för att kunna genomföra rent konkreta
projekt i staden. En plats som de vill arbeta på är
Brunnshög, som just nu växer fram i nordvästra Lund.
– Målet är att genomföra flera testbäddar i full
skala, där medborgare och företag medverkan i processen. Att arbeta med ett helt nytt område, där man
kan göra stora avtryck, skulle vara jätteroligt, avslutar
Catharina Sternudd

Text: Noomi Egan
Foto: Kennet Ruona,
Orbit / Science Village Scandinavia
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Bilden föreställer ett tävlingsbidrag för ett nytt Science Center
i Lund och Science Village.
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Agneta Gulz, professor i kognition vid Lunds
universitet och koordinator för Tillsammans
över tröskeln till framtidens klassrum.
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Vi förstör de unga hjärnorna.
Det finns allt stöd i världen
som visar att det inte går att
multitaska.

I apparnas värld
u Hur stödjer skolan eleverna på bästa sätt, så att så många som möjligt
når sin fulla potential? Samverkansinitiativet Tillsammans över tröskeln
till framtidens klassrum vill stärka budskapet att det behövs kvalitet i
användandet av digitala lärresurser. Appar för lärande kan både hjälpa
och stjälpa.
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Explosionen av digitala lärresurser i skolan kombinerad med den olyckliga idén att det finns ett
värde i sig att lära sig på sin platta eller dator
sätter Agneta Gulz, professor i kognition vid Lunds
universitet, upp en röd flagga för:
– Det finns enorma kvalitetsskillnader i våra
digitala hjälpmedel och tyvärr mycket som håller
dålig kvalité. Utmaningen ligger i att ge lärarna
stärkt kunskap så att de vet varför de använder en
viss app och vad det ska leda till för eleverna.
FULLA POTENTIAL
Agneta Guls driver tillsammans med ett flertal forskare det nystartade tematiska samverkansinitiativet
vid Lunds universitet Tillsammans över tröskeln till
framtidens klassrum. Hur stödjer skolan eleverna
på bästa sätt, så att så många som möjligt når
sin fulla potential? Med samverkansinitiativet vill
forskarna nå än mer ut med sina forskningsresultat
till lärare, rektorer, föräldraföreningar och studenter på lärarutbildningarna med budskapet att det
behövs kvalité i de digitala lärresurser man väljer
att använda i klassrummen.
– Idag har vi nya möjligheter inom forskningen
att komma lärprocesserna mycket närmare i klassrummen och följa vad som händer med eleverna
i realtid. Vi ser då också hur framtidens digitala
hjälpmedel borde fungera.
VÄLJ RÄTT APP
Bra digitala lärresurser som är pedagogiskt och
ämnesdidaktiskt grundligt uppbyggda ger många
fördelar mot traditionella läroböcker. Att lära sig
Europas huvudstäder eller multiplikationen kan
genom en väl utarbetad app vara det bästa sättet
att lära sig på. Elever kan tävla mot sig själva och
läraren kan anpassa sin undervisning och ge stöd
och återkoppling på olika nivåer. Olika moment
som stödjer inlärningen på ett kraftfullt sätt.
Men många av dessa digitala hjälpmedel håller
inte måttet och är inte bra för inlärningen alls. Det
finns tusentals appar på marknaden som är riktade
mot grundskolan, men om eleven gör fel måste
den förstå varför och få konstruktiv feedback. Det
gör bara några procent av alla dessa appar enligt
Agneta Gulz. Hon är även mycket kritisk till att
elever ofta systematiskt kan pröva sig fram och på
så vis lura systemet.
FLASKHALSAR
Men Agneta Gulz är både bland de största
optimisterna och de största pessimisterna när det
kommer till att använda digitala lärresurser för att

få eleverna att utveckla sina förmågor utifrån sina
egna förutsättningar och behov.
– Det finns många bra digitala lärresurser som
koncentrerar sig på erkänt jobbiga avgränsade
flaskhalsområden inom till exempel matematik där
man vet att många elever fastnar, säger Agneta
Gulz och fortsätter:
– Men tyvärr finns det många appar som på
ytan ser lockande ut och eftersom de ligger på
app-store luras läraren eller föräldern att den
pedagogiska utformningen är genomtänkt.
Grafiken är fin, musiken är bra och man kan själv
välja typsnitt, men det är bara en förpackning och
inte alls adaptivt.
STARKA MARKNADSKRAFTER
Men hur möter beprövad vetenskap de starka
marknadskrafterna som strömmar till?
Genom att rusta blivande lärare redan under
utbildningen, menar Agneta Gulz vars forskningsgrupp Educational Technology Group ligger i
framkant.
– Mötet med barnen är en oerhörd energikälla
till mitt arbete, de gör att jag aldrig kommer att
stanna av, betonar Agneta Gulz.
Hennes drivkraft, att unga människor får så bra
stöd som möjligt för sitt lärande, är grundfast. Och
allra mest, betonar hon, de som inte har det så
förspänt hemifrån. Barn som kommer från miljöer
där vuxna inte pratar eller leker så mycket med
dem och som därför inte får det allra mest grundläggande på plats.
GÅR INTE ATT MULTITASKA
Agneta Gulz är även mycket kritisk till att barn ska
göra många saker samtidigt.
– Vi förstör de unga hjärnorna. Det finns allt
stöd i världen som visar att det inte går att multitaska. Det som hjärnan gör är att den hoppar
blixtsnabbt mellan olika saker vilket är förödande,
och förmågan att fokusera blir försvagad.
Här kan en skola med en väl utarbetad plan
där man kombinerar teknikstött lärande med
mer klassisk pedagogik göra skillnad för barnets
möjligheter att lära sig.
– Jag ser ljust på framtiden och tror att många
fler lärare kommer att ha mer på fötterna för att
kunna använda digitala lärresurser på smarta sätt.
Det måste bli så.

Text: Bodil Malmström
Foto: Kennet Ruona, Shutterstock
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Mötet med barnen är en
oerhörd energikälla till mitt
arbete, de gör att jag aldrig
kommer att stanna av.
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Markanvändning
för en hållbar framtid
u Hur ska vi använda marken och till vad? Frågan är mer aktuell än någonsin.
Samhällets krav på marken är många: behovet av livsmedel ökar, städerna växer och
omställningen till bioenergi riskerar att ytterligare intensifiera jord- och skogsbruk.
Samtidigt är marken viktig för exempelvis klimatanpassning, bevarande av biologisk
mångfald och rekreation. Ett nytt samverkansinitiativ vid Lunds universitet vill
belysa konflikterna kring marken och hitta synergier mellan olika markintressen.

Henrik Smith, föreståndare vid Centrum
för miljö- och klimatforskning och en av
koordinatorerna för det tematiska samverkansinitiativet LU Land.
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Det är viktigt att lyfta fram
de svårlösta frågorna.

– Om vi ska trygga mat- och energiproduktion,
skapa en biobaserad ekonomi, hantera klimatförändringen, bevara biologisk mångfald och leva upp
till de globala hållbarhetsmålen måste vi få till en
långsiktigt hållbar markanvändning, säger Henrik
Smith, föreståndare vid Centrum för miljö- och
klimatforskning och en av koordinatorerna för
initiativet.
– Men idag är det många intressen som står i
konflikt med varandra, och alla vill använda marken
till olika saker. Vi vill arbeta gemensamt över sektors- och ämnesgränser, med forskare, myndigheter
och intresseorganisationer, för att hitta lösningar där
vi kan använda marken till flera saker samtidigt.
Eftersom marken är en ändlig resurs, kan spänningarna och konflikterna kring användandet vara
svårlösta. Dessutom kan utmaningarna se väldigt
olika ut i olika delar av landet. I Skåne konkurrerar
man hårt om den produktiva åkermarken som
används för både intensiv jordbruksproduktion och
växande städer. I andra delar av Sverige brottas man
istället med övergivna gårdar och åkrar som växer
igen. I båda fall är följden mer enformiga landskap,
med negativa konsekvenser för den biologiska
mångfalden.
LYFTA FRAM DE SVÅRLÖSTA FRÅGORNA
Enligt Henrik Smith är det viktigt att få upp olika intressen och behov på bordet. Det är också viktigt
att lyfta fram de svårlösta frågorna. Att samverkansinitiativet samlar ett stort antal aktörer och forskare
från olika discipliner ser han som en stor fördel i
detta arbete.
Ett område som initiativet särskilt vill belysa
är konsekvenserna av en utökad produktion av
bioenergi: kan biogrödorna odlas på ett sätt som
gynnar biologisk mångfald istället för att leda till än
mer intensivt jord- eller skogsbruk? Var i landskapet
gör man det i så fall, och hur påverkar det markanvändningen i övrigt? Andra frågor handlar om
stadens utveckling: ska man förtäta stadsmiljöer på

bekostnad av grönytor och dess funktioner för människan, eller bebygga åkermarken runt städerna?
Även klimatåtgärder kan behöva vägas mot andra
intressen: går det att minska växthusgasutsläpp och
öka kolinlagring genom anpassad skötsel inom jordoch skogsbruk? Eller uppstår det målkonflikter när
det gäller åtgärder för att motverka klimatpåverkan
och exempelvis skydd av biologisk mångfald?
– Ska vi se markanvändningen som ett problem
eller en tillgång? Genom att diskutera hur, vad och
varför marken ska användas på ett visst sätt kan
vi kanske skapa en samsyn och nya sätt att samarbeta, säger Henrik Smith.
HITTA SYNERGIER – HANTERA KONFLIKTER
Exempel på synergier kan handla om att gemensamt
hitta åtgärder eller skötselmetoder som gynnar flera
syften samtidigt, till exempel att bruka marken på
ett sätt som ökar både kolinlagringen och bördigheten. Ett annat sätt att hitta synergier är att jobba
mer på landskapsnivå, exempelvis genom att odla
biogrödor i områden där de kan gynna den biologiska mångfalden.
Ambitionen är att initiativet ska leda till både
nya samarbeten och forskningsprojekt, men också
till vägar för att tillgängliggöra befintlig kunskap på
ett bättre och mer användbart sätt. Henrik Smith
vill också att resultaten ska föras vidare till beslutsfattare på olika nivåer, både lokalt, regionalt och
nationellt, eftersom det i slutänden är en demokratisk fråga hur marken ska brukas och till vad.
– Hur vi ska styra markanvändningen är en
politisk fråga, även om vi kan bidra till att öka
kunskapen kring existerande konflikter och möjliga
vinn-vinn-lösningar. Det är hög tid för en öppen
diskussion om vilka styrmedel och policies som krävs
för att skapa en hållbar markanvändning, avslutar
Henrik Smith.
Text: Noomi Egan
Foto: Kennet Ruona, Shutterstock
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Är marken ett problem
eller tillgång?
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Prestationer inom
hållbarhet måste
breddas och växla upp
u Alla delar av samhället måste bli mer hållbara om vi ska uppnå de globala
hållbarhetsmålen. Men vad innebär det att vara en hållbar organisation? Hur ska man
mäta, jämföra och förstå sina egna och andras prestationer inom hållbarhetsområdet?
Dessa frågor är i fokus för ett nytt samverkansinitiativ vid Lunds universitet.

– I dag ser vi en snabb omställning mot mer hållbara
organisationer. Alla har insett att det är bråttom om vi
ska uppnå de globala hållbarhetsmålen och samtidigt
hålla temperaturökningen till under 1,5 grad, säger
Susanne Arvidsson, forskare vid Ekonomihögskolan
vid Lunds universitet och koordinator för samverkansinitiativet, Enhanced value relevance and credibility of
sustainable information- EVRACSI.

delarna av hållbarhet, såsom utsläpp, vatten- och
energianvändning, men för de sociala dimensionerna
laggar vi efter. Vi har inte jämförbara sätt att mäta,
förstå och värdera hur företag presterar inom exempelvis antikorruption, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Inom andra delar av redovisning har vi under
lång till utvecklat till exempel nyckeltal och årsrapporter som beskriver finansiella resultat.

FÖRETAG MÅSTE BLI MER HÅLLBARA
Samverkansinitiativet koordineras av Lunds universitet
och samlar organisationer som European Environmental Agency (EEA), Skatteverket, AP fonderna,
Revisorsinspektionen, företag, intresseorganisationer
och forskare. Det har som mål att hjälpa företag att
blir mer hållbara eftersom kravet på omställning ställer
företag och organisationer inför stora utmaningar.
Hur ser en hållbar organisation egentligen ut? Hur ska
man mäta, jämföra och förstå sina egna och andras
prestationer inom hållbarhetsområdet? I dag finns det
ett stort behov av mer standardiserade processer och
instrument som alla företag kan använda.
– Vi har kommit långt när det gäller de ekologiska

SVÅRT ATT UTVÄRDERA
Avsaknaden av jämförbara processer gör att det är
svårt att kvalitetssäkra och integrera arbetet inom
hållbarhet. Det är också en utmaning för företag
att utvärdera sig själva och koppla sin prestation till
resultat och en långsiktigt hållbar utveckling.
– Ett företag måste inte bara kunna mäta utan
även förstå sin prestation för att utvecklas: varför och
hur har de uppnått sitt resultat? Har man tillförlitliga
och jämförbara prestationsmått som används av
många, kan företag bättre förstå sitt eget och andras
arbete. Det ligger också till grund för hur man fördelar
medel och bestämmer om satsningar, säger Susanne
Arvidsson.
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Vi vill hjälpa företag
att ställa om till att bli mer
hållbara och transparenta.

Susanne Arvidsson, forskare vid Ekonomihögskolan
vid Lunds universitet och koordinator för EVRACSI.
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TYDLIGA MÄTPROCESSER
Som första steg vill samverkansinitiativet
skapa en diskussion kring hur sådana
prestationsmått eller standardiserade
mätprocesser skulle kunna se ut. Vad
är utmaningarna och möjligheterna för
att integrera olika hållbarhetmål och för
att mäta prestationen? Hur kan man
tydligare koppla prestationen till resultat?
Vilka behov finns det inom forskning,
policy, industrin och lagstiftning?
– En sak vi vill göra är att bidra i utvecklingsarbetet med att ta fram tydligare
sätt att beskriva prestationer på relaterat
till de olika hållbarhetsområdena. Det är
också viktigt att inse att alla prestationer
inte kan kvantifieras utan att progression kan ”mätas” på olika sätt. Vi måste
förhålla oss ödmjuka inför att detta är
en utmaning i vår gemensamma strävan
att ställa om våra organisationer till mer
hållbara, berättar Susanne Arvidsson och
fortsätter:
– I denna strävan är det centralt att
kunna jämföra och förstå hur olika
organisationer presterar för att på detta
sätt kunna möjliggöra en så effektiv
omställning som möjligt.
FINANSIELL RISK OM MAN INTE
BLIR MER HÅLLBAR
Enligt Susanne Arvidsson kan näringslivet
inte ducka för att prestationen inom
hållbarhet måste breddas och växla upp.
Företag som inte är villiga att arbeta
strategiskt med hållbarhet kan också
utgöra en finansiell risk exempelvis ur
ett ägarperspektiv. De kan dessutom bli
oattraktiva som arbetsgivare eftersom
många unga trycker på för en omfattande omställning.
– Vi vill hjälpa företag att ställa om
till att bli mer hållbara och transparenta.
Men för att göra det måste företag och
investerare ha något att gå efter och
något att mäta. Det blir också ett sätt att
undvika greenwashing, där företag utger
sig för att vara mer hållbara och miljövänliga men inte är det, avslutar Susanne
Arvidsson.
Text: Noomi Egan
Foto: Kennet Ruona, Shutterstock
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Berättelser med
kraft
Hemmetinneboende
blir en allt vanligare
arbetsplats för många sjuku En tummad science fictionroman. Datoriserade
och undersköterskor.

modeller av Sveriges växtlighet år 2100. Hur man
bäst planerar en pedagogisk utställning. Det är tre
exempel på klimatberättelser som det tematiska
samverkansinitiativet Narrating Climate Futures
berättelser undersöker i sitt projekt som för samman
framtidsvisioner och klimatpolitik.

Gudbjörg Erlingsdóttir är
docent i arbetsmiljöteknik vid
Designvetenskaper och koordinator
för det tematiska samverkansinitiativet
eHealth@Lu
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Johannes Stripple, projektledare för Narrating Climate
Futures och statsvetare vid Lunds universitet.
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Projektet vill utforska om berättelser, och olika
sätt att föreställa sig framtiden, kan påverka
klimatåtgärder och politiska styrmedel. En
bred ansats ger forskarna möjlighet att titta
på exempel på klimatberättelser som kanske
inte ses som historier i vid mening. Framtida
energisystem, naturvetenskapliga modeller
av värmeökningar och urban living labs undersöks likväl som representationer av klimatet
i konst, litteratur och film.
VISUALISERAR FRAMTIDEN

– Berättelser har stor inneboende kraft. De
hjälper oss att visualisera framtiden, och
lyfter fram vad det är att vara människa. Om
vi kan identifiera och lyfta fram olika sorts
narrativ, från skilda områden och sektorer, kan
vi tillsammans utforska hur de kan påverka
politiken, och ge oss nya sätt att hantera och
reagera på klimatförändringarna, säger Johannes Stripple, projektledare och statsvetare vid
Lunds universitet.
Liksom forskningsmetoderna är projektets
arbetssätt också brett och tvärvetenskapligt.
På många sätt kan det beskrivas som nyskapande eftersom det tar fasta på kreativitet och
deltagande. Det omfattar guidade visningar av
konstutställningar, workshops där deltagare får
testa på, och reflektera kring, olika berättartekniker, input till en kommande utställning om de
globala målen, en bokcirkel, och klimatvandringar i Kristianstads vattenrike och Gropahålets
naturreservat med forskare och konstnärer.
– Att vara i ett museum, eller ute i naturen,
och tillsammans med andra undersöka något,
ger upphov till andra insikter och diskussioner.
Det skapar ett större utrymme för forskningen
än mer traditionella metoder gör, säger Johannes Stripple.

Narrating Climate Futures
sår frön som behöver tid
att få växa.

Nästan alla fakulteter vid universitetet är med,
och forskarna kommer från olika nivåer, från
masterstudenter till seniora professorer. Externa
parter omfattar konstnärer och kuratorer,
produktionsbolag, ett antal skånska kommuner, konsulter, företag och myndigheter inom
klimat- och energiområdet, samt olika museer
och besökscentrum som Malmö Museer, Skissernas Museum och Naturum Vattenriket.
– Vi är inget slutet nätverk, utan forskare
och andra intresserade kan hoppa på tåget
när som helst. Vi utvecklar hela tiden nya idéer
och vi vill fortsätta ta vara på de idéer som
redan finns inom och utanför universitetet. Det
är den typen av input som för arbetet vidare.
Vår hemsida ska bli en levande och naturlig
mötesplats för våra idéer, information och samverkan, säger Johannes Stripple och fortsätter:
– Narrating Climate Futures sår frön som
behöver tid att få växa.
GER AVTRYCK I SAMHÄLLET
Varaktig samverkan är också det som är
slutmålet med projektet. Samarbeten som kan
fortsätta under många år – och ge ett avtryck
i samhället i stort vad gäller nya lösningar och
idéer för att hantera klimatförändringarnas
effekter, och hur de i sin tur kan spela in i
klimatpolitiska åtgärder och överenskommelser.
Och Narrating Climate Futures har redan
kommit en bit på vägen: de har fått finansiering för två nya projekt, ett om berättelser
om ett fossifritt samhälle, tillsammans med
en tvärvetenskaplig grupp forskare i Utrecht,
Warwick och Durham, och ett om skogen.
– Vi vill fortsätta med det vi gör! För vi har
inte råd att vänta om vi verkligen menar allvar
med att vi vill rädda klimatet och skapa en
bättre framtid, avslutar Johannes Stripple.

ETT SAMVERKANSPROJEKT

Enligt honom har valet av arbetssätt mycket att
göra med att projektet är ett samverkansprojekt, där fors kare och externa aktörer ingår.

Text: Noomi Egan
Foto: Catrin Jakobsson, Shutterstock
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Intelligent
intelligens
u Vi står inför stora samhälleliga utmaningar. Vårt säkerhets
politiska läge i Sverige är förändrat och bekämpandet av den
organiserade brottsligheten är av sådan omfattning, och har
en sådan dynamik, att de måste mötas med hela samhällets
koordinerade deltagande.
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Exerem rendicia
comnis andus
Videm et es ut as remquod issundant moloria volo te laborposam, ut utate volorepel
is dia si blanda et, te mos ditas dit quia quas volore et fugia siminis utemoloribus
qui dessimet quaerro odi omnihitatis aspere coresti volenimusda doloreperiam
dolupic illectur sam, te volenis adictorrum ea doluptatio exerem rendicia comnis
Gunnbjörg
Gunnbjörgsdottir
andus. Alibus rem est quam ut porpori.
u
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Tobbe Petterson, forskare i underrättelseanalys vid Lunds universitet leder initiativet
Intelligent Intelligence.

Forskning inom Lunds universitet behövs för att bidra
till en förbättrad och effektivare underrättelseverksamhet, något som både försvaret och brottsbekämpningen är beroende av för att nå framgång.
Rent konkret handlar underrättelseverksamhet
om att förse beslutsfattare med relevanta underlag.
Exempelvis är underrättelsetjänstens uppgift på nationell strategisk nivå att kartlägga främmande makts
förhållanden och handlingsmöjligheter och bedöma
händelseutvecklingen. Underrättelseverksamhet i olika
former har även kommit att spela en alltmer framträdande roll i internationella relationer, krishantering,
affärsverksamhet och brottsbekämpning.
NY VIKTIG KUNSKAP
För att förbättra och effektivisera underrättelseverksamheten inom främst försvaret och brottsbekämpningen samarbetar nu forskare inom Lunds universitet
med praktisk underrättelseverksamhet inom ett flertal
myndigheter såsom Försvarsmakten, Migrationsverket
och Polismyndigheten. Ett sådant samarbete kommer,
enligt Tobbe Petterson, forskare i underrättelseanalys vid Lunds universitet, leda till att den operativa
verksamheten tillförs ny viktig kunskap.
FRUKTBART SAMARBETE
– Underrättelseprocessen och verksamhetens metoder
uppvisar en påfallande likhet med de processer och
metoder som används inom forskning, och en sam-

verkan mellan praktisk underrättelseverksamhet och
akademi är därför uppenbart fruktbar, säger Tobbe
Petterson som även är koordinator för det tematiska
samverkansinitiativet Intelligent intelligence.
TEXT- OCH SKRIVANALYS
Ny kunskap av nytta för underrättelseprocessen finns
inom en mängd forskningsområden såsom sociologi,
psykologi, kommunikation och teknik. Ett konkret
exempel är språkforskningen, där befintliga metoder
inom text- och skrivanalys kan utvecklas till att passa
den operativa underrättelseverksamheten.
KOMPETENSUTVECKLING
Kompetensutveckling är också något som efterfrågas
av myndigheterna både för att stärka verksamhetens
operativa del, och som en personalvårdande åtgärd i
syfte att stimulera och behålla kvalificerad personal.
– Vi forskare har idag en stor möjlighet att stödja
underrättelsemyndigheternas kompetensutveckling
exempelvis genom vidareutbildning i metod och
kritiskt tänkande – områden där lärosäten av tradition är starka, och som är av central betydelse för en
framgångsrik underrättelseverksamhet, säger Tobbe
Petterson.
Text: Pia Romare
Foto: Shutterstock, privat
Spektogram: Johan Frid
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Äkta eller påhittat?
I detta diagram av den talade engelska frasen ’The two
men shook hands’ visas en akustik analys av frekvens,
tid och ljudintensitet. Övre delen visar vågformen,
mellersta delen spektogrammet, och nedre delen olika
noteringar som fonem, ord, text samt egenskaper
i talmelodin. Själva talmelodin syns genom den blå
kurvan.
Analysen kan användas av underrättelsetjänsten
för att bedöma utsagor från personer som kan vara

vittnen eller misstänkta i brottsutredande sammanhang. Analysen kan också användas när man förhör
krigsfångar. Vilken dialekt pratar personen, vilka ord
används frekvent? Och hur planerar personen sitt tal,
är det påhittat eller äkta?
Psykolingvistika metoder för hur folk talar, skriver,
läser, lyssnar kan hjälpa den operativa underrättelseverksamheten att djupare förstå de mänskliga
språkförmågorna.
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Vad är vattnets värde?
u Det var torrt i somras och på många håll fick vi spara på vatten. Nu,
om inte förr, inser vi hur mycket vi behöver vatten – att allt liv runt om
oss är beroende av rent vatten. Inom flera av samhällets stora utmaningar
ingår vattenfrågor. Initiativet LUWater vid Lunds universitet samlar
hundratals forskare som tar sig an dessa utmaningar.
Vi är vana att tänka att vi har oändlig tillgång på rent
vatten i Sverige, att vi kan slösa vatten hemma och stödvattna grödor. Men regnar det inte under lång tid, som
sommaren 2018, minskar grundvattentillgångarna och vi
får problem både i staden, jordbruket och skogsbruket.
Regnar det för mycket under kort tid är inte heller det
bra – det kan orsaka översvämningar och bräddning, det
vill säga utsläpp från avlopps- och dagvattenledningar.
OFÖRUTSÄGBART KLIMAT
– Den torra och varma våren och sommaren som vi nu
sett 2018, ger oss en fingervisning om vårt framtida
klimat, säger Kenneth M Persson, föreståndare för
initiativet LUWater. Och även om vi på lång sikt kan
räkna med en ökad nederbörd, så kommer den att
fördelas mer ojämnt än tidigare. Ett allt mer oförutsägbart klimat är något vi måste lära oss att hantera och
planera för redan nu.
VATTEN ANVÄNDS MYCKET
Att vi behöver planera så att vi har tillräcklig tillgång
av vatten för att hålla oss själva och våra grödor och
djur vid liv, är ett perspektiv på vårt beroende av
vatten. Men vi människor använder vattnet till så
mycket mer. Vi tvättar, duschar, rengör och spolar våra
toaletter med vatten. Vatten möjliggör produktionen
i pappers- och massaindustrin och flera andra viktiga
näringsverksamheter. Och vi använder även vattnet

för att transportera bort alla rester och föroreningar
genom våra avloppssystem. Så förutom rätten till rent
vatten behöver vi planera för hållbara städer, bekämpa
sjukdomsspridning och uppnå god hälsa.
FÖRORENINGAR UT I HAVET
– Förr eller senare kommer alla de ämnen vi använder
att hamna i vatten – det går inte att hindra det, säger
Kenneth M Persson. Vatten är det finaste lösningsmedel vi känner till.
Vissa föroreningar fångas upp i reningsverk, men
mycket går vidare ut i sjöar och vattendrag, exempelvis
läkemedelsrester och mikroplaster. Regnvatten fångar
upp ämnen som finns på marken och i luften och för
dem vidare via dagvattenledningar, ner till grundvattnet eller till sjöar och åar. Vatten finns överallt och förs
runt vår jord i ett evigt kretslopp, förklarar Kenneth M
Persson.
– Vi kan exempelvis hitta föroreningar från Europa i
isbjörnarnas kött och blod uppe i Arktis, föroreningar
som förts dit via vatten och näringskedjorna. Idag är
det tillåtet att släppa ut ämnen som inte försvinner,
det vill säga som inte bryts ned – eftersom det inte
finns naturliga sätt att bryta ned dem. Men man ska
veta att exempelvis perfluorerade föreningar som PFOS
eller PFOA förekommer i brandskum och i princip
aldrig bryts ner. Och att mikroplaster kan finnas kvar i
naturen i 500–700 år! u
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”

Förr eller senare kommer alla de
ämnen vi använder att hamna i
vatten – det går inte att hindra det.

Kenneth M Persson är professor i teknisk
vattenresurslära vid Lunds universitet
och föreståndare för LUWater.
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Vissa föroreningar fångas upp i reningsverk, men mycket går vidare ut i sjöar och vattendrag,
exempelvis läkemedelsrester och mikroplaster.

– Om man har den insikten så förstår man att vi
behöver använda material som inte stannar kvar och
ackumuleras i näringskedjan, utan som bryts ned eller
omvandlas när det kommer ut i naturen.

– i ett samhälle som exempelvis Lund. Tittar vi sedan
också på hur mycket vatten det finns tillgång till så tror
jag att vi skulle kunna få en ganska så heltäckande bild
av hur samhällets vattenbalans ser ut.

ANVÄNDA AVLOPPSLEDNINGSNÄT
OPTIMALT
Hur gör vi då bäst för att hindra spridning av oönskade ämnen och smittsamma mikroorganismer med
avloppsvattnet? Att fasa ut användningen av oönskade
ämnen och ta hand om utsläpp direkt vid källan vore
naturligtvis bäst, men är bara möjligt i vissa fall. Därför måste vi se till att de avloppsledningsnät
och avloppsreningsverk vi har fungerar
optimalt, menar Kenneth M Persson. Genom olika förbättrade
mätsystem kan man framöver
få en heltäckande bild av hur
ledningsnätet mår, om de
är gamla och på väg att gå
sönder. Senare kan man
kanske komplettera de
systemen med specifika
sensorer för att få ännu
mer information.
– När vi sedan har
kunskap om hur ledningsnäten mår så kan vi vidga
blicken och studera vattenanvändningen – hur mycket
avloppsvatten som bildas, och var

HÅLLBAR VATTENANVÄNDNING
Hur mycket vatten ett område har tillgång till kan man
beräkna utifrån bland annat nederbörd och avdunstning. Dessa faktorer varierar mellan år och därför
räknar man fram en genomsnittlig siffra beräknad på
flera års mätningar. För att få en hållbar vattenanvändning bör man planera samhället så att man har goda
marginaler för kommande torra år.
SKAPA GODA MARGINALER
I Sverige däremot, har vi vanligtvis gott om färskt vatten, vi har regn och snö som fyller på åar, älvar, sjöar
och bildar grundvatten. Därför behöver vi oftast bara
använda oss av en mindre del av resursen.
– Om vi kan bygga ett samhälle där vi bara behöver
använda cirka 20 procent av den genomsnittliga
vattentillgången så har vi goda marginaler även under
torra år, säger Kenneth M Persson.
Han tycker att vi alla borde kunna hjälpas åt att
använda vatten smartare, på samma sätt som vi hållit
på med att minska energianvändningen både hemma,
kommunalt och inom industrin. För, måste vi egentligen använda så mycket vatten?
Text: Pia Romare
Foto: Kennet Ruona, Shutterstock
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Äta rätt är
inte alltid lätt
Vad blir det till middag? Vi bör dra ner på köttätandet och äta
en huvudsakligen vegetarisk eller vegansk kost. Så låter råden.
Men, vill vi alla det och vet vi vilka konsekvenser det skulle få
för vår hälsa, den svenska matproduktionen eller för klimatet
och en hållbar miljö?
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Vilka livsmedel vi producerar, och hur vi gör det har under senare tid kommit i fokus
i debatten om vår framtid.
– Av de 17 Globala mål för en hållbar utveckling som
FN antog 2015 är det åtta som berör livsmedel, vilket
sätter vår forskning på agendan, säger Yvonne Granfeldt, forskare vid institutionen för livsmedelsteknik.
Av de globala målen framgår att maten ska räcka
till alla och att maten vi äter ska ge hälsa och välbefinnande. Samtidigt ska maten produceras och distribueras hållbart när det gäller klimat- och miljö, socialt
och ekonomiskt.
MINSKAD KÖTTKONSUMTION
När det gäller effekterna av ett proteinskiftet så menar
Yvonne Granfeldt, livsmedelskemist och Charlotta Turner, analytisk kemist, att det ur klimat- och miljöperspektiv finns mycket forskning som stöder en minskad
köttkonsumtion, åtminstone om den är baserad på en
hållbar produktion som, bland annat, tar hänsyn till
biologisk mångfald.
– Men när det gäller nutritionssidan av ett proteinskifte så har vi inte lika mycket entydig kunskap, säger
Yvonne Granfeldt. När vi i Sverige alltmer går över till
en diet med mindre mängd animaliskt protein – där
kanske tång, planktonalger, insekter, restprodukter
från odling ingår – kommer vi äta en massa nya
innovationsprodukter och processade råvaror. Det blir
annat fett och andra kolhydrater, kostfibrer, vitaminer
och mineraler. Hur näringsupptag och hälsa påverkas
av allt detta har vi inte tillräcklig kunskap om.
– Det är alltså viktigt att vi även studerar konsumenternas beteende, säger Charlotta Turner. Vi som

kemister tycker att det är spännande att titta på vad
tång innehåller rent kemiskt, men konsumenten kommer inte att äta mer tång bara för att vi undersöker
tångens molekyler!
ANVÄND JORDBRUKSRESTER
Att ta fram nya livsmedel utifrån växtråvaror blir en
utmaning om vi ska dra ner på köttätandet. Råvaran
kan, som Charlotta Turner lyfter fram, exempelvis vara
tång men också restprodukter från dagens växtodling.
Idag utvinner odlare oftast bara en sak per odlad
råvara, olja från rapsen, stärkelse från potatis eller juice
från frukt och bär. Resten kasseras eller säljs billigt
som djurfoder eller till jordförbättring. Här finns en
potential som odlare och industrin bör utnyttja, menar
Charlotta Turner och Yvonne Granfeldt.
Ett exempel där forskare och odlare samarbetar för
att omvandla jordbruksrester till nya livsmedel gäller
raps. En grupp forskare vid institutionen för livsmedelsteknik, har tillsammans med kollegor tagit fram en
process för att rena fram proteiner ur presskakor från
raps och de testar nu om man kan använda proteinet
till att göra en färsprodukt.
Men, påpekar Charlotta Turner, även om det går att få
fram en produkt som konsumenten vill ha ur olika typer
av restprodukter, så kan det ibland visa sig bli mycket
dyrt när man räknar in hela hanteringen runt om. Det
gäller att även ha med forskare som kan göra både en
ekonomisk kostnadsanalys och en livscykelanalys för att
se vad de totala kostnaderna blir i slutänden – inte bara
för konsumenter utan även för miljö och klimat.
NYTT NÄTVERK
De globala utmaningarna rymmer många komplexa
frågor som berör framtiden för oss själva och vår
planet. I arbetet med att ta sig an målen som berör
livsmedel har Charlotta Turner tillsammans med Yvonne
Granfeldt startat samverkansinitiativet LU Food Faculty
där traditionell livsmedelsforskning om råvaror, produktion, processer, livsmedlens egenskaper och bevarande,
samt forskning om konsumtion, innovation och ekonomi, kopplas till hållbarhet, miljö, nutrition och hälsa.
– Inom vårt nya nätverk kopplar vi ihop alltihopa.
Det är riktigt svårt men också jätteroligt, säger Yvonne
Granfeldt.

Yvonne Granfeldt, livsmedelskemist och Charlotta
Turner, analytisk kemist tycker det är viktigt att
studera konsumenternas beteende.

Text: Pia Romare
Foto: Shutterstock, Bodil Malmström
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Ett exempel där forskare och odlare samarbetar för att omvandla jordbruksrester till nya livsmedel gäller raps. De har tagit fram en process för att rena
fram proteiner ur presskakor från raps och testar nu om man kan använda
proteinet till att göra en färsprodukt.
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Big science and society
Etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund medför ett antal samhällsutmaningar.
För att gemensamt möta dessa utmaningar samlas här forskare från samhällsvetenskapliga, juridiska,
humanistiska och teologiska fakulteterna samt Ekonomihögskolan.
Samverkanspartners:
Ernst &Young Law
European Spallation Source (ESS)
Lund Citizen Hub

MAX IV
KPMG
Massive Entertainment AB
Migrationsverket

MultiHelix Think Tank
Skatteverket
Sony
Sydsvenska Handelskammaren

Kulturarv, migration och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle
Initiativet är inriktade mot frågor om kulturarv och migration för Öresundsregionens många
offentliga kulturarvsinstitutioner. Noden består av forskare som tillhör följande institutioner och
centrumbildningar: Centrum för Europaforskning, Centrum för Öresundsstudier, Juridiska inst., Inst. för
Genusvetenskap, Inst. för Kulturvetenskaper, Inst. för Service Management, LTH och Teaterhögskolan i
Malmö.
Samverkanspartners:
Borderland Foundation
Center for the Study of Upper
Midwestern Cultures, University of
Wisconsin at Madison
German, Nordic, and Slavic
(GNS) Department, University of
Wisconsin

Kulturen i Lund (via ABM Skåne)
Malmö stad
Michigan State University Museum
Regionmuseet Kristianstad
(via ABM Skåne)
SAXO Inst. Kph, & Centre
Advanced Migration Studies, AMIS

Riksarkivet/Landsarkiv i Lund & rep.
för ABM Skåne
Smithsonian Institution
Svenska kyrkan/Lunds stift
Western Kentucky University
Western Kentucky University
Museum

Sociala Rättigheter och boende för den åldrande befolkningen
Målet är att genom konkret samverkan generera kunskap som påverkar framtidens bostadspolitik och
boende med forskare från medicinska, juridiska, samhällsvetenskapliga fakulteterna samt LTH.
Samverkanspartners:
Helsingborgs kommun
Hälsostaden Ängelholm (Region
Skåne)

Högskolan Kristianstad
Karlshamnsbostäder AB
miThings
Pensionärernas Riksorganisation
(PRO)

SPF Seniorerna
Tech4Care
Vetenskap & Allmänhet
Österlenhem AB

Cirkulär biobaserad ekonomi
Att omvandla hållbart producerad biomassa till produkter som förbrukas och återanvänds är målet och
involverar forskare från naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga fakulteterna och LTH
Samverkanspartners:
IKEM

Lunds kommun
Region Skåne
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Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum
Vilka för- och nackdelar finns det med teknikstödda lärmetoder – och kan de kombineras med icketeknikstödda metoder? Nästa generations lärteknologi är i fokus för forskare i kognitionsvetenskap,
designvetenskap, språkvetenskap, neurovetenskap, ämnesdidaktik, teknikvetenskap, psykologi och
utbildningsvetenskap.
Samverkanspartners:
AAA-lab, Graduate School of
Education, Stanford University
Doktorander i Lärande (DIL)

Fäladsskolan, Vårfruskolan och
Svaneskolan, Lund
Macleanskolan och Rutgerskolan,
Skurup

Massive Entertainment i Malmö
Science Center, Malmö Museer
Skolförvaltningarna i Lund och
Helsingborg

LU Water
Dagens utmaningar, med både ökad brist och ökat överflöd av vatten vill forskare från medicinska,
juridiska, samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga, humanistiska och teologiska fakulteterna samt
LTH, Ekonomihögskolan och Internationella miljöinstitutet forska om.
Samverkanspartners:
Eureau
Havs- och vattenmyndigheten
Helsingborgs stad
Isle Utilities

LRF
Lunds kommun
Länsförsäkringar Skåne
Malmö stad
Region Skåne

Simrishamns kommun
Sweden Water Research AB
Svenskt vatten
WIN Water
Water Europe

Water Narrating climate futures

Text
Text

Berättelser och föreställningar om klimatet och hur vi kan forma framtiden med våra handlingar
för nödvändiga klimatförändringar samlar forskare från samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga,
konstnärliga, humanistiska och teologiska fakulteterna samt LTH, LUCSUS och Internationella
miljöinstitutet.
Samverkanspartners:
Anagram
K2
Jordbruksverket
Malmö museer
Trivector Traffic AB
Universitet i Nederländerna,
Australien och Storbritannien

WWF
Svenska kyrkan
Lunds Domkyrkoförsamling
Råängen projektet
Världskulturmuseét i Stockholm
Umami Productions
Malmö Stad
Lunds kommun,
Medborgarcentrum Kristallen

Hemslöjden i Skåne
Stockholm World Water Week
Bibliotek i Lund, Landskrona,
Kristianstad
Inter Arts Center
Trivector
Film i Skåne
Svenska Naturskyddsföreningen

Intelligent Intelligence
Förbättrad och effektivare underrättelseverksamhet, något som både försvaret och
brottsbekämpningen är beroende av är i fokus för forskare från samhällsvetenskapliga, humanistiska
och teologiska fakulteterna samt LTH och Ekonomihögskolan.
Samverkanspartners:
FRA
Försvarsmakten
Kriminalvården
Kronofogden
Kustbevakningen

Malmö universitet
Migrationsverket
Norwegian Defence Intelligence
School
Norwegian Institute for Defence
Studies

Polismyndigheten
Skatteverket
Stockholms universitet
SÄPO
Tullverket
Umeå universitet
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LU Food Faculty
Livsmedelssystemet står inför enorma samhällsutmaningar där begrepp som hållbarhet, säkerhet och
hälsa är centrala. Forskare från samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga, juridiska, humanistiska och
teologiska fakulteterna samt Ekonomihögskolan och LTH ingår i initiativet.
Samverkanspartners:
Arla Foods AMBA
Astma- och Allergiförbundet
Aventure AB

Food Nexus
Livsmedelsakademin
Livsmedelsverket
Probi AB

Region Skåne
SLU
Tetra Pak Packaging Solutions AB

e-Health@LU: Joining forces for Sustainable e-Health Development
Samverkansinitiativet vill bidra till en hållbar utveckling av digitala tjänster och produkter inom
hälsa, vård och omsorg. Forskare från juridiska, medicinska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och
teologiska fakulteterna samt LTH och Ekonomihögskolan deltar.
Samverkanspartners:
Axis
Baxter
Cross Technology Solutions AB
Doctrin AB
eFrid/Jonas Enebrand AB
Engaging Care Sweden AB
Ericsson
FEAT Consulting
FindMyScientist
Helsingborg stad
Högskolan i Halmstad
Hörby kommun
IBM Sverige
Innovation Skåne
itACiH AB
Jayway

Kara Connect
Karolinska insitutet
Kliniska studier Sverige – Forum
Söder
Kommunförbundet Skåne
Landskrona kommun
Legiteam
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Lunds kommun
Malmö stad
Lunds kommun
Malmö stad
Malmö universitet
Medicon Village
Min Doktor
Mobile Heights

OpenLogger System AB
Primärvården Skåne, CPF Malmö
Region Skåne
Relevans Strategi &
kommunikation AB
RISE ACREO
RISE SICS AB
Sensative AB
Sigma Connectivity
Skånes universitetssjukhus
Sony Mobile Communications AB
Topp
Utrecht University
VIVE – The Danish Institute of
Applied Social Science Research
Vårdförbundet avdelning Skåne
Zenit Design

UAV – teknikutveckling och tillämpning av drönare
Drönarteknologin används för att möta en mängd samhällsutmaningar. Forskare från
naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, humanistiska och teologiska fakulteterna samt LTH deltar.
Samverkanspartners:
ACR
Cybaero
Köpenhamns Universitet

Lantmäteriet
Ljungbyhed Air
Luftfartsverket
Lunds kommun

Universitetet i Siena
Vultus
Wrams-Gunnarstorp

Urban Arena Testbeds
Vilka problem står en hållbar stadsutveckling inför? Forskare från naturvetenskapliga,
samhällsvetenskapliga fakulteterna samt EHL, LTH och Universitets särskilda verksamheter deltar.
Samverkanspartners:
Malmö stad

Lunds kommun
Nordic City Network
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Artificiell intelligens AI- Lab
Den snabba utvecklingen av AI-teknologier medför både möjligheter och risker. Tvärvetenskaplig
forskning samlar forskare inom juridiska, medicinska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och
teologiska fakulteterna samt LTH och Ekonomihögskolan.
Samverkanspartners:
Ericsson

Sony Mobile Communicatoion
AI Sustainability Cente

AI Competence for Sweden
Malmö stad

Syntolkning för tillgänglig kommunikation
I takt med digitaliseringen och tekniska möjligheter ökar antalet bilder och deras komplexitet. Hur
man bäst kan syntolka samlar forskare från samhällsvetenskapliga, medicinska och humanistiska och
teologiska fakulteterna.
Samverkanspartners:
Myndigeten för tillgängliga medier
Specialpedagogiska myndigheten

Syntolksutbildning – Fellingsbro
folkhögskola, Region Örebro
Synskadades riksförbund

Unga med synnedsättning

LU Land
Hur får vi en långsiktig hållbar markanvändning? Forskare från naturvetenskapliga ,
samhällsvetenskapliga, humanistiska och teologiska fakulteterna samt Ekonomihögskolan och LTH
samlas kring denna utmaning.
Samverkanspartners: 		
Biogas Syd
Den goda jorden
E.ON
Energikontoret Skåne
Energimyndigheten
Havs & vattenmyndigheten
Helsingborgs stad
Hushållningssälskapet
Hässleholms kommun

Jordbruksverket
K2
Kristianstads kommun
Lantbrukarnas Riksförbund
Lunds kommun
Lunds Stift
Länsstyrelsen Skåne
Malmö Stad
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket

Region Skåne
RISE
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skogsstyrelsen
Sustainable Business Hub
Södra Skogsägarna
Trelleborgs kommun

Enhanced value relevance and credibility of sustainable information
– EVRACSI
Hur kan vi förstå och värdera hur organisationer presterar på de olika hållbarhetsarenorna?
Här samlas forskare från samhällsvetenskapliga, humanistiska och teologiska fakulteterna samt
Ekonomihögskolan, LTH och Universitetets särskilda verksamheter.
Samverkanspartners:
Alfa Laval
Confederation of Danish Industry
Dfind Finance/Randstad Sweden
group
European Environment Agency

FAR
KPMG
NovoNordisk
SEK, Swedish Export Credit
Corporation
Siemens

Swedish Inspectorate of Auditors
Swedish Tax Agency
Swedish National Pension Funds
SWESIF, The Swedish Forum for
Sustainable Investments
Trelleborg
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