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Arkeologen Maria Nilsson och 
hennes man John Ward driver ett 
internationellt forskningsprojekt 
som har gjort flera unika och in-
ternationellt uppmärksammade 
fynd i Gebel el Silsila i Egypten. 
Bland annat har de funnit en fa-
raonsk gravkammare – i en vat-
tengrav. foto: anders andersson
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Arkeologteamet går upp med solen 
klockan fem på morgonen varje dag. 
Sedan arbetar de sju timmar i den 
 gassande solen mitt ute i Egyptens 
ökenbergslandskap bland  giftiga skor-
pioner och ödlor. De avbryter arbetet 
endast för lunch och en typisk egyptisk 
paus med chai-te.

– Vanligaste faran är solsting – du kan inte kom
ma undan solen, säger Maria Nilsson. Men också 
olyckor i arbetet. Min man John har fått ett grav
tak över sig.

Smutsiga återvänder teamet klockan två till 
båten på Nilen där de bor. Sanden har då letat 
sig in överallt. Samtidigt som de tar hand om ar
tefakterna, äter mat och kategoriserar bilder le
ver Maria Nilsson och John Ward också familjeliv 
med sina två barn Freja och Jonathan. Klockan tio 
är det dags att gå och lägga sig.

– Det är väl det enda jag kan längta lite efter i 
fält – en egen vrå för familjen – efter som vi lever 
så kollektivt. Men jag skulle inte vilja ha det på 
ett annat sätt. Jag har en Silsila familj och en här 
i Sverige, säger Maria Nilsson.

REDAN SOM LITEN visste Maria Nilsson att hon 
ville bli arkeolog. Idag driver hon och hennes man 
John Ward ett forsknings projekt med 85 interna
tionella forskare, studenter och volontärer samt 
cirka 30 lokala arbetare i Gebel el Silsila i Egyp
ten. Det internationella forskningsteamet har 
gjort flera unika fynd som uppmärksammats av 
media både internationellt och nationellt. Nu har 
Maria Nilsson blivit tilldelad Rausingpriset.

Sedan 2012 har forskningsteamet gjort ut
grävningar i stenbrottet Gebel el  Silsila med över 
10 000 års mänsklig aktivitet, och som ligger vid 
Nilen 85 mil söder om Kairo. På plats samtidigt 
består teamet oftast av cirka 30–40 personer. 
Bland forskarna finns både generella arkeologer 
och specialister.

Leder arkeologiskt 
superteam 
vid Nilens strand

t
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t Stenbrottsområdet är modern till alla 
sandstenstempel i Egypten. På det 30 kva
dratkilometer stora området finns 104 olika 
stenbrott, som vart och ett gett sten till ett 
specifikt tempel. De grovt huggna stenarna 
fraktades sedan längs Nilen till bland annat 
tempelbyggena i Luxor och södra Egypten. 

TEAMET HAR GJORT FLERA FYND utöver det 
vanliga, däribland en faraonsk gravkammare 
– i en vattengrav.

– Vattengraven är ett av våra mest fantas
tiska fynd. Den var orörd och under vatten, 
men den har fungerat som en stor tvättma
skin där allting tumlats runt. Allt finns kvar 
och det rör sig om mer än hundra individer, 
berättar Maria Nilsson. Detta är ovanligt, ef
tersom många av skatterna i Egypten blivit 
plundrade.

Vattengraven ligger fem meter under 
marken och består av två kammare. Teamet 
hissade upp ben och artefakter för att de 
sedan skulle torkas, dokumenteras och ka
tegoriseras. Det är som ett enda stort pus
sel. Benen har nu torkats i ett år, men den 
 osteologiska analysen påbörjas inte i full 
skala förrän nästa säsong. 

– En osteolog har delat upp benen, men 
inga analyser har färdigställts annat än an
talet individer, en del om könsfördelning och 
åldersspann, säger Maria Nilsson.

Det man kan sluta sig till utifrån mängden 
ben från kvinnor och barn är att det har va
rit ett komplett samhälle med familjer som 
bott där. Benen visar också att det har fun
nits en medelklass med tillgång till läkarvård 
och bra mat. 

– Alla artefakter vi hittade i graven – amu
letter, skarabéer, pärlor och sigill – var så 
vackra. De är skickligt gjorda i vackra mate
rial som karneol och granit, berättar  Maria 
Nilsson. 

Teamet har hittat golvet nästan överallt i 
de båda kamrarna, bortsett från i den  södra 
delen. Där finns ett jättetungt stenblock. 
Kanske är det en dörr till en tredje kammare.

– Mitt forskningsämne är pseudoskrift 
och jag har fokus på grekiskromerska så 
kallade stenbrottsmärken, heliga symboler 
och inskriptioner från ca 305 f Kr – ca 50 
e Kr, säger Maria Nilsson. De stora projekten 
som vi fått pengar till av Vetenskaps rådet 
och Riksbanken utforskar dessa.

I Gebel el Silsila har teamet funnit både 

internationella symboler, som timglas och 
typiskt egyptiska symboler, som ett ”situlae
kärl”, en symbol för gudinnan Isis. I vissa fall 
blandas symboler från olika kulturer. Det 
kan till exempel vara romerska kläder på en 
egyptisk Gud. Det går att utläsa samhälls
klasser – romarna var ledare, egyptierna var 
grovarbetarna, sedan fanns det specialister 
som kom från olika länder – romare, greker, 
egyptier och nubier. Stenbrottsmärkena är 
bland annat gjorda för att romarna var väl
digt vidskepliga och bad gudarna om hjälp.

JUST NU är Maria Nilsson hemma i Sverige. 
Här skriver hon artiklar och rapporter. An
sökningar om medel för kommande fält
säsong håller hon på med hela tiden. Det 
ser ut att ha gått bra hittills och intrycket 
man får av Maria Nilsson är att hon är envis, 
orädd och framförallt passionerat intresse
rad av det hon forskar på.

– Man måste verkligen brinna för det man 
gör för att ro i land ett projekt i den här stor
leken, säger Maria Nilsson. Man måste ock
så inse att man inte kan göra allt själv, utan 
kunna dela med sig och släppa kontrollen.

GISELA LINDBERG

RAUSING
FÖRELÄSARE

Vartannat år hålls 
Rausingföreläsning-
en av en forskare 
inom humaniora el-
ler teologi vid Lunds 
universitet på 
HT-dagarna och vart-
annat år hålls den 
av en framstående 
nordisk kulturper-
sonlighet. I vår är 
dock HT-dagarna 
inställda på grund 
av coronaviruset. För 
föreläsningen utgår 
ett stipendium ur 
stiftelsen Elisabeth 
Rausings minnes-
fond. 

Maria Nilsson arbetar ihop med sin man John Ward och de har sina två barn med sig under grävperioderna i Egypten, där teamet jobbar och 
bor tätt ihop. foto: maria nilsson
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När allt förändrades

D en 18 mars blev det skarpt läge. Coronakrisen, skräm
mande men dessförinnan på något slags avstånd, 
svepte resolut in på universitetet och tömde korridorer, 
arbetsrum och lärosalar. Universitetet skulle vara 

öppet, men ändå inte. Matlådan fick plötsligt gott om plats i kylen i 
lunchrummet där allt färre kollegor satt glest utspridda. Teams och 
Zoom blev för många nya mötesplatser, ”hänget” där man träffades 
och vinkade till sina arbetskamrater på datorskärmen. 

    Ute bland institutionerna rivstartade distansundervisningen 
(sidan 6). Och det blev rusning till den digitala lärplattformen 
CANVAS som egentligen var tänkt som ett komplement till den 
vanliga undervisningen (sidan 7). Delar av Kemiska institutionen 
förvandlades till en fabrik för handsprittillverkning, på LTH började 
lärare och studenter tillverka skyddande visir och medicinstudenter 
slussades ut som hjälp i sjukvården (sidan 8). 

   Våra forskare hördes och syntes i media – med kloka kommen
tarer till allt som var så svårt att överblicka och ta in. För bortom vår 
värld stängdes resten av världen. Inte bara länderna sina gränser utan 
även medborgarna sina dörrar. Utegångsförbud  bredde ut sig. Det 
var egentligen bara våren som obekymrat fortsatte som vanligt.  

   Nu, ett par veckor senare, är den första vingliga färden på 
startbanan mot den stora omställningen i kampen mot coronaviruset 
avklarad och vi går in i nästa fas. Här vid LU uppmanas du som 
medarbetare att hålla dig uppdaterad om restriktioner och annan 
matnyttig information via Medarbetarwebben. Forskningsnyheter 
kopplade till coronakrisen finns samlade på lu.se/coronakrisen där 
även filmade forskarsamtal läggs upp. 

Vi på LUM önskar god läsning och hoppas att läget ska ha ljusnat 
nästa gång vi kommer ut den 29 maj.

REDAKTIONEN,
GENOM REDAKTÖR JENNY LOFTRUP
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aktuellt.

CORONAKRISEN

CORONAOMSTÄLLNING. Som att lära 
sig flyga samtidigt som planet 
 lyfter. Över hela universitetet käm
par lärare med att gå över till digital 
undervisning och examination i 
rekordfart i det unika läge som 
coronaviruset har orsakat. I första 
fasen handlar det om långa arbets
dagar för att få de digitala verktyg 
som finns att fungera i skarpt läge.

– Vi har grabbat tag i detta. Det är väldigt 
mycket som ska gå fort och många medar
betare arbetar hårt. Men inställningen är att 
det här ska vi lösa! 

Det säger Annika Mårtensson, prodekan 
vid LTH och utbildningsansvarig.

När LUM träffar Annika Mårtensson i 
Kårhuset har det gått ett par dagar sedan 
all undervisning på campus upphörde den 
18 mars. Korridorerna ligger öde och det 
finns inte en student i sikte. Även om det 
digitala är naturligt för de flesta som arbe
tar på LTH menar hon att det är det något 
helt annat att kunna utnyttja en lärplattform 
på bästa sätt. 

– Vi var på väg att gå över till lärplattfor
men Canvas. Men då var ju tanken att det 
skulle fungera som ett bra komplement till 
campusundervisningen, inte som nu  –  det 
enda alternativet!

RESTAURANG MOROTEN OCH PISKAN för
söker locka till lunch med mer än mat: de 
bjuder även på handsprit till alla kunder och 
noga följda hälsorekommendationer. Men 
trots att restauranger, bibliotek, läse och 
datorsalar vid denna tidnings pressläggning 
fortfarande är öppna så är det ingen här – 

åtminstone inte idag. Men på LTH:s kansli 
är medarbetare på plats. Nu får man ändra 
i kursplaner under kursens gång. Den funk
tion som har beslutat kursplanen kan också 

ändra den. Det handlar också mycket om att 
hantera ett informationsflöde, så att medar
betarna får snabb och relevant information.

– Det är en förutsättning för att med

Annika Mårtensson har ett distansmöte med Louise Larsson. foto: kennet ruona

Kreativt lagarbete avgörande 
för rekordsnabb distansomställning
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CORONAOMSTÄLLNING.arbetarna ska kunna agera, säger Annika 
Mårtensson.

 Nu handlar det om att skaffa sig en över
blick över alla kurser, och lösa alla olika pro
blem som uppstår. På LTH ska en ny läs
period sätta igång om ett par dagar. Det 
innebär hundra nya kurser, så många har 
att göra, inklusive Annika Mårtensson. Alla 
kurser dock kommer inte kunna gå under 
våren.

–  Vi kommer få skjuta på ett fåtal kur
ser som har praktiska moment. Det kan ex
empelvis handla om kurser i industridesign 
och el och mätteknik – de ska bygga mo
deller och behöver tillgång till utrustning 
och teknik.

KANSKE KOMMER VISSA av kurserna kun
na gå som sommarkurser. Men den stora 
frågan är hur man ska klara av examina
tionen med bibehållen kvalitet, menar An
nika Mårtensson. Hur gör man om en pla
nerad sals tenta till en digital hemtenta där 
internet och alla möjliga hjälpmedel är till
gängliga? 

– Tentorna är den stora utmaningen, sä
ger hon och tillägger att det finns en stark 
tradition av salstentor på LTH.

En annan form av examination är dis
putationer. Där har den första disputatio
nen på universitetet redan genomförts via 
video verktyget Zoom. Och LU Konferens 
har satt upp en studio i Biskopshuset där 
man kan få proffshjälp med att spela in un
dervisning. 

– En följd kommer att bli att det kommer 
finnas mycket mer material som vi sen kan 
utnyttja även i de kurser vi gör när detta är 
över, säger Annika Mårtensson.

BLAND UNIVERSITETSLÄRARNA pågår ett 
intensivt lärande och det finns många ex
empel på hur man försöker hjälpa varandra i 
olika forum. I starten handlar det mycket om 
hur man ska lösa praktiska problem och där 
kan den högskolepedagogiska avdelningen 
AHU hjälpa till. På LTH finns även stöd att få 
från Genombrottet.

– Omställningen är ett lagarbete. Det 
finns också något lite spännande och posi
tivt i detta – kan vi göra det här?

JENNY LOFTRUP

CORONAOMSTÄLLNING. Den 18 
mars gick universitet över till 
digital undervisning. Men redan 
ett par dagar tidigare lanserades 
kursen ”Växla över till Canvas 
(Covid19)” för LUlärare. Här 
arbetar närmare tjugo personer 
med att svara på alla ”hur gör 
manfrågor” när lärarna ska 
knäcka koden med digital under
visning. En av dem som svarar på 
frågor är Jennie Paldanius.

Har ni mycket att göra?
– Det är bra ös, vi jobbar långa dagar i nå
got slags jourläge. Det vi supportar mest 
är videoprogrammet Zoom, men även 
hur man gör hela kurser i Canvas – där 
Zoom också finns inbäddat. Det är verk
ligen skarpt läge – detta är för stort för 
varje lärare att sköta själv.

Men hinner ni hjälpa alla lärare vid 
universitetet?

– Det är inte bara vi här. Här finns också 
representanter för alla fakulteter och för 
våra pedagogiska utvecklingsavdelning
ar AHU och Genombrottet som också 
hjälper till. Och lärarna hjälper varandra i 
videorummet– det är en väldigt hjälpsam 
och fin stämning.

Vad vill du säga till alla lärare som 
är i full gång med detta?
– Är du ny i digitala lärmiljöer så utnyttja 
det stöd och den hjälp som nu finns or
ganiserad kring olika verktyg! Det finns 
erfarenhet och expertis som kan hjälpa 
dig att skapa en lärmiljö som passar just 
dig och dina studenter. Du hittar stödet 
på Medarbetarwebben.
 
Hur hittar man till er?
– På Medarbetarwebben finns rubriken 
”Coronaviruset – information till studen
ter och medarbetare” och där klickar du 
på ”Stöd för distansundervisning”

JENNY LOFTRUP

De lotsar rätt om 
digital undervisning

Jennie Paldanius och hennes kollega Maria Hedberg tillhör det tjugotal personer som 
svarar på lärares frågor om distansundervisning. foto: anna löthman
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aktuellt.

CORONAKRISEN. – Klart att man ska 
hjälpa till om man kan!

Det tycker professor Charlotta 
Turner och hennes kollegor på 
Kemiska institutionen som tillverkar 
hundratals liter handsprit till den 
skånska vården. Samtidigt gör sig 
studenter och lärare vid Medicinska 
fakulteten redo för att rycka in och 
jobba i vården och LTHstudenter 
tillverkar visir till sjukvården och er
bjuder gymnasieelever mattehjälp.

Att överge forskningen några timmar om 
dagen för att istället blanda kemikalierna 
till handsprit var inte ett dugg främmande 
för Charlotta Turner och det tiotal forska
re som fortfarande är på plats. Som över
allt annars på universitetet är det rätt tomt 
i korridorerna.  

– Många är sjuka och andra jobbar hem
ma och vi har inte så stor åtgång på våra 
kemikalier just nu, säger Charlotta Turner. 
Men vår egen etanol tog slut snabbt vilket 

Kemiprofessor Charlotta Turner samt doktoranderna Nitish Garg och 
Fiona Nermark i full gång med att tillverka handsprit till sjukhusen i 
Lund och Malmö.

Flera LU-initiativ 
för att stötta i krisen

har löst sig fint med leveranser från Absolut 
Vodka i Åhus.

Forskarna använder sig av WHO:s recept 
som består av etanol, vatten, lite väteperox
id och glycerol. På morgnarna får de etano
len antingen i fat eller dunkar från Absolut 
Vodka och efter några timmar hämtas den 
färdiga handspriten av lasarettet i Lund, som 
levererar en del av dagens produktion vidare 
till sjukhuset i Malmö. En mindre mängd går 
även till äldreboenden. 

Mängden handsprit som tillverkas skiljer 
sig från dag till dag. Vissa dagar är det över 
150 liter och andra kan det vara lite mindre.

–  Vi fortsätter så länge vi får etanolen 
och behovet finns. En förutsättning är ju 
också så klart att universitetet inte stänger 
helt och hållet, säger Charlotta Turner. 

ÄVEN ANDRA DELAR av universitetet ställer 
upp i kampen mot coronaviruset. Medicin
ska fakulteten har träffat en överenskom
melse med Region Skåne om att läkar och 
sjuksköterskestudenter nu kan anställas 

CORONAKRISEN

Charlotta Johnsson, LTH:s vicerektor för samverkan, i LTH-tillverkat 
visir. foto: tiina meri

för att förstärka den skånska vården. Även 
medarbetare vid fakulteten som är verksam
ma kliniskt ställs till sjukvårdens förfogande.  

NÄR SIGNALER KOM om att bland annat 
Barnakuten i Lund hade brist på masker 
och skyddsmaterial tömde Lunds universi
tet sina lager och lämnade över material till 
Skånes universitetssjukhus. På LTH tog An
ders J Johansson, docent i radiosystem, ini
tiativ till att tillverka visir till sjukvården. Han 
tillverkade två protyper – en engångsvari
ant och en annan som kan rengöras och 
återanvändas. När protyperna, tillverkade 
av overheadpapper och annat enkelt mate
rial, fick grönt ljus från SUS började en skara 
studenter masstillverka engångsvarianten. 
Men SUS är även intresserade av den andra 
modellen – en 3dprintad plastbåge, på vil
ken overheadpapper kan fästas. Många stu
denter har visat intresse för att hjälpa till och 
lokala företag skänker material.

– Vi räknar med att ha fler tillverknings
kvällar här. Och vi har redan fått in ett lager 
av overheadpapper från olika delar av LTH, 
säger Charlotta Johnsson, reglerteknikpro
fessor och LTH:s vicerektor för samverkan.

KTHstudenter har tagit initiativ till mat
tehjälp via Facebookguppen ”Gratis matte
hjälp online” där barn i årskurs 6–9 och gym
nasieelever kan få hjälp. Här hjälper även  
LTHstudenter hemmasittande gymnasie
elever och yngre.

MARIA LINDH & TIINA MERI

 

  .
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INTERNATIONALISERING. Allt fler LU
forskare har internationella samar
beten med forskare från nya veten
skapligt starka länder som Kina. Det 
leder till fler möjligheter, men också 
risker att trampa fel.

– Forskare samarbetar med indi
vider, inte regimer. Men forskare 
behöver mer kunskap runt kontex
ten som individerna är inbäddade 
i, säger Tommy Shih, policy och 
analysansvarig på STINT. STINT har 
tillsammans med LU, KTH och KI 
tagit fram en skrift om ansvarsfull 
internationalisering.

Tommy Shih är docent vid LU och arbetar 
på STINT, Stiftelsen för internationalisering 
av högre utbildning och forskning, med 
omvärldsanalys av främst Kina, men även 
andra delar av världen. Inför arbetet med 
skriften intervjuade han runt 200 personer – 
bland annat universitetsledningar, forskare 
och forskningsfinansiärer – om deras tan
kar kring internationella samarbeten. Att in
ternationalisering stärker grundforskningen 
och behövs för att lösa globala utmaning
ar var de flesta överens om. Det visar även 
forskningen tydligt.

– Men många har kvar en bild av att det 
är USA, Storbritannien och Tyskland som 
publicerar mest högkvalitativ vetenskap. 
Men det stämmer inte längre: Kina har se
dan flera år tillbaka legat långt fram inom 
många vetenskapliga områden, säger han.

KINA HAR GÅTT OM USA och är nu världens 
största producent av vetenskapliga artiklar. 
Vid LU ökar antalet vetenskapliga artiklar 
som sampubliceras med forskare på kine
siska lärosäten stadigt – under 2019 var det 
så mycket som 545 stycken. Detta är också 
en del av en större trend där forskare i ”nya 
länder” blivit allt viktigare vetenskapliga 
partners. Många av dessa länder är politiskt 

Forskare behöver bättre kunskap 
om ansvarsfull internationalisering

farhågor att skattefinansierad amerikansk 
forskning ”försvinner ur landet”. 

– Detta är ett tydligt exempel på hur 
forskningen blivit alltmer politiserad, vilket 
är en utveckling åt fel håll, menar Tommy 
Shih. 

I Sverige har vi haft svårt att förhålla oss 
till det allt mer komplexa forskningslandska
pet. Även om antalet internationella forsk
ningssamarbeten har ökat så har få universi
tet varit proaktiva. I Tommy Shihs intervjuer 
var det några som ansåg att man  helt enkelt 
kunde undvika etiska problem genom att 
inte samarbeta alls med vissa länder. Men 
det är inget alternativ, enligt Tommy Shih. 

– Det gäller att kunna skilja på vad som 
händer i landet och i projektet. Om vi inte 
samarbetar är det stor risk att forskningen 
blir lidande och det blir svårare att finna lös
ningar på globala utmaningar. 

Tommy Shih tycker att forskare har ett 
eget ansvar att själva bli mera pålästa kring 
omvärlden, men tycker också att stödfunk
tioner vid LU kan bli bättre på att hjälpa fors
karna med vissa frågor kring exempelvis 
strategi, juridik och etik. Att diskutera med 
andra forskare som haft samarbeten med 
forskare i ett specifikt land kan också hjälpa.

DET FINNS OCKSÅ FALL av etikdumpning, 
där forskare i länder med högre krav på 
forskningsetik vid till exempel experiment 
på djur eller människor har valt att förlägga 
experimenten i ett land med lägre krav. För 
svenska forskare bör den etiska standarden 
gälla såväl hemma som utomlands. 

– Men i praktiken är det inte alltid tyd
ligt vad som gäller – det är oftast den enskil
de forskaren som står i frontlinjen och som 
måste ta beslutet om när gränsen är nådd. 

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

FOTNOT:  Skriften Responsible internationa-
lisation: Guidelines for reflection on interna-
tional academic collaboration hittas på stint.
se/omvarldsanalys

och kulturellt väldigt annorlunda mot Sve
rige och i internationella samarbeten gäller 
det att hitta balansen och varken vara naiv 
eller paranoid, menar Tommy Shih.

– Idag måste vi i högre grad balansera 
nyttan av forskning med andra aspekter så
som demokrati, exportkontroll, mänskliga 
rättigheter och nationell säkerhet. Gräns
dragningen är svårare än många tror, det är 
sällan svart eller vitt, säger han.

Viktiga faktorer i internationella sam
arbeten är ömsesidigt värdeskapande, aka
demisk frihet, transparens och integritet. En 
alltför ojämn finansiering kan skapa osunda 
beroendeförhållanden. I USA har FBI exem
pelvis hårt kritiserat kinesiska talangrekry
teringsprogram på grund av att det finns 

Tommy Shih menar att det på LU finns goda 
förutsättningar för forskare att skaffa sig 
den politiska, sociala och kulturella kunskap 
som behövs för ansvarsfulla internationella 
forskningssamarbeten. 
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aktuellt.

MILJÖ. Under 2019 minskade antalet 
flygresor i tjänsten med nästan 10 
procent på universitet. Samtidigt 
ökade tågresorna med 20 procent. 

– Det ligger många medvetna 
individuella val bakom detta. Vi har 
slagit in på rätt spår! säger miljö
chefen Claes Nilén.

När man granskar siffrorna runt resor i LU:s 
miljöredovisning så är det klart att färre flyg
resor per medarbetare har lett till att univer
sitetet har sänkt sitt koldioxidutsläpp under 
2019 jämfört med 2018. Det är välkommet 
eftersom lärosätena sticker ut bland svenska 
myndigheter när det gäller höga koldioxid
utsläpp – och flyg står för en stor andel.

AKADEMIN ÄR INTERNATIONELL och en 
framgångsrik doktorand, lektor eller pro
fessor har ofta samarbeten i andra länder 
som leder till flygresor. På LU är det särskilt 
inrikesflyg, främst till Stockholm, som har 
minskat. Antalet tågresor går istället upp.

ser mindre – tvärtom. Under de senaste fyra 
åren har antalet resor ökat, och en LUmed
arbetare reste i snitt fyra gånger förra året, 
inom och utom landet. Miljösamordnaren 
Maria Nilsson har tagit fram statistiken över 
resandet och hon menar att det kan finnas 
ett mindre mörkertal – de resor som bokas 
utanför universitetets upphandlade reseby
rå Egencia, trots att det inte är tillåtet.

– Jag känner till att medarbetare använt 
sig av små resebyråer som specialiserat sig 
på tåg i Europa. Det kan även finnas fall där 
man velat komma åt erbjudanden på riktigt 
billiga flygbiljetter, som inte går att hitta via 
en resebyrå, säger Maria Nilsson. 

UNDER 2019 sjönk antalet flygresor vid LU 
med 9,5 procent samtidigt som tågresor
na ökade med 20 procent. Ett miljömål för 
Lunds universitet är att istället öka andelen 
digitala möten. Arbetet med detta har gått 
framåt, trots att miljöredovisningen visar 
att de planerade aktiviteterna inte har ge
nomförts. Efter att en utredning om digitala 

LU-anställda flög mindre i fjol
– tågresorna ökade med tjugo procent

LU-anställdas flygresor till Stockholm har minskat, medan tågresorna har ökat. foto: eugene sergeev/mostphotos

– Det beror nog på en generell trend i 
samhället att många vill flyga mindre för kli
matets skull, antingen vi kallar det en Greta 
Thunbergeffekt eller något annat. Men vi 
har också infört nya reseföreskrifter som bi
dragit, säger Claes Nilén.

Att vi flyger mindre betyder inte att vi re

Miljöchef Claes Nilén. foto: gunnar menander
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 möten gjorts var det dags för implemente
ringsfasen. Men förra året avstannade pro
jektet på grund av resursbrist.

– Nu har en ny projektledare tagit över 
och vi hoppas målet kommer att nås, om än 
försenat, säger Claes Nilén.

IDAG MÄTS och rapporteras koldioxid
avtrycket från universitetets energianvänd
ning och resande. I den nya hållbarhets
planen, som är ute på remiss till den 3 april, 
är en av de många aktiviteterna att mäta 
hela LU:s klimatavtryck. Då ska även klimat
påverkan från byggande och konsumtion av 
varor och tjänster beräknas och följas hela 
vägen ända till avfall. 

För faktum kvarstår att det är lång väg 
kvar till ett hållbart Lunds universitet när 
det gäller växthusgaser. Enligt Klimatram
verkets* mål, som LU har antagit, behöver 
koldioxidutsläppen från lärosätena minska 
snabbt. För LU:s del handlar det om en halv
ering av koldioxidutsläppen på tre år. 

– Vi behöver sänka våra koldioxidut
släpp kraftigt och snabbt om vi ska ha en 
chans att 2030 ligga i linje med 1,5grads
målet i enlighet med Parisavtalet och an

MILJÖ. Lovisa Brännstedt som fors
kar i antikens kultur och historia tar 
gärna tåget till Rom.

– Visst tar det lite längre tid, men 
samtidigt hinner man ju jobba på 
resan, säger hon.

Strax innan coronakrisen stängde många 
europeiska gränser tog hon tåget till en 
konferens i Salzburg. Den resan klarade 
hon över dagen utan nattåg och den blev 
inte dyrare än flyget. Annars är det tyvärr 
vanligast att flyget är billigast, men Lovisa 
Brännstedt har inte nekats resebidrag för 
sina tågresor av sin fakultet.

– Jag tycker att jag ser många forskare 
som liksom jag föredrar tåget nu för 
tiden, säger hon.

Det var för ett par år sedan i samband 
med klimatdebatten som hon började 

dra internationella överenskommelser.
I förslaget till hållbarhetsplan för 2020–

2026 finns inget uttalat mål att minska an
talet flygresor. Det innebär en målkonflikt 
med universitetets uppdrag att agera inter
nationellt genom forskning och utbildning. 
För 2020 kommer coronaviruset att synas i 
flygstatistiken, men hur det blir på längre 
sikt är än så länge upp till individer och in
stitutioner, där vissa arbetar fram sina egna 
strängare resepolicies. 

ENLIGT HÅLLBARHETSPLANEN föreslås att 
en workshop ska genomföras för att dis
kutera risker och möjligheter med minskat 
flygresande som ett första steg. Men hur 
går detta blygsamma steg ihop med målet 
att sänka koldioxidutsläppet med 50 pro
cent på tre år som också är ett mål i håll
barhetsplanen?

– En sådan snabb minskning är en väldigt 
stor utmaning. Till workshopen samlas kloka 
personer med ansvar för hela vår verksam
het – de kommer att diskutera vägval och jag 
är övertygad om att de tillsammans hittar åt
gärder att gå vidare med för att minska vårt 
klimatavtryck betydligt, säger Claes Nilén.

Han menar också att vi behöver dela upp 
frågan och ta en bit i taget, som vårt resan
de, för att kunna hantera den, även om allt 
hänger ihop.

– Det är också viktigt att vi alla ställer oss 
frågan ”vad kan jag göra, i min yrkesroll, för 
att ställa om?”

ANDRA INSATSER som föreslås angående 
minskade koldioxidutsläpp är att upphandla 
en mängd förnybart flygbränsle för tjänste
resor och att etablera en klimatväxlings
fond, där man på något sätt ska betala in till 
fonden för varje flygresa som görs. Potten 
ska i så fall gå till interna hållbarhets åtgärder 
och till att fler studenter och medarbetare 
ska kunna delta i hållbarhets projekt.

 JENNY LOFTRUP

*Universitet har gått med i Klimatramverket, 
som verkar för att universitet och högskolor 
ska motverka klimatförändringar. Att vara 
med i Klimatramverket innebär också att in-
föra åtgärder för att minska verksamhetens 
koldioxidutsläpp så att vi 2030 ligger i lin-
je med 1,5-gradersmålet. För LU:s del skulle 
det innebära att vi måste sänka våra utsläpp 
med 16 procent per år.

ifrågasätta sina flygresor, och tyckte när 
hon såg tillbaka på de senaste åren att 
hon flugit för mycket. Hon tycker om mö-
ten med människor och resor och ville inte 
avstå från det – och hon har också alltid 
gillat att åka tåg. Att ändra sina resvanor 
var inte särskilt svårt för henne. 

– Jag tycker att det är okej att flyga 
när man måste, men att man ska reflek-
tera över det rimliga och nödvändiga i de 
flygresor man tänkt göra.

Det som Lovisa Brännstedt saknar är 
bättre rutiner från LU:s upphandlade rese-
företag för tågresor utomlands.

– Det händer att jag själv bokar mina 
tågresor och sen redovisar dem som 
utlägg, säger hon och tipsar om det tyska 
järnvägsbolaget bahn.de där man kan 
boka resor genom flera länder. 

TEXT & FOTO MARIA LINDH 

Hon brukar ta tåget genom Europa

Lovisa Brännstedt har ofta tagit tåget till Rom.
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aktuellt.

HÅLLBARHET. Idag kräver den goda, 
snabba akademiska karriären 
många resor med ett högt koldi
oxidutsläpp. Hållbarhetsforskaren 
Hervé Corvellec menar att LU borde 
se över sitt meriteringssystem som 
en följd av detta. Och även fundera 
över studenternas flygresor. 

– Idag är det oreflekterat inbakat 
vid rekryteringar att det ger kvali
tet att ha rest mycket, men bör det 
vara så? säger han.

För att minska universitetets avfall i form 
av koldioxidutsläpp behöver meriteringssys
temet ses över, menar han. Idag förväntas 
doktorander delta i många konferenser för 
att meritera sig, lektorer ska resa i interna
tionella samarbeten och professorer förvän
tas resa runt och presentera sitt arbete. 

– Hela den akademiska kulturen premie
rar mobilitet och därmed resor, säger han.

Hervé Corvellec menar att vi behöver 
reflektera över internationaliseringen varje 
gång den innebär en flygresa.

Hervé Corvellec är professor i företagseko
nomi. Hans senaste forskning handlar om att 
förebygga verksamhetsavfall, och då menar 
han att man bör räkna absolut allt som läm
nar ett negativt avtryck när vi har använt fär
digt det som avfall. Återvinning ger han inte 
mycket för, de stora miljö vinsterna kommer 
först när vi väljer att inte producera avfall, 
och i längden inte konsumera. 

– LU behöver bli bättre på att förebygga 
avfall. När man väl kommer till återvinning, 
då är det sent, säger Hervé Corvellec.

Han efterlyser en mer hållbar 
akademisk karriärstege 
”Inte givet att man är en bättre forskare 
för att man har varit på fler internationella konferenser”

Man bör överväga om flygresan till konfe-
rensen är värd koldioxidutsläppet, menar 
Hervé Corvellec. foto:  shutterstock
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Medicinska fakultetens 
forskarutbildning 
ackrediterad

FORSKARUTBILDNING. Forskarut
bildningen vid Medicinska fakul
teten vid Lunds universitet har 
fått en europeisk ackreditering. 

Orpheus är ett europeiskt nätverk som 
har åtagit sig att utveckla och sprida 
bästa praxis samt främja harmonise-
ring inom forskarutbildning inom bio-
medicin och hälsovetenskap. Nätver-
ket genomför utvärderingar för att 
säkerställa kvaliteten inom forskar-
utbildningar. Hittills har tio europeis-
ka medicinska fakulteter blivit ackre-
diterade, bland annat Köpenhamns 
universitet och Karolinska Institutet. I 
februari kom beskedet att även fors-
karutbildningen vid Medicinska fakul-
teten vid Lunds universitet blir ackre-
diterad. 

Beslut om Konstnärligas 
samlokalisering på gång

LOKALER. Nu finns fyra skarpa 
förslag och tillhörande arkitekt
skisser på ny placering av den 
Konstnärliga fakulteten i Malmö.

Alla förslag bygger på utbyggna-
der och tillbyggnader av befintliga 
byggnader som därmed skulle rymma 
alla tre institutioner och kansli under 
samma tak.

 – Vi har fått fyra fina alternativ att 
välja mellan, tack vare LU Byggnads väl 
genomförda förstudie, som jag hoppas 
väcker lust och energi för vår fortsatta 
process, säger dekan Anna Lyrevik.

När kommer ett beslut att fattas?
 – Jag hoppas att vi kommer att ha 
fattat vårt beslut i april månad senast. 
Härnäst kommer LU Byggnad att 
rangordna alternativen utifrån hur de 
bäst möter våra behov och överlämna 
som ett underlag till oss i fakultets-
styrelsen.

– Är resan värd koldioxidutsläppet? 
Vi måste väga för och emot, säger Hervé 
Corvellec, som numera själv främst väl
jer konferenser i Europa som det går att 
åka tåg till.

NÄR SETH WYNES, tidigare gästforska
re vid LU, i en studie* jämförde den aka
demiska produktiviteten hos 128 forska
re med hur mycket de flög fick han fram 
flera intressanta resultat. De forskare som 
inte flög alls hade låg akademisk produkti
vitet. Men de forskare som flög två gånger 
per år hade lika högt Hindex som de som 
gjorde fem flygresor. Hindex är ett mått 
där antal akademiska artiklar vägs samman 
med artiklarnas impact. 

Det var inte heller så att fler flygresor 
hade ett samband med hur många med
författare som fanns på artiklarna, något 
som brukar ses som ett kvalitetstecken. 

– Vi får inte ta för givet att man är en 
bättre doktorand eller forskare för att man 
har varit på fler internationella konferen
ser, säger Hervé Corvellec.

Lunds universitet har hög profil i håll
barhetsfrågor, bland annat väcker Forskar

skolan Agenda 2030 stort intresse bland 
andra lärosäten. Vi bedriver också hållbar
hetsforskning inom många ämnen och 
ofta tvärvetenskapligt. Dessutom fungerar 
LU:s Hållbarhetsforum som en bro mellan 
akademin och samhället, som gör forsk
ning känd och kan leda till samverkan som 
gör skillnad. 

Men Hervé Corvellec menar att det 
måste gå i hand i hand med att vi visar 
att det går att att sänka sina koldioxidut
släpp enligt Parisavtalet. Han önskar att 
”koldioxid snål excellens” skulle bli ett mot
to för Lunds universitet.

– Det blir ett trovärdighetsproblem om 
vi inte lyckas sopa rent framför egen dörr 
så att 1,5gradersmålet går att nå. ”Gör 
som jag säger, inte som jag gör” fungerar 
varken som förälder eller som världsledan
de universitet…

HERVÉ CORVELLEC TYCKER OCKSÅ att uni
versitetet måste fundera över sina rekry
teringskampanjer av långväga studenter.

– Att locka studenter från Peru eller Nya 
Zeeland jämfört med Danmark eller Tysk
land: är det värt de ökade utsläppen de 
studenterna för med sig? 

Även när det gäller europeiska studen
ter tycker han att universitetet behöver 
fundera på hur vi kan påverka dem att resa 
koldioxidsnålt. Själv undervisar Hervé Cor
vellec på masterprogrammet Sustainable 
service management med i stort sett bara 
internationella studenter. Trots ämnet fly
ger många av dem. Det kan vara hem till 
mamma och pappa i Europa över helgen, 
men det är inte heller ovanligt att de väl
jer att göra sina fältstudier i ett tredje land 
som till exempel i Portugal.

– Det handlar inte om kvalitet i studier
na. Det finns bara inga incitament för att 
välja ett närmare alternativ – där behöver 
universitetet också fundera över om vi kan 
vara med och skapa incitament.

JENNY LOFTRUP

*Wynes, S., Donner, S. D., Tannason, S., & 
Nabors, N. 2019. Academic air travel has a 
limited influence on professional success. 
Journal of Cleaner Production, 226: 959-
967.

Hervé Corvellec önskar att ”koldioxid snål 
excellens” skulle bli ett motto för Lunds 
universitet. foto: kennet ruona
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Ingen extern sökte rektorsjobbet som blir ledigt till årsskiftet. Men 
åtta interna tungviktare intervjuas nu för tjänsten. Det är dekaner 
och vicedekaner och alla är nominerade. Här berättar de varför de 
vill bli Lunds universitets rektor.

Vad är du mest stolt över att 
ha gjort i ditt liv?
– Stolthet är tyvärr inte en käns
la som berör mig särskilt ofta, om 
ens någonsin. Jag är mest uppta
gen av sådant jag gör mindre bra 
och försöker lära mig av det. Men 
jag är glad över många saker och 
nöjd med livet i största allmänhet. 
I just den här kontexten är jag nöjd 
med att jag för tio år sedan skick
ade in min jobbansökan till Lunds 
universitet. 

På vilka sätt återhämtar du dig 
och hämtar ny energi?
– Semester är bäst. Även om jag är 
bra på att lata mig så behöver jag 
ganska lång tid för att helt kom
ma ner i varv. Jag gillar att flane
ra i stora städer, och att vandra i 
fjällen. Till vardags återhämtar jag 
mig i köket, med matlagning, vin 
och musik.

CHRISTOFER EDLING
dekan för Samhällsveten
skapliga fakulteten, 
professor, sociologi

Vad lockar dig mest i rektors
uppdraget?
– Jag har alltid dragits till organisa
tions och ledningsfrågor och jag 
tror på vetenskap och förnuft, så 
det är givetvis en lockande tanke 
att vara rektor för ett stort forsk
ningsuniversitet. En av de fina sa
kerna med dekanuppdraget är att 
jag fått en helt annan överblick 
över, och inblick i, hela Lunds uni
versitet. Det är en fascinerande or
ganisation som jag gärna skulle se 
mer av ur ett uppifrånperspektiv. 
På liknande sätt förväntar jag mig 
att en rektor får en helt annan för
ståelse för hela sektorn, vilket ock
så är lockande. Och så gillar jag att 
fatta beslut.

Vi vill bli rektor!

SYLVIA SCHWAAG SERGER 
prorektor för LU, 
professor, forskningspolitik

Vad är du mest stolt över att ha gjort 
i ditt liv?
– Mina barn.

På vilka sätt återhämtar du dig och 
hämtar ny energi?
– Ägnar mig åt amatörmässig grönsaksodling, 
läser historieböcker, tittar på tysk och fransk TV, 
lagar kinesisk, tysk och italiensk mat, tar hand 
om diverse barn i familjen, spelar bridge och tit
tar på sport med min mamma. 

Vad lockar dig mest i rektorsuppdraget?
– Att jobba med smarta och trevliga människ
or; att få vara med att bidra till att stärka Lunds 
universitet och därmed till ett bättre samhälle.
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FREDRIK ANDERSSON
rektor för Ekonomihögskolan, 
professor, nationalekonomi

Vad är du mest stolt över att ha gjort 
i ditt liv? 
– Det jag är mest stolt över i livet är att 
vara en närvarande – och i mina egna 
ögon nästan jämställd – far. Jag hade tur 
och har varit privilegierad med en tidig 
karriär, men att jag till exempel nästan 
helt avstod från att resa internationellt 
under en tioårsperiod är ett val som jag 
aktivt gjorde och är stolt över. 

På vilka sätt återhämtar du dig och 
hämtar ny energi?
– Jag önskar att jag kunde svara att jag 
hämtar kraft genom att röra mig i natu
ren – och det gör jag ibland, allra helst i 
mellanbygden norr om Kristianstad där 
jag växte upp. Men ett ärligare svar är ge
nom att halvmaniskt konsumera nyheter 
och opinionstexter från en skärm, oftast 
via mitt ideologiskt breda twitterflöde. 

Vad lockar dig mest i rektorsuppdra
get?
– Att vara någon slags observatör och 
inspiratör för universitetets medarbetare 
och studenter i en rörig omvärld. Att hålla 
utkik efter trender och provocera tankar 
och uttrycka det i tal och skrift. Med det 
sagt så finns det i det här skedet all anled
ning att påminna sig att mycket av jobbet 
är att säga nej till saker, fatta obekväma 
beslut och delta i möten som inte alla är 
inspirerande.

VIKTOR ÖWALL
rektor för LTH, professor, 
integrerade elektroniksystem 

Vad är du mest stolt över att ha 
gjort i ditt liv?
– Jag väljer att begränsa svaret till den 
yrkesmässiga rollen. Spontant tänker jag 
på arbetet med att förändra bilden av 
vad vi gör på LTH med hjälp av våra nyt
toområden som presenterats i broschy
ren ”Drömmar och upptäckter”. En an
nan sak är att jag som prefekt vid den 
då nybildade institutionen för elektro 
och informationsteknik var med om att 
forma institutionen till en sammanhål
len enhet och att vi tillsammans lycka
des reda ut en mycket bekymmersam 
ekonomisk situation.

På vilka sätt återhämtar du dig och 
hämtar ny energi?
– I veckorna är det full fart hela tiden så 

när jag är ledig känns det skönt med lite 
hederligt slappande. Lagar gärna mat 
och avnjuter den med ädlare drycker. Att 
läsa böcker har alltid varit en stor passion 
som tyvärr har blivit eftersatt vilket bely
ses av min insomnade bokblogg.

Vad lockar dig mest i rektorsupp
draget?
– Att kunna vara med och påverka Lunds 
universitets utveckling framöver.

CECILIA LUNDBERG
Professor, genterapi, ordförande 
i BMC, tidigare vicedekan 

Vad är du mest stolt över att ha gjort 
i ditt liv? 
– Mina döttrar och när de säger att jag är 
deras förebild (därför att jag jobbar och 
tar plats utan att göra det på ett grab
bigt sätt). Yrkesmässigt för att jag lyckats 
hålla spetskompetens både inom forsk

ningen (koordinerar en Linnémiljö) och 
utbildningen (som tidigare vice dekan 
för grundutbildning och internationali
sering). 

På vilka sätt återhämtar du dig och 
hämtar ny energi?
– Då är jag med våra hästar. Jag rider 
och lagar sånt som är trasigt i stallet. Jag 
tycker om att jobba praktiskt med hän
derna.

Vad lockar dig mest i rektorsupp
draget?
– Det är ett stort förtroende att ha blivit 
nominerad. Det lockar mig att leda kom
plexa mänskliga organisationer. Univer
sitetet är ju en idéorganisation byggd 
på mänsklig kapacitet och att få se och 
lyssna på alla och förbättra och utveckla 
verksamheten känns lockande.
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MATS BENNER
vicedekan Ekonomihögskolan,
professor, forskningspolitik

Vad är du mest stolt över att ha 
gjort i ditt liv?
– Förutom mina tre kloka, roliga 
och snälla barn så är jag en smula 
nöjd med att jag har varit en del i 
att analysera, kritisera och reflek
tera över vad som är ett universitet. 
Och att frilägga särskilt Lunds uni
versitet och kanske bidragit till att 
ge det en tryggare självbild.

På vilka sätt återhämtar du dig 
och hämtar ny energi?
– Jag är rätt bekväm av mig och 
har ingen svårighet med att vila – 
lyssna på musik, läsa, röra på mig. 

Vad lockar dig mest i rektors
uppdraget?
– Att det är ett så sammansatt upp
drag. Å ena sidan ska man vara ny
fiken, frågvis och ostöddig inför all 
erfarenhet. Å andra sidan får man 
inte bli summan av allt detta, för då 
finns risken att bli otydlig. Det är 
viktigt att vara trygg i vem man är 
i förhållande till universitetets mål 
och ambitioner. 

Vad är du mest stolt över att ha gjort 
i ditt liv? 
– Förstås mina två barn. Jag är mycket 
stolt över att vara professor vid Lunds 
universitet. Jag är också stolt över att 
jag vid olika tillfällen har varit nyfiken, 
modig och antagit utmaningar. Exem
pelvis att jag som doktorand gav mig 
i kast med komparativ rätt och tvärve
tenskapliga angreppssätt, att jag själv 
utvecklade och gav en kurs i internatio
nell och europeisk arbetsrätt för master

MIA RÖNNMAR
dekan för Juridiska fakulteten, 
professor, civilrätt

studenter vid Sydney Law School och 
att jag som  President i the Internatio
nal Labour and Employment Relations 
 Association ( ILERA) är ansvarig för att or
ganisera dess världskongress vid Lunds 
universitet. 

På vilka sätt återhämtar du dig och 
hämtar ny energi?
– Genom samtal och umgänge med fa
milj och vänner, gärna över en god mid
dag, genom musik och kulturupplevelser 
av många olika slag, genom trädgårds
arbete i vår sommarstuga och långa pro
menader i dess omgivning samt genom 
träning. 

Vad lockar dig mest i rektorsupp
draget?
– Att tillsammans med kollegor och stu
denter få bidra till Lunds universitets 
framtida framgångsrika utveckling och 
att arbeta för att stärka universitetets 
viktiga roll i samhällsutvecklingen. Jag 
lockas också av möjligheten att få träf
fa många intressanta, kunniga och vet
giriga människor och lära mig nya saker. 

ERIK RENSTRÖM
dekan för Medicinska fakulteten, 
professor, diabetes (NanoLund)

Vad är du mest stolt över att ha 
gjort i ditt liv?
– Mest stolt är jag över de framgångar 
mina tidigare studenter har. En tidigare 
doktorand blev nyss professor och det 
har glatt mig i flera veckor! 

På vilka sätt återhämtar du dig och 
hämtar ny energi?
– Naturen, i Landskrona där jag bor eller 
på Söderåsen. Musik, helst live.

Vad lockar dig mest i rektorsupp
draget?
– Det breda uppdraget, att verka mot 
alla områden och kollegor i alla åldrar.

TEXT: MARIA LINDH
Följ tillsättningen av ny rektor på www.lu.se under 
”Om universitetet” och sedan ”Ledning och organisation”.
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listan.

Louise Bringselius är universitetslektor och docent i 
företagsekonomi och aktuell med boken: Vägar till en 
god kultur – Tillit, lärande och etik. För att skapa en god 
organisationskultur vid Lunds universitet behöver vi 
styra mindre och lyssna mer, menar hon.

Fem råd för en god 
organisationskultur vid LU

Ta reda på hur studenter och andra intressenter upplever 
vår kultur
Fråga och lyssna! De kan ha en helt annan upplevelse än vi 

tror. Hur klarar vi på Lunds universitet vårt uppdrag och vad behö-
ver vi göra annorlunda?

Anpassa styrningen utifrån anställdas feedback om  etiska 
dilemman
Kultur kan inte isoleras från frågor om styrning, uppfölj-

ning, strukturer och arbetsprocesser. Därför behöver ledning och 
chefer lyssna på personalens berättelser om exempelvis målkonflik-
ter. Styrningen ska skapa förutsättningar för en god kultur.

Välkomna de oppositionella!
En god kultur är en kultur som tillåter många personlig-
heter och åsikter och som ständigt utvecklas genom nya 

idéer. Välkomna därför mångfalden och lyssna på de oppositionel-
la, även om du inte alltid håller med dem. Det är viktigt att skilja på 
kultur och varumärke. När det blir viktigare att vara lojal mot varu-
märket än att vara det mot verksamheten uppstår lätt en tystnads-
kultur.

Begränsa inte kulturarbetet till att handla om ord 
Några enstaka värdeord fångar sällan de målkonflikter och 
dilemman som organisationen kan ställas inför. Utgå från 

etablerade etiska principer i samhället, exempelvis i lagstiftning-
en. Lunds universitets strategiska plan har formulerats med detta 
i åtanke, då den utgår ifrån breda principer som gäller universitet 
över hela världen samt grundläggande rättsprinciper.

Alla har ett ansvar!
Ledningen har det formella ansvaret för kulturen, men i 
praktiken är alla medarbetare ständiga medskapare, inte 

minst genom hur vi beter oss mot andra. För att kulturen ska bli bra 
räcker det inte med fina värdeord, utan vi behöver diskutera hur vi 
agerar och förhåller oss till varandra i vardagen.

LOUISE LARSSON

FOTNOT: Läs fler goda råd och mer om boken på ehl.lu.se

1

2

3

4

– En god organisationskultur är full av liv och för-
mår omfamna en mångfald av idéer och värde-
ringar. Låt oss ha ett öppet samtal, med fokus på 
beteenden i vardagen. Hur vi bemöter varandra 
betyder allt, säger forskaren Louise Bringselius. 
foto: kennet ruona

5
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V irus är små svårbeforskade 
mikro organismer som inte 
låter sig kontrolleras så lätt. 
Ändå finns det stora möj

ligheter, menar Stefan Schwartz, pro
fessor i medicinsk mikrobiologi.

– Vi skulle kunna utveckla vaccin 
och antivirala läkemedel mot förkyl

ningsvirus, vinterkräksjukan, RSvirus 
och andra virusinfektioner, säger han.

Virus är cirka tusen gånger mindre än en 
bakterie. Det finns överallt omkring oss och 

de allra flesta är specialiserade på att infektera 
enbart en specifik art, till exempel människan. 
Till skillnad från bakterier har virus ingen egen 

Viruskampen
Just nu handlar allt om att klara av corona viruset. 

Men även före Covid-19 ökade virus-
pandemierna i världen och ”vanliga” 
influensavirus och förkylningsvirus 

kostar samhället enorma pengar 
varje år. Svenska virusforskare 

menar att de med hjälp av 
ökade resurser och ökad 

kunskap skulle kunna 
förbättra världen. I Lund 

startar snart ett nytt 
viruscentrum.
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1918 och skördade över 50 miljoner liv. Var
för så många dog av just denna influensa vet 
man fortfarande inte säkert.

Det man vet är dock är att virusepidemier 
i världen ökar. Det beror dels på att vi sköv
lar regnskogen och därmed ökar kontak t
ytorna mellan djur och människor. Dels be
ror det på den globala uppvärmningen som 
gör att myggornas utbredning ökar – myg
gor är nämligen en stor smittspridare av 
virus infektioner. Dessutom reser vi mer och 
vi blir hela tiden fler människor på jordens 
yta. Alla dessa förändringar gynnar sprid
ning av virus och just därför kan vi förvänta 
oss fler och fler pandemier i framtiden.

– Men samtidigt lever vi i en tid där 
forskningen har otroligt många tekniska 
verktyg till sitt förfogande. Redan ett par 
veckor efter utbrottet av coronaviruset vis
ste vi vilken typ av virus det var som or
sakade sjukdomen, kunde ställa rätt diag
nos och planera åtgärder för att begränsa 

NYTT VIRUSCENTRUM

I slutet på 2020 startar ett nytt 
viruscentrum vid Clinical Research 
Centre (CRC), Lunds universitet, 
för att bättre samordna virusforsk-
ningen. Genom samlokalisationen 
hoppas man hitta nya globala 
samarbeten och stärka disciplinen 
virologi. I det nya viruscentrumet 
kommer de forskargrupper som 
leds av Joakim Esbjörnsson, Mari-
anne Jansson, Patrik Medstrand och 
Stefan Schwartz att ingå.

smittspridningen, säger Stefan Schwartz.
Att studera skillnader mellan godarta

de och dödliga influensavirus är ett av hans 
forskningsområden:

– Om vi förstår vilka faktorer som gör ett 
virus extra farligt, hjälper det smittskydds

ämnesomsättning, utan för att kunna för
öka sig måste de infektera ett värddjur och 
dess celler. 

– Virus är ett märkligt smittämne – man 
vet inte om man ska tycka att de är något 
levande eller dött. De är en slags parasiter 
som inte kan odlas utan de värdceller de in
fekterar och är därför mycket svåra att stu
dera, säger Stefan Schwartz.

UNDER EVOLUTIONEN har vi utsatts för olika 
virus och några har stannat kvar i vår arvs
massa, utan att göra oss sjuka. Djur bär ock
så på en mängd virus. Men överförs djurens 
virus till oss människor kan de ge upphov 
till allvarliga sjukdomar. Det är det som har 
hänt vid ett flertal av de olika epidemier som 
före kommit i världen under de senaste åren.

– Ebolaviruset och möjligen det nya co
ronaviruset, har sitt ursprung i fladdermöss, 
hiv kommer från apor och zikaviruset sprids 
från apor till människor via myggor, säger 
Marianne Jansson, docent i virologi.

Virus är också orsaken bakom flera can
cerformer. Till exempel är infektioner med 
hepatit B och C starkt kopplade till lever
cancer och infektion med humant pa
pillomvirus (HPV) kan leda till bland annat 
liv moderhalscancer. Det har gjort att man 
idag vaccinerar alla flickor mot HPV redan 
i skolåldern. 

– Men det fiffiga med virus är att de har 
så kallad tropism – det vill säga att de har 
specialiserat sig på att infektera vissa typer 
av celler. Vårtvirus gillar hudceller, corona
virus gillar celler i luftvägarna och herpes
virus kan infektera nervceller, förklarar Ste
fan Schwartz.

Virusens tropism är något som man ut
nyttjar vid genterapi mot till exempel can
cer – ett område där forskningen går framåt 
med stormsteg. Forskarna kan alltså spe
cialdesigna virus som infekterar och dödar 
cancerceller.

VIRUSPANDEMIER, det vill säga virus
epidemier som sprider sig till många av 
världens länder, har blivit allt vanligare. Den 
virus pandemi som kanske skördat flest liv i 
mänsklighetens historia är spanska sjukan. 
Den orsakades av ett ovanligt svårt och död
ligt influensavirus som spred sig i världen t

Stefan Schwartz, Marianne Jansson, Joakim Esbjörnsson och Patrik Medstrand leder de fors-
kargrupper som ska ingå i det nya viruscentrumet. foto: gunnar menander, åsa hansdotter, ingemar 
hultquist, björn martinsson
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myndigheterna att agera snabbt för att be
gränsa virusets spridning. Precis det vi just nu 
ser att myndigheter runt om i världen jobbar 
intensivt med för att begränsa coronaviru
set. Hur patogent det är och hur effektivt det 
sprids mellan människor är centrala frågor. 

VACCIN FUNGERAR genom att kroppen till
förs ett smittämne i försvagad eller av dödad 
form. Detta leder till att ett skyddande im
munologiskt minne utvecklas – till exempel 
antikroppar som är specifika för det tillförda 
smittämnet. Nästa gång vi blir infekterade av 
motsvarande smittämne, skyddar immunför
svaret oss så att vi inte blir sjuka. Tyvärr är det 
extremt svårt att ta fram vaccin och läkeme
del mot virus. Några få virussjukdomar har 
vi dock framgångsrikt bekämpat med vac
cin, som smittkoppor och polio. Men influ
ensaviruset är en svårare nöt att knäcka för 
forskarna eftersom det ständigt varierar sin 
arvsmassa. Varje år måste därför ett nytt vac
cin framställas som är anpassat till säsongens 
nya influensavirus.

– Det är inte ovanligt att virus muterar och 
det väldigt fort. Detta gör att kroppen inte 
känner igen det förändrade viruset, vilket le
der till att immunförsvaret har svårt att byg

ga upp skydd mot återkommande, säsongs
beroende virusinfektioner, säger Marianne 
Jansson.

Ännu värre är det med hiv, där man hittills 
inte lyckats ta fram ett vaccin. Därför behövs 
det mer forskning om hiv och de mekanismer 
som viruset använder sig av för att hela tiden 
ligga steget före och undfly immunförsvaret.

Att få fram nya antivirala läkemedel är 
också problematiskt eftersom medicinen 
även påverkar värdcellen och inte bara viru
set. Dagens mediciner mot obotliga infektio
ner som hiv kan bromsa sjukdomsförloppet, 
men eftersom patienten måste ta mediciner
na livet ut är det kostsamt för både individ 
och samhälle. Det finns också en risk för ut
veckling av resistenta virus, varför nya läke
medel ständigt måste utvecklas. 

– När det gäller hivinfektion behövs det 
upp till tre olika antivirala läkemedel för att 
slå brett mot viruset och på det sättet för
hindra att det blir resistent. Det som är po
sitivt är att dagens hivläkemedel har lett till 
att patienter inte behöver bli sjuka i aids eller 
riskera att smitta någon annan, säger Mari
anne Jansson.

I DAGSLÄGET finns det dock endast ett fåtal 
läkemedel mot virusinfektioner. Många viro
loger menar att en samlad svensk forskar
insats med stöd från offentliga och privata 
medel, behövs för att öka vår förståelse av 
hur virus orsakar sjukdom och för att utveckla 
antivirala läkemedel och vaccin. Forskningen 
måste vara bred och långsiktig för att i fram
tiden kunna leverera anti virala läkemedel och 
vaccin när nya utbrott av virus dyker upp. Lika 
viktigt är det att utbilda biomedicinare, lä
kare och sjuksköterskor inom området viro
logi, för att stå väl förberedd inför framtidens 
utmaningar. 

– Det skulle kunna förändra världen om 
vi kunde utveckla vaccin och antivirala läke
medel som har bred effekt. Precis som det 
finns antibiotika mot bakterier, måste vi ha 
fler antivirala läkemedel mot virus. Myndig
heterna har svårt att se fördelarna med lång
siktiga forskningssatsningar – men vi virolo
ger tror att det kommer att betala tillbaka sig 
om man satsar mer långsiktigt, avslutar Ste
fan Schwartz. 

ÅSA HANSDOTTER

MER OM VIRUS

• WHO listade 2018 tio infek-
tionssjukdomar som ska priori-
teras inom forskning och akut 
folkhälsovård. Nio av dessa 
sjukdomar orsakas av virus. 

• WHO har under de senaste tio 
åren utlyst globalt nödläge 
fem gånger, samtliga har 
orsakats av virus infektioner: 
influensavirus (2009), ebola-
virus (2013–2016 samt 2019), 
poliovirus (2014), zikavirus 
(2016) och coronavirus (2020).

• I Sverige uppgick de totala 
kostnaderna för ”vanliga” 
influensavirus till 2,4 miljar-
der kronor under 2008–2009. 
Kostnaderna för efterföljande 
säsongs pandemiska influ-
ensavirus uppgår till 4,6 miljar-
der kronor.

• Som jämförelse uppgick För-
säkringskassans kostnader för 
vård av barn till 6,5 miljarder 
2018.

”Tyvärr är det extremt svårt att ta fram vaccin och 
läkemedel mot virus. Några få virussjukdomar har 
vi dock framgångsrikt bekämpat med vaccin, som 
smittkoppor och polio.”

t

Forskare runt om i världen jobbar nu intensivt med att ta fram ett vaccin för att begränsa 
corona viruset – en hård nöt att knäcka. foto: mostphotos
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Med näsa 
för nosar
Att överge forskningen har aldrig varit ett alternativ 
för Ronald Kröger, professor i biologi med inrikt-
ning på fiskars ögonlinser och hundars nosar. 

– Jag forskar med hela mitt hjärta!
Men minst lika beroende är han av sin hjärna 

– och den har varit riktigt illa ute.

på djupet.
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Nu är det snart fem år sedan den 
lördagsmorgon då Ronald Krö
ger vaknade och trodde att han 
hade en förkylning eller influ

ensa på gång. Det hindrade honom inte 
från att delta i städdagen i hans villaområ
de i norra Lund. Denna morgon skulle ogrä
set på gångar och lekplatser rensas och han 
anslöt sig och satte igång. Men han hade 
svårt med både balansen och talet och fick 
rätt snart ta en paus och linka hem igen. 

– En granne kom sen och lämnade till
baka kaffekopparna som jag hade lånat ut 
och såg då att någonting var ordentligt fel. 

En av hans döttrar ringdes dit tillsammans 
med ambulansen och efter ett par timmar 
var stroken i hjärnstammens högra sida ett 
faktum. 

– Den hade kommit under natten och 
drabbat den del av hjärnan som styr de ba
sala kroppsfunktionerna, konstaterar Ro
nald Kröger. 

HAN MINNS den närmaste tiden efter stro
ken som ett sammelsurium av olika blanket
ter som skulle fyllas i, utprovande av hjälp
medel och andra praktiska ting som tog det 
mesta av den dyrbara resten av koncentra
tion som han så väl behövde för att rädda sin 
forskning. Men samtidigt som han bara hade 
korta stunder av sammanhängande koncen
tration gick det fysiska återställandet snabbt i 
början. Talet kom tillbaka, förlamningen i ena 
armen och benet släppte och han var säker 
på att det skulle ta högst ett par månader 
innan han kunde ut och springa igen.

– Det kan jag fortfarande inte – och kom
mer nog aldrig att kunna, säger han och be
rättar att det som inte rättat till sig efter fem 
år oftast blir bestående. I hans fall är det 
vänstra benet som släpar efter. 

Efter de första intensiva veckorna kom se
dan en längre återhämtning. Det tog tid att 
få tillbaka de förmågor och funktioner – och 
inte minst orken, som Ronald Kröger behö
ver för sin aktiva forskning.

– Läkarna kallar det för hjärntrötthet. 
Och i ett sådant läge är man helt beroende 
av duktiga medarbetare som kan gå in för 
en och täcka upp. Jag hade särskilt två som 
räddade ett av mina projekt.

Med ett annat projekt gick det sämre. 

Det blev ständiga fördröjningar av tester och 
försök och förseningar av publiceringar som 
försvårat möjligheten för Ronald Kröger att 
få nya anslag.

– Forskningsfinansiärerna tar inte hänsyn 
till sjukdom. Man måste jobba hela tiden 
för att få pengar till fortsatt forskning. Det 

är tufft. Och som forskare lever man för sin 
forskning. 

Ronald Kröger säger att han som biolog 
är särskilt medveten om att livet tar slut och 
att han vill hinna upptäcka och förklara så 
mycket han kan innan det inträffar. 

– Mina forskningsresultat är viktiga även 

”Kevin har funnits hos familjen Kröger i tolv år 
och en morgon då han hälsade genom att puffa på 
husse med sin kalla nos fick Ronald Kröger idén 
som ledde till att han bytte forskningsinriktning.”

Ronald Kröger med 
familjemedlemmen 
och forsknings-
objektet Kevin. 
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RONALD KRÖGER

FÖDD OCH UPPVUXEN: 1957, i 
Hamburg.
ÄR: Professor i funktionell zoologi.
DOKTORERADE: Om valars ögon vid 
Universitetet i Tübbingenom.
POSTDOCTJÄNSTER: Vid universitet 
i USA och Kanada. 
LÄRDE SIG SVENSKA: Som utbytes-
student i Linköping (tre månader).
KOM TILL LUND: Femton år efter 
Linköpingsvistelsen (svenskan 
vilade) till Syngruppen vid Biologiska 
institutionen år 2000. 
BOR: I hus norra Lund.
FAMILJ: Tre vuxna barn varav en 
ingenjör i teknisk fysik, som han 
forskar tillsammans med. Och Kevin 
så klart. 
FRÄMSTA LEKSAKEN: En 3D-skrivare 
som bland annat trycker fram små 
hundar av biologiskt nedbrytbar 
plast (se bild nedan).

för studenterna som jag undervisar och de 
doktorander som börjat arbeta för mig. Det 
vore så fint om jag fick möjlighet att avsluta 
de projekt som är så nära en lösning.

Ronald Kröger har dock varit med och 
upptäckt och förklarat en hel del under sitt 
digra forskarliv. Till exempel hur det kommer 
sig att valar ser lika bra i luften som i vatten. 
Eller varför fiskar ser i färg vilket de egentli
gen inte borde kunna. Det är upptäckter som 
spelar roll för den optiska forskningen och är 
intressanta för utveckling av kameralinsen.

– Inte minst inom rymdforskningen och 
även då man borrar på djupet och vill under
söka hur det ser ut i borrhålen. 

I BÖRJAN PÅ 2000TALET fick också Ronald 
Kröger ett fint pris för sin avancerade form 
av optisk forskning på djurögon, så kallad 
optoelektronik. Det var det brittiska Rank
priset på över en halv miljon kronor som de
lades ut av Rank Prize Funds instiftat av den 
engelske lorden Rank.

Under det senaste decenniet har Ronald 
Krögers forskning handlat mycket om hund
nosar. En nära sådan finns på Kevin, en gol
den retriever som sällan är långt ifrån sin 
husse. Kevin har funnits hos familjen Krö
ger i tolv år och en morgon då han hälsade 
genom att puffa på husse med sin kalla nos 
fick Ronald Kröger idén som ledde till att han 
bytte forskningsinriktning.

– Kan det vara så att hundnosen är kall 
för att känna värme? 

Detta ville han ta reda på.
2012 startade han Nosgruppen vid Biolo

giska institutionen och inom den finns flera 
forskningsspår. Gruppen gick bland annat 
vidare med fenomenet hur hunden kän
ner och tål betydligt lägre temperaturer än 
vi människor och hur hundens känsliga nos 
kan spåra värme. En viktig hjälp i arbetet är 
värmekameran som mäter hudytans tempe
ratur på avstånd. Ronald Kröger har även en 
inbyggd värmekamera i sin mobil och många 
bilder som visar var Kevins kropp är varm 
och kall (se foto). Han föreläser gärna om 
sin forskning på skolor och bibliotek och vi
sar bilder. Kevin är oftast med och det är 
positiva möten med folk utanför den aka
demiska världen. 

– Man lär sig också att uttrycka sig så 

att folk förstår. Inte minst när man har med 
barn att göra, säger han.

Nu hoppas Ronald Kröger att i lugn och 
ro få avsluta den forskning som han var mitt 
i när stroken drabbade honom. Det finns 
hopp om det, menar han, eftersom en vik
tig publicering nu äntligen blivit av, och han 
hoppas att det inte är för sent. Ett problem 
som han gärna skulle vilja lösa är Sydame
rikas stora bekymmer med vampyrfladder
mössen. När de biter människor och boskap 
kan de överföra dödliga sjukdomar, som till 
exempel rabies. Framför allt är det den min
dre bemedlade ursprungsbefolkningen som 
drabbas gång på gång 

– Nu tar man död på alla arter av fladder
möss i Sydamerika, viket inte är bra eftersom 
det kan leda till artutrotning. 

Han förklarar att vampyrfladdermössen 
har ett liknande sinne som hundar, men att 
det ännu inte är känt om de från luften kan 
upptäcka varma kroppar på marken. 

– Om de kan det, kan man möjligtvis lura 
in vampyrfladdermössen i fällor, säger han. 

Här finns viktig forskning att göra med 
paralleller till hundnosen. 

En annan observation är att hundnosen 
verkar ha en sorts färgseende så att en hund 
kan skilja mellan värmestrålning från olika 
material. Forskningsfältet är alldeles nytt och 
här finns mycket att lära tror Ronald Kröger. 

ETT HALVÅR EFTER STROKEN tog han del av 
ett annat hundrön – en bit från sitt forsk
ningsområde men nära sitt forskarhjärta. 

– Det har visat sig att strokedrabbade 
som har hund har tjugo procent högre över
levnad efter ett år än de utan hund. Och Ke
vin har hjälpt mig över mycket annat också. 
Han tvingar mig till exempel att ta de pau
ser jag behöver genom att jag måste gå ut 
med honom. 

Promenaderna runt om norra Lund lär 
fortsätta även om det såg lite kritiskt ut för 
ett par veckor sedan. Kevin slokade och fick 
gå till veterinären. 

– Men nu har han piggnat på sig igen 
tack och lov, säger Ronald Kröger och klap
par om sin vän, ibland även forskarpartner 
och forskningsobjekt. 

TEXT: MARIA LINDH
FOTO: CHARLOTTE CARLBERG BÄRG

Infrarött foto taget i samband med tester-
na. Färgerna visar temperaturer enligt ska-
lan till höger.

Hunden Kevin i verkliga livet och i 3D-utskri-
ven miniversion.
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I samband med coronavirusets framfart 
har vi fått se hela städer och länder 
stängas ner, människor placerats i ka
rantän, och infrastruktur och handel 

har upphört att fungera i drabbade länder. 
Allt inom loppet av några veckor och under 
en sällan skådad mediebevakning och infor
mationsflöde. Den senaste tiden har fått oss 
att fundera över vårt egna samhälles sår
barhet och förberedelse för epidemier av 

dessa slag. 
Samtidigt som vi oroar oss för fram

tida epidemier så glömmer vi lätt bort 
ett annat stort hot mot vår framti
da hälsa, antibiotika resistens, eller 
rättare sagt bakterier som blivit re

sistenta mot antibiotika. 
Inom det tvärvetenskapliga 
temat Post antibiotic Futu

res samlas elva forska
re från olika fakulteter 
för att titta på hur en 

framtid utan antibiotika 
skulle kunna se ut. 
– Vårt samhälle är på 

många sätt uppbyggt 

Vid Pufendorfinstitutet pågår just nu temat Postantibiotiska framtider, 
som samlar forskare från flera discipliner och fakulteter för att undersöka 
hur en värld där antibiotika inte längre fungerar kan vara levbar. 

Livet bortom 
antibiotikan

I flera länder kan 
man köpa antibioti-
ka receptfritt, vilket 

går tvärt emot Sveriges 
restiktiva användning. 

foto: artinun prekmoung
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klimatfrågan global och kräver globala över
enskommelser och strategier. 

Cecilia Lenander förklarar att antibiotika
problematiken på många sätt även påverkas 
av klimatet. 

– Med ett varmare klimat får vi andra 
smittor som sprids och tyvärr har vi ingen 
Greta som lyfter antibiotikafrågan.

TROTS ATT VI I SVERIGE är relativt restriktiva 
med användningen av antibiotika är våra eu
ropeiska grannländer inte lika återhållsam
ma, menar Cecilia Lenander. 

– I flera länder kan du köpa antibiotika 
receptfritt, något som många svenskar kan 
tycka är smidigt när de är på semester och 
då köpa med sig en kur hem till Sverige. 

Det ökade resandet, och inte minst den 
medicinska turismen, har bidragit till att 
spridningen av resistenta bakterier ökar, 
förklarar Cecilia Lenander.

– Att vara på sjukhus utomlands innebär 
alltid en risk för att få resistenta bakterier 

med dig hem. Du kan leva med dem länge 
utan att veta om att du bär på dem – tills du 
blir sjuk och behöver behandling.

Ambitionen med Pufendorftemat är 
att skapa debatt kring dagens antibiotika
användning och etablera en plattform för 
tvärvetenskaplig antibiotikaforskning vid 
universitetet.

CECILIA VON ANORLD

ANTIBIOTIKARESISTENS 

Antibiotikaresistens skördar var-
je år cirka 50 000 människoliv i 
 Europa och USA på grund av att 
bakterier blivit resistenta. År 2050 
uppskattar vissa rapporter att tio 
miljoner människor kommer att 
dö av infektioner som inte kan be-
handlas på grund av att bakterier 
blivit resistenta och därmed gjort 
antibiotikan ineffektiv. 

kring antibiotikan. Om den  fallerar, blir an
dra strukturer och funktioner lidande, eller 
brakar ihop. Vi vill titta på hur vi kommer att 
leva och hur vårt samhälle kommer se ut när 
antibiotikan inte längre fungerar som idag.

KRISTOFER HANSON, som är etnolog, tycker 
att det är viktigt att skapa bilder och före
ställningar av framtiden och han intresse
rar sig särskilt för olika dystopiska framtids
skildringar och hur dessa berättelser skapas 
via exempelvis filmer och böcker, eller i våra 
dagliga samtal.

– Man kan givetvis fråga sig om fram
tiden verkligen är så dystopisk, eller om vi 
kan hitta alternativa vägar mot en postanti
biotisk värld som är mer levbar? 

För att besvara dessa komplexa frågor 
krävs ett tvärvetenskapligt grepp, med fo
kus på bland annat politik, kultur, ekonomi, 
kommunikation, medicin och arkitektur.

Under hösten har gruppen haft besök av 
en gästforskare, sociologen Nik Brown från 
The University of York. 

 – Han har bland annat tittat på hur sjuk
hus är uppbyggda för att undvika smitt
spridning. Inom gruppen finns också en ar
kitekt som tittar på hur man kan bygga för 
en postantibiotisk era.

CECILIA LENANDER, som är apotekare och 
gruppens andra koordinator, förklarar att 
infektionskliniken i Malmö är exempel på 
byggnader som är mer anpassade till en 
postantibiotisk era.

– Infektionskliniken i Malmö är planerad 
så att man inte behöver möta andra männ
iskor och riskera smittspridning. Istället kan 
besökare och material slussas ut och in via 
balkonger på utsidan av byggnaden. Dessa 
”utomhuskorridorer” är uppvärmda och 
hela översta våningen upptas av ett stort 
fläktsystem för att kunna dra ut all luft.

Stadsbyggnad och arkitektur är ett av fle
ra olika spår som gruppen arbetar med. Be
greppet levbarhet är ett annat. Levbarhet 
behöver inte enbart handla om antibiotika, 
utan kan även handla om exempelvis klima
tet, menar Kristofer Hanson.

– Både klimatet och antibiotikaresisten
sen riskerar att påverka vår framtid på ett 
dramatiskt sätt. Antibiotikafrågan är liksom 

”Vårt samhälle är på många sätt uppbyggt kring 
antibiotikan. Om den fallerar, blir andra strukturer 
och funktioner lidande, eller brakar ihop.” 

Apotekaren Cecilia Lenander och etnologen Kristofer Hanson ingår i det tvärvetenskapliga 
temat Post antibiotic Futures på Pufendorfinstitutet. foto: cecilia von anorld
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Vår beredskap 
behöver styras upp
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A tt vi nu befinner oss i en stor 
smittspridningskris där alla de
lar av samhället är påverkade 
är inget som gick att förutspå i 

somras då en kunskapsrapport om Sveriges 
läkemedelsförsörjning och beredskapsarbe
te publicerades. 

På uppdrag av Socialstyrelsen har fors
kare kartlagt både den nationella försörj
ningen av läkemedel och beredskapsläget i 
landet och tagit fram förslag till åtgärder för 
en säkrare läkemedelsförsörjning.

– I dagsläget finns ingen myndighet som 
har en helhetssyn över de läkemedel som 
finns i landet eller ett övergripande ansvar 
för Sveriges tillgång till mediciner. Det finns 
heller ingen som har det nationella uppdra
get att säkerställa läkemedelsförsörjningen 
vid kris, höjd beredskap och krig, säger Eva 
Leth, projektledare för den treåriga studien 
och forskningsrapporten..

FRAM TILL 2009 och den statliga avreglering
en hade Apoteket AB det nationella ansvaret 
för medicintillgången. Någon annan aktör 
gavs inte detta ansvar efter avregleringen. 

Tillgång till läkemedel är nödvändig för 
i princip all hälso och sjukvård. Samtidigt 
rapporterar Läkemedelsverket om ett ökan
de antal restsituationer. Eva Leth beskriver 
läkemedel som en handelsvara i ett globalt 
flöde som påverkas av marknadskrafter, 
handelshinder och geopolitik. Det går inte 
att garantera att de mediciner vi behöver 
alltid finns tillgängliga.

– Om vi inte tar behovet av en nationell 
beredskapsstruktur för läkemedel på allvar 
nu kan vi hamna i en situation där vi står 
utan mediciner till de som behöver, säger 
Eva Leth.

Eva Leth är extern doktorand på LTH med 
forskningsfokus på krisberedskap och civilt 
försvar. Hon är också krisberedskapsstrateg 

inom Region Skåne. Tillsammans med ett 
trettiotal sakkunniga inom områden som 
medicin, juridik, transport, logistik, säker
het och beredskap, har Eva Leth och hennes 
forskarkollegor bland annat studerat Sveri
ges alla regioner. 

– Vi lyfter behovet av ett nationellt ansvar 
för försörjning av läkemedel, sjukvårdsma
teriel, nutritionsprodukter, speciallivsmedel, 
blodförsörjning och relaterade ITsystem. 
Studien visar också att vi behöver trygga vår 
beredskap genom en buffert av läkemedel i 
omsättningslager, säger Eva Leth.

Nu i den pågående pandemin hamnar 
frågorna om beredskap och läkemedelsför
sörjning i ett skarpt läge. Snabba lösningar 
måste presenteras.

– Med anledning av coronakrisen har 

 regeringen alldeles nyligen gett Läkeme
delsverket ett tidsbegränsat uppdrag att 
säkerställa tillgången till läkemedel, säger 
Eva Leth.

I uppdraget ingår att upptäcka sårbar
heter i logistikkedjan för läkemedel och un
dersöka möjligheter för apotek och medicin
grossister att lagerhålla läkemedel i särskilda 
förråd.

MEN HUR SKA vi själva tänka kring vår be
redskap i coronatider? Är det klokt att bunk
ra mediciner och hamstra mat? 

Eva Leth menar att även om vi i Sveri
ge har blivit beredskapsmedvetna så är det 
svårt att förutsäga vilka utmaningar vi står 
inför. Hon hänvisar till MSB:s tips på hem
beredskap som exempel på vilka förberedel
ser vi själva kan göra.

– Vatten, mat och värme står högt på 
beredskapslistan, men i lagom mängd och 
utan att tömma varuhyllorna i affären. Det är 
också bra att ha lite framförhållning gällan
de sin egen medicinering och inte vänta med 
att hämta ut sitt läkemedel tills sista kartan 
eller tabletten tagit slut, säger Eva Leth.

JESSIKA SELLERGREN

Pasta, mjöl och toalettpapper står högt upp på hamstringslistan. 
På apoteket är det handsprit och receptfria läkemedel som bunkras. 
Pandemin som pågår har lett till att folk förbereder sig för att vara 
hemma en längre tid. Men hur ser vår beredskap egentligen ut?

OM LÄKEMEDELSBEREDSKAP

Rapporten Resursförstärkt läke-
medelsförsörjning inför kris, höjd 
beredskap och krig utfördes på 
uppdrag av Socialstyrelsen, finan-
sierades av MSB, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, och 
publicerades i juli 2019. Bakom 
rapporten står Eva Leth (redak-
tör), Åsa Ek och Karin Lundgren 
Kownacki, alla forskare vid Design-
vetenskaper, LTH med fokus på 
säkerhetskultur, systemsäkerhet 
och arbetsmiljöteknik.

”I dagsläget finns 
ingen myndighet som 
har en helhetssyn över 
de läkemedel som 
finns i landet.”

Eva Leth är extern doktorand med forsk-
ningsfokus på krisberedskap och civilt för-
svar. foto: privat
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ÅLDERSDISKRIMINERING. – Är man slut 
som forskare vid 67, undrade Lo 
Gorton i en krönika i förra LUM. 

Anledningen var att han i sam
band med pensionsåldern nekades 
anslag för sin forskning som han 
tidigare inte haft några problem att 
få finansiering för. Åldersdiskrimi
nering? 

– Nej, säger forskningsfinansiä
rerna. Vi tar inte hänsyn till åldern 
vid bedömningen av ansökningar.

På Vetenskapsrådet, VR, verkar man tvärt
om angelägen om sina äldre forskare. Lucas 
Pettersson är chef för avdelningen för forsk
ningsfinansiering och han menar att det går 
bra för de äldre. Beviljandegraden i ålders

gruppen 65+ och 67+ ligger lika högt eller 
högre än genomsnittet. 

– Och det är vad man kan förvänta sig. 
Det är så det borde kunna vara – de har 
ju samlat på sig mycket kompetens under 
årens lopp.

Det VR kräver som kan krocka med ål

dern är att den sökande ska ha en anställ
ning på minst 20 procent vid ett specifikt 
lärosäte.

I LUMkrönikörens fall sjönk omdömet 
på hans aktuella forskningsprojekt jämfört 
med tidigare från ”excellent” till ”good” på 
bara några år. Hur rimligt och vanligt är det?

Forskningsfinansiärerna:

Åldern har 
ingen betydelse
för att få anslag

Linda Ampel från Formas 
och Lucas Pettersson från 
Vetenskapsrådet. 
foto: elisabeth ohlson  wallin 
och vr

Lo Gortons 
krönika i 
LUM 1 2020.

forskning.
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– Jag känner inte till hur bedömningen 
av just denna ansökan gjordes, men ge
nerellt handlar det ju om en ny projektan
sökan och forskningsfronten kan ha för
ändrats. 

Det spelar heller ingen roll om man fli
tigt har publicerat sig under tiden mellan 
ansökningarna.

– Det handlar om forskningskompeten
sen för just den aktuella ansökningen och 
bedömningen av den sker primärt i förhål
lande till den föreslagna forskningsplanen, 
säger Lucas Pettersson.

PÅ VINNOVA uppger enhetschef Karin 
Aase att åldersfrågan aldrig ens diskute
ras, eftersom man inte beviljar anslag till 
enskilda forskare utan bara till stora sam
arbetsprojekt, ofta med flera lärosäten, or
ganisationer och företag som deltagare. 

PÅ STIFTELSEN för strategisk forskning, 
SSF, är åldern inte heller en stor fråga, ef
tersom man inte har så många äldre fors
kare som söker. Eva Regårdh är kommuni
kationschef:

– Vi har dock regeln att man måste ha 
en minst 50procentig anställning vid ett 
lärosäte och våra stora bidrag sträcker sig 
mellan fem och sex år. Men vem som helst 
kan söka – vi har exempelvis en stor andel 
anslagstagare som inte är svenska med
borgare, men verksamma vid svenska lä
rosäten, säger hon.

LINDA AMPEL som koordinerar forsk
ningsfinansiering på Formas berättar att 
de enda man säger nej till är heltidspen
sionärer som söker lönemedel.

– Men annars är det inte så att projekt
ledare eller deltagare i projekt inte får an
slag för att de är äldre.

I utbildningen av Formas bedömare och 
granskare tas även sådant upp som inte får 
vara en del av bedömningen och där ingår 
till exempel ålder, jämställdhet, härkomst, 
kultur, hörsägen och jäv.

– Detta får man inte ta hänsyn till vid 
granskningen av ansökningar, utan en
dast meriter och vetenskaplig kvalitet, sä
ger  Linda Ampel.

Hon uppskattar att genomsnittsåldern 

FORSKNINGSFINANSIÄRERNA

VETENSKAPSRÅDET är Sveriges 
största statliga forskningsfinansi-
är och ger stöd inom alla veten-
skapsområden. Varje år stödjer VR 
svensk forskning med nästan sju 
miljarder kronor. 

VINNOVA är Sveriges innovations-
myndighet (under Näringsdepar-
tementet) och finansierar forsk-
nings- och innovationsprojekt 
där lärosäten, forskningsinstitut, 
företag och offentlig verksam-
het samarbetar för att utveckla 
nya lösningar. Under 2019 delade 
de ut drygt 3,1 miljoner kronor 
i forsknings- och innovationsbi-
drag. 

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK 
FORSKNING, SSF, är en oberoende 
stiftelse och stödjer strategisk 
forskning inom naturvetenskap, 
teknik och medicin. De delar årli-
gen ut 600 miljoner kronor. 

FORMAS är ett forskningsråd 
för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande. Rådet är också 
värdmyndighet för Klimatpoli-
tiska rådet. De får sina medel från 
Miljödepartementet och Närings-
departementet och 2019 delade 
de ut drygt 1,6 miljarder kronor i 
forskningsbidrag.

FORTE är ett forskningsråd och en 
statlig myndighet under Socialde-
partementet. De stödjer forskning 
inom hälsa, arbetsliv och välfärd 
och delar årligen ut cirka 650 mil-
joner kronor till både grund- och 
behovsstyrd forskning. 

RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND, 
RJ, är en fristående stiftelse som 
har till ändamål att främja huma-
nistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning. Förra året delade de ut 
525 miljoner kronor. 

på dem som får anslag från Formas lig
ger runt 50 år. 

DAG HERVIEU är forskningssekreterare 
på Forte och han tycker att frågan om 
ålders betydelse i förhållande till forsk
ningsanslag är bra och relevant. Han har 
precis fått samma fråga av Utbildnings
departementet och har tagit fram färsk 
statistik. Beviljande graden på ansökning
ar från forskare som är 65+ ligger på 15 
procent och på ansökningar från forskare 
som är 67+ på 13 procent (och då ingår 
67+ även i grupp 65). 

– Beviljandegraden är något högre än 
genomsnittet, säger Dag Hervieu och ex
emplifierar med Fortes så kallade öppna 
utlysning där motsvarande siffra är cirka 
tio procent.

Han menar att äldre forskares ansök
ningar behandlas precis som alla andras, 
vilket innebär att det är den vetenskapli
ga kvaliteten som styr. Det är dock av vikt 
att det i ansökan och projektplanen finns 
en tågordning för succession.

– Många av de äldre forskarna anger 
också vem som ska ta över projektet för 
det fall att projektledaren går i pension, 
säger Dag Hervieu.

PÅ RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND, RJ, 
säger forskningssekreterare Jenny Björk
man att man inte tar hänsyn till ålder vid 
bedömning av  forskningsansökningar. 
De har ingen statistik som visar bevil
jandegraden på äldres ansökningar, och 
inte heller på hur många de är. Däremot 
tog fonden fram statistik på nydisputera
de forskare efter kritik om att den grup
pen missgynnades. Så var dock inte fal
let. 

– Det finns ju forskare som disputerar 
väldigt sent, till och med som pensionä
rer, så den statistiken säger ju inget om 
ålder, säger Jenny Björkman.

Hon hänvisar till RJ:s hemsida där det 
står följande: ”Forskare äldre än 67 år 
kan av lönas inom projektet förutsatt att 
forskaren innehar en anställning hos en 
av RJ godkänd anslagsförvaltare.”

MARIA LINDH
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TVÄRVETENSKAP. Det blev jackpot 
för Lunds universitet i samband 
med att Vetenskapsrådet delade ut 
anslag före jul. 

Fyra interdisciplinära projekt i 
gränslandet mellan medicin, teknik 
och naturvetenskap fick dela på 100 
miljoner kronor. 

LUM tog ett snack med ett av 
de fakultetsöverskridande forskar
lagen.

– Det är väldigt roligt att det här gränslan
det mellan mikro/nanoteknik och medicin 
får så starkt genomslag. Vi är många som ser 
stor potential i dessa samarbeten, och som 
under lång tid har arbetat med att skapa 
nya kopplingar, säger Heiner Linke, profes
sor vid NanoLund.

IDAG TRÄFFAS den tvärvetenskapliga grup
pen han tillhör på Fysiska institutionen och 
fikabordet delas med Christelle Prinz, Tho
as Fioretos och Fredrik Höök. Utanför va
jar de höga trädkronorna och sjukhuset bil
dar en grafisk siluett. Nyligen tilldelades de 
17,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet 
för att under sex år samarbeta i ett projekt 
kring hur man med hjälp av nanoteknologi 
kan upptäcka enstaka molekyler för preci
sionsdiagnostik av cancer. De fyra forskar
na som är verksamma vid LTH, Medicinska 
fakulteten, Chalmers samt de strategiska 
forskningsområdena NanoLund och Lund 
University Cancer Centrum (LUCC) har tagit 
en paus från sitt uppstartsmöte och är upp
livade av dagens diskussioner.

– Det är en ynnest att få vara i det här 
gränslandet mellan discipliner där det finns 
mycket goda förutsättningar för ny banbry

Goda förutsättningar 
för ny banbrytande forskning

tande forskning, säger Thoas Fioretos, pro
fessor i klinisk genetik.

Det var strax före jul som forskarna fick 
beskedet att deras projekt tilldelats medel 
från Vetenskapsrådet. I samma omgång fick 
tre andra interdisciplinära forskningsprojekt 
vid LU stora anslag (se faktaruta).

FORSKARNA SER FLERA FÖRDELAR med 
samarbeten över fakultetsgränserna. Det är 
roligare att ta sig an komplexa problem när 
det finns en bredare expertis inom gruppen. 
Arbetet är lärorikt och stimulerande. Det 

tvärvetenskapliga perspektivet och medve
tenheten om disciplinernas olika behov gör 
det också lättare att tillsammans pusha ny 
teknologi framåt.

– För femton–tjugo år sedan, när till ex
empel  fysik och biologi var mer separera
de, snackades det mycket om språkbarriä
rer. Men de diskussionerna förekommer inte 
längre. Vi är vana vid att samarbeta med an
dra discipliner, säger Heiner Linke.

– Samtidigt är det väldigt viktigt att vi 
har med oss vår inomdisciplinära expertis 
när vi går in i ett sådant här samarbete, sä

Gränsöverskridande forskarkvartett. Heiner Linke, Christelle Prinz, Fredrik Höök och Thoas 
Fioretos.

forskning.

Fyra tvärvetenskapliga projekt tog hem 100 VRmiljoner
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ger Fredrik Höök, forskare vid Chalmers 
och NanoLund.

MEN FORSKARGRUPPEN sticker inte un
der stol med att det också finns svårig
heter. Fredrik Höök berättar att vissa pro
cesser tenderar att gå lite långsammare. 
Christelle Prinz, vid LTH och NanoLund, 
slår fast att interdisciplinära samarbeten 
kräver fler fysiska möten. Heiner Linke 
menar att det kan vara lite svårare att få 
vetenskapliga artiklar publicerade under 
projektets gång. Men på det stora hela 
är forskargruppen överens om att både 
universitetet och vetenskapen i stort vin
ner på fler fakultetsöverskridande samar
beten.

– Till vardags sitter jag på Biomedi
cinskt centrum som ligger på andra sidan 
gatan. Många av mina kollegor har aldrig 
varit på Fysiska institutionen. Det hoppas 
jag kommer att ändras i framtiden, säger 
Thoas Fioretos.

TEXT & FOTO: JOHAN JOELSSON

FLER VRPRISADE PROJEKT

Förutom ”Enmolekyldetek-
tion för precisionsdiagnostik av 
 cancer” fick ytterligare två fakul-
tetsöverskridande LU-satsningar 
17,5 miljoner kronor vardera från 
Vetenskapsrådet. Det rör sig om: 

”Biomekanik från molekyler 
till celler i cancer” som leds av 
Jonas Tegenfeldt, Pontus Nor-
denfelt, Vinay Swaminathan och 
Chris Madsen.

”Orsak eller konsekvens i 
Alzheimers sjukdom?” som leds 
av Sara Linse, Henrik Zetterberg 
och Jörg Hanrieder. 

Dessutom fick Thomas Laurell 
vid LTH och Johan Malmström vid 
Medicinska fakulteten 48 miljo-
ner från Vetenskapsrådet för att 
utveckla en ultraljudsteknik som 
ska kunna fånga in så kallade 
vesiklar.

FORSKNINGSFINANSIERING. Efter det 
senaste årets insamlingsarbete 
har HjärtLungfonden delat ut to
talt 308 miljoner kronor till svensk 
forskning inom hjärta, kärl och 
lungor, varav 54 miljoner har gått 
till forskare i Skåne. 

Fonden finansierar bland annat fyra nya 
forskartjänster i Sverige för treårsperio
den 2020–2022. En av dem har gått till 
Daniel Engelbertsen, biträdande forskare 
i kardiovaskulär forskning, cellulär meta
bolism och inflammation vid Institutio
nen för kliniska vetenskaper i Malmö. 
Hans mål är att öka kunskapen om de 
mekanismer som styr inflammation vid 
åderförkalkning, för att identifiera bättre 
biomarkörer och utveckla nya behand
lingar.

DE STÖRSTA ENSKILDA ANSLAGEN till 
forskare vid LU har gått till tre forskare 
och specialister inom hjärtinfarkt, hjärt
svikt och KOL:

David Erlinge, professor i kardiologi vid 
Institutionen för kliniska vetenskaper och 
överläkare vid Skånes universitetssjukhus, 
får anslag för forskning på extracellulära 
vesikler, små cellfragment som cirkulerar 
i blodbanan och deras betydelse vid hjärt
kärlsjukdom. Forskningens mål är att av

Guldregn från 
Hjärt-Lungfonden

slöja nya mekanismer för utveckling av 
hjärtkärlsjukdom, nya biomarkörer och 
nya behandlingsmetoder. 

Gustav Smith, docent i kardiologi vid 
Institutionen för kliniska vetenskaper och 
kardiolog vid Skånes universitetssjukhus 
får anslag för att kartlägga mekanismer 
för utveckling av och möjligheter till pre
vention av hjärtsvikt. Det är en av de do
minerande orsakerna till död och behov 
av sjukhusvård i Sverige idag. Forskningen 
genomförs med genetiska studier, studier 
av enskilda hjärtceller och studier av blo
dets biokemiska sammansättning. 

Jonas Erjefält, professor i lungmedicin 
vid Institutionen för experimentell med
icinsk vetenskap får anslag för att med 
hjälp av ny teknik identifiera nya inflam
mationsmönster i vävnaden hos patien
ter med KOL och astma. Huvudsyftet är 
att förstå sambandet mellan specifika im
muncellsmönster, symptom och svar på 
olika behandlingar. Ett delmål är att iden
tifiera undergrupper av KOL och astma. 

ÖVRIGA FORSKARE som får fina anslag på 
mellan en och tre miljoner kronor är: Arne 
Egesten, Maria F. Gomez, Ellen Tufves
son, Johan Nilsson, Hanan Tanash, Kata
rina Steding Ehrenborg, Karin TranLund
mark, Leif Bjermer, Ellen Ostenfeld och 
Lars Edvinsson.

Hjärt-Lungfon-
den har bland 
annat delat ut 
medel till LU-fors-
kare inom hjärt-
infarkt, hjärtsvikt 
och KOL. 
ill: shutterstock
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utbildning.

NATURGEOGRAFI. Studieresan gav 
inte bara fördjupad kunskap om 
hur klimatförändringarna påverkar 
Uganda. Naturgeografistudenterna 
fick vid sidan om karteringsarbetet 
uppe i bergen även uppleva bussbe
kymmer i lervälling, vilda djur och 
en osviklig gästfrihet.

Det är ett uppsluppet gäng som samlats i 
entrén till Institutionen för naturgeografi 
och ekosystemvetenskap. De fem studen
terna har precis hållit en redovisning om 
årets fältarbete i Uganda och att döma av 
de glada minerna runt bordet verkar det ha 
gått bra. Något som också bekräftas av de
ras lärare Petter Pilesjö.

– Den här resan ger både studenter och 
lärare en djupare insikt i vilka utmaningar vi 
står inför. Ur ett lärandeperspektiv är det gi
vande att få en verklighetsförankrad syn på 
vetenskapliga fenomen, säger han.

I TJUGO ÅR har institutionen erbjudit kur
sen ”Markytans processer och landskaps
dynamik” som bland annat innehåller en 
studieresa till östra Uganda. I år deltog 
tolv studenter. Tillsammans med studenter 
vid Makerere University i Kampala besök

te svenskarna bland annat berget Mount 
Elgon i Bududadistriktet i östra Ugan
da. Där samlade de in data för att kunna 
göra risk kartor som visar hur det känsliga 
 landområdet kommer att påverkas av sky
fall i framtiden.

Lundastudenter kartlade 
översvämningsrisker i Uganda

Fem studenter 
och en lärare. 
Från vänster: Ju-
liano Hanna, Karl 
Piltz, Viktor Wu, 
Petter Pilesjö, Ce-
cilia Axelsson Ör-
berg och Pamela 
Huskin Okine-
do. foto: johan jo-
elsson

Studenterna fick hjälpas åt att putta på bussen. foto: patrik vestin
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– Översvämningar och skred dödar år
ligen hundratals människor och gör tio
tusentals hemlösa i Uganda. I takt med att 
klimatet förändras blir regnperioderna mer 
oregelbundna. Detta i kombination med att 
marken utnyttjas hårdare skapar stora pro
blem, säger Cecilia Axelsson Örberg.

UNDER TVÅ DAGAR arbetade lundastuden
terna på nästan tvåtusen meters höjd. Till
sammans med geografistudenterna från 
Kampala samlade de in data om landska
pets beskaffenhet för att kunna skapa risk
kartor som är tänkta att användas av myn
digheterna. Institutionen för naturgeografi 
och ekosystemvetenskap har sedan två år 
en klimatstation i området. Från den fick 
studenterna viktig data som också kunde 
användas.

– Effekter av klimatförändringar stude
ras bäst genom att besöka utsatta områ
den. Att knyta an till verkligheten ger oss en 
djupare insikt i riktiga problem, säger Pet
ter Pilesjö.

När fältarbetet var klart gjorde studen
terna djupintervjuer med invånare om hur 
de drabbas av skred och översvämningar i 
sin vardag, och vad de har för förslag på 
åtgärder.

– Klimatförändringarna får stora konse
kvenser. När vi besökte Uganda skulle det 
egentligen vara torrperiod. Men det var 
ändå väldigt mycket regn och vi körde fast 
med vår buss i leran vid flera tillfällen och 
fick hjälpas åt att putta på, säger Karl Piltz.

Efter att intervjuerna med lokalbefolk
ningen var klara åkte svenskarna till en in
ternatskola för flickor. Med sig hade lunda
studenterna en ny klimatstation som gåva.

– Deras gamla var trasig. Så det kändes 
fint att få installera den nya klimatstationen 
som ska användas i deras geografiundervis
ning, säger Pamela Huskin Okinedo.

VISTELSEN GAV INTE BARA fördjupad kun
skap om Bududadistriktets landskapsdyna
mik. Studenterna fick också uppleva Ugan
das storslagna natur och rika djurliv i form 
av elefanter, flodhästar och babianer. Vissa 
fick också vänner för livet.

– Vi möttes av en enorm generositet. När 
vi var ute och samlade data i Bududa kom 
det hela tiden människor som ville bjuda oss 
på frukt och nötter. Och då snackar vi männ
iskor som kanske tjänar tjugo kronor i må
naden, säger Viktor Wu.

– Resan gav oss perspektiv. Jag slogs av 
hur bra vi har det jämfört med många an
dra människor i världen och hur olika liv kan 
vara. Det var en väldigt lärorik och givande 
kurs som jag varmt kan rekommendera, sä
ger Cecilia Axelsson Örberg.

JOHAN JOELSSON

Cecilia Axelsson Örberg och Juliano Hanna med studenter från flickskolan St. Catherines. 
foto: cloudy m. hill

Fältarbetet erbjöd vackra vyer. foto: tanja sellick
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utbildning.

LÄRARUTBYTE. Ett varmt välkom
nande på institutionen, en en
gagerad medlärare och en fram
gångsrik blåsorkester för dottern. 

Det var tre saker som förgyllde 
Maria Ekelins termin som lärare i 
graviditets och förlossningsvård 
på University of Texas. Nu vill hon 
uppmuntra fler att söka STINT:s 
program Teaching Sabbatical.

– Ta de bollar som kommer 
flygande mot dig, det kan bli det 
bästa du gjort!

Varje år får LU nominera tre personer till 
lärarutbytet via STINT, Stiftelsen för inter
nationalisering av högre utbildning och 
forskning. I höstas var Maria Ekelin, pro
gramansvarig för barnmorskeprogram
met, en av dem som åkte iväg. 

TILL VARDAGS bor hon på en gård utanför 
Höör tillsammans med yngsta dottern och 
maken. Hon är uppväxt i Lund, gifte sig och 
fick barn tidigt och har bott i Skåne hela sitt 
liv. De senaste åren har hon letat efter en 
möjlighet att komma utomlands. 

STINTPROGRAMMET
TEACHING SABBATICAL

STINT:s program Teaching Sab-
batical vill utveckla såväl individer 
som institutioner. Genom att ge 
forskare och lärare som brinner för 
undervisningsfrågor internationel-
la erfarenheter med utgångspunkt 
i lärarrollen, snarare än i forskar-
rollen, vill STINT bidra till att högre 
utbildning förnyas och nya nätverk 
skapas.

Lärartermin i Texas 
inspirerade både mor och dotter

– Min dotter peppade mig i varje steg 
i ansökan – hon ville gärna följa med, sä
ger hon.

OCH SÅ BLEV DET. I augusti förra året bar det 
iväg till Austin i Texas för henne och 15åriga 
Sigrid. Det visade sig att det jobbigaste kom 
först. Det var 40 graders värme och en del 
jobb med att ordna internet, mobilabonne
mang och skriva in dottern i skolan. Att yt
terligare en svensk STINTstipendiat var på 
plats i Austin blev en trygghet. De lovade att 
ställa upp för varandra om det skulle krisa 
på något sätt.

 – Att som ensam vuxen plötsligt ha allt 
ansvar var en utmaning, säger Maria Ekelin, 

vars man var kvar hemma i Sverige.
 Lägenhet, skola för dottern och kontak

ter med de nya Texaskollegorna hade re
dan ordnats under en planeringsvecka un
der våren. Vid ”School of Nursing” vid Texas 
University fick Maria Ekelin ett varmt mot
tagande och blev inkluderad i många sam
manhang. Utbildningen hade stora resurser 
och ett fint kliniskt träningscenter. 

 – Lite udda var det att läsa ”Storage of 
handguns is not allowed” på skåpen i kor
ridoren, säger hon.

 Tillsammans med en inhemsk lärare pla
nerade och undervisade hon de amerikan
ska sjukköterskestudenterna.

 – Att samundervisa var idealt för mig. 

Maria Ekelin, som är docent i reproduktiv hälsa vid LU, fick både pedagogiska insikter och nya 
vänner under sin utbytestermin vid University of Texas. foto: jenny loftrup
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Det var den främsta anledningen som gjor
de att det blev ett verkligt utbyte och att 
jag utvecklades i min lärargärning, säger 
Maria Ekelin.

I TEXAS ORDNADE HON ett webbsympo
sium där hennes amerikanska och svens
ka studenter diskuterade förlossningsvård. 
De amerikanska sjuksköterskestudenterna 
överraskades av den generösa svenska för
äldraförsäkringen.

 – De blev väldigt engagerade, de hade 
svårt att förstå att man kan ha det så bra 
som här!

 I Texas är mödradödligheten hög, men 
det beror inte bara på havandeskapsför
giftning och blödning. 

– Jag förstod att kvinnans livsvillkor 
hänger mycket ihop med hennes hälsa, 
säger Maria Ekelin.

Det sociala livet för Maria Ekelin och 
dottern Sigrid fick oväntad fart redan från 
start. Hemma i Höör spelade Sigrid tvär
flöjt på kommunala musikskolan. I Austin 
hamnade hon på en skola med ett mar

scherande skolband. Nu blev flöjten en 
snabb väg in till både nya kompisar och 
ett roligt sammanhang. 

– Hennes marching band blev en höjd
punkt för henne, men även för mig som 
lärde känna amerikanska föräldrar och fick 
resa runt med dem på helger.

TILLBAKA I SVERIGE kommer Maria Eke
lin att fortsätta att ordna digitala utbyten 
mellan studenter i Lund och Texas. Hon har 
också delat sina nya kunskaper med det 
nationella rådet för barnmorskeutbildning 
och naturligtvis på sin institution. Tiden i 
Texas gav både pedagogiska insikter och 
nya vänner. För dottern väcktes kärleken 
till musiken på riktigt – nu är den allt även 
här hemma. Allt som allt blev det en oför
glömlig tid för dem.

– Vi känner oss så starka efteråt! Jag 
är så tacksam att jag fick möjligheten till 
detta, säger Maria Ekelin och hoppas att 
fler vågar ta chansen.

JENNY LOFTRUP

 

Att spela i skolans marching 
band blev en höjdpunkt för 
Maria Ekelins dotter Sigrid. Maria Ekelin med sin medlärare 

doktor Christine Abbayd.

Musiklärarutbildningen 
får gott betyg

UTVÄRDERING. Musikhögskolans 
musiklärarutbildning har ut
värderats med ett gott resultat 
i UKÄ:s utvärdering av ämnes
lärarutbildningar.

Utvärderingen har pågått sedan 
2018 med syfte att kontrollera 
resultat och bidra till utveckling av 
landets ämneslärarutbildningar för 
grundskola (årskurs 7–9) och gymna-
sieskola. Musikhögskolans musiklä-
rarutbildning har nu fått ett positivt 
besked.

– Vår musiklärarutbildning har 
fått bedömningen ”hög kvalitet” 
vilket är oerhört glädjande och ett 
kvitto på att vår utbildning håller 
just hög kvalitet och att vår utbild-
ningsstruktur och unika upplägg är 
väl genomtänkt, säger utbildnings-
chef Lars Andersson.

Har det funnits någon oro gäl
lande resultatet?
– Det är alltid svårt att veta exakt 
hur en bedömargrupp resonerar och 
hur utfallet kommer att bli, men vår 
lärarutbildning har utvecklats under 
många år och står i ständig utveck-
ling så jag är väldigt trygg med att 
vår utbildning håller hög kvalitet.

UKÄ menar att de lärosäten som 
har lyckats väl har gjort långsik
tiga strategiska satsningar, hur 
ser det ut för er? 
– Vi har en långsiktig strategisk plan 
att utveckla vår utbildning inom flera 
områden såsom rekrytering, under-
visning och lärande, koppling mellan 
grundutbildning och forskning, inter-
nationalisering och samverkan med 
det omgivande samhället. Rekryte-
ring av både studenter och lärare 
samt övrig personal är ett av våra 
viktigaste fokusområden eftersom 
det är helt avgörande för en utbild-
ning av hög kvalitet, vilket inte minst 
våra studentutvärderingar visar.

NINA HANSSON
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kommer åldras och dö med eller utan teknik 
i kroppen, säger Moa Petersén och tillägger 
att även allmänheten är osäker på vad som 
är rimligt i dagens teknikoptimistiska sam
hälle. I sitt nästa projekt hoppas hon kunna 
göra det tydligt.

MOA PETERSÉN BOR med sin familj ute på 
Söderslätt, i ett äldre hus. I trädgården pick
ar voodoohönsen som Moa Petersén abso
lut ville ha. Men inte för att hon håller på 
med några voodoo riter själv.

– Nej, det gör jag inte! Jag är bara intres
serad av estetiken. Svart tupp är ju en ty
pisk magisk voodoosymbol – dessutom är 
de nästan svarta även inuti kroppen.

Det handlar mer om att hon vill ha något 
udda, gärna som det går att experimentera 
med. Att plocka ägg ur hönshuset och ha 
dem under en värmelampa i tre veckor för 
att sedan se hälften av dem kläckas, var ett 
sådant hemmaexperiment.

Hon har ett eget skräck-
kabinett hemma och i 
trädgården pickar svarta 
voodoohöns. Även som 
forskare i digitala kul-
turer dras Moa Petersén 
till det lite skrämmande 
eller udda.

Fängslas av det skrämmande
I skräckkabinettet trängs burkar med njur
stenar, en visdomstand, dödsannonser, öm
sat ormskinn där ögonen fortfarande kisar 
lömskt, gamla dockor och hur mycket an
nat som helst.

– Både jag och min man vet direkt om 
något passar in där. Jag tror att jag expone
rar mig för det jag är rädd för i liten skala – 
sjukdom, död och ormar, säger hon.

NÄR LUM TRÄFFAR HENNE är hon lite dar
rig och trött. Hon har varit uppe vid fem 
på morgonen för att lägga sista handen vid 
en ansökan om forskningsanslag om trans
humanister. För Moa Petersén forskar på 
biohackers och just transhumanister. Bio
hackers försöker på olika sätt optimera sin 
kropp. Transhumanister tror att människan 
kommer att smälta samman med tekniken 
och på så sätt slippa åldrande och död.

– Biohacking kan vara jätteläskigt, med 
inplanterade mikrochip i kroppen. Den 

transhumanistiska tron på att människans 
nästa utvecklingssteg är att smälta ihop 
med tekniken och att kroppen är en ”kött
påse” som hindrar oss från evig hälsa – det 
är också obehagligt.

Trots det finns det faktiskt inopererade 
mikrochip hemma hos Moa Petersén. Fa
miljens bondkatt öppnar kattluckan med 
hjälp av ett sådant. Medan de två ochippa
de burma katterna får stanna inne.

MOA PETERSÉN är intresserad av pseudo
vetenskap och dit räknar hon både voodoo 
och transhumanism, som båda gör anspråk 
på att vara sanna utan någon vetenskaplig 
empiri bakom. När det gäller den senare har 
hon ofta suttit i paneldebatter med transhu
manister, som är en rörelse vars idéer breder 
ut sig allt mer i Sverige.

– De lever i en scifidröm och har tappat 
koncepterna om vad som är realistiskt. Nej, 
den första 250åringen är inte född och vi 

 folk.

Moa Petersén framför sitt skräckkabinett där hon och maken samlar läskiga ting. foto: privat
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MOA PETERSÉN

ARBETAR SOM: Universitetslektor
på Avdelningen för ABM och digi-
tala kulturer vid Institutionen för 
kulturvetenskaper.
AKTUELL: Medverkar i en ”tv-serie” 
på YouTube med lundaforskare i 
hemmiljö där hon berättar om ”The 
Swedish Microchipping Phenome-
na”. Se: www.boaa.se 
FAMILJ: Maken Kristian, dottern 
Rikke 9 år och sonen Finn 6 år.
DRÖMRESAN: Anderna, jag tror 
att jag skulle förnimma en speciell 
känsla där. Men det blir svårt att 
komma dit, eftersom jag försöker 
låta bli att flyga.
BÄSTA BOKEN: Styr din plog över de 
dödas ben av Olga Tokarczuk.

– Efter tjugo dagar börjar det pipa inne 
äggen och dagen efter så pickade sig elva 
kycklingar ut nästan samtidigt, det var fan
tastiskt roligt!

I trädgården är det exotiska och speciella 
sorter som gäller. Om det är svårt att få dem 
att växa i den skånska myllan spelar ingen 
roll. Hon har – efter många försök – lyckats 
korsa olika sorters pelargoner med varan
dra. Även i köket handlar det om avancerad 
och i mångas ögon, konstig mat.

– Jag lagar inte mat för att det ska bli 
gott, experimentet är grejen! Min man är 
utbildad kock som tur är, så ofta sätter jag 
igång med något komplicerat som han se
dan ror i land.

 DENNA FÖRDELNING av arbetet hemma 
går igenom överallt – hon är idésprutan och 
igångsättaren medan hennes man Kristian 
är förvaltaren. Det kan behövas för Moa Pe
tersén har många saker som hon vill prova, 
och hon går sin egen väg – både hemma och 
på arbetet. Idag har forskningen om trans
humanism tagit fart i olika länder, men hon 
var en av de allra första i ämnet. Att styras av 
efterfrågan eller vilken slags forskning som 
det finns resurser till, ligger inte för henne.
 – Jag drivs av att överraska mig själv – nyfi
kenheten får styra!

JENNY LOFTRUP

BIOLOGI. Den 20 mars inföll vår
dagjämningen i Sverige. Men i 
praktiken har det varit vår länge, 
åtminstone i mellersta och södra 
Sverige. I Skåne uteblev den 
meteorologiska vintern helt och 
våren anlände ovanligt tidigt, 
med blommande påskliljor och 
japanska körsbärsträd som följd. 

Hur svarar då naturen mot ett allt var
mare klimat? 

Enligt en ny studie kommer våren en 
till två veckor tidigare än för 16 år se
dan. Växtligheten påverkas tydligt med 
grönskan som kommer tidigare för varje 
år, berättar Lars Eklundh, professor vid 
Institutionen för naturgeografi och eko
systemvetenskap. En annan tydlig effekt 
av ett varmare klimat är att den genom
snittliga flyttfågeln idag återvänder till 
Sverige upp till tio dagar tidigare jämfört 
med för trettiofyrtio år sedan. Lunda
forskare varnar för en otaktsproblema
tik och glapp mellan blomning och pol
linering. 

MEDICIN. Att förlora en kroppsdel kan 
få stor inverkan både för funktion och 
för känsla med så kallade fantomsen
sationer. Forskning om proteser har 
dock gjort stora framsteg på senare år, 
bland annat har konstgjord känsel möj
liggjorts genom kirurgiskt implanterade 
elektroder. Men går det att skapa kän
selintryck från en konstgjord hand utan 
kirurgiskt ingrepp? 

Det har arbetsterapeuten Ulrika Wijk 
undersökt i sitt avhandlingsarbete. Hon 
har kommit fram till att det är möjligt att 
träna hjärnan och skapa ett slags kän
selkarta  och hon vill fortsätta att un
dersöka hur. 

Tidig vår skapar otakt i naturen

Möjligt med känsel 
från en konstgjord hand?

Blommande körsbärsträd i Botaniska träd-
gården den 17 januari 2020. 
foto: petra francke

Luftkuddar i protesens fingerspetsar förflyt-
tar trycket genom slangar vid olika punkter 
på armen och på användarens känselkarta. 
Lufttrycket som uppstår vid beröring ger an-
vändaren en upplevelse av känsel i den förlo-
rade handen. foto: ulrika wijk
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CHRISTER ELDH (RED.) FREDRIK NILSSON (RED.)
Fika, Hygge and Hospitality
(Makadam)

Denna bok handlar om gästfrihet och hur den tar sig olika ut
tryck i Danmark och Sverige. Gästfriheten är viktig i marknads
föringen av Öresundsregionen och två begrepp som används 
för att få turisterna att strömma till är ”hygge” och ”fika”. 
Men i antologin problematiseras den öresundska gästfrihe
ten av forskare inom etnologi, kulturgeografi, sociologi och 
tjänste forskning. Vilka är inbjudna till ”hygget” och ”fikat” 
och vilka är uteslutna? Ett historiskt perspektiv ges från ett 
svenskt flyktingläger under andra världskriget – då gästvänligt 
agerande blev kutym och ideal.

FREDRIK EGEFUR
Gränslösa rörelser för fred 1889–1914
(Lunds universitet)

Historikern Fredrik Egefur skriver om de sociala rörelser som ar
betade för fred och internationalism före första världskrigets ut
brott 1914. Men trots att både den borgerliga, liberala rörelsen, 
Internationella fredsbyrån och den socialistiska arbetar rörelsen 
Andra internationalen kämpade mot krig och militarism sam
arbetade de inte. Inte ens när storkriget närmade sig kunde 
de komma överens. Ändå fanns det många likheter mellan rö
relserna och Fredrik Egefur analyserar rörelsernas agenda och 
verksamhet utifrån strategier, aktörskap och begreppsvärldar.

TOMMY ANDERSSON
Algoritmmakaren
(Fri tanke)

Tommy Andersson har utarbetat Skan
dinaviens första organbytesprogram 
 baserat på en algoritm och även ett 
 system för att placera kvotflyktingar där 
de har bäst chanser att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Det algoritmbaserade 
placeringsprogrammet för flyktingar har 
provats i USA.

I boken presenterar han utifrån forsk
ning och med exempel från verkligheten 
hur data kan användas för att fatta en 

Den svenska 
socialdemokratin 
skapades mot alla odds 
– hur gick det till?
– Sverige var det minst demokratiska lan-
det i Västeuropa i början av 1900-talet. 
Nästan ingen fick vara med i politiken, 
nästan ingen fick rösta. Det gjorde att 
vi fick en politisk värld med nästan hela 
folket mot en liten elit. När folket fick 
makten fanns en stark allians för demo-
krati och jämlikhet.

Hur började vägen mot demokratin?
– I den fenomenalt starka organisations-
kultur som föddes genom nykterhets-
rörelsen och frikyrkorna under slutet av 
1800-talet. Det bidrog till att skola de 
blivande socialdemokraterna, vars parti 
bildades 1889 och de flesta definierade 

sig som arbetarklass.

Så socialdemokraterna 
följde nykterhetsrörelsen 
och frikyrkorna?
– Ja, det fanns en metod 
för att organisera folk som 
visade sig vara framgångsrik 
och som gjorde att  Sverige 
fick världens starkaste 
socialdemokrati. Om man 

har en mäktig aktör som vill ha en jämlik 
modell, så får man en jämlik modell.

Algoritmer för bättre 
samhällsplanering

rad mer välgrundade beslut inom många 
olika områden. Han menar att funktionel
la beslutsalgoritmer kan vara ett sätt att 
förbättra samhällen exempelvis när det 
gäller att skapa en mer likvärdig skola och 
en mer effektiv integration av nyanlända. 

Tommy Andersson är professor i 
national ekonomi. 2019 blev han adjung
erad ledamot i kommittén för Nobel
priset i ekonomi. Boksläppet har skjutits 
fram från april till längre fram.

ERIK BENGTSSON
Världens jämlikaste land? 

Erik Bengtsson, ekonomhistoriker

boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP
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B orde man inte vara en transnationell region? När bro
bygget över Öresund äntligen var beslutat och första 
spadtaget togs 1995 talades det flitigt om behovet av 
transnationella regioner i EU. 48 stycken hann sjösät

tas under 1990talet med påhittiga namn som eBay, Pomera
nia och Pro Europa. Både framtiden och EUmedel skulle säkras 
med sådana projekt. Idag för många en tynande tillvaro eller har 
försvunnit helt. Men Öresundsregionen finns kvar och utveck
las, tack vare bron.

BRONS TJUGOÅRIGA HISTORIA är fylld av förväntningar och be
svikelser, lyckade och misslyckade samarbetsprojekt. Det har 
hänt mycket under två decennier. 
Bron har skapat ett nytt och uppfin
ningsrikt släkte: regionauterna som 
lärt sig konsten att bo, arbeta, stu
dera eller konsumera på andra sidan 
vattnet. De har tränat med att na
vigera mellan allt från vardagsvanor 
till skatteregler – och även nationella 
fördomar.

Många hade väntat sig att flytt
lassen skulle gå från Skåne till Dan
mark, men inte minst låga bostadspriser skapade en ström åt 
andra hållet, medan arbetspendlarna till Danmark däremot blev 
fler. Att den svenska valutan blev allt svagare skapade även nya 
handelsmönster. Det är ont om svenskar i köpcentret på danska 
sidan, medan danskarna flockas i Emporia vid Hyllie.

En transnationell bro ska helst luta åt båda hållen, funge
ra som en glidbana, där människor, aktiviteter, idéer och varor 
lockas över till andra sidan. Lutningarna har inte bara påverkats 
av valutasvängningar, utan även ändrad lagstiftning, skattereg
ler och nya EUdirektiv samt den stora överraskningen: de tids
ödande gränskontrollerna som följde med flyktingsströmmar
na 2015. Det hade ingen anat år 2000. Än mindre att danska 

I skrivande stund är det lite trafik på den 20-årsjubilerande Öresunds-
bron. Orvar Löfgren, professor emeritus i etnologi skriver om brons 
betydelse och det uppfinningsrika släktet  regionauterna som lever på 
båda sidor. Och om hur det har varit lättare att etablera forsknings- 
än undervisningssamarbete över sundet.

 poliser i coronatider skulle sätta upp en vägspärr mitt på bron. 
Danmark är stängt!

Det fanns stora förväntningar på att bron skulle kunna bygga 
ihop universiteten på båda sidor Öresund. Nu var pendelavstån
det bara en timme. Efteråt kan vi se att somliga ämnen och fa
kulteter varit bättre på att knyta band över bron. ESS ligger inte i 
Lund, utan i forskningsstarka Öresundsregionen.

EN NY RAPPORT visar att det har varit lättare att etablera forsk
nings än undervisningssamarbete. De år jag var inblandad i att 
driva gemensamma kurser mellan Lund och Köpenhamn lärde 
jag mig att annorlundaheten, i ämnestraditioner, arbetsformer 

och forskningsprofiler ibland gjorde 
samarbetet svårt, men sam tidigt att 
det just var denna annorlundahet som 
var poängen.”Two universities and 
two countries for the price of one” 
var vad vi kunde erbjuda studenterna.

Bron har byggts mellan två länder 
som i århundraden älskat att spegla 
sig i varandra och helst då peka på 
skillnaderna. Men bron skapade nya 
jämförelser. Egna arbetssätt och ru

tiner blev inte längre självklara och oproblematiska, utan ett av 
flera alternativ.

Det skapades även ett tävlingsmoment. Man ska inte under
skatta den nationella fåfängans kraft. ”Ska vi inte kunna göra 
detta bättre än dem?” Jag minns ett möte med regionplanläg
gare i Stockholm där man suckade: vi skulle också vilja ha en ut
omlandsgranne med storstad runt om knuten, det driver fram 
kreativitet och energi.

ORVAR LÖFGREN
PROFESSOR EMERITUS I ETNOLOGI

* Centrum för Öresundsstudier vid LU arrangerar olika aktiviteter 
för att uppmärksamma brons 20-årsjubileum.

Tjugo år med Öresundsbron

”Annorlundaheten, i ämnes-
traditioner, arbetsformer och 
forskningsprofiler gjorde ibland 
samarbetet svårt, men sam tidigt 
var det just denna annorlundahet 
som var poängen.”

gästtyckaren.
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på jobbet.

SYNERGONOMI. Dålig belysning på 
arbetsplatsen är en vanlig orsak 
till både huvudvärk och koncen
trationsproblem, enligt forskaren i 
synergonomi Hillevi Hemphälä.

– Det är så onödigt med tanke på 
hur lätt det är att fixa problemen, 
säger hon.

I flera år har optikern och sedermera syn
ergonomiforskaren Hillevi Hemphälä sla
gits för bättre belysning på jobbet. I hen
nes dator finns färska mätningar från 650 
arbetsplatser. Resultaten hoppas hon ska 
kunna ge en bred palett av kvantitativ evi
dens till varför dålig belysning påverkar vår 
hälsa negativt. 

PARALLELLT UTVECKLAR HON, tillsammans 
med svensk företagshälsovård, en riskbe
dömningsmodell för visuell miljö – den för
sta i världen – där belysning graderas på en 
tregradig skala. Men den ska det bli enklare 
för arbetsplatser att göra bedömningar av 

belysningen och anpassa den efter de egna 
behoven.

– Vi presterar bättre med bra belysning. 
Jag höll på att säga att det är väl investera
de pengar, men eftersom det kostar knappt 
något mer passar inte uttrycket. Det är istäl
let en okunskap hos beställare som spökar, 
säger Hillevi Hemphälä.

SÅ VAD ÄR DET DÅ för okunskap det hand
lar om? Enligt Hillevi Hemphälä går det att 
sammanfatta med två ord: flimmer och ljus
fördelning.

Flimret, till att börja med, kommer ofta 
från LEDarmaturer som numera är den 
vanligaste nyinstallationen på våra arbets
platser. Till skillnad från de äldre lysrören 
och tidigare glödlamporna är LEDlampor 
energi snåla och på så sätt bra för både mil
jön och plånboken. 

– Baksidan, flimret, är långt mindre känd. 
Flimret är inte synligt för blotta ögat, men 
hjärnan måste filtrera bort dessa störande 
stimuli vilket kan orsaka huvudvärk. Frek

vensen bör ligga på ca 30 000 Hz per sekund 
istället för 100–400 Hz, vilket idag är vanligt. 

Det ironiska, påpekar Hemphälä, är att 
det räcker att använda ett flimmerfritt driv
don (en slags transformator) för att åtgärda 
problemet. Sådana börjar finnas att få tag 
på i handeln. Men eftersom det saknas en 
standard för rekommenderad frekvens för 
LED står det inte på drivdonen eller armatu
ren vilken frekvens den ger. 

– Det gör att lysrör idag ofta är ett bättre 
alternativ ur hälsosynpunkt. De gamla lys
rören var vedervärdiga eftersom de flimrade 
med 100 Hz. Men de nya har högfrekvens
drivdon på drygt 20 000 Hz. 

DET ANDRA PROBLEMET, ljusfördelning, 
handlar om att dagens infällda LEDpanel
plattor skapar stora kontraster mellan ljus 
och mörker. Taket bredvid lamporna blir 
mörkt. Även om vi sällan tittar upp i taket, 
finns det med i vårt översta synfält när vi tit
tar rakt fram. Vad detta ställer till med kan 
förklaras genom att backa bandet till vår ur
sprungliga livsmiljö.

– Vårt synsinne är gjort för mjuka skift
ningar. I en skog finns sällan stora kontraster 
eller svart eller vitt. Extra känsliga för ljus
kontraster är vi i det övre synfältet eftersom 
himlen finns här. Toleransen är större ned
åt, exempelvis genom variation mellan ljus 
och skugga. 

Istället förespråkar Hillevi Hemphälä att 
armaturen hängs i en pendel på lagom höjd, 
vid främre kanten av skrivbordet. I korrido
rer kan det vara opraktiskt med nedpend
lade armaturer. Då kan takarmaturen förses 
med ett raster som minskar bländningen. 
Kompletterande väggbelysning kan ge upp
åtljus.

– Idag får arkitekter ingen utbildning i 
synergonomi. Hade de fått det, hoppas jag 
att de estetiska preferenserna hade ändrats. 

Dessutom kommer snart förmodligen 
också LED som utöver blått och rött ljus, 
även ska kunna alstra grönt. 

– Då blir det lättare att anpassa belys
ningen efter vår dygnsrytm, kallt på mor
gonen och varmt på kvällen.

KRISTINA LINDGÄRDE

Det kostar knappt något att ordna bra arbetsbelysning, menar syn ergonomiforskaren Hillevi 
Hemphälä. foto: dennis ersöz

Flimrande LED-lampor 
ger oss huvudvärk
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Kompetensen och intresset för vad 
som händer vid universitetet för
svinner inte med pensionen. Varken 
för forskare, lärare eller adminis
tratörer. Och särskilt inte för den 
grupp på 70 tidigare medarbetare 
som är med i kontaktklubben LTH 
Veteraner.

– Det finns plats för fler, säger 
Thomas Johannesson, före detta 
rektor för LTH.

Tillsammans med bland andra tidigare 
kansli chefen P G Nilsson startade han kon
taktklubben för pensionerade medarbetare 
för snart två år sedan. Nu är den etablerad 
med regelbundna föreläsnings och diskus
sionsträffar minst en gång per termin. 

– Vi menar att en sådan kanal är till nytta 
och glädje för både pensionärerna och LTH, 
säger P G Nilsson.

Den har även visat sig vara positiv för de 
inbjudna föreläsarna som är fyra åt gången, 
från olika ämnesområden och som pratar 
över ett gemensamt tema. Ulf Körner, fort
farande delvis verksam som professor vid 
Nätverk och säkerhet, berättar om intres
santa diskussioner och frågeställningar ef
ter föreläsningarna, även bland föreläsarna 
själva som tycker att det är roligt att träf
fa varandra. Bland föreläsarna kan nämnas 
Mats Alaküla, Pål Börjesson, Mathias Rich
ter, Christian Balkenius, Olof Jarlman och 

Maria Johansson.
– Några svårigheter med att få folk att 

ställa upp har vi inte stött på, säger Ulf Kör
ner, tillika ordförande i Lunds universitets
historiska sällskap. 

Veteranerna kan se olika områden som 
de själva, med sina olika kompetenser, skulle 
kunna bidra med till dagens LTH. 

– Vi skulle kunna fungera som en obero
ende utredningsgrupp för något problem 
som uppstått någonstans, föreslår Ulf Kör
ner.

Thomas Johannesson och P G Nilsson 
kan även tänka sig någon typ av mer orga
niserad mentorverksamhet. En hel del oor
ganiserad sådan förekommer redan.

– Klart att man vill hjälpa till när man kan 
med kontakter och annat, säger Thomas Jo
hannesson. 

Det krävs inte så mycket för att bli med
lem i veteranklubben – man ska ha varit an
ställd vid LTH, vara pensionär och ha intresse 
av vad som händer inom och runt LTH. 

I den styrgrupp som svarar för verksam
heten ingår förutom de redan nämnda Ulla 
Holst, Bärbel HahnHägerdal, Gunilla Jön
son, Lynn Lindegren, Klas Malmkvist, Sonja 
Meiby, Skotte Mårtensson, Göran Sandberg 
och Tord Torisson. 

Nya medlemmar är välkomna att anmäla 
sig på klubbens hemsida https://lthsvetera
ner.wordpress.com

 MARIA LINDH

 

Delar ur led-
ningsgrup-
pen för LTH 
 Veteraner. 
Från vänster: 
Klas Malmkvist, 
Sonja Meiby, 
Thomas 
Johannesson, 
Lynn Lindegren 
och Per Göran 
 Nilsson.

LTH-veteraner 
erbjuder sina tjänster

Har du en berättelse 
att dela med dig av? 

Har du varit med om något ovän
tat som förändrat ditt liv och dina 
förutsättningar? Något mörkt och 
tungt som du lyckats kämpa dig 
igenom. Eller tvärtom – något fan
tastiskt som hänt dig och som ba
nat väg för framgång eller lycka. 
En berättelse som kan inspirera 
kollegor här vid universitetet. Om 
du berättar så skriver vi! 

LUMredaktionen
lum@kommunikation.lu.se

disputationer.
För kommande disputationer vid Lunds 
universitet, se lu.se/lup/disputations

Med anledning av coronaviruset är 
många publika aktiviteter inställda vid 
Lunds universitet. Se i universitetets ka
lendarium på nätet vad som är på gång: 
lu.se/events. 

på gång.

Rättelse
I förra LUM fick Sylvia Schwaag 
Serger fel titel. Hon är prorektor 
och inget annat. 
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Fint matematikpris för 
forskning om vattenvågor
Universitetslektor Erik Wahlén vid Ma
tematikcentrum tilldelas Wallmarkska pri
set 2020. Priset delas ut av Kungliga Ve
tenskapsakademien och är på 110.000 
kronor. Han får priset ”för framstående 
insatser avseende ickelinjära partiella dif
ferentialekvationer, inte minst gällande 
vattenvågor”. I sin forskning studerar Erik 
Wahlén matematiska ekvationer för att 
beskriva fysikaliska fenomen, bland an
nat vattenvågor och fluidmekanik. Han 
har bland annat fördjupat sig i avancera
de matematiska teorier kring hur ytvågor 
och havsströmmar samverkar, vilket tros 
vara en av mekanismerna bakom monster
vågor.

hänt.

Samhällsvetar stipendium 
till lundastudent
Caroline Ferngren tilldelas fackförbun
det Visions samhällsvetarstipendium för 
sin examensuppsats ”Kompetensutveck
ling inom anställningen – problem och lös
ningar inom civilrätten”. 

Juryn konstaterar att Caroline Ferngren 
undersöker hur vi säkerställer kompetens
utveckling bland arbetstagare i ett förän
derligt samhälle där arbetstagarnas kun
skap utgör den viktigaste resursen. Juryn 
uppskattar hur Caroline Ferngren studerar 
området ur ett helhetsperspektiv och sam
tidigt lyckas gå ner på detaljnivå. 

Handledare var postdoc Niklas Sel
berg. 

Ny professor 
vid Teaterhögskolan 
Esa Kirkkopelto är utnämnd till 
ny professor vid Teaterhögsko
lan och kommer framöver att leda 
och utveckla institutionens konst
närliga forskningsmiljö och fors
karutbildning samt bedriva egen 
forskning och utvecklingsarbe
te. Esa Kirkkopelto forskar inom 
konstnärlig pedagogik, teater och 
performancestudier, performan
cefilosofi, kontinental estetik och 
posthumanistiska studier. Han är 
konstnärligt verksam sedan 1988 
som dramatiker och regissör.

Nitiska prisades
 
Onsdagen den 4 mars var 
det dags för den årliga 
ceremonin där de medar-
betare som varit anställda 
i rikets tjänst i 30 år, eller i 
25 år vid pension uppmärk-
sammades med antingen 
guldmedalj, kristallskål/
konstglas eller armbandsur 
av guld. Utmärkelsen Nit 
och redlighet i rikets tjänst 
har funnits sedan 1803 och 
tilldelas arbetstagare som 
under sin anställning hos 
staten skött sig korrekt. 
foto: kennet ruona

Esa Kirkkopelto.

Caroline Ferngren.Erik Wahlén.
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Arkitekturprofessorn Christer Malm-
ström har fått det prestigefulla Kasper 
Sahlin-priset som delades ut vid Arki-
tekturgalan i Stockholm i mars. Han 
fick priset för Riksbyggens klimatsmar-
ta bostadsprojekt ”Brf Viva” i Göte-
borg som utsetts till årets bästa bygg-
nad 2019. Huset med 132 lägenheter 
ligger i området Guldheden vid Chal-
mers och Johanneberg Science Park. 

Christer Malmström är både prak-
tiserande arkitekt och professor i ar-

Årets bästa byggnad 
ritades av LTHprofessor

 Christer 
Malmström tar 
emot  Kasper 
 Salin-priset 
på Arkitektur-
galan. foto: 
 jonas malmström

Brf Viva, Göteborg. Arkitekt: Malmström Edström, beställare: Riksbyggen.

kitektur, och på frågan om vad priset 
betyder för akademin svarar han.

– I första hand ger det gott re-
nommé till akademin, men framförallt 
för man in aktuell kunskap utifrån aka-
demin och in till studenter, forskare 
och lärare – och det behövs på samma 
sätt som forskare och studenter blir in-
volverade utanför skolans väggar – och 
det blir de ju. Växelspelet är oerhört 
viktigt. Huntingtonforskare 

utsedd till Wallenberg 
Clinical Scholar
Huntingtonforskaren Åsa Peter
sén, translationell neuroendokrino
logi, är en av fyra forskare i landet 
som utses till Wallenberg Clinical 
Scholar 2020. Hon får 15 miljoner 
kronor från Knut och Alice Wallen
bergs stiftelse för att finna metoder 
som kan bromsa sjukdomsförloppet 
vid den neurodegenerativa sjukdo
men Huntingtons – en ärftlig hjärn
sjukdom som leder till för tidig död 
och för vilken det idag inte finns nå
gon bromsande behandling.

Årets Rausingpris 
till känd arkeolog
Rausingpristagare 2020 är arkeologen 
Maria Nilsson, vars forskningsinsatser i 
Egypten blivit såväl nationellt som inter
nationellt uppmärksammade. Hon och 
John Ward leder ett svenskegyptiskt ut
grävningsteam som gjort flera unika fynd i 
stenbrottet Gebel elSilsila. Läs reportaget 
om Maria Nilsson på sidorna 2– 4.
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Hallå Martin Jarenmark!

Den första fredagen i varje månad 
går ett demonstrationståg från LUX 
ner till Stortorget för klimatets 
skull. Där förenar de sig med Fri-
days for Future-manifestationerna. 
Fredagen den 3 april kommer dock 
coronaviruset att sätta stopp för 
detta. Men när coronakrisen är över 
hoppas initiativtagaren Martin 
Jarenmark att allt fler LU-anställda 
ska skalla ”Listen to Science – Paris 
compliance” och ”Flex for Future – 
 Climate Action”!

Flex for Future – vad är det?
– Vi är en växande skara från alla  olika 
fakulteter som demonstrerar för klima
tet tillsammans. Men vi strejkar inte, 
utan flexar. På Stortorget förenar vi oss 
med Fridays for Future – skolungdomar, 
”Grannies for Future” och med flera. Vi 
vill visa att vi är med på tåget! 

När började ditt engagemang?
– Inför klimatmötet i Madrid förra året se
dan kände jag att nu måste jag ta tag i mitt 
engagemang. Jag är ingen aktivist och det 
är svårt att veta vad man kan göra, och 
jag tror de flesta som är här idag känner 
likadant. Men vi vill inte att ungdomarna 
ska behöva ta ansvaret för att driva frå

gan. Och det är bråttom. De unga kom
mer inte kunna eller hinna genomföra de 
förändringar som krävs. Det är vi vuxna 
som måste agera. Och vi som arbetar vid 
universitetet vill verkligen höja rösten för 
att vi måste lyssna på vetenskapen!

Men ni flexar ut istället för att 
strejka?
– Ja, vi universitetsanställda har ju flextid. 
Detta ska inte gå ut över jobbet, utan vara 
ett enkelt sätt att visa sitt engagemang. 
Att vi ropar slagord gör att vi hörs och 
märks i stan. Och jag kommer att gå här
ifrån fylld av energi och det behövs för att 
orka fortsätta arbeta för en hållbar värld.

Runt trettio personer slöt upp 
senast – är det ungefär så många ni 
brukar vara?
– Nej, detta är rekord! Första gången var 
vi fyra. Vi har bara gjort det ett par gång
er och det har kommit fler varje gång. Vi 
hoppas att fler och fler ska ansluta sig 
och alla är välkomna. Vi är partipolitiskt 
neutrala och vill att det ska vara en po
sitiv och öppen stämning – och så känns 
det också! 
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* Flex for Future Lund finns som grupp på 
facebook.

Martin Jarenmark, geolog, och Tomas Persson, matematiker, håller i banderollen.


