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”Proffspatient” guidar studenter
Så ska rektorn vara!
Motorsågsgeolog får träd att tala

Flyttfågel
FORSKAR FRITT I LUND
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Motorsågsgeolog studerar
historiska klimatförändringar
Genom att analysera årsringar från flertusenåriga träd som konserverats i mossar skapar geologen Johannes Edvardsson en unik
tidslinje över Sveriges historiska klimat. I de begravda tidskapslarna finns även nycklar som kan hjälpa oss att bättre förstå hur
våra skogar kommer att påverkas av framtida klimatförändringar.
Med ett skrikande ljud skär motorsågens
vassa klinga genom den svartnade stocken som sticker upp ur torvmossen likt en
förvriden skuggestalt. Sågspånen yr och en
doft av bensin och kryddigt trä sprider sig i
luften. En örn lyfter från en höjd och börjar
cirkulera över den ödsliga torvtäkten som
den här vinterdagen liknar en dyster Gerhard Nordström-målning.
GEOLOGIFORSKAREN Johannes Edvards-

JOHANNES EDVARDSSON är dendrokrono-

Företaget som skördar torv i
mossen utanför Killhult har
lämnat en stor hög tusen
åriga träd till dendrokrono
logen Johannes Edvardssons
stora förtjusning.
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log, någon som analyserar träds årsringar. I
hans fall rör det sig mestadels om flertusenåriga tallar och ekar som han hittar i torvmossar och på gamla sjöbottnar runt om
i Sverige och Danmark. Genom att pussla
ihop mängder av trädprover bygger han en
tidslinje som börjar för cirka 8 000 år sedan och sträcker sig fram till idag. Genom
att studera årsringarna och analysera dess

Laboratoriet på Geologiska institutionen är
fyllt av trädprover som vittnar om drama
tiska klimatförändringar under de senaste
8000 åren.

kol- och syreisotoper kan Johannes Edvardsson kartlägga hur klimatet utvecklats under
olika epoker, och hur detta påverkat träden.
Årsringarna skvallrar inte bara om torra och
blöta perioder, utan även om skogsbränder,
jordskred och bistra tider som medfört missväxt och svält.
– Det är som att hålla på med ett jättelikt
sudoku under många år. Plötsligt hittar jag
ett trädprov som täpper igen en lucka i den
långa serien. Det är en väldigt tillfredsställande känsla, säger han.
Sedan den senaste istiden har det sydsvenska klimatet varierat kraftigt. Blöta och
kalla perioder, då våtmarker har vuxit till sig,
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son stänger av motorsågen, plockar upp
träbiten och börjar nyfiket studera dess årsringar. De äldsta träden han hittat här i Viss
mosse utanför skånska Killhult är 8 000 år
gamla. Det är inte omöjligt att just den här
tallen – som legat begravd på fem meters
djup och konserverats i en syrefri miljö – är
av samma årgång.
– Det är svindlande tidsperspektiv. Ibland
brukar jag rita upp en 8 000 år lång tidslinje
och placera ut mina trädfynd, pyramiderna
och min egen livslängd. Då känner jag mig
rätt liten, säger han och ler.

VEDANATOMI OCH
DENDROKRONOLOGI

t

Vid Lunds universitet finns sedan 1973
det Nationella laboratoriet för veda
natomi och dendrokronologi. Labbet,
som drivs av föreståndaren Hans Lin
derson, är det enda dateringslaborato
riet i sitt slag i Sverige. Här undersöker
Johannes Edvardsson de insam
lade trädproverna under ett stereo
mikroskop. Med hjälp av ett datasys
tem korsdateras sedan årsringsdata
från proverna för att matchas mot de
långa ek- och tallkronologierna.

har ersatts av varma perioder då mossarna
torkat upp och träd har kunnat etablera sig.
Eftersom träden binder växthusgaser tror
många att trädetableringar är positiva för
klimatet. Men faktum är att myrarna och
mossarna binder betydligt mer kol.
– Jordens yta består av knappt tre procent myrar och mossar. Dessa binder dubbelt så mycket kol som alla skogar tillsammans. Men klimatförändringarna och de
stigande temperaturerna som vi upplever
nu får våtmarker att växa igen runt om i
världen, säger han.
ATT MOSSAR TORKAR UT på grund av värme
och utdikning innebär inte bara att mer koldioxid frigörs i atmosfären. Dessutom minskar våtmarkernas unika biodiversitet, berättar Johannes Edvardsson medan han packar
med sig det utsågade trädprovet.
I dagsläget har han fyra luckor i den
sydsvenska ekkronologin som sträcker sig
8 000 år tillbaka i tiden. Varje gång han är
ute i fält hoppas han hitta ett historiskt träd
som kan täppa igen något av glappen.
I årsringarna är det även möjligt att se
vilka förändringar som är naturliga och vilka
som skapats av människan. I de senare proverna går det exempelvis att se vilka år tungmetaller släppts ut från industrin.
– Genom att studera hur de historiska
träden påverkats kan vi få en ökad förståelse
kring hur framtida klimatförändringar kommer att inverka på våra skogar, säger han.

Förutom adekvat skyddsutrustning är höga gummistövlar ett måste för en motorsågsgeolog
med mossar som arbetsplats, vilka förvandlas till lervälling vintertid. Hemma i labbet studerar
Johannes Edvardsson de konserverade trädens årsringar i stereomikroskop.

Johannes Edvardsson plockar upp sin
motorsåg och klafsar iväg mot en annan
flertusenårig tall som kommit i dagen i samband med företaget Econovas torvskörd i
den sanka mossen. Han tar ett skutt över
ett vattenfyllt dike och passerar en hög med
älgspillning. Ovanför trädtopparna i horisonten spricker plötsligt den bleka vinter-

solen fram genom det askgrå molntäcket.
– Mitt mål är att få den sydsvenska trädkronologin komplett. Men mycket arbete
återstår. Så jag har att göra fram till pensionen, säger Johannes Edvardsson och drar
igång motorsågen med ett resolut ryck.
TEXT: JOHAN JOELSSON
FOTO: KENNET RUONA
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smakprov.
8 Frustration snarare än klimatångest
Det kan tyckas ångestskapande att dagligen fördjupa sig i frågor som rör
global uppvärmning. Klimat- och miljödoktoranderna vid forskarskolan ClimBEco
har dock kommit över den värsta ångesten, men känner frustration över faktaresistens. Det framkom vid ett möte med klimatpsykologen Frida Hylander.

14 Hurdan rektor ska vi ha?
Ansökningarna är inne och det är dags för rekryteringsgruppen att välja ut
lämpliga rektorskandidater för intervjuer. Men vad är det för typ av rektor som universitetet behöver? LUM har pratat med sju medarbetare som alla har sin vision om
önskerektorn.

20 Fri forskning lockade
För tre år sedan ryckte statsvetaren och Turkietexperten Pinar Dinc upp
bopålarna från Istanbul och flyttade till Lund med sin dotter. Längtan efter att få
forska fritt låg bakom beslutet att lämna hemlandet, där akademiker arbetar under
mycket osäkra premisser.

24 ”Proffspatient” underlättar för studenter
När läkarstudenter ska lära sig göra gynundersökningar får de först öva på
dockor. Tidigare gick de därefter direkt över till riktiga patienter, men till studenternas lättnad har det tillkommit ett mellanläge då de får möta en ”proffspatient”,
som är van att ge feedback.

28 Matsvinnet värre än förpackningen
En tredjedel av all mat som produceras blir matsvinn. Men med rätt förpackning kan svinnet, som är ett större klimatproblem än förpackningen, minskas.
5
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Ny omvärldsanalys:

Allt svårare att vara ett universitet
OMVÄRLDSBEVAKNING. Universitetet
befinner sig i paradoxernas tid.
Samtidigt som EU via sina ramprogram arbetar för öppenhet och
rörlighet för forskare och studenter
kommer allt fler nationalistiska
och protektionistiska strömningar
i dagen. Och den tillit och förhoppning som samhället riktar till forskningen som lösningen på de globala
utmaningarna störs av den kunskapsrelativism som breder ut sig.

Detta konstateras i LU:s nya omvärlds
bevakning som universitetsstyrelsen hade
på sitt bord vid senaste sammanträdet. Den
57-sidiga rapporten är framtagen vid avdelningen Planering tillsammans med bl.a. LU:s
riskutskott och nämnderna för forskning,
forskarutbildning och utbildning.
FÖRUTOM PARADOXERNA har universite-

tet aldrig varit så konkurrensutsatt som det
är nu. Det gäller inte bara anslag, forskare
och studenter – utan även i förhållande till
andra utbildningsutförare. Det finns allt fler
utanför akademin som nu erbjuder efter
gymnasial och högskoleutbildning. Antingen för unga eller som en del i det livslånga

lärandet – ofta via nätet. Därför måste LU
nogsamt följa hur universitetets kunskap
används, förvaltas och värderas av andra
delar av samhället. Och även hur vi utvecklar vår utbildning.
NÄR DET GÄLLER det livslånga lärandet tar

omvärldsrapporten upp frågan vem som ska
finansiera det – staten, arbetsgivaren eller
individen? Uppdragsutbildningen är ett viktigt instrument för grundutbildningens förnyande och därför en kvalitetsfråga. Men
dagens resurstilldelningssystem missgynnar
utbildningar som inriktar sig på det livslånga
lärandet eftersom genomströmningen ofta
är låg på den typen av utbildningar. Slimmade institutioner har dessutom svårt att
hitta personal både för sin ordinarie utbildning och för uppdrag.
Ett annan utmaning är den snabbt föränderliga arbetsmarknaden som kräver omställning inom alla sektorer vilket försvårar
universitetets utbildningsuppdrag. Osäkerheten kring vilka kunskaper som efterfrågas

framöver innebär att morgondagens utbildning blir allt vanskligare att utforma. Att införa möjligheter att studera utifrån modellen ”liberal arts” där studenterna får läsa
vid olika fakulteter för att bredda sin utbildning, är ett sätt att förbereda studenterna i
en snabbt föränderlig värld. Därigenom får
också företag och organisationer inom till
exempel hälso- och sjukvård och teknologi
arbetskraft med bred analytisk bas som förstår sig på både teknik och människa.
RANKING är också något som universitetet

måste förhålla sig till. LU har under många år
placerat sig på topp 100 av världens universitet på internationella rankinglistor. Med
tanke på konkurrensen från inte minst asiatiska universitet finns risken att LU liksom
andra svenska universitet försvinner från de
listorna. Troligen kommer rankingen fortsätta att spela en viktig roll för presumtiva
studenter och forskare eftersom det ännu
inte finns några alternativa internationella
metoder att mäta lärosätens kvalitet.
Vad man dock inte har råd med, om
man vill bevara sitt anseende, är

I den nya 57-sidiga om
världsanalysen beskrivs
den komplexa omvärld
som universitetet
måste förhålla sig
till. foto: mostphotos
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skandaler som 
Macchiariniaffären och
andra oegentligheter varför den externa
granskningen kring detta har ökat och
regelverket för forskningsfusk har förändrats.
Omvärldsbevakningen räknar med att
kraven på Lunds universitet kommer att
bli allt högre – både från politiker, medarbetare och studenter – när det gäller lösningar inom hållbarhet gällande allt från
klimat till jämställdhet och likabehandling. Unga människor kommer att vilja
studera vid ett lärosäte som gör avtryck
inom dessa områden.
DEN PSYKISKA OHÄLSAN bland unga och

inte minst studenter och doktorander är
också oroande och svårt att hitta enkla
förklaringar till. Universitetets student
kårer märker också en ökad svårighet när
det gäller att hitta studenter som vill engagera sig kårpolitiskt och de som är engagerade i nationsarbete och annat tyngs
av en stor arbetsbelastning och inte sällan
stress. Detta är en utveckling som är viktig för universitetet att hålla ett vakande
öga på eftersom det äventyrar studentinflytandet som är betydelsefullt för universitetets möjlighet att utvecklas i takt
med sin tid.
ANNAT SOM ÄR VIKTIGT att säkerställa är

den långsiktiga finansieringen av MAX IV,
liksom att universitetets forskare aktivt
bidrar i omställningen till öppen vetenskap – dvs. att publicera sig open access.
Centralt behöver universitetet ta mer
strategiska och medvetna beslut på alla
nivåer kring vilka internationella samarbeten som ska inledas och upprätthållas.
Detta gäller inte minst för samarbeten
med länder som inte delar universitetets
värderingar om akademisk frihet, demokrati eller mänskliga rättigheter. Till exempel Kina som idag är den största kunskapsproducerande nationen i världen
och har betydelsefulla samarbeten med
svenska lärosäten bland andra LU.
MARIA LINDH

Omvärldsbevakningen finns att läsa på
medarbetarwebben.lu.se/omvarld2020
LUM NR 1 | 2020

Sylvia
Schwaag-
Serger menar
att världen
förändras
snabbt och
alla ifråga
sätter allt.
foto: kennet
ruona

Tre viktiga framtidsfrågor
för universitetet
OMVÄRLDSBEVAKNING. Vicerektor
 ylvia Schwaag-Serger har omvärlS
den inom sitt ansvarsområde och
har varit aktiv i arbetet med att ta
fram omvärldsbevakningen 2020.
Hon tar upp tre viktiga frågor för
universitetet att fundera extra noga
kring.

Först och främst bör LU tänka på vilken roll
man ska ha i en värld som snabbt förändras
och där alla ifrågasätter allt.
– Vi ska stå för en kontinuitet och vara en
samhällsbyggare, men det får inte hindra oss
från att vara förändringsagenter.
Sylvia Schwaag-Serger talar om tre dimensioner av hållbarhet som bör finnas med
i all utbildning som LU ger:
– Det är den ekonomiska, sociala och
ekologiska dimensionen – och vi behöver
ställa oss frågan hur vårt samhälle ska få
ihop dessa tre på rätt sätt.
SOM NUMMER TVÅ tar hon upp frågan om

hur och med vilka universitetet ska sam
arbeta.
– Vi har länge sett Europa, USA och kanske Japan som de största kunskapsproducenterna. Men det förändras också och vi
måste vara öppna för att samarbeta med
alla länder och värna om öppenheten och
nyfikenheten.

Men flera länder är icke-demokratier och
i de fallen, menar Sylvia Schwaag-Serger,
kan det behövas andra förhållningssätt i
samarbetet.
DEN TREDJE FRÅGAN är synen på kom-

petens och hur lärosätet rekryterar. Eftersom samhället förändras behöver alla delar av universitetet fundera på vad för typ
av kompetens det nya samhället behöver.
Här tror Sylvia Schwaag-Serger att både generella och specialistkompetenser måste gå
hand i hand, särskilt när det gäller grundutbildningen. För att uppnå en bättre balans behövs inom flera områden en bredare
kompetens än den studenterna får på sina
utbildningsprogram idag.
– Specialiseringen kan komma senare,
menar hon.
När det gäller rekryteringen av studenter måste man också i större utsträckning
tänka nytt. Tidigare var studentgrupperna
ganska homogena, både när det gäller ingångskunskaper och bakgrund, men så är
det inte längre och det kommer att förändras ännu mer.
– I Sverige är 19 procent av befolkningen
utrikesfödda vilket gör oss till ett rätt stort
invandrarland. Så hur behöver vi anpassa vår
utbildning till det, frågar sig Sylvia SchwaagSerger.
MARIA LINDH
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Doktorander som dagligen jobbar med klimatkrisen har kommit över den värsta klimatångesten, men är frusterade över folk som inte tar till
sig fakta. foto: shutterstock

Bortom klimatångesten
– klimat- och miljödoktorander mer frustrerade över faktaresistens
KLIMAT- OCH MILJÖFORSKNING. Hur
mår man när man lägger en stor
del av sin vakna tid på att ta till sig
fakta om en planet i kris? När man
varje dag fördjupar sig i frågor som
rör global uppvärmning och förlust
av biologisk mångfald?
Rätt OK trots allt, visar det sig
när frågan är uppe under forskarskolan ClimBEco:s vintermöte där
klimatpsykologen Frida Hylander
gästföreläser. På doktorandnivå
verkar man ha kommit förbi den
värsta klimatångesten.

Ett tjugotal doktorander från forskarskolan
ClimBEco har samlats till vintermöte. Temat
är klimatförhandlingar, både sådana som
8

pågår i den yttre världen och, kanske, inom
en själv.
Dagen innan har Ludwig Bengtsson
Sonesson, Sveriges ungdomsrepresentant
vid COP25-mötet i Madrid, berättat om sina
erfarenheter från förhandlingarna. Sammanfattningen är att de lämnade en bitter
eftersmak hos dem som hoppats på konkreta resultat, även om forskning och vetenskap spelade en framträdande roll.
IDAG ÄR DET KLIMATPSYKOLOGEN Frida

 ylanders tur att ta vid. Hon vill både fånga
H
upp de känslor som kan väckas hos doktoranderna när de arbetar med miljö- och klimatfrågor och diskutera vilka beteenden
som har störst betydelse om man vill göra
skillnad.

Någon regelrätt klimatångest är det ingen som vittnar om – och enligt Frida Hylander är det ett svårdefinierat begrepp –
men däremot dyker ord som ”frustration”,
”sorg” och ”hopp” upp. Sorg över de stora
förluster vi redan gjort när det kommer till
biologisk mångfald; hopp när man plötsligt
ser hur nya riktlinjer kan vända utvecklingen
för en hotad art; frustration när människor
inte tar till sig fakta och inte verkar bry sig.
Det sista är kanske det som flest återkommer till. Hur det kan komma sig att så
många fortsatt förnekar klimatförändringarna, eller låter bli att agera?
Frida Hylander, som är legitimerad psykolog och humanekolog, har fått många
frågor om klimat, känslor och engagemang
de senaste åren. Lärosäten, organisationer

												

LUM NR 1 | 2020

och företag ber henne komma och föreläsa
om till exempel hållbara beteendeförändringar. En av de vanligaste frågorna hon får
är ”Varför gör inte fler någonting när de vet
hur illa det är?”. Men Frida Hylander menar
att folk visst bryr sig och gör saker, men kanske inte det som ger störst effekt.
– Som människor tenderar vi att överskatta det vi gör gott, och undervärdera det
vi gör negativt. Det lilla vi gör varje dag för
miljön kan få oss att tro att vi gör mer än vi
gör. Småsakerna har inte så stor betydelse
som man tror, säger hon.
HENNES TES är att de individuella konsum-

tionsvalen – hur vi reser, äter eller sopsorterar – inte gör så stor skillnad och menar att
vi bör avlastas som individer från att vakta
varenda steg vi tar, exempelvis när vi ska
välja middagsmat. Vi är så mycket mer än
bara konsumenter, säger hon. Vad hon istället rekommenderar är kollektivt organiserat
engagemang och agerande. Det är det som
kan leda till bestående systemförändringar,
menar hon.
– Agerande hör dessutom ihop med att
hantera klimatångest. Genom att vi blir aktiva medborgare och engagerar oss i meningsfulla aktiviteter, tillsammans med andra, mår vi bättre, säger hon.
Resonemanget leder genast till diskus-

sion. Någon menar att protester inte hjälper utan negligeras av makthavare. En annan undrar om man verkligen kan bortse
från vad en enskild person kan åstadkomma
och tar upp exempel ur historien. Och var
går gränsen för en forskares engagemang
innan trovärdigheten påverkas?
Efter en workshop är sessionen slut. Reaktionerna är lite blandade när det är dags
för lunch.
– Jag känner ärligt talat inte klimatångest
eller sorg så som folk gör utanför akademin.
Jag har vetat om detta så länge och är förbi
detta. Det är de andra som känner av det
nu, säger Erica Jaakkola.
Både hon och några av de andra doktoranderna är mest frustrerade och besvikna
över att det fortfarande finns så många som
inte vill ta till sig fakta.
THEODOR KINDEBERG har ganska nyligen
påbörjat sina doktorandstudier och uppskattar dagens möjlighet till reflektion kring
sådant som den egna oron.
– Jag mådde som värst av detta när jag
började min kandidat i miljövetenskap. Då
kom det som en chock. Med tiden har det
nog lagt sig lite grand. Det är nog lite outtalat att alla vi bär på detta, vi som håller på
med dessa frågor, säger han.
Resonemanget från dagens seminarium

CLIMBECO
Forskarskolan är interdisciplinär och
finansieras av Naturvetenskapliga
fakulteten och de strategiska forsk
ningsområdena BECC och MERGE.
Den har sin bas på Centrum för
miljö- och klimatforskning (CEC) vid
Lunds universitet. ClimBEco står för
“Climate, Biodiversity and Ecosystem
services in a changing world”.
För närvarande är 31 doktorander
från Lunds universitet och Göteborgs
universitet knutna till forskarskolan.

att de privata valen inte har så stor betydelse för att nå samhällsförändringar k öper han
inte – med samma argument skulle man kunna låta bli att gå och rösta, menar han. Han är
också fundersam kring i vilken utsträckning
en forskare kan agera aktivt i olika frågor.
– Jag tänker mycket på det här med
dubbla roller. Man har sin yrkesroll, och sedan har man sin privata roll. De är inte alltid lätta att särskilja. Det vi får veta i utbildningen stärker ens privata åsikter, men det
får inte vara tvärtom.
Han menar att annars kan ens trovärdighet undermineras.
– Fakta är fakta. Sen kan olika personer
se olika lösningar, säger han.
Anna Ekberg, koordinator för ClimBEco,
betonar forskarskolans uppgift att stärka
doktoranderna inför framtida yrkesroller.
Som forskare eller beslutsfattare kommer
flera av dem sannolikt att bidra till en mer
hållbar utveckling genom att driva sina verksamheter framåt
– Själv kanaliserar jag min klimatoro genom att jobba långsiktigt med frågorna
inom min egen organisation, Lunds universitet. Dagens workshop påminde mig om
hur viktigt detta är, säger hon.
ANNA MARIA ERLING

Ludwig Bengtsson Sonesson, Sveriges ung
domsförhandlare under COP25-mötet i Mad
rid, (t v), och doktoranderna Mayra Rulli (t v),
Theodor Kindeberg (t h) och Louise Gren
(t h) provar på klimatförhandlingar under
forskarskolan ClimBEco:s vintermöte.
foto: s tina johannesson
LUM NR 1 | 2020
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Extratjänster för doktorander
och postdocs del av humaniorafirande
HUMANIORA . – Humaniora 2020

kommer att innebära ett firandets
och ett samarbetets år vid HTfakulteterna. Vi kommer inte minst
att vända oss till nästa generations
studenter, säger dekanen Johannes
Persson om fakulteternas satsning
på ett år för att uppmärksamma
humaniora.
Under Humaniora 2020 vill HT-fakulteterna
visa vad humanister och teologer egentligen
gör genom extra satsningar på utåtriktad
verksamhet som skolbesök, debatter, föreläsningar, symposier, bokutgivningar med
mera.
– Vi vill visa vår bredd, rikedom och relevans! Det här är också ett år då vi kan
göra punktinsatser i form av tidsbegränsade satsningar. Vi har till exempel utlyst
tre doktorand- och två postdoktoranställningar extra det här året, säger Johannes
Persson.
PROGRAMMET för Humaniora 2020 inne-

håller bland annat gästföreläsningen ”A
history of ignorance” med historikern Peter
Burke från Cambridge, öppna visningar i
Uppåkra, symposiet ”Vad är en människa?”
och paneldiskussionen ”När robotarna anfaller” om artificiellt tänkande, handling och
ansvar med filosofer och kognitionsvetare.
– Med Humaniora 2020 vill vi visa att
humaniora inte bara är garnityren på tårtan utan del av tårtbottnen, säger Göran
Bexell, före detta rektor och dekan för HT
och en av initiativtagarna bakom satsningen
Humaniora 2020.
Han menar att de humanistiska ämnena
är en oumbärlig resurs för att människan ska
kunna sätta sig själv i ett sammanhang genom att forska och ställa frågor om bland
10

												

Dekanus Johannes
Persson, rektor
Torbjörn von
Schantz och Linnea
Karlsson, ordfö
rande i Humanis
tiska och teologis
ka s tudentkåren,
vid invigningen av
Humaniora 2020
den 3 februari.
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annat historia, religion, språk, kultur och
kommunikation.
– Det humanistiska tänkandet hjälper
oss att vara både kritiska och förstående. Det hjälper oss till nya insikter och till
att hitta nya vägar framåt, säger Göran
Bexell.
– Forskning och kunskap har ett egenvärde i sig och behöver inte alltid motiveras. Just så får vi oväntad kunskap och nya
perspektiv, tillägger han.
SATSNINGEN HUMANIORA 2020 görs i

samarbete med Vetenskapssocieteten i
Lund, som i år fyller hundra år, och som i
maj kommer att hålla jubileumssymposiet
”Humaniora 100 år i Lund”.
Johannes Persson berättar att humaniora står stark idag. Satsningen på Humaniora 2020 är inte på något sätt krismotiverad, men att humanioras starka
ställning har liten synlighet och han hoppas att året kan hjälpa till att ändra på det.
– Man kan vara en utmärkt matematiker utan att omvärlden vet vad man gör,
men som exemplet Georg Henrik von
Wright visar så kan man kanske inte vara
en riktigt bra filosof om man inte interagerar med samhället, säger Johannes Persson. Synlighets- och samverkansaspekten är essentiell och därför måste vi lägga
kraft på att visa upp humaniora i Lund,
avslutar han.
Programmet för Humaniora 2020 hittas på www.ht.lu.se/2020/
TEXT & FOTO: GISEL A LINDBERG

HUMANIORA 2020:s SLOGAN
Tänk!
En hörnsten i den mänskliga
existensen: Jag tänker, alltså är jag.
I en era av populism och kort
siktiga beslut: Beslutsfattare i alla
länder, tänk!
Något att leva upp till i den hö
gre utbildningen: Att lära sig tänka
kritiskt, uppfinningsrikt och klokt –
själv och i samspel med andra.
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Före detta student
gör hemma hos-reportage
med bästa lärarna
POPULÄRVETENSKAP. En ny ”tv-

serie” med några av LU:s bästa
föreläsare lanseras på youtube
i februari. Universitetslärarna
öppnar dörren till sina hem och
blir intervjuade på ett personligt
sätt runt en hjärtefråga.
Bakom serien står Simon
Folger, före detta student som
inte riktigt ville sluta studera.
Detta är hans sätt att fortsätta
ta del av spännande resonemang
och forskare.
– Andra studenter har fått tipsa mig om
sin bästa lärare – de som fångar allas
uppmärksamhet – och så har jag gjort
youtubeserien med dem som ett projekt
i den filmutbildning jag går på Skurups
folkhögskola, berättar han.
Själv säger Simon Folger att han nästan bara har haft fantastiska lärare på
universitetet och det kan bero på att han
valde de kurser som enligt andra studenter hade superlärare. Det började med
att han läste konstvetenskap i USA och
utgick från sajten ”Rate my professor”,
som är välanvänd där. I Lund har han
främst läst idéhistoria, men även strategisk kommunikation, filosofi och astronomi.
FORMATET är hemma hos-reportage
med intervjuer runt vitt skilda ämnen.
Den första säsongen består av sex avsnitt med Roland Paulsen (Basinkomst),
Moa Petersén (Varför svenskar mikrochipar sig), Tova Höjdestrand (Skillnaden
mellan män och kvinnor), Mats Eriksson
(En introduktion till geologi), Niklas Alter-

Simon Folger hälsar på hemma hos goda
lärare. foto: björn ed

mark (Frisk egoist – tills du blir sjuk) och
Gunnar Broberg (Kattens historia).
Simon Folger menar att den som är
nyfiken och vill lära sig nytt och samtidigt få en inblick i spännande forskares
hem och liv ska titta på youtubeserien.
– Dessutom blir du utrustad med intressanta samtalsämnen till nästa middagsbjudning, säger han.
JENNY LOFTRUP
FOTNOT. Den 11 februari lanseras det för

sta avsnittet via www.booa.se
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Monstra, en performance av
Elisabete Finger & Manuela
Eichner på Moderna Museet
i Malmö.
foto: debby gram

Konstnärer och forskare
söker ny etik för människa och natur
MILJÖ. Forskare samverkar med
konstnärer på Moderna Museet
i Malmö för att lyfta nya sätt för
människan att leva tillsammans
med naturen – utan att utarma den.
Den internationella utställningen
”Sensing within Nature” kompletteras av performances, en seminarieserie och samtal i sökandet efter
en ny etik när det gäller människa
och natur.

– Akademisk kunskap kan hjälpa aktivister
och miljörörelser att välja de mer effektiva
sätten att kämpa på, sa David Harnesk till
lyssnarna på det helt fullsatta seminariet i
Malmö, dit 200 åhörare velat komma, men
där bara runt sjuttio personer fick plats.
12

Ekonom
historikern
Anders
Ögren för
klarade var
för männis
kan ser sig
som härska
re över djur
och natur.
foto: håkan
röjder

Han arbetar vid LUCSUS och forskar om
sociala rörelser – bland annat gruvmotståndarna i Pajala.
Det är Forskarskolan 2030 som sam

arrangerar seminarieserien med Moderna
Museet. Denna gången handlade seminariet om huruvida naturen har juridiska rättigheter eller ej. Anders Ögren, som är docent
i ekonomisk historia, förklarade bakgrunden till varför människan ser sig som självklar härskare över djur och natur.
– Att något var naturligt betydde på
Linnés tid att det var av Gud givet, och Gud
hade placerat människan i toppen av pyramiden. I flera hundra år har vi sedan tagit
för givet att människan ska styra över djur
och natur.
DEN TYSKA KONSTNÄREN Ursula Biemann

berättade om sitt filmade verk ”Forest Law”
där hon låter personer som tillhör urfolket
Ichiwa i regnskogen i Ecuador berätta om
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sin holistiska syn på livet, naturen och människan. De ser skogen som ett levande väsen. Vissa områden är heliga för dem och
dit ska människan inte gå – för där bor varelser som bevarar den ekologiska balansen.
Men olje- och gruvföretag har velat exploatera regnskogen där de bor.
– Men urfolket har vunnit i rätten, och
Ecuador har gett skrivit in i sin konstitution
att naturen har rättigheter mot gruv- och
oljeföretag. De har hävdat att naturen – en
del av en skog, ett berg eller en flod – har
juridiska rättigheter.
EKOLOGEN OCH MILJÖAKTIVISTEN Pella

Larsdotter Thiel berättade om andra exempel runt om i världen där olika grupper
lyckats vinna rättsfall som genom att naturen fått rättigheter.
Själv arbetar hon för att FN ska skapa en
Naturens rättighetsdeklaration, via en global rörelse som sprider sig snabbt.
– Jag har varit aktiv i miljörörelsen så
länge och jag förväntade mig att arbetet
med Naturens rättigheter skulle gå segt,
som vanligt. Men det går faktiskt undan
nu, säger Pella Larsdotter Thiel.
Hon menar att något vi kan lära av urfolken är att känna tacksamhet mot naturen.
– De tackar naturen varje dag. Det borde
vi också göra – för allt vi har, som till exempel varje klädesplagg som kommer därifrån,
säger hon.
JENNY LOFTRUP

ÅTERSTÅENDE SEMINARIER
PÅ MODERNA MUSEET
I MALMÖ:
27 FEBRUARI: ”Lyssna till träden, tala
till blommorna” med bland andra
Tobias Linné, forskare i kritiska djur
studier och Diego Galafassi, konstnär
och forskare vid LU.
6 MARS: ”Inre omställning för en
hållbar värld” med bland andra
Christine Wamsler, professor i
hållbarhetsstudier och författaren
och civilisationskritikern Helena
Granström.
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LU ska utveckla
utbildningar
inom EU-program
EU-SAMARBETE. Nu drar de nya

europeiska samarbetsprojekten
”European University” igång.
Lund är med i alliansen EUGLOH
och det handlar främst om utbildningssamarbete. Det finansieras
av EU och involverar inledningsvis
fem länder. Lunds universitet har
särskilt ansvar för att utveckla
utbildningsprogram – något som
vicerektor Sylvia Schwaag-Serger
tycker passar bra.
– Det är vi duktiga på och samtal pågår
med Juridiska fakulteten om ett program
i hälsorätt. E-hälsa är ett annat område
som vi har kompetens inom. Även inom
fysik finns det långt framskridna planer.
EU-programmet som heter European University Alliance for Global Health
förkortas EUGLOH och är ett djärvt, utmanande och spännande projekt, tycker
Sylvia Schwaag-Serger.
– Det passar in i många av de boxar
som vi arbetar strategiskt med, till exempel sammanflätning av utbildning
och forskning, internationalisering och
tvärsamarbeten.
I DEN FÖRSTA RUNDAN ska LU samarbeta med Université Paris-Saclay, University of Szeged (Ungern), University of
Porto (Portugal) och Ludwig-Maximillians-Universität, LMU i München – i ett
treårigt pilotprojekt. Sjutton projekt beviljades i den första ansökningsomgången
och syftet med pilotprojekten är att testa o
 lika samarbetsmodeller för att sedan
lansera programmet fullt ut genom nästa
Erasmus+-program 2021–2022. Målet är
att det senast om fyra år ska finnas ett

tjugotal Europauniversitet som består av
nätverk som skapats av universiteten själva runtom i EU.
– Detta ska ge studenter möjlighet att
ta examen genom att kombinera studier i
flera EU-länder och det bidrar till de europeiska universitetens internationella konkurrenskraft.
Bland de beviljade ansökningarna finns
svenska partners med i sex projekt. Förutom Lund deltar universiteten i Stockholm,
Linköping och Göteborg, samt KTH och
Handelshögskolan.
VID LU är det Kristina Miolin på Externa

relationer som är projektledare och hon
menar att det kommer att involvera alla
fakulteter och grupper här.
– Anslaget är brett och har ett tvär
vetenskapligt perspektiv. Ett fokusområde inom projektet är att stärka utbildning
som är kopplat till stora forskningsanläggningar. Sådana finns i alla de länder som
beviljats anslag och vi har ju bland annat
MAX IV och så småningom ESS.
Nu handlar det om att förankra EUGLOH och en del av det arbetet gjordes i
höstas med kickoff- och projektmöten i
Paris, Bryssel och München. I januari hölls
ett möte i ungerska Szeged och i månadsskiftet mars/april är det årsmöte i Porto. I
juni hålls ett medlemsmöte i Lund. Till dess
vill Kristina Miolin att samtliga fakulteter
ska känna till projektet, och hon kommer
gärna ut och informerar om det.
MARIA LINDH
FOTNOT: Erasmusprogrammet har under
senare år utvidgats från att endast om
fatta terminsutbyten till att även rymma
projekt som kapacitetsprogram och andra
liknande EUGLOH. Därav Erasmus+.
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Toppforskare, digitaliseringsivrare,
inkluderare, pedagog, superhjälte...

Önskerekto
Nu har tiden gått ut för ansökningarna
till rektorstjänsten och
det är dags för rekryteringsgruppen att välja ut
lämpliga kandidater
för intervjuer. Detta arbete
kommer att pågå under
hela våren.
LUM har pratat med sju
medarbetare på olika nivåer inom flera
fakulteter om hur de ser på rektorsrollen, hur
viktig rektor är för dem och vilka utvecklingsområden som känns mest
angelägna för en ny rektor att
ta itu med. Engagemanget
för rektorstjänsten är
stort!
INTERVJUER:
MARIA LINDH
ill: petter lönegård
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ÖNSKEREKTORN

FORSKNINGSLEDAREN

– Rektor bör ha egen erfarenhet
av excellent forskning

orn

– Det är av yttersta vikt att rektor har
egen erfarenhet av excellent forskning. Det krävs för att kunna skapa
förutsättningar för den.
Det säger Heiner Linke, professor i
nanofysik, och ledare av det strategiska forskningsområdet NanoLund.
Heiner Linke har diskuterat rektorsrollen
med SFO kollegiet, ledarna för universitetets strategiska forskningsområden,
och stor vikt lades vid att rektor i närtid bör ha arbetat aktivt med ledande
forskning och modern undervisning.
Till vardags kanske det kan kännas
som om rektor inte har så stor betydelse, men för utvecklingen av helheten är det
mycket viktigt vem som pekar ut riktningen för
universitetet och för dess talan.
– Det är viktigt att visa ledarskap, att vara
drivande och att ha en tydlig vision som man
kan förmedla såväl internt som externt, säger
Heiner Linke.
FÖR HONOM och hans verksamhetsområde är

etableringen på Science Village central. Där,
menar Heiner Linke, krävs en närvaro, en kritisk massa, ett campus – och för att komma dit
krävs det en rektor som mycket aktivt skapar engagemang både lokalt och hos beslutsfattare i
Stockholm. Att vara kommunikativ är därför en
helt nödvändig egenskap. Rektor måste kunna
förmedla vem vi är och vart vi är på väg. Internt
mot administrationen, studenter och lärare och
externt till världen utanför, säger Heiner Linke.
– Vi är på många håll beundrade för satsningen på våra stora forskningsanläggningar MAX
IV och ESS. Det innebär ett ansvar som rektor
måste vara medveten om.
Att kunna lämna sin egen referensram och
sätta sig in i andra ämnen och deras betydel-
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Heiner
Linke.
foto:
kennet
ruona

se för grundforskning, samhälle och industri är
också viktigt.
Heiner Linke efterlyser även en annan rekryteringskultur som han hoppas att en ny rektor
kan verka för. Inom den svenska universitetsvärlden rekryterar man för ofta sina egna adepter, tycker han.
– Det behöver inte alls vara fel på individerna
men det skapar en konserverande kultur.
Inom såväl forskning som administration behöver vi satsa mer på externa nyckelrekryteringar. Det skulle kunna leda till ett nytt förhållningssätt inte bara inom forskningen utan även för
administrationen.
– Det finns många duktiga administratörer
som gör sitt bästa. Men kulturen känns konservativ och adminstratörer, lärare, och forskare
arbetar inte alltid med det de är bäst på. Vi behöver fler ledare i förvaltningen med fokus på
att stötta missionen genom att frigöra de bästa
krafterna.
Den bästa kraften som ny rektor kan mycket
väl finnas en bra bit bort. Heiner Linke tycker
att universitetet skulle ha stor nytta av impulser utifrån.
– Jag skulle mycket gärna se en rektor som tidigare har arbetat med både toppforskning och
förvaltning på hög nivå på ett annat högt rankat
universitet – gärna utomlands. LU skulle må bra
av det perspektivet.

15

ÖNSKEREKTORN

ADMINISTRATÖREN

– Behövs någon som kan driva på digitaliseringen
En rektor som kan driva på digitaliseringen vid LU!
Det hoppas Bo Dilton på. Han
är gruppchef för Servicedesk och
televäxeln på LDC, som tillhör den
gemensamma förvaltningen.
Det är rätt så långt mellan rektor och Bo Dilton. Informationen uppifrån sjunker ner via
IT-kontoret och UFLG innan den landar på
hans bord, förklarar han,
– Och det tycker jag fungerar bra, vilket
väl närmast ligger på mina chefer som för
informationen vidare på ett sätt som gör att
jag får reda på det som jag behöver.
Men det är rektor som pekar ut riktningen för universitetet och den är viktig, menar Bo Dilton. Han tycker att universitetets
främsta företrädare bör ha en gedigen akademisk bakgrund, men gärna också haft

Bo
Dilton.
foto: privat

uppdrag utanför högskola och universitet
– kanske i näringslivet.
– Vi har ett behov av kontakt utifrån, så
det vore bra med en rektor som kan hitta
kopplingar mellan oss och resten av samhället. Det får inte kännas som om vi jobbar i en bubbla.
Bo Dilton efterlyser någon som kan samverka och föra en dialog utåt på bred front.

Både nationellt och internationellt.
På frågan om viktiga utvecklingsområden betonar Bo Dilton digitalisering – i stort
och smått.
– Resfria möten och digitala tentor är två
exempel. Och digitalisering leder till globalisering och det är viktigt att vi hänger med
i den utvecklingen.
På hans avdelning på LDC försöker man i
möjligaste mån hålla möten med videokonferensverktyget Zoom, även med personer
på andra ställen i Lund och i Malmö.
– Vi sparar väldigt mycket restid på det
– och även miljön så klart, säger Bo Dilton.
Den andra framtidsutmaningen handlar om att även fortsättningsvis bevara den
akademiska friheten och motverka all politisering av utbildning och forskning.
– Man kan se en tråkig utveckling i andra
länder och den ska vi undvika.

DEKANEN

– Rektor ska inkludera och bygga relationer
Anna Lyrevik, dekan för Konstnärliga fakulteten, är glad över hur
hennes ämnesområden har lyfts under senare år och blivit synliga för
resten av universitetet. Hon hoppas
att den utvecklingen fortsätter med
en ny rektor.
För en dekan spelar det stor roll vem som
är rektor.
– Det är jätteviktigt att känna stöd från
rektor – att vara inkluderad, säger hon.
Hur rektor talar om riktningen och tolkar helheten för universitetet i forum som
exempelvis rektors ledningsråd, spelar stor
roll för den känslan, menar Anna Lyrevik.
Hon tycker att förmågan att bygga relationer och förtroende tillhör de viktigaste
egenskaperna för en rektor.
16

– Det krävs en god social förmåga, vilket inte behöver innebära att man för den
skull måste vara en väldigt extrovert person.
Hon anser också att det är viktigt att rektor har en god inblick i hur omvärlden ser
på och pratar om universitetet.
Som en viktig framtidsfråga för universitetet ser hon tvärsamarbetet. Och där
spelar den strategi för kultursamverkan
som LU antagit och anslutit till den strategiska planen stor roll. Målet med den strategin är att konstnärlig och kulturinriktad
kunskap ska verka tillsammans med övriga vetenskapliga ämnen i betydligt högre
grad för att stärka utbildning och forskning.
– Det är inte varje universitet som har
en sådan strategi och jag är väldigt glad
för den. Den är jättebra för alla fakulteter

Anna
Lyrevik.
foto:
maria lindh

och positivt för mitt område som får ökad
synlighet.
En annan viktig framtidsfråga är hållbarhet, och där menar Anna Lyrevik att studenterna kommer att hålla ögonen på att deras
universitet är så hållbart som möjligt och lever upp till de internationella hållbarhetskraven inom Agenda 2030.
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SACO

– Framgång gynnar våra medlemmar!
– Om det går bra för universitetet så
går det bra för våra medlemmar. Så
därför måste rektor vara en mycket
god företrädare och driva lärosätets
intressen nationellt och internationellt.
Det säger Adam Brenthel, ord
förande för Saco-S som är den
största personalorganisationen vid
universitetet.
Vid ett framgångsrikt universitet, menar
Adam Brenthel, finns det också utrymme
att förhandla för goda villkor vad gäller lön
och andra anställningsformer som sätts genom kollektivavtal.

Adam
Brenthel.

– Jag tror dessutom att ett framgångsrikt universitet har bättre förutsättningar
att skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare.
Adam Brenthel är mån om en god rela-

tion med rektor. De har mycket kontakt vid
avstämningsmöten och i andra sammanhang, även om det finns andra företrädare
som han träffar oftare.
– För mitt vardagliga arbete finns dock
rektor alltid med i bakgrunden eftersom arbetsgivarföreträdare måste förhålla sig till
det som rektor beslutar och står för.
Den stora framtidsfrågan vid LU just nu
är etableringen på Brunnshög, tycker Adam
Brenthel,
– Vi måste få ihop den satsningen inom
det breda universitetet och det kommer att
bli en utmaning för den nya rektorn. Det
gamla och det nya måste gå hand i hand,
säger han.

STUDENTERNA

– LU är ett universitet – inget forskningsinstitut
Jack Senften, studentrepresentant
i många av universitetets sammanhang, tycker att det är viktigt att
den nya rektorn har förståelse för
att LU är ett universitet och inte ett
forskningsinstitut.
För studenterna spelar det stor roll vem som
är rektor. Det är rektor som tar beslut om till
exempel studenträttighetslistan.
– Och det är ett superviktigt dokument
för oss. Den innebär att vi vet vad vi har för
rättigheter när det till exempel gäller tentor
och kursplanering – att vi kan luta oss tillbaka med den i ryggen.
Jack Senften tycker också att det är viktigt att en ny rektor kan se och ta sig an de
stora samhällsutmaningarna.
– Dessa påverkar ju oss studenter.
Att lyssna på studenterna och inte bara
fakulteterna är också något Jack Senften är
angelägen om att den nya rektorn förstår
vikten av.
LUM NR 1 | 2020

– Vi ser ju även gärna att vår rektor delar
våra värderingar. Som till exempel avgiftsfri
utbildning och kollegialt ledarskap.
Avgiftsfriheten, menar Jack Senften, var
en kamp som studenterna förlorade gällande de internationella studenterna.
– Det är viktigt att vi inte rullar ner ytterligare för det stupet, säger han.
Som utvecklingsområden för den nya
rektorn att ta fatt i, nämner Jack Senften
först och främst pedagogiken. De fem obligatoriska veckorna i högskolepedagogik för
lektorer och professorer som motsvarar 7,5
högskolepoäng – räcker inte.
– Det är skrattretande om man jämför
med en gymnasielärare som har 60 högskolepoäng i utbildningsvetenskap. Det är en illusion att en bra forskare per automatik är
en bra lärare.
Jack Senften hoppas att en ny rektor vill
arbeta för en förlängning av de fem obligatoriska veckorna till tio.
Lika viktigt är det med den växande psy-

Jack
Senften.
foto:
kennet
ruona

kiska ohälsan bland unga som ju även gäller studenterna. Jack Senften menar att
studenterna är bortglömda i universitetets
systematiska arbetsmiljöarbete.
– Det riktar sig mot de anställda men vi är
ju faktiskt runt 40 000 studenter som också
finns här varje dag.
Med tanke på den prestationskrävande
miljö som studenterna lever i så efterlyser
Jack Senften vägledning och projekt med
fokus på studenternas arbetsmiljö.
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ÖNSKEREKTORN

ST

– Bör vara prestigelös och insatt i regelverket
Rektor är en mycket viktig person
som den yttersta budbäraren av
alla personalpolitiska beslut.
Det menar Evalena Moser, ord
förande för fackförbundet ST vid
universitetet. Hon vill ha en prestigelös rektor och någon som ser
vikten av alla universitets delar.
För en facklig företrädare underlättar det
också om rektor är insatt i det regelverk som
gäller för en statlig myndighet och särskilt
den sektor som universitetet ingår i.
– Och som är extra noga med att se till
att organisationen följer ingångna avtal och
regelverk, säger hon.
Evalena Moser företräder cirka 1100 personer som är anslutna till Fackförbundet ST/

Evalena
Moser.
foto:
maria lindh

OFR-S, och mycket av hennes arbete handlar
om förhandlingar med arbetsgivaren vars
yttersta företrädare är rektor. Hon hoppas
på en rektor som har erfarenheter av partsarbete, som kan möta de fackliga företrädarna som parter och inte motståndare.
Hon är också angelägen om en rektor

som värnar om det demokratiska och kollegiala ledarskapet samt den akademiska friheten för såväl forskning som utbildning.
– Vi får aldrig bli ett utredningsinstitut
för näringslivet, säger hon. Och det gäller
att rektor kan övertyga omvärlden om samhällsnyttan av ett fritt universitet.
En demokratisk organisation som främjar kritiskt tänkande gynnas av goda anställningsvillkor varför alla former av otrygga anställningar måste motverkas.
– Doktorandanställningar liksom de biträdande lektoraten är steg i rätt riktning.
Sen måste rektor också vara medveten
om den stora utmaningen kring jämställdhet och likabehandling.
– För hur ska vi annars kunna spegla samhället om vi inte har dessa värden på plats?

CAMPUS HELSINGBORG

– Viktigt med förståelse för alla verksamheter
Annika Olsson, professor i förpackningslogistik och rektor för Campus
Helsingborg, vill se en rektor med
intresse och förståelse för universitetets alla delar och verksamheter
– och inte minst då för Campus
Helsingborg.
För Annika Olsson spelar rektorn ytterligare
en roll – även som hennes närmaste chef,
varför det personliga ledarskapet är viktigt
så att hon kan få det stöd i sitt arbete som
hon behöver.
Annars tycker hon att högsta prioritet för
en ny rektor är att stå upp för universitetets
viktiga roll i samhället.
– I dessa tider med bland annat fakta
resistens så är det väldigt viktigt att säkerställa universitetets ställning. Tyvärr tror jag
att det kommer att blåsa ännu mer av dessa
oroliga vindar, säger hon.
18

Universitetets centrala rektor är betydelsefull även om man klarar sig rätt bra själv
till vardags i Helsingborg. Annika Olsson efterlyser rektorsegenskaper som intresserad,
strategisk och god kännedom om universitetets alla delar. Hon kommer själv från
näringslivet och det tog ett tag att lära sig
hur universitetet fungerar.
– Så om rektor själv inte har kunskap om
alla verksamheter, så krävs förmågan att
omge sig med kompletterande kompetenser i en ledningsgrupp. Det är dock viktigt
att rektorn har en gedigen erfarenhet av
forskning och utbildning, tycker hon.
Balans är en annan bra egenskap för den
nya rektorn. Inte minst inför etableringen på
Brunnshög och samtidigt kunna se till hela
universitetets intressen. Vidare menar hon
att rektor ska bidra till den regionala utvecklingen, samverka och ha förståelse för att
kommuner ser olika ut.

Annika
Olsson.
foto:
kennet
ruona

– Det är stor skillnad på Lunds och Helsingborgs kommun. Och även Malmö, säger hon.
Den nära omvärlden är viktig för Annika
Olsson och hon hoppas på en rektor som
kan vara en god representant i det ”externa
gränssnittet”.
Läs mer om processen kring rektors
utlysningen här: www.lu.se/rektor2021
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listan.
På introduktionsföreläsningen till kursen Kritiska djur
studier berättade föreläsaren Lena Lindström om förmågor
som vi länge trott var unikt mänskliga – men som visat sig
inte stämma. Här är fem föreställningar som hon slog hål på.

Fem myter om vad som skiljer
människan från djuren
1

INTELLIGENS. Andra djur löser de problem som de har behov av
att lösa i sin vardag, precis som vi. Logisk och spatial intelligens,
en typ av intelligens som brukar imponera på oss människor, de
lar vi med bland annat kråkor. Social intelligens har exempelvis får som
kan känna igen minst 50 andra får och människor och minnas deras ansik
ten i två år. Grisar kan skapa mentala representationer av sina flockkam
rater och identifiera enskilda individer via antingen bild, röst eller doft.

2

KOMPLEXT SPRÅK. Präriehundar använder varningsläten för
att beskriva små skillnader i annalkande personers utseende, så
som färgen på tröjan eller om personen tidigare har burit på ett
vapen. De kan också beskriva helt nya föremål såsom röda trianglar. Bin
talar med rörelser för att berätta var det finns mat eller boplats. En hel
kupa kan fatta kollektivt beslut om vart de ska flytta genom att dansa
tillsammans.

3

FÖRESTÄLLA SIG FRAMTIDEN. Djur är fast i nuet, sägs det. Men
en studie från Furuviksparken utanför Gävle ger en annan bild:
den numera världskända schimpansen Santino knackar på kvällar
na loss betongklumpar med sten och gömmer dem. När besökarna kom
mer nästa dag plockar han snabbt fram klumparna och kastar på åskå
darna. Denna kognitiva förmåga, att spontant planera inför kommande
händelser, hade tidigare betraktats som unik för människor.
HJÄRNSTORLEK. Kaskeloter har de största hjärnorna som någon
sin funnits på jorden. I relation till sin kroppsvikt har spetsekorrar
och flera myrarter störst hjärna. Människohjärnor har inte heller
mest hjärnbark eller störst neurontäthet.

4
5

MORAL. Flera djur använder sociala bestraffningar om de socia
la koderna inte följs. Hundar är ett exempel. De har en tydlig lek
signal och om någon bryter koderna som gäller för leken, till ex
empel börjar slåss på riktigt istället för på lek, så blir den hunden inte
inbjuden till lek nästa gång. På liknande sätt utvecklar många fiskar en
ömsesidig tillit när de spanar på rovfiskar i par. Den som fegar ur kan inte
räkna med någon solidaritet tillbaka. Det finns också många exempel på
att djur utkräver hämnd, ibland långt i efterhand, mot människor som
gjort dem illa. Det finns gott om andra exempel på medkänsla, empati
och känsla för rättvisa.

Psykologidok
toranden Lena
Lindström slår
hål på myter om
unikt mänskliga
särdrag. foto:
kennet ruona

KRISTINA LINDGÄRDE
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på djupet.

Fann fris
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Längtan efter att få forska fritt och chansen att ge sin
dotter en bra skolgång fick Pinar Dinc att lämna Turkiet. Det är en resa som inte är över än. Men med ytterligare ett prestigefyllt forskningsanslag från FORMAS
känner hon sig trygg i Lund under de närmsta tre åren.
– Jag skulle kunna få börja forska på vad som helst i
Turkiet, men om jag skulle presentera resultat som inte
stämmer med regeringens patriotiska agenda – då är det
omöjligt att veta vilka konsekvenserna blir.

P

inar Dinc är statsvetare och Turkiet
expert. Hon kom till Lund 2017
som postdoc vid Centrum för Mellanösternstudier via ett stipendium från Svenska institutet. Hon valde att
lämna ett liv med familj, vänner och en stor
lägenhet i Istanbul för ett liv som ensamstående mamma i Lund – utan den hjälp i hushållet med städning, matlagning och den då
fyraåriga dottern Bade som hon var van vid.
Allt för att kunna forska, men också för att
ge sin dotter en bra uppväxt.
IDAG BOR HON I en tvåa vid Järnåkra och so-

stad
und
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ver i vardagsrummet. Hon har hela ansvaret
för att vardagen ska fungera – som vilken
svensk ensamstående förälder som helst.
– Mina vänner och min familj i Turkiet
trodde nog inte att jag skulle klara av allting eftersom jag var helt ensam, utan ekonomiskt stöd och någon som kunde hjälpa
mig praktiskt i vardagen. Men jag visste att
det skulle gå, säger Pinar Dinc och tillägger
att de nu är imponerade över den livsresa
hon har gjort. Besök i Lund av mamma och
en kusin har också betytt mycket.
Att hon flyttade berodde mycket på att
hon valde att skilja sig och efter skilsmässan
inte hade råd att betala för en bra skola för
dottern. Och skolvalet är ofta avgörande för
framtiden för barn i Turkiet. Privata skolor
ger bättre chanser, men kräver också höga
inkomster. Nu går 7-åriga Bade på Interna-

tionella skolan i Lund och Pinar Dinc ser det
som en fantastisk förmån att utbildningen
är avgiftsfri, något som definitivt uppväger
att hon själv inte har ett eget rum hemma.
– Jag kämpade för att kunna befria mig
själv och samtidigt kunna ge min dotter en
bra uppväxt. Det krävdes att jag flyttade till
ett nytt land och startade om mitt liv.
NÄR PINAR DINC BÖRJADE FORSKA 2010

var hennes ämne det kollektiva minnet och
kampen runt identiteten i regionen Dersim,
med det officiella namnet Tunceli, i östra
Turkiet. Där tillhör en stor del av befolkningen olika minioriteter, bland andra kurder och
alevi. I Dersim har även den hemliga militära
rörelsen PKK baser, som är terroriststämplade i många länder, och det har förekommit
stridigheter mellan PKK och turkiska militären i decennier.
– Men när jag började såg det ljusare ut,
det var vapenvila och det pågick en fredsprocess runt kurdfrågan, säger Pinar Dinc
och tillägger att hon inte hade någon anledning att tro att hennes forskning skulle
kunna ge henne problem i Turkiet.
Men när hennes avhandling var klar 2016
var situationen en helt annan. Fredsförhandlingarna kom till ett abrupt slut sommaren
2015 och istället bröt krig ut inne i städerna i sydöstra Turkiet. Det blev ett ödesår
för den akademiska friheten i Turkiet. Över
2000 akademiker, från seniora forskare till
21
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Pinar Dinc har funnit sig
tillrätta med forskarlivet
i Lund.

t

doktorander i olika discipliner, skrev under
den så kallade Fredspetitionen. Den krävde
att våldsamheterna mot kurder i sydöstra
Turkiet skulle upphöra, fredsförhandlingar
återupptas och att oberoende internationella inspektörer skulle bjudas in till området.
President Erdogan reagerade kraftfullt och
anklagade alla som skrivit under för att vara
terrorister. Över 400 akademiker sparkades
ut omedelbart från sina universitetet utan
någon laglig process. Samtidigt blev många
av med sina pass på obestämd tid. En del av
akademikerna tog sig ut ur Turkiet för att
söka asyl utomlands, men för dem som blivit fråntagna sina pass fanns det inget lagligt
sätt att lämna landet.
PINAR DINC NÅDDES INTE av erbjudandet

Pinar Dinc vill gärna göra sin röst hörd för
mänskliga rättigheter. Här med dottern
Bade på Malmö Pride. foto: privat

att stödja Fredspetitionen eftersom hon var
off-line av personliga skäl när det hände.
Men hon säger att hon gärna hade velat
skriva under. En som skrev under var Ömer
Turan, som gästforskar på Centrum för Mellanösternstudier och numera är Pinar Dincs
pojkvän. Liksom de andra blev han terroriststämplad, åtalad och fick försvara sig i
rätten.
– Vi arbetade på hans försvarstal tillsammans. Under de alla rättegångarna var det

Att kunna ta sig till fots överallt är en kontrast till att pendla i Istanbuls intensiva trafik.
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många akademiker som kom för att stötta
varandra – och det var ofta fantastiska anföranden, säger hon.
Enligt en sammanställning från det internationella nätverket Scholars at Risk ledde
rättegångarna till att över 7500 akademiker
avskedades, hundratals sattes i fängelse och
tiotusentals studenter stängdes av från sina
utbildningar.
– Men Ömer hade tur, han blev frikänd,
och förlorade varken jobb eller pass. Alla
drabbades olika och det gick inte att förutse domarna. Ömer var anställd av ett ickestatligt universitet, som valde att behandla
honom väl, säger hon.
Men på andra universitet mobbades de
som skrivit under petitionen i väntan på rättegång. Pinar Dinc berättar om utfrysningar
och regelrätta påhopp. Någon fick dörren
till arbetsrummet nedsprejad med glåpord.
När ett försök till militärkupp genomfördes i
Turkiet senare under 2016 gav det president
Erdogan chansen att även jaga och försöka
tysta andra kritiska röster.
I PRINCIP ALL OPPOSITION drabbades och

tystades. Och svallvågorna på universiteten
drabbade alla anställda och därför går inte
Pinar Dincs eget forskarliv att koppla loss
från det som har hänt i Turkiet de senaste
åren. Att hon valde att dra upp sina rötter
och lämna Istanbul handlade, förutom om
en bättre start i livet för dottern, om att få
fortsätta forska där akademisk frihet råder.
Efter tre år i Sverige hängde allt på om
hon skulle få ett nytt anslag eller inte. När
beskedet om att hon fick ett treårigt Formas
anslag kom smällde champagnekorkarna.
– Jag var nära bristningsgränsen av nervositet innan dess. Det betyder allt – jag har
en möjlig framtid som forskare – men framförallt kan jag och min dotter bli svenska
medborgare.
Hon menar att varken studenter, lärare
eller forskare går fria från konsekvenserna
av president Erdogans styre och inskränkningarna i den akademiska friheten i Turkiet.
– Vi känner alla trycket. Det handlar
mycket om osäkerheten – det är omöjligt
att säga vilka forskningsresultat eller föreläsningar som kommer leda till bestraffningar,
säger Pinar Dinc, och tillägger att hon inte
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Här finns lug
net. För Pinar
Dinc förkropps
ligar Lund ordet
lagom.

”Vi känner alla trycket. Det handlar mycket
om osäkerheten – det är omöjligt att säga
vilka forskningsresultat eller föreläsningar
som kommer leda till bestraffningar.”
tror att hon skulle kunna genomföra den
forskning hon gjort vid LU de senaste två
och ett halvt åren vid ett turkiskt universitet.
HON KOM HIT på ett stipendium från Svens-

ka institutet och forskade på konfliktregionen Rojava, något som abslout inte skulle
fungera i Turkiet. Sedan fick hon ett Marie
Curie-stipendium för att arbeta med projektet FIRE, som handlade om att undersöka
sambandet mellan väpnade konflikter och
skogsbränder i Turkiet, Israel och Syrien och
hur det förändrar miljön i Mellanöstern. Och
i rubriken i hennes avhandling finns ordet
Dersim, ett namn som är kontroversiellt för
turkiska staten. Inget av detta hade fungerat utan problem i hemlandet.
– Jag vet inte om säkerhetstjänsten har
koll på mig eller inte. Men jag blir stressad
varje gång jag går igenom turkiska tullen,
LUM NR 1 | 2020

för man vet aldrig, säger Pinar Dinc och til�lägger att hon brukar posta inlägg på sociala medier för att uppmärksamma vad den
auktoritära regimen gör i Turkiet.
Efter tre år i Lund har hon och dottern
landat väl och skaffat sig nya sammanhang.
De trivs och Pinar Dinc känner att hon har
lyckats med sin stora omstart. Hon trivs i det
lilla Lund, med tysta söndagsmorgnar och
promenadavstånd överallt.
– Jag är stolt över att jag tagit mig hit och
drivit allt ensam – från att söka anslag, till att
ordna boende och en bra skola och skaffa
mig vänner, berättar hon.
Ibland mår hon dåligt för att många av
hennes turkiska kollegor inte får åtnjuta
samma frihet som hon gör här. Många familjer har lidit svårt de fyra senaste åren.
– Jag försöker göra det lilla jag kan, säger
Pinar Dinc, som engagerar sig Academics at

Risk för att uttrycka sin solidaritet med de
som skrev under Fredspetitionen.
Tillsammans med kollegor planerar hon
även för en seminarieserie på LU som ska
stärka banden mellan turkiska forskare och
svensk akademi. Pinar Dinc är inte för någon total bojkott av turkiska universitet, eftersom inte alla tog del i att förstöra liven
för de akademiker som skrev under Freds
petitionen. Däremot anser hon att de universitet som på olika sätt straffade sina medarbetare ska bojkottas.
NU FINNS DET dock en ljusning även i Tur-

kiet – en överraskande dom har gjort klart
att det var akademikernas medborgerliga
rätt att skriva under petitionen, men ingen
vet om det kommer ge dem jobben tillbaka.
Och efter att Formas-anslaget landade
börjar Pinar Dinc kunna se sin och dotterns
framtid i Sverige och förhoppningsvis i Lund.
– Jag kommer inte att kunna ge min
dotter någon förmögenhet i arv – men ett
svenskt medborgarskap och många, många
böcker, och det är inte så illa, säger Pinar
Dinc.
TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: KENNET RUONA
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Stämningen i det lilla undersökningsrummet på kvinnoklinikens är helt
klart nervös. Läkarstudenterna Caroline Hellsten, Joakim Öhman och
Rasmus Hagberg ska för första gången under utbildningen genomföra
en gynekologisk undersökning. Marina Larsson Silly, som är dagens
”proffspatient”, är desto lugnare. Hon har varit med förut och är van att
ge studenterna feedback när de undersöker henne.

Proffspatient lotsar
läkarstudenter rätt
Läkarstudent Caroline Hellsten får hjälp vid sin första
gynundersökning av över
läkare Ligita Jokubkiene.
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Specialistläkare
Despina Lykou
förevisar den
lilla borsten
som studenter
na ska använda
vid cellprovs
tagning.

PROFFSPATIENT
Namn: Marina Larsson Silly
Yrke: Undersköterska på
kvinnokliniken
Ålder: 48 år
Varför blev du proffspatient?

D

et är termin nio på läkarutbildningen och andra dagen på
studenternas kliniska placering
på kvinnokliniken i Malmö. Dagen börjar med ett träningstillfälle med utbildningens nya dockor i silikon. De är specialbeställda från Australien och överlägsna
de tidigare dockorna som var så slitna att livmodern ibland ramlade ut, när studenterna
undersökte dem.
– De nya dockorna är mycket mer naturtrogna och dessutom kan man växla mellan
storlekar på livmoder så att
studenterna får träna på olika varianter. Det finns även
en livmoder med en äggstock som har en ”cysta”,
säger Despina Lykou, specialistläkare och amanuens
i obstetrik och gynekologi
och en av de som undervisar för studenterna
under deras tid på kvinnokliniken.

– När Ligita Jokubkiene tog över
ämnesansvaret för studenterna, frå
gade hon mig om jag var intresserad
att jobba extra som proffspatient.
Då tänkte jag tillbaka på mitt första
möte med en läkarstudent på en
vårdcentral som knappt visste vad
som var upp och ner på instrumen
ten. Som student är du rätt utsatt
och kan jag göra en god gärning vill
jag vara med och hjälpa till. Alla är
nya någon gång.

Under praktiken på kvinnokliniken ska
studenterna bland annat lära sig gynundersökning, ta relevanta prover och bedöma
det som de upptäcker i kroppen. De får
också vara med under förlossningar och
träna på rollen som läkare vid komplicerade graviditeter och förlossningar. D
 espina
Lykou tycker att det är roligt att möta studenterna och se hur de utvecklas under sin
kliniska placering. Efter en skakig början
med dockorna märker hon hur självförtroendet och självständigheten ökar under de
sex praktikveckorna.
Efter lunch är det barnmorska Helena Terns tur
att ta emot studenterna
på Praktikum. På bordet
ligger tre placentor (moderkakor) som ska undersökas. Studenterna känner
på konsistensen och letar efter förkalkningar och avvikelser.
– Tänk dig att du har ett par iPhone-lurar
i fickan i nio månader – de skulle bli ordentligt intrasslade, skojar en av studenterna och
fingrar på en av navelsträngarna som mycket riktigt har snott runt en hel del.

Hur ofta agerar du proffspatient?
– Det är tre gånger varje termin och
runt åtta studenter vid varje tillfälle
uppdelat i mindre grupper.

”De tidigare
dockorna var så
slitna att livmodern
ibland ramlade ut.”

söka ”patienten”. Att använda ett spekulum
och samtidigt ta prover är inte det lättaste
första gången. Det krävs en hel del teknik
och handstyrka för att hantera instrumenten. När han tagit både cell- och klamydiaprov på dockan och känt på livmodern, är
det dags för nästa student.
– Det var intressant, men man är lite fumlig med instrumenten, sammanfattar Joakim Öhman.
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– Ja, jag får betalt. Det är lite extra
pengar och jag är snabb med att
planera hur jag ska använda dem.

Känns det jobbigt med under
sökningen?
– Första gången var det helt klart
jobbigt, men nu när jag varit med ett
tag så är det inte så farligt. Oftast
är studenterna väldigt tacksamma
efteråt och det känns bra.

Vad är det vanligaste ”felet”
studenterna gör?

FÖR CAROLINE HELLSTEN är det här dock

inget nytt. Hon har jobbat extra som undersköterska på förlossningen och har sett
åtskilliga moderkakor. Ända sedan hon var
liten har hon velat bli gynekolog. För henne
lockar kombinationen av en bred s pecialitet

– Det vanligaste är att de är för snälla
och inte använder instrumenten
ordentligt, för de är rädda att göra
mig illa.

t

DET ÄR JOAKIM ÖHMANS TUR att under

Får du betalt?
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med varierande arbetsuppgifter och en
relativt frisk patientgrupp. Och det är Carolines mamma som har inspirerat till yrkesvalet.
– Min mamma är också gynekolog så det
är klart att hon är supernöjd med att jag vill
gå i hennes fotspår!
För Joakim Öhman är det första gången
som han känner på en placenta. Han tycker
det är spännande med gynekologi och obstetrik, men har siktet inställt på infektionsmedicin som han upplever som ett roligt detektivarbete där man förhoppningsvis får se
snabba resultat.
LIGITA JOKUBKIENE är överläkare på kvinno-

kliniken och tog över som ämnesansvarig för
termin nio i januari 2018. Då fick studenterna
gå direkt från övningar på dockor till att undersöka riktiga patienter. Idén uppstod då att
hitta ett mellansteg med så kallade proffspatienter som ”levande simulatorer”och redan
i februari samma år infördes momentet på läkarutbildningen. En bra proffspatient är inte
rädd att bli undersökt även om det kan göra
ont ibland. Hon är trygg i sin kropp och kan
hjälpa till att guida studenterna att hitta livmoder och äggstockar och ge återkoppling,
förklarar Ligita Jokubkiene. Marina Larsson
Silly är en av kvinnoklinikens proffspatienter
som efter att ha ”jobbat” som patient i drygt
ett år är van vid det mesta:
– Har man fött tre barn så klarar man allt,
skrattar hon.

Studenterna undersöker placentan från en av dagens förlossningar.

Det har blivit dags för studenterna att
göra sin första gynekologiska undersökning. De går in tre och tre i undersökningsrummet och Ligita Jokubkiene börjar med
att förklara vad som ska hända och vad
som förväntas av dem. Det är en koncentrerad och lite nervös stämning i rummet
och Joakim Öhman uttrycker det som fl
 era
av hans studentkamrater känner, att han är
lite rädd för att göra patienten illa. Men hans

oro visar sig vara obefogad. Ligita Jokubkiene står bredvid och vägleder studenterna lugnt och tydligt medan hon kontinuerligt stämmer av med Marina Larsson Silly,
som i sin tur ger studenterna feedback på
vad de gör.
– Är det här äggstocken? frågar Caroline
Hellsten, och får bekräftat att jodå, hon är
på rätt ställe.
STUDENTERNA får i turordning undersöka

Marina Larsson Silly och har många frågor
under vägen. Efteråt är de lättade och tacksamma för att de fått möjlighet att öva. Det
har varit en intensiv andra dag på kvinnokliniken och i morgon väntar studentmottagningen där de kommer att möta riktiga
patienter.
– Det här är inte som att lyssna på hjärtat
eller ta blodtryck precis, utan det är en väldigt intim och svår situation för studenterna.
Första gången de gör en gynundersökning
finns det mycket osäkerhet och stress. Därför behöver de verkligen träna. Vi försöker
att göra det så bra som det kan bli och ge
små tips som underlättar för framtida patienter, avslutar Ligita Jokubkiene.
Försök vinkla handen lite så hittar du äggstocken lättare, instruerar Ligita Jokubkiene Joakim
Öhman.
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TEXT: ÅSA HANSDOT TER
FOTO: KENNET RUONA
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folk.
Tropisk trädgård och ibland en koala på en gren.
Det är översättaren Hanna Löfgrens utsikt från sitt
arbetsrum i Australien. På kvällen kan det bli en
strandpromenad eller ett dopp. Att jobba på långdistans från Lund har sina fördelar i februari.

Jobbar på distans
från Australien
Hanna Löfgren och hennes familj har precis
flyttat tillbaka till sitt hus och sin by i Inverloch Australien efter ett år i Lund, där hon vikarierade som översättare vid universitetet.
– Nu har jag min arbetsplats i en friggebod i trädgården, säger hon och berättar att
hon arbetat hemifrån som frilans i många år
före året i Lund.
På LU finns en, för svenska universitet,
unik översättningsfunktion, som arbetar för
att LU överlag ska använda sig av en professionell engelska.
– Det roligaste är att få ingå i en grupp
med så erfarna översättare – det gör att jag
lär mig nytt varje dag, säger Hanna Löfgren,
som numera får diskutera med dem över
nätet.
OM MAN ÄR SOCIAL, som Hanna Löfgren,

och arbetar hemifrån kan arbetsdagen bli
ensam. Därför ser hon till att ofta gå en
sväng i den lilla byn, som är en populär badort, där hon känner alla och familjen stortrivs. Tidsskillnaden gör att hon får tänka
till innan hon kommunicerar med kollegorna i Lund eller mejlar iväg färdiga översättningar.
– Det har hänt att beställare undrar varför jag skickar dem på söndagsnatten – men
för mig är det ju måndag, säger hon.
Hanna Löfgren är synnerligen internatioLUM NR 1 | 2020

Ibland kommer en mer eller mindre tam koala och hälsar på i
trädgården, men den lyste med sin frånvaro när bilden togs.
foto: privat

nell, uppvuxen i Australien med en australisk mamma och en svensk pappa, och gift
med en spanjor. Hon har bott flera år i Spanien och studerat i Skottland. Men hemma
är Australien och hon menar att det är viktigt att familjen har en bas.
– Det är egentligen inte så att jag älskar
att resa och byta land och flytta, utan det
gör vi för att hålla kontakt med vänner och
släktingar. Annars semestrar jag helst nära
där jag bor, säger Hanna Löfgren.

personalen som har längst till moderskeppet i Lund. Hon är ett undantag och har ett
särskilt avtal med LU om att få distansarbeta. Detta för att avsluta sitt vikariat i Lund, då
flytten hem behövde tidigareläggas.
– Jag är glad att jag fått denna möjligheten att fortsätta mitt arbete på distans, säger Hanna Löfgren.
För henne är det kväll när intervjun görs
och hon är på väg till stranden för att promenera och ta en simtur, något som behövs efter många timmars översättning vid datorn.

UNDER SIN BARNDOM bodde hon också i

Sverige under två perioder, i Nyhamnsläge
och i Malmö där hon gick i nionde klass.
Hennes föräldrar tyckte det var viktigt med
banden till Sverige och att kunna prata med
sin släkt på svenska. Att i vuxen ålder bo ett
år i Sverige handlade om att Hanna Löfgren
ville ge detsamma till sina två barn, Amalia
9 år, och Leo 4 år.
– Jag ville att de skulle lära känna svenska
barn både för språkets skull och för att förstå mina svenska rötter, säger hon.
En del av den svenska konversationen
om vädret kan hon dock inte dela. Lite kyla,
regn och mörker är inget hon klagar över.
– När det är sommar i Australien då är det
ofta för hett! Så det var skönt när vi kom till
vintern i Skåne förra året.
Kanske är Hanna Löfgren den bland TA-

JENNY LOFTRUP

HANNA LÖFGREN
AKTUELL: LU:s mesta långdistansadministratör?
FAMILJ: Maken Gregorio, kock och
barnen Amalia, 9 år och Leo 4 år
LÄSER GÄRNA: Deckare på svens
ka, engelska och spanska
GILLAR: Att surfa och simma i
havet
SEMESTRAR HELST: ”Om vi inte
åker till Spanien eller Sverige vill jag
gärna tälta och vandra i national
parken Wilsons Promontory på det
australiska fastlandets sydspets.”
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Mindre matsvinn
med rätt förpackning

Vad som i förstone
kan verka överför
packat kan i själ
va verket förlänga
hållbarheten på
en vara så att mat
svinnet minskar.

Mat ska ätas och inte kastas. Men det är inte alltid maten når sitt mål – en
tredjedel av all mat som produceras blir matsvinn. Och matsvinnet är ett större
klimatproblem än förpackningen.
– Förpackningen är i många fall nödvändig för att vi ska kunna minska mat
svinnet, säger Katrin Molina-Besch, forskare i förpackningslogistik vid LTH.

B

ara i Sverige kastar vi runt 130 kilo
mat per person varje år – ett svinn
som motsvarar tre procent av den
totala utsläppsmängden växthusgaser i vårt land. Vad kan vi göra för att
minska matsvinnet? Och vilken roll spelar
förpackningen?
I sin forskning tittar Katrin Molina–Besch
på förpackningens roll i förhållande till matsvinn samt hur livsmedelsföretagen arbetar
med miljöanpassade förpackningar.
– Förpackningen har lite dåligt rykte. Till
stor del hänger det ihop med att den inte
alltid återvinns på rätt sätt utan felaktigt
hamnar i vår natur och i våra hav. Dock be28

Katrin Molina-Besch och Malin Göransson är forskare i förpackningslogistik.
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hövs den för att vår mat ska skyddas och
inte riskera att bli svinn, säger Katrin Molina-Besch.
En anledning är att matsvinn leder till
större koldioxidutsläpp än vad förpackningarna gör.
– Matsvinn orsakar mellan åtta till tio
procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Förpackningens klimatpåverkan
är inte lika stor, säger Katrin Molina-Besch.
LIVSMEDELSFÖRETAGEN har ett stort ansvar

för att vi ska få miljövänliga förpackningar
och hållbara tillverkningsprocesser, men det
är enligt Katrin Molina-Besch inte lätt för
företagen att balansera olika miljökrav mot
varandra. Vissa miljökrav kan enbart uppfyllas på bekostnad av andra, och hur ska tillverkaren då göra sina val?
– Ett tjockare förpackningsmaterial kan
skydda produkten bättre och förlänga hållbarheten, något som oftast minskar matsvinn. Samtidigt innebär mer och tyngre
förpackningsmaterial ytterligare förpackningsavfall som måste tas om hand. Mer emballage ökar också antalet transporter som
belastar klimatet, säger Katrin Molina-Besch.
HUR SKULLE DÅ en förpackning vara ut-

formad om den levde upp till alla miljökrav
samtidigt?
– En drömförpackning hade varit om den
skyddade produkten så bra att inget matsvinn uppstod, att den var volym- och viktanpassad för att generera så få transporter som möjligt och att den hade gått att
återvinna till hundra procent. Men där är vi
inte riktigt ännu, säger Katrin Molina-Besch.
Matsvinn sker inte enbart för att förpackningen inte håller måttet.
– Mycket mat slängs när bäst-före-datumet passerat trots att maten ofta är okej ytterligare en tid, säger Malin Göransson, som
också forskar i förpackningslogistik, men fokuserar på digitala lösningar för att minska
matsvinn.
MALIN GÖRANSSON studerar en dynamisk

hållbarhetsmärkning som bygger på att matens temperatur kontrolleras under livsmedlets hela resa från producent till konsument.
Om det sker temperaturavvikelser blir det
LUM NR 1 | 2020

Fyrkantiga förpackningar är mer transporteffektiva än runda burkar.

Bra att veta om förpackningar
Förpackningsforskaren Katrin
Molina-Besch listar fem viktiga
punkter om förpackningar:
1. Förpackningen ska både skydda
innehållet och bidra till minskat
matsvinn.
2. Förpackningen ska inte innehålla
mer material än vad som är nöd
vändigt för att skydda innehållet.
3. Förpackningsmaterialet ska vara
resurseffektivt – ett material som
producerats med så liten miljö
påverkan som möjligt.

4. Förpackningens design spelar roll.
Runda konservburkar genererar
dubbelt så många lastbilar vid
transport jämfört med samma pro
dukt i fyrkantiga kartongförpack
ningar.
5. Förpackningen bör anpassas till de
avfallshanteringssystem som finns
tillgängliga på marknaden där pro
dukten säljs. Om infrastrukturen för
återvinning saknas hjälper det inte
om förpackningen är återvinnings
bar.

Överförpackad
ost.

Optimalt
förpackad
gurka.

Underförpackad ost.

uppmärksammat direkt och matens hållbarhetsdatum kan anpassas i förhållande
till hur kylkedjan har hållits under resan.
– Mat kastas längs hela livsmedelskedjan
– hos livsmedelsproducenten, under transporten, under distributionen, i livsmedels
affären och hos konsumenten. Med en digital och dynamisk hållbarhetskontroll kan
vi tidigt upptäcka eventuella brister i kedjan
och undvika att mat kastas.
Forskningen om digitala lösningar för att

kontrollera matens hållbarhet sker tillsammans med handeln.
– Men ett mål är att konsumenten också
ska få bättre möjligheter att på digital väg
kontrollera en varas hållbarhet både i butiken och i hemmet, säger Malin Göransson.
TEXT: JESSIK A SELLERGREN
FOTO: ERIK ANDERSSON
FOTNOT. Båda forskarna är aktiva i EU-finan

sierade EIT Food där LU är huvudpartner
sedan 2019.
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Utanför de olika intagningsrummen på barnonkologen avdelning 64, hänger
inplastade namnskyltar med regnbågar, enhörningar och traktorer som de unga
patienterna själva har gjort. Hit kommer varje år runt 60 nyinsjuknade barn i cancer
från södra Sverige. Av dem överlever 85 procent.
Här har även barnläkaren och forskaren Kees-Jan Pronk en av sina två arbetsplatser.

– Jag vill driva
barnonkologin framåt
Kees-Jan Pronk arbetar
både som forskare och
barnläkare inom barn
onkologi. foto:
åsa hansdotter
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D

et är en varm och inbjudande
stämning på avdelning 64. Personalen hälsar och småpratar med
alla. ”Håll utkik efter en man utan
hår som ser ut att ha bråttom”, säger kollegorna när jag frågar efter doktor Kees-Jan Pronk.
Han har inte dykt upp till vår avtalade intervju och jag misstänker att han väntar på mig i
ett av BMC:s laboratorier rakt över gatan. Efter två minuter dyker han upp – det är bara
ett stenkast mellan hans olika arbetsplatser.
Kees-Jan Pronk började som doktorand
och ST-läkare inom barnmedicin 2002, och sedan 2010 jobbar han som forskare och barnläkare inom barnonkologi vid LU och SUS. Det
är inte helt lätt att hinna med båda delarna,
men han har ett bra arbetsteam på kliniken,
något han menar är en förutsättning för att
orka med jobbet på en så krävande arbetsplats. Läkarna har inga egna patienter, utan
hela kollegiet tar gemensamt ansvar för patientens behandling. Det är bra både ur medicinsk och emotionell synpunkt.
– För att orka måste man vara empatisk,
men ändå inte ta med jobbet hem. Det är
också viktigt att vi i personalen håller hoppet
uppe – vem skulle annars göra det för dessa
barn och deras familjer? Vi botar ju trots allt
85 procent, så oftast går det bra – trots att de
flesta sjukdomar i princip är dödliga. Men de
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BARNCANCER
I Sverige insjuknar runt 300 barn
varje år i cancer.
Leukemier är den allra vanligaste
cancerformen och tillsammans med
hjärntumörer, utgör de mer än 60
procent av alla cancerformer hos
barn.
Behandlingen varar allt ifrån sex
månader till två och ett halvt år.
På 70-talet klarade endast 10
procent av barnen en cancerdiagnos,
nu överlever 80–90 procent. Störst
är framgångarna inom barnleukemi
där överlevnaden är över 90 procent.
Trots det är cancer fortfarande den
vanligaste dödsorsaken för barn
mellan 1 och 14 år i Sverige.
Kliniken och forskningen berikar varandra, menar Kees-Jan Pronk. foto: rebecka sjöberg

15 procenten som inte överlever – det är de
som är svåra.
Åldern på barnen sträcker sig från nyfödda upp till 18 år. Hit kommer de för att
få cytostatikabehandling eller en stamcellstransplantation. Många gånger behöver de
också få hjälp med behandlingsrelaterade
komplikationer. Cytostatikan som används
är nämligen mycket effektiv, men också oerhört giftig för kroppen. Därför måste barnen ibland också få motgift i samband med
behandlingen.
– Vi använder ofta världens äldsta cellgift, Methotrexate, för bland annat akut
lymfatisk leukemi, som är den vanligaste
formen av leukemi hos barn. Trots att den
har använts sedan 1947, finns det förhållandevis lite studier som är gjorda på medicinen. Vi vet inte exakt hur ofta och i vilka
doser vi ska ge motgiftet och detta är därför
ett av mina forskningsprojekt.
ÄVEN FÖR DE FAMILJER där barnet inte över-

lever kan vårdteamet betyda mycket. Det
handlar inte bara om att göra barn friska
utan, när man inte längre kan bota, se till att
den sista tiden blir så dräglig som möjligt.
I sin forskning driver Kees-Jan Pronk både
experimentella och kliniska forsknings
projekt, där den gemensamma nämnaren
LUM NR 1 | 2020

är blodcellsbildning och stamcellstransplantation. Han förklarar svårigheterna vid stamcellstransplantationer:
– Vi försöker i första hand hitta identiska
stamceller hos ett syskon. Finns det inte något syskon letar vi vidare i stora transplantationsbanker för att hitta en matchande donator. Men processen med donation från
en bank tar två till tre månader och det är
inte alltid man har den tiden om patienten
är mycket sjuk.

alltid lätt att ha två parallella jobb. Utvecklingen sker fort inom båda områdena – inte
minst på den tekniska sidan. Att hänga med
i den processen är en stor utmaning.
– Men om man jobbar på ett universitetssjukhus tycker jag personligen att man
också borde driva sjukvården framåt. Forskningen hjälper mig att bättre förstå hur
kroppen fungerar och i min kliniska vardag
ser jag var problemen finns och vilka forskningsfrågor som är viktiga.
ÅSA HANSDOT TER

LÖSNINGEN ÄR ATT VÄLJA en av föräldrarna

som donator. Men då finns det risk att immunförsvaret inte accepterar de nya främmande stamcellerna. Denna avstötning är
ett allvarligt och ibland livshotande tillstånd.
För att undvika detta, avlägsnas immuncellerna hos barnet vilket är en mycket effektiv metod. Samtidigt behövs samma celler
för att bygga upp ett nytt immunförsvar,
för utan immuncellerna blir barnet extremt
känsligt för bland annat virussjukdomar och
det händer att barn dör av virus som läkarna
inte kan kontrollera. För Kees-Jan Pronk är
frågor hur immunsystemet återskapas och
hur man kan stärka det ett viktigt spår i hans
forskning.
Trots att Kees-Jan Pronk tycker att klinik
och forskning berikar varandra, är det inte

KEES-JAN PRONK
OFFICIELLT NAMN: Cornelis Jan
Hendrik Pronk
JOBBAR: 50 procent som barn
onkolog på SUS och 50 procent på en
klinisk forskningsposition vid Wallen
berg Centre for Molecular Medicine
ÅLDER: 43 år
FAMILJ: Frun Linda och två barn, 12
och 15 år
URSPRUNGLIGEN FRÅN: Holland
GÖR PÅ FRITIDEN: Skjutsar barnen
till deras fritidsaktiviteter, tittar på
science fiction och tränar just nu inför
Norseman – Xtreme Triathlon i Norge
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forskning.

Uppåkra

Sorte Muld,
Bornholm

Wisłoujscie
i Gdansk

Owidz
i Starogard

Projektet ArcheoBalt vill hitta nya sätt att förmedla den historiska rikedom som finns i södra Östersjöområdet genom att knyta ihop ovan
stående arkeologiska platser till en rutt.

Arkeologisk turiststråk växer fram
i järnåldersmänniskornas spår
ARKEOLOGI. Efter ett och ett halvt
år börjar det arkeologiska EU-sam
arbetet ArcheoBalt bära frukt.
Projektet, som ska ta fram en arkeologisk rutt i södra Östersjöområdet,
har gjort att arkeologerna vid
LU funnit nya vägar att förmedla
Uppåkras historia och arkeologiska
skatter.

Just nu pågår det treåriga 20-miljoners projektet ArcheoBalt. Det är ett EU-samarbete
mellan Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet, Universitetet i Gdansk, Århus universitet, Bornholms
Museum och Historiska museet i Gdansk.
Det syftar till att lyfta fram södra Östersjöområdets gemensamma historia genom en
ny sorts turism med hjälp av arkeologi. Detta
görs genom att knyta ihop de fyra arkeologiska platserna Uppåkra i Lund, Sorte Muld
på Bornholm, fästningen Owidz i Starogard i
Polen och försvarsanläggningen Wisłoujscie
32

kan vi berätta om vår gemensamma historia i södra Östersjöområdet. Platserna är intressanta eftersom de alla är liknande uttryck för makt och religionsutövande från
järnåldern till tidigmodern tid, säger Mats
Roslund, professor i arkeologi och ansvarig
för den svenska delen i projektet.

Järnåldersansikte från Uppåkra.

i Gdansk i Polen till en arkeologisk rutt.
– Med platserna som utgångspunkter

HAN MENAR ATT Uppåkra och de andra
platserna är underskattade som arkeologiska turistmål och en del av ArcheoBaltprojektet är att hitta nya sätt att förmedla
och visa upp den historiska rikedom som
finns. Man visar också hur platserna hänger
ihop historiskt.
– Fram till murens fall var Polen en del av
östblocket och folk känner inte till mycket
om platserna där vilket gör att det känns
extra spännande att dessa kan lyftas fram i
ljuset, säger Mats Roslund.
Projektet befinner sig nu i halvtid och för
arkeologerna vid LU, som tilldelades 4 miljoner kronor, har det inneburit att de har kun-
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nat göra en extra utgrävning i Uppåkra per
år och de har startat nya samarbeten runt
södra Östersjön. Institutionen har också startat specialkursen Arkeologi och förmedling.
– Kursen lär våra studenter hur man som
arkeolog når ut med sina resultat från utgrävningsplatser. De har bland annat fått
gå ut till press, radio och tv och berätta om
utgrävningen i Uppåkra, vilket var väldigt
framgångsrikt, berättar Mats Roslund. Att
ha en plan för hur man tänker förmedla sina
resultat är ett krav i de flesta arkeologiska
projektansökningar idag, fortsätter han.
Man har också kunnat öka antalet guidningar vid de årliga utgrävningarna i Upp
åkra.
– Vi kommer också ordna vetenskapsevenemang. Om Länsstyrelsen och mark
ägarna ger sitt tillstånd kommer vi att under
en helg i oktober göra en metalldetektering
i Lilla Uppåkra. Det blir en sorts jakt på det
förflutna i realtid som kan följas av allmänheten, berättar han.
ArcheoBaltprojektet har gjort att man
kunnat experimentera mer med digitala metoder, till exempel 360-gradersfilmningar
ute i Uppåkra. De kan användas till att man
stående på utgrävningsplatsen kan uppleva
en förstärkt verklighet, så kallad augmented reality.

Mats Roslund tycker att en intressant
aspekt av europeiska samarbetsprojekt är
att man upptäcker likheter och skillnader i
hur man tänker i de medverkande länderna,
bland annat kring sitt kulturarv, vilket bidrar
till förståelse för varandras kulturer.
– Den här typen av projekt har alltid
många olika syften. I det här fallet vill man
inte bara locka turister till de här platserna,
säger Mats Roslund. Samarbeten kan vara
ett resultat i sig, och arbetet med systerplatsen Sorte Muld på Bornholm kommer att
fortsätta växa även efter projektet.
HAN MENAR ATT det som gör ArcheoBalt

projektet extra roligt är att det ger möjlighet att arbeta mer med Uppåkra, eftersom
det inte finns någon liknande plats i hela
Norden. Den är till ytan mycket större än till
exempel Birka som den ofta jämförs med.
– Uppåkra är en fantastisk plats. Under jorden i Uppåkra döljer sig så många
olika lager av berättelser om mänskligt liv,
religion och maktkoncentration. Det är en
plats som lyckades bevara sin lyskraft i över
1000 år. Hur var det möjligt? Den frågan
får framtida projekt söka svar på, avslutar
Mats Roslund.

Arkeologiprofessor Mats Roslund.

OM PROJEKTET
Interreg South Baltic Programme,
som är ett EU-program som jobbar
med att stötta södra Östersjöregio
nen, gav 20 miljoner till:
ArcheoBalt – Laying fixed founda
tions for Innovative Archeoturism – a
new green Archeoroute in Southern
Baltic Sea Region (pågår mellan
2018–2021)
Universitetet i Gdansk är huvud
man för projektet.

GISEL A LINDBERG

Mats Roslund lyss
nar på en 360
gradersföreläsning
som han själv håller
om Uppåkra. foto:
nicolò dell’unto
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forskning.

Omorganisationer
riskerar självdö om
personalen glöms bort
ORGANISATIONSTEORI. Glöm alla
enkla lösningar när det kommer till
ledarskap och organisationsförändringar, råder Nadja Sörgärde och
Stefan Sveningsson.
– Det är alltför vanligt att man
fattar ett ledningsbeslut och sen
tror man att organisationsförändringen är klar. Men då har den
knappt börjat, säger forskarna som
författat en bok i ämnet.

Ofta blir det bara pilar och
boxar i planer och strate
gier vid organisationsför
ändringar. Människorna det
handlar om glöms lätt bort,
menar Stefan Sveningsson
och Nadja Sörgärde.

Tänk dig att du sparkar ut en boll på en
plan. Bollen landar mitt på planen. De andra spelarna tittar på den och sedan ser
de frågade på varandra. Bollen ligger kvar,
orörd.
– Så är det ofta med organisationsförändringar. Ledningen sparkar ut bollen,
men ingen medarbetare spelar den vidare. Förändringen självdör, säger Stefan
Sveningsson, lärare och forskare i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan.
TILLSAMMANS MED KOLLEGAN Nadja Sörgärde har han därför skrivit boken ”Managing Change in Organizations”. Den är något ganska unikt, nämligen en kursbok som
tar upp flera kompletterande perspektiv på
att leda förändring i organisationer.
– Det är alltför vanligt att litteraturen
bara behandlar ett enda perspektiv, och då
oftast det verktygsbaserade. Vi menar att
för att åstadkomma lyckade förändringar
behöver man fler perspektiv än så, säger
Stefan Sveningsson.
Forskarna rekommenderar att man ska
ställa sig tre frågor: hur, vad och varför? Det
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– Tänk på människan. Det är elementärt, men inte trivialt, menar företagsekonomerna Nadja
Sörgärde och Stefan Sveningsson som har skrivit en bok om att leda förändring i organisationer.

innebär att växla mellan tre olika perspektiv
på förändring: verktyg, förståelse för processen och kritisk reflektion.
– Vi hoppas att boken ska ge den som
läser idéer om vad det innebär och hur man

kan arbeta med förändring, samtidigt som
vi betonar behovet av reflektion, säger
Nadja Sörgärde.
I boken varvas verktyg, modeller, teorier
och resultat med case från företag, organi-

												

LUM NR 1 | 2020

sationer och högre utbildning. Författarna
har ansträngt sig för att utgå ifrån den senaste forskningen, men med ett begripligt
språk.
– Jag har själv velat ha den här typen av
bok i min undervisning. Jag tror att vi har
lyckats få in avancerade resonemang, men
på ett lättillgängligt sätt, säger Nadja Sörgärde.
Ett vanligt misstag i organisationsförändringar är enligt författarna just hur förändringen tas emot av de som ska leva med den:
medarbetarna.
– Förändringar handlar så mycket om
människor att det är lätt att glömma bort
dem. De blir bara pilar och boxar i planer
och strategier, säger Stefan Sveningsson
och fortsätter:
– Man måste fråga sig: hur ser folk på
detta? Ingen gillar egentligen förändring.
Just därför måste man tänka igenom mottagandet. Så är det på Lunds universitet också och det är något vi kan lära oss av: Tänk
på människan. Det är inte rocket science.
Det är elementärt, men inte trivialt.
DET ÄR ENLIGT FÖRFATTARNA vanligt att

just planerna för förändring frånkopplas genomförandet. Det är en av orsakerna till att
många förändringsprojekt rinner ut i sanden.
– Då missar man att det mesta händer
när planerna möter praktiken och ska implementeras. Denna frånkoppling är särskilt
vanlig inom större organisationer där avståndet mellan högsta ledningen och medarbetare kan vara extra stort, säger Nadja
Sörgärde.
– Ja, man tror att medarbetarna bara
kommer köpa förändringsplanerna, men
då missar man att man måste tillföra energi
i det hela. Utan energi kan medarbetarna
strunta i förändringen eller till och med motarbeta den. Folk har blivit cyniska och trötta
på förändring och vet att de bara kan vänta
ut den, säger Stefan Sveningsson.
DET FINNS OFTA en övertro på både led-

ningens och förändringens makt.
– Vi propagerar för att medarbetarna ska
ses som medproducenter. Vad kan vi göra
tillsammans för att förändringen ska landa?
LUM NR 1 | 2020

ÅTTA HÅLLPUNKTER FÖR DIG
SOM VILL LEDA FÖRÄNDRING
1. Det handlar om människor. Se
medarbetarna som medprodu
center till förändring.
2. Uppmärksamma och skapa eller
forma människors uppfattning
av behovet av förändring, orga
nisationsidentitet och idéer.
3. Låt det inte bli ett skrivbords
projekt! Aktiv närvaro och
dialog behövs.
4. Om människor får vara involve
rade ökar tilliten och förtroen
det för de personer som driver
förändringen.
5. Jobba med symbolik och språk.
Berättelser kan bli ett kraftfullt
verktyg.
6. Se igenom romantiska visioner
och var realistisk i vad som kan
åstadkommas. Lägg märke till
intressekonflikter och maktspel.
7. Förändringen äger inte rum i
ett socialt vakuum. Ta hänsyn
till det lokala sammanhanget,
ekonomi, politik och så vidare.
8. Var kritisk! Acceptera inte glada
hejarop eller modeller. Inte ens
de som getts här.
Källa: Managing Change
in Organizations, s. 291–292.

Det räcker inte med en spark på bollen, den
ska ju vidare, säger Nadja Sörgärde och fortsätter:
– Spelar vi ens samma spel? Det kanske
inte är en fotboll som behövs, det kanske
ska in en ishockeypuck på planen.
En stor byråkratisk organisation och ett
mindre, entreprenöriellt drivet företag kan
behöva arbeta på helt olika sätt.
– Om du har en stark ledare som många
redan ser upp till för lösningar, då har du
också enklare att genomföra förändringar.
Där har till exempel universitetet det mycket
svårare, säger Stefan Sveningsson.
TEXT & FOTO: LOUISE L ARSSON

Köpa in brandflyg eller lägga pengarna på
att öva brandsläckning? foto: mostphotos

Osäkert om satsningar
på krisberedskap
ger effekt
RISK OCH SÄKERHET. Sverige satsar
miljarder på krisberedskap. Syftet är
att stå bättre rustat i händelse av kris
eller katastrof. Men att ta reda på
om satsningarna har effekt och ökar
förmågan är svårt med dagens bedöm
ningsmetoder, enligt en ny avhandling
som istället föreslår ett nytt sätt att
bedöma förmåga.
Det är Hanna Lindbom, doktorand i
risk och säkerhet vid LTH, som flaggar
för att det idag läggs alltför stor ton
vikt på att lista resurser.
– Istället borde man prioritera utifrån
vilken effekt på förmågan olika åt
gärder förväntas kunna åstadkomma,
resonerar hon.

Mindfulness suddar ut
gamla rädslor
PSYKOLOGI. En ny studie visar att
några minuters dagliga meditations
övningar via en vanlig mindfulness-app
får hjärnan att sudda ut inlärda, men
irrelevanta, rädslor. Enligt forskarna
bakom studien pekar resultaten på att
mindfulness skulle kunna effektivisera
behandlingar av ångest och posttrau
matisk stress. I studien som publicerats i
Nature-tidskriften Scientific Reports av
forskare från bland andra universiteten
i Lund och Uppsala, deltog 29 perso
ner varav hälften under några veckors
tid gjort mindfulnessövningar via en
vanliga smartphone-app några minuter
varje dag. Johannes Björkstrand, fors
kare i psykologi, vid LU är försteförfat
tare till artikeln.
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Saeed Saedy från Iran visar sitt arbete vid strålröret HIPPIE. foto: laura hrastar, max iv

MAX IV del i ett fredsprojekt
– utbildar forskare från Mellanöstern
UTBYTE. Under hösten har MAX IV

haft fyra stipendiater från SESAMEprojektet i Mellanöstern, vilka har
utbildats i hur man bygger strålrör
och forskar vid en avancerad synkrotronljusanläggning.
– Man kan se det som en del i
ett fredsprojekt, säger professor
Sverker Werin. Precis som CERN
efter andra världskriget fick europeiska forskare att samarbeta kring
partikelfysik, vill SESAME få forskare i Mellanöstern att samarbeta
inom synkrotronljusfysik.
Utbildningsprogrammet vid MAX IV ingår i
stödet för SESAME-projektet*, som pågått i
tjugo år under UNESCO:s beskydd. Projektet
går ut på att utveckla en synkrotronljuskälla,
SESAME-laboratoriet i Jordanien som invigdes för tre år sedan och nu har tre strålrör.
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vecklas. Den första omgången stipendiater under 2019 kom från Iran, Pakistan och
Egypten.
SVERKER WERIN håller i utbildningsproSverker
Werin håller
i utbildnings
programmet
för SESAMEstipendiater
na vid
MAX IV.

Stipendieprogrammet, som är finansierat av Svenska institutet, har som mål att
yngre forskare och doktorander ska bygga
nätverk och ta med sig sina nya kunskaper
hem och fortsätta sin forskning vid laboratoriet i Jordanien och bidra till att det ut-

grammet på MAX IV och är också tillsammans med professor Tord Ekelöf i Uppsala
internationell observatör i SESAME där Sverige är ett av observationsländerna. Detta
genom ett beslut 2004 av dåvarande utrikesminister Laila Freivalds.
– Att stötta SESAME ligger helt i linje
med vår utrikespolitik, tycker Sverker Werin och berättar om det breda vetenskapliga samarbetet i den politiskt så oroliga regionen.
Staterna Cypern, Egypten, Iran, Israel,
Jordanien, Pakistan, Palestina och Turkiet ingår i organisationen och forskare från
dessa länder arbetar nära varandra och bygger kontakter och samarbeten i regionen.
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– På det viset fyller SESAME rollen som
ett fredsprojekt, menar han. Och det är ingen slump att laboratoriet ligger just i Jordanien, eftersom det är det lugnaste landet i
Mellanöstern och där kan forskare från Iran,
Israel och Palestina träffas runt samma bord.
LABORATORIET LEDS av ett International

Council (IC) i vilket alla medlemsländer samt
vissa observatörsländer är representerade.
– Sverige har ett mycket gott anseende
och det är alltid intressant att vara med på
rådsmötena som hålls två gånger per år. Den
ena gången i regionen och den andra närmare de stöttande observatörerna i Europa.
Det finns inget att förlora, men allt att
vinna på att ta emot forskare och lära upp
dem. Några kortsiktiga direkta vetenskapliga vinster är dock inte att räkna med.
– Däremot ger det oss en otrolig goodwill och MAX IV är mycket beroende av omvärlden såväl när det gäller utlysningar som
att få ta del av tankar och idéer från andra
liknande laboratorier, säger Sverker Werin.
FORSKARSAMHÄLLENA rör på sig, beskriver

han, och det är också naturligt att hjälpa och
stötta varandra. Konkurrensrisken är låg.
Det finns dock en tanke med att SESAME-stipendierna är maximerade till sex månader och det är för att man hoppas att
forskarna verkligen ska återvända till sina
hemländer och inte fastna på andra postdoctjänster i Europa.
– Viss ”brain drain” får man kanske ändå
räkna med, säger Sverker Werin, men menar att det inte bara behöver vara av ondo
eftersom det visar på goda karriärmöjlig
heter inom synkrotronljusfysik.

MAX IV-stipendiaterna:

Värdefullt med teknisk
kunskap och nya nätverk
UTBYTE. Neama Imam från Egyp-

ten och Saeed Saedy från Iran
är två av höstens stipendiater
vid MAX IV. De är bägge mycket
tacksamma för att de fick chansen.
– Vid MAX IV finns så många
erfarna forskare så därför är möjligheten att skapa bra nätverk
goda, säger Saeed Saedy.
Han har lärt sig mycket under stipendietiden i Lund.
– Nu vet jag hur man genererar elektronstrålen, hur man underhåller den
inuti lagringsringen, hur insättningselementen skapar stålningen och hur optiken fungerar.
Saaed Saedy har en doktorsexamen
i nanoteknologi och en bakgrund inom
kemiteknik och vill bli en oberoende forskare och helst professor så småningom.
Neama Imam är docent i nanoteknologi och har sitt forskningsfokus inom
solcells- och belysningsapplikationer.
Hon vill bland annat bidra till att lösa

energikriser. I Lund har hon också samarbetat med Jens Ühlig på kemisk fysik.
– Jag har fått möjligheten att lösa olika
vetenskapliga problem i mitt forsknings
arbete och samtidigt blivit en del av ett
otroligt vetenskapligt nätverk inom kemisk fysik, säger hon.
Saima Rasheed var den första forskaren som fick komma till MAX IV och hon
är biträdande professor vid universitetet
i Karachi i Pakistan. Hon har tidigare erfarenheter av SESAME-stipendier och
har deltagit i ett utbildningsprogram för
unga forskningsadministratörer i Hamburg. Hon är nu mentor för tre forskare
i Karachi och är säker på att den vetenskapliga utbildningen hon fått på MAX IV
kommer att hjälpa henne att stötta sina
forskare ännu bättre.
– Vi behöver verkligen utbildning
och jag kommer att uppmuntra dem att
göra sitt allra bästa inom vetenskapen,
att uppfylla sin vetenskapliga potential till
fullo som ju är huvudmålet för SESAME,
säger hon.
MARIA LINDH

VID ÅRSSKIFTET beviljade Svenska institutet
Sverker Werins nya ansökan om ytterligare
ett antal stipendiater från Mellanöstestern.
– Denna gång hoppas jag på forskare
även från Palestina och Jordanien, säger han
och tror att det blir lagom att starta nästa
utbildningsprogram till hösten 2021.
MARIA LINDH

*SESAME är en förkortning av Synchrotronlight for Experimental Science and Applica
tions in Middle East (www.sesame.org.jo).
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Neama Imam från Egypten i kontrollrummet vid strålröret Balder. foto: laura hrastar, max iv
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Dominerande vetenskapliga stilar
riskerar att snäva in perspektiven
FORSKNINGSPOLITIK. Hur påverkar

forskningens institutionella förhållanden den kunskap som produceras?
Det frågade sig sociologen
Anders Hylmö. Resultatet: en prisad
avhandling om vetenskapliga stilar
med fokus på nationalekonomi.
– Det som anses vara god vetenskap är historiskt föränderligt. Det är inget konstigt. Vi vet
att vetenskap inte bara är en enda sak, överallt och för alltid, säger Anders Hylmö, postdoc i forskningspolitik på Ekonomihögskolan.
I kölvattnet av finanskrisen 2008 ifrågasatte många hur den hade kunnat hända
utan att nationalekonomerna sett risken.
Varför lyste inte varningslamporna?
– Då fanns det ekonomer som menade
att de vanliga ekonomiska redskapen inte
räckte till. Det går tillbaka till en rörelse som
brukar kallas heterodox ekonomi och som
kritiserar den nationalekonomiska forskningen för en stark gemensam, men alltför
snäv vetenskaplig grundsyn, säger Anders
Hylmö.
MED AVSTAMP i dessa diskussioner riktade

han strålkastarljuset mot vetenskapliga stilar och vad som leder fram till att en viss
stil blir norm i en vetenskaplig disciplin. För
ett och ett halvt år sedan försvarade han
avhandlingen vid Sociologiska institutionen
och i slutet av 2019 fick han Uppsala universitets pris till Katrin Fridjonsdottirs minne
för arbetet.
I avhandlingen frågade Hylmö sig hur det
nationalekonomiska ämnets mittfåra kommit att bli så stark? Hur avspeglades det i
forskarutbildningar, tidskrifter och i tillsättningar av professurer? Vad får det för konsekvenser?
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Anders Hylmö har studerat varför det nationalekonomiska ämnets mittfåra kommit att bli så
stark och vad det får för konsekvenser.

– Det handlar om var vi sätter gränserna
för vad som anses vara godtagbar kunskap.
Vilka metoder och teorier kan man använda? Vad anses vara excellent och vad anses
vara kontroversiellt? Det kan jämföras med
perspektivseende: beroende på hur du belyser ett objekt ser du också olika sidor, säger Anders Hylmö.
HAN ÄR INTRESSERAD AV hur forskare kon-

struerar gränser mellan discipliner och hur
gränserna upprätthålls. Ett exempel finns på
forskarutbildningarna inom nationalekonomi som har liknande, standardiserat innehåll, oavsett var i världen du studerar.
– Det är något som de flesta tycker är
bra. Det ger ett gemensamt språk. Till exempel kan det verka som att statsvetare och

sociologer ibland pratar förbi varandra, likt
ett Babels torn. Men nationalekonomerna
upplever en styrka i att dela ett gemensamt
paradigm. Det gör att de socialiseras in i ett
gemensamt sätt att tänka och identifiera
sig på.
TILL AVHANDLINGEN intervjuade Anders
Hylmö nationalekonomer och studerade
material kopplat till sakkunnigutlåtanden
inför tillsättningen av professurer i nationalekonomi i Sverige under 25 år. Han kunde se hur bedömningarna av professurerna gick från traditionell peer review, till att
granskarna använde högt rankade tidskrifter som ett mätverktyg.
– Det har blivit för mycket fokus på det.
Yngre forskare orienterar sig redan tidigt för
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att på sikt bli publicerad i de här tidskrifterna. De lär sig vilken typ av artiklar de ska skriva och det har en starkt normerande e ffekt,
även på vilket slags forskning som bedrivs.
Då har vi ett potentiellt problem när uppfattningen om vad som är god kvalitet blir
så otroligt smal.
Anders Hylmö tillägger att när det gäller bibliometri och dess vikt vid tillsättningar
av akademiska tjänster så är det en generell
utveckling över de flesta vetenskapliga fält.
Just tidskriftsrankingarnas stora betydelse
är dock utmärkande för nationalekonomin,
enligt Hylmö.
FÖRDELEN med en starkt ledande veten-

skaplig stil är enligt Hylmö att det blir lätt
att arbeta tillsammans när det råder konsensus om relevanta tillvägagångssätt och
grundläggande antaganden. Nackdelen är
att man riskerar att missa andra sätt att se
på det.
– Det är en avvägning man måste göra:
Vetenskap måste vara konservativ i det att
man måste bygga vidare på vad andra gjort
för att komma vidare, samtidigt som man vill
utveckla nya teorier, säger Anders Hylmö.
TEXT & FOTO: LOUISE L ARSSON

ANDERS HYLMÖ
GÖR: Postdoc på Ekonomihögskolan.
Forskar om finansieringsmetoders
påverkan på forskningens innehåll.
Deltar även i ett internationellt forsk
ningsprojekt om kvalitetsbegrepp
och kvalitetsbedömning.
LÄSER NU: ”The Sense of
Dissonance” av David Stark.
OANAD TALANG: Spelade undervat
tensrugby som ung. Har ett guld från
junior-EM i bagaget.
OM ATT FÅ PRIS FÖR SIN AVHANDLING: ”Otroligt roligt och hedrande.
Det är ett erkännande på att det man
gör är av intresse.”
AVHANDLINGEN: ”Disciplined
reasoning: Styles of reasoning and
the mainstream-heterodoxy divide
in Swedish economics”
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Fåglars immunförsvar i fara
när klimatet förändras
BIOLOGI. Forskare har för första gång
en konstaterat ett samband mellan
olika fågelarters immunför-svar och de
skilda klimatförhållanden där de lever.
Forskarna drar slutsatsen att när kli
matet förändras kommer vissa djur att
utsättas för sjukdomar som de inte kan
hantera. Studien visar att evolutionen
under miljontals år har skräddarsytt
immunförsvaret hos många fågelarter.
Allt för att deras immunförsvar ska
kunna hantera sjukdomar i just den
miljö och det klimat där de lever.
– Evolutionen kan inte ”springa
ikapp” klimatförändringarna, säger
Emily O’Connor, en av biologerna
bakom studien.

Trastsång
are, en av
de 37 arter
som fors
karna stu
derat.
foto: william
v
 elmala

Blödarsjuka behandlas med genterapi
MEDICIN. Skånes universitetssjukhus
har inom ramarna för en internationell
studie tillsammans med Lunds univer
sitet, under januari börjat behandla
blödarsjuka (hemofili) med genterapi.
Förhoppningen är att den nya be
handlingen på sikt avsevärt ska kunna
underlätta vardagen för många svårt
blödarsjuka.
Blödarsjuka är en genetisk sjukdom
som innebär att kroppen inte produ
cerar en av de koagulationsfaktorer
som behövs för att blodet ska levra sig.

De svårast blödarsjuka måste därför
behandlas med injektioner med koagu
lationsfaktorer flera gånger i veckan,
livet ut, för att förebygga blödningar.
Men nu är alltså en förändring på
gång.
– Istället för att patienterna behöver
ge sig själva runt 150 injektioner om
året ska de förhoppningsvis inte behöva
några injektioner alls efter den här
behandlingen, säger Jan Alstermark,
professor i klinisk koagulationsmedicin
och överläkare.

Vattenforskningsprojekt
får stort EU-anslag
VATTENFORSKNING. Att ta tillvara på
vatten kommer att bli allt viktigare i
framtiden, inte minst för ett välfung
erande jordbruk. Vattenforsknings
projektet Wateragri, som koordineras
från LTH, får drygt 73 miljoner från
EU:s Horizon 2020 i syfte att förbättra
jordbruksvattenhanteringen under de
kommande fyra åren.
– Tanken är att återinföra och för

bättra hållbara lösningar för vattenhåll
ning och att återvinna näringsämnen,
för att möjliggöra en jordbrukspro
duktion som klarar både en växande
befolkning och de utmaningar som
klimatförändringarna för med sig,
säger Miklas Scholz, professor i teknisk
vattenresurslära och koordinator för
Wateragri.
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boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

foto: victor pressfeldt

Om överlevarnas
barnbarn och
minnet av Förintelsen
ANNA SARRI KRANTZ

Björn Lundberg, fil. dr. i historia.

Världsrekordlöparen
Gunder Hägg hatade att
träna – hur går det ihop?
– Hans drivkraft byggde inte på glädje –
han ville få komma ut i världen och tjäna
pengar. Det kan liknas vid kenyanska och
etiopiska löpare idag – att kunna springa
sig ur fattigdomen.
Boken handlar om en människas uppgång
och fall – varför blev han fälld?
– Vid den tiden var det förbjudet att
ta emot pengar för att tävla i idrott,
samtidigt som alla stora idrottsföreningar
betalade sina stjärnor under bordet. Gun
der Hägg skämdes inte för att han tagit
emot pengar, men det blev slutet på hans
karriär. Han blev avstängd på livstid när
han stod på toppen och var hela Sveriges
Under-Gunder.
Varför skrev du en bok om
en historisk löparikon?
– Vi är 100 000-tals som
springer i Sverige – detta
är mitt bidrag till svensk
löparkultur och historia.
Dessutom var det lustdrivet
att skriva – det behövdes
efter min avhandling!

BJÖRN LUNDBERG

Frontlöparen. Gunder Hägg,
hans uppgång och fall
(Historiska Media)
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Tredje generationens överlevande
En socialantropologisk studie om minne,
antisemitism och identitet i spåret av Förintelsen
(Lunds universitet)
Denna bok berättar om barnbarnen till
överlevare från Förintelsen och hur de
förvaltar minnena som lever i familjen.
En del av barnbarnen identifierar sig som
tredje generationens överlevare och har
tagit på sig att fortsätta att hålla minnet

av Förintelsen vid liv, även ute i samhället. Samtidigt upplever barnbarnen både
en dold och en helt öppen antisemitism
i dagens Sverige som påverkar deras judiska identitet.

HJÖRDIS KRISTENSSON

Skissernas Museum arkitektur plats process
Förra året utsågs Skissernas Museum till Årets museum och
2017 fick museet Kasper Sahlin-priset för Årets byggnad.
Denna bok berättar främst om museets arkitektur som har
vuxit fram under sex epoker. Nya byggnader och även en
skulpturpark har lagts till. Men vi får också lära känna platsen och vandra längs med Kunskapsstråket genom historien. Boken är rikt illustrerad av svartvita foton från förr, men
även med färgbilder från utställningssalarna i dag, där vi
också får se höjdpunkter ur dagens samlingar. Författaren
Hjördis Kristensson är docent i konstvetenskap och boken
är Universitetshistoriska sällskapets årsbok.

DICK HARRISON

Sveriges medeltid
(Historiska Media)
Detta är ett blivande standardverk om medeltiden, en tung
bok på 460 sidor där historieprofessor Dick Harrison med
sedvanlig berättarglädje beskriver hur det svenska riket
växer fram genom viktiga händelser som exempelvis Nyköpings gästabud 1317. Vi får möta de mäktiga kungarna
men även köpmän, bönder och kvinnor och får en inblick i
deras medeltida vardag.
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foto: kennet ruona

gästtyckaren.
Hur ser akademin på äldre forskare? Den debatten vill professor
emeritus Lo Gorton initiera. Själv är han en framgångsrik
forskare i analytisk kemi som aldrig haft problem med att
finansiera sin forskning – men fick nobben av Vetenskapsrådet
då han uppnådde pensionsåldern.

Är man slut som forskare vid 67?

H

ur ser vi inom akademien på oss lite äldre forskare? Inom en nära framtid kommer pensions
åldern ytterligare att stiga och då även omfatta forskare äldre än 67 år. Är det så att vi äldre
och erfarna forskare med förnyade anslag kan hjälpa till att
ge yngre forskare möjlighet och den nödvändiga erfarenhet
som kommer att krävas av dem för en lyckad framtida karriär? Hur ser akademins erfarenheter ut av äldre forskare?
Jag var professor i analytisk kemi mellan 1997 och 2016.
Då jag 2016 fyllde 67 år gick jag i pension, men har fortsatt
som professor emeritus. Mitt huvudsakliga forskningsområde har
varit grundläggande bioelektro
kemi med vissa tillämpningar
inom biosensorer och biobränsleceller. Min forskning har haft
kontinuerligt stöd från VR och
deras föregångare sedan 1985.
Mitt förra VR-finansierade projekt som handlade om bioelektrokemiska studier av direkt och medierad elektronöverföring löpte ut under 2018/2019.

drygt sex och sju, dvs. excellent och outstanding. Så någonting måste ha hänt mellan 2014 och 2019. Under denna tid
publicerade jag 84 papper av vilka 19 var inviterade och åtta
utvaldes av diverse tidskrifter att klä tidskriftens omslag. Så
hur kan kvaliteten på forskningen med omdömen på mellan
sex och sju ha sjunkit till bara tre?
JAG HAR i min möjligtvis naiva inställning trott att om man
“sköter sig”, om man producerar ett stort antal vetenskapliga publikationer av hög kvalitet som röner stor internationell
uppmärksamhet, så får man
förnyat förtroende från VR
för ännu en period.
Inom de flesta av samhällets organisationer som finansieras av offentliga medel
krävs stor öppenhet och
transparens. Och så borde
det väl vara hos våra forskningsråd också? Så om anledningen till att jag inte beviljades mer anslag är att man tycker
att jag nu är för gammal och borde släppa fram yngre lovande forskare – så kunde väl beredningsgruppen vara ärlig
med det? Istället för att sänka den vetenskapliga kvaliteten
på min forskning från den högsta nivån till knappt medel
måttig, vilket verkar helt orimligt. Är detta en konsekvens av
att åldersdiskriminering faktiskt inte är tillåten? Man får inte
selektera bort ansökningar på grund av ansökarens ålder.
Vi behöver en debatt om äldre forskare och forsknings
finansiering.

”Jag har i min möjligtvis naiva
inställning trott att om man ’sköter
sig’ så får man förnyat förtroende
från VR för ännu en period.”

I APRIL 2019 sökte jag på nytt VR-medel för en treårsperiod
bl.a. med motiveringen att vi under perioden 2014 till 2019
gjort ett flertal forskningsgenombrott framför allt kring förståelsen och mekanismen kring den extracellulära elektron
överföringen mellan bakterier och elektroder – forskning
som jag gärna ville fortsätta med i samarbete med mikro
biologer. Som president i The Bioelectrochemical Society
fram till 2021, borde jag också vara forskningsaktiv.
Men ack nej. Nu fem år senare försvann min ansökan
redan i första screeningen och mitt projekt fick bara ett allmänt omdöme – en trea, som betyder good. Då mitt forskningsprojekt utvärderades 2014 fick det mycket höga betyg. På skalan från ett till sju låg de flesta omdömena på
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LO GORTON,
PROFESSOR EMERITUS
BIOKEMI OCH STRUKTURBIOLOGI
FOTNOT: I nästa nummer ser LUM fram mot att får intervjua
 etenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer om deras syn
V
på anslagsansökningar från äldre forskare.
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på jobbet.

Förtroendet för universitetet påverkas mer av medarbetarnas kommunikation än profileringskampanjer. (Läraren på bilden har inget med
artikeln att göra). foto: kennet ruona

Kommunikativa medarbetare
inger mer förtroende än PR-kampanjer
KOMMUNIKATION. Hur medarbetarna
kommunicerar – vid föreläsningar,
möten, mejlande och i sociala
medier betyder mer för förtroendet
för universitetet än profileringskampanjer.
Men därifrån att prata om LU:s
anställda som ambassadörer för
universitetets varumärke – det är
att välja fel perspektiv, menar kommunikationsforskarna Charlotte
Simonsson och Mats Heide.

– Jag skulle bli misstänksam om personer lät
som reklampelare vid ett universitet – var är
den fria tanken? Däremot behöver vi reflektera mer runt hur vi kommunicerar, säger
Charlotte Simonsson.
I näringslivet är det en trend att lyfta
fram medarbetarna som ambassadörer för
varumärket – gärna tjugofyra sju.
– Men i det offentliga är förtroende ett
bättre ord än varumärke, säger Mats Heide.
42

– Vill vi få stolta medarbetare som ska representera universitetet externt så krävs en intern
kultur som är trygg, säger Mats Heide, här tillsammans med Charlotte Simonsson.
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Hur medarbetare kommunicerar om
sin arbetsplats i sociala medier får exempelvis större genomslag än när organisationen eller företaget postar inlägg med
sina budskap i egna sociala mediekanaler.
Medarbetare i det privata talar också överlag mer positivt om sin arbetsplats än de i
offentliga organisationer. Men att komma
överens om gemensamma budskap som
universitetets anställda ska föra fram menar kommunikationsforskarna skulle undergräva förtroende – det kritiska tänkandet är en viktig del av ”varumärket”.
– Det skulle vara förödande för universitetet om alla tyckte samma och bara vissa
budskap kommunicerades ut. Gör istället
mer av det polyfona, och lyft fram fler och
olika röster, säger Charlotte Simonsson.

klimat är modigt och öppet och ger förutsättningar för att medarbetare bidrar
med sina åsikter och tar ansvar. Både
medarbetare och chefer kan då lyssna
aktivt och ge konstruktiv feedback.
– Men i ett slutet kommunikationsklimat blir bemötandet defensivt och i
värsta fall aggressivt. Det förekommer
hemlighets
makeri, revirtänkande och
medarbetare tystnar, säger Mats Heide.
INFORMATIONEN KAN FLÖDA fritt både

CENTRALT för hur medarbetarna kommu-

inom och utom organisationen. Ordet
flöda syftar dock inte på att det ska vara
så mycket kommunikation som möjligt,
eller för mycket tilltro till att bra kommunikation kan lösa allt – dåliga beslut eller
organisationsproblem går inte släta över
med god kommunikation.
– Det finns alltid en risk för att bli en
babbelorganisation istället för en kommunikativ organisation. I en babbelorganisation förekommer många möten och
meningslösa diskussioner som inte leder
någonvart. I mängder av kommunikation
är det också lätt att missa det väsentliga,
förklarar forskarna.
– Tydlighet handlar inte om att säga
allt utan snarare om att välja bort och
prioritera färre budskap, tillägger Mats
Heide.

nicerar är den sociala ton som råder på
arbetsplatsen. Ett gott kommunikations-

KOMMUNIKATIONSFORSKARNA tycker

TILLSAMMANS med Mats Heide har hon

påbörjat ett nytt forskningsprojekt som
handlar om kommunikation i offentliga
organisationer. Det är en uppföljning av
projektet ”Den kommunikativa organisationen” som är en av de största studierna i strategisk kommunikation i Europa. I
första fasen kommer de att fokusera på
medarbetarnas kommunikation med externa kontakter.

OM FORSKNINGSPROJEKTET
Forskningsprojektet Den offent
liga kommunikativa organisatio
nen kommer pågå 2020–2022.
Forskarna Rickard Andersson,
Charlotte Simonsson och Mats
Heide, alla tre vid Institutionen
för strategisk kommunikation
leder den. Skatteverket, Ar
betsförmedlingen, Malmö Stad,
Stockholms stad, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Polismyndigheten är
exempel på organisationer som
deltar i studien.

också att vi på arbetsplatsen behöver diskutera den ökande mejlskörden och hur
vi ska hantera den. Kanske går det att
skicka färre men mer genomtänkta mejl?
Inte vara så snabb på att inkludera många
personer i mejltrådar? För universitetslärare innebär nya lärplattformen Canvas
också att studenterna får ytterligare ett
sätt att ställa frågor – och de förväntar
sig snabba svar.
– På vår institution har vi ibland diskuterat hur vi kan bygga en god kommunikation med studenterna, utan att bränna
ut oss. Canvas innebär något nytt – får
inte studenterna svar av en lärare går de
raskt vidare till nästa, avslutar Charlotte
Simonsson.
JENNY LOFTRUP
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Friskvårdstimmen
under hela arbetsdagen
FRISKVÅRD. Sektionen HR har, i samråd
med Företagshälsovården, tagit fram nya
riktlinjer för friskvårdstimmen. Nu är det
fritt fram att använda friskvårdstimmen
när som helst under ordinarie arbetstid,
istället för som tidigare enbart mellan
klockan 10–14.

Ömsesidiga samarbeten
genom dubbelexamen
UTBILDNING. Att teckna avtal för dub
belexamen med ett partneruniversitet är
en väg framåt i stärkandet av LTH:s inter
nationella samarbeten. Ett gemensamt
utbildningsprogram istället för korta
projekt och utbyten stärker ömsesidighe
ten och skapar långsiktiga effekter. Ett
sådant exempel är Universidade Eduardo
Mondlane:s (Mocambique) nya program
med LTH där tre PhD-studenter delar sin
tid och forskning mellan lärosätena.

Årets Framtidsvecka
är spikad
POPULÄRVETENSKAP. Vilka små och
stora krafter är satta i rörelse – i samhäl
let och i naturen – och hur kan dessa
påverka vår framtid? Och vilka motkraf
ter finns?
I höstas genomfördes Framtidsveckan
vid LU för första gången. Den lockade
över 2.500 besökare. Nu är datum och
tema för nästa år Framtidsvecka fast
ställda, 12–18 oktober 2020, och temat är
”Krafter i rörelse”.

Crafoordpristagare
kommer till Lund i vår
PRISFÖRELÄSNING. Solvindens upp
täckare Eugene Parker och den mång
sidige problemlösaren Enrico Bombieri
tilldelas årets Crafoordpris i astronomi
respektive matematik. Prisen, på sex mil
joner kronor vardera, delas ut av Kungl.
Vetenskapsakademien i samarbete med
Crafoordska stiftelsen. Pristagarna kom
mer till Lund den 13 maj för att ge en
prisföreläsning.
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på gång.
15–16 FEBRUARI Ljudshow och veten-

skapspedagogerna i Vattenhallen. Kl
12–17, John Ericssons väg 1, Lund. För mer
info, se www.lu.se/event/ljudshow-och-vetenskapspedagogerna-i-vattenhallen
17 FEBRUARI Föreläsning, Kaibo Zheng
håller docentföreläsning i kemisk fysik. Kl
16–17 Kemicentrum, Sal G, Lund. Kontakt
kaibo.zheng@chemphys.lu.se
17–23 FEBRUARI Sportlov i Vattenhallen. Info: www.lu.se/event/sportlov-i-vattenhallen-5
18 FEBRUARI Lunds filosoficirkel. CarlGöran Heidegren, professor i sociologi:
”Hur kan vi veta vem vi själv – och andra – är? Ett sociologiskt perspektiv”. Kl
19.30 Palaestra, Lund.
19 FEBRUARI Föreläsning. ”När bakterier ömsar skinn – ett möte mellan
grund- och tillämpad forskning”. Kl 12–
12.45 Lunds stadsbibliotek, Atriumgården,
Sankt Petri kyrkogata 6, Lund. Kontakt:
noomi.egan@fsi.lu.se
25 FEBRUARI Föreläsning. ”Ett eget
utomhus – perspektiv i livet i villaträdgården”, Carina Sjöholm, docent i etnologi och verksam vid Institutionen för service
och management och tjänstevetenskap. Kl
17.30–19 hörsal 128, Stora Algatan 4, Lund.
25 FEBRUARI Lunds filosoficirkel. Per
Lundberg, professor i teoretisk ekologi: ”Ett
skepp kommer lastat: hur vi överraskades av den Nya Världen”. Kl 19.30 Palaestra, Lund
26 FEBRUARI Föreläsning. ”Hur kan
forskning om hudkrämer leda till ett
proteinskifte och bättre plantbaserade
livsmedel?” Kl 12.00–12.45 Lunds stadsbibliotek, Atriumgården, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund. Kontakt: noomi.egan@fsi.lu.se
26 FEBRUARI Föreläsning. ”Gruvkonflikter i norr”. I ett samarbete mellan Lunds
Naturskyddsförening, Lunds stadsbibliotek
och Hållbarhetsforum. Kl 18.00 på Lunds
stadsbibliotek, Atriumgården, Lund. Kontakt: ludwig.bengtsson_sonesson@cec.lu.se
27 FEBRUARI Seminarium på Moderna
Museet Malmö. ”Lyssna till träden och
tala med blommorna”, kl 15.00–18.00.
Kontakt: stina.johannesson@cec.lu.se
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3 MARS Lunds filosoficirkel. Anders
Tingström, professor i psykiatri: ”Om vad
vi tror oss veta om hur det förhåller sig
i världen – och psykotrofa droger”. Kl
19.00 Palaestra, Lund.
4 MARS Föreläsning. ”Så lyckas vi lura
hudceller att de är blodceller”. Kl 12.00–
12.45 Lunds stadsbibliotek, Atriumgården,
Sankt Petri kyrkogata 6, Lund.
4 MARS Seminarium. ”Etiska aspekter på forskares kontakter med media”.
Seminariet är tänkt att attrahera forskare,
studenter och administrativ personal vid
Lunds universitet. Registrering och anmälan senast 26 februari: https://forms.gle/
KjjQZbRX5WXhT35CA Kontakt magnus.
gudmundsson@rektor.lu.se
5 MARS Symposium. ”Humaniora i
framtiden”. Symposiet innehåller spaningar om morgondagens humaniora, samtida och framtida perspektiv på humanioras
samarbete med andra vetenskapsfält, samt
framtida scenarier kring mänsklig och artificiell intelligens. Kl 13.00–17.00 LUX:C121.
Info och anmälan: www.ht.lu.se/fileadmin/user_upload/htbibl/Humaniora_2020/
Humaniora_i_framtiden.pdf
6 MARS Seminarium inför Internationella kvinnodagen på temat ”Kvinnor
och fred. Forskning, politik, journalistik och
aktivism”. Vill du äta lunch – vegetarisk buffé – anmäl senast 26 februari till gunilla.jarlbro@kom.lu.se. Kl 10.00–16.00 SOL hörsal,
Helgonabacken 12, Lund.
6 MARS Seminarium på Moderna Museet Malmö. ”Inre omställning för en
hållbar värld”, kl 15.00–18.00. Info: www.
modernamuseet.se/malmo/
6 MARS Föredrag. ”Friday at Odeum
– Nationalismens gåtor”. Kl 19.00–22.00
i Kapellsalen, Palaestra et Odeum. Kontakt:
sofia.rydberg@odeum.lu.se
10 MARS Panelsamtal. ”Drömmen
om det kreativa arbetet”. Om meningsskapande, myter och ekonomi inom det
kreativa arbetslivet. Panelsamtal mellan
Nina Björk, litteraturvetare och författare,
och Ida Ölmdal, kulturchef på Sydsvenska
Dagbladet. Kl 15.00–16.00 Campus Helsingborg, sal U202, Universitetsplatsen 2,

Helsingborg. Kontakt: philip.warkander@
kultur.lu.se
10 MARS Lunds filosoficirkel. Erik
Svensson, professor i evolutionär ekologi:
”Pleiotropi och epistasis – arv och miljö utifrån ett flicksländeperspektiv”. Kl
19.30 Palaestra, Lund.
11 MARS Föreläsning. ”Ljus i mörkret – ett nytt fönster till det mörka universum”. Kl 12.00–12.45 Lunds stadsbibliotek, Atriumgården, Sankt Petri kyrkogata
6, Lund.
13 MARS Lunchkonsert – Sångklassen, Musikhögskolan i Malmö. Kl 12.45–
13.00 Kapellsalen, Palaestra et Odeum,
Lund.
17 MARS Lunds filosoficirkel. Åsa
Hansson, docent i nationalekonomi: ”Hur
verklighetsnära är nationalekonomin?”. Kl 19.30 Palaestra, Lund.
18 MARS Föreläsning: ”Babesia: en
fästingburen smitta som kan spridas
med blodtransfusion”. Kl 12.00–12.45
Lunds stadsbibliotek, Atriumgården, Sankt
Petri kyrkogata 6, Lund.
18 MARS Föreläsning. ”Hållbar mobilitet – hur svårt är det?”. Kl 18.00 Lunds
stadsbibliotek, Atriumgården, Lund.
19 MARS Öppet hus på Campus Helsingborg med bl a korta presentationer
om utbildningsprogrammen på grundnivå.
Kl 15.00–17.00, Universitetsplatsen 2, Helsingborg.
19 MARS Konsert. ”Att få tillhöra”.
Lunds akademiska kör sjunger sånger som
handlar om etniska grupper som inte tillåtits
tillhöra någon nation där musiken hämtats
från tonsättare som Jan Sandström, Toivo
Kuula och Karin Rehnqvist. Kl 19.00–20.15
aulan, Universitetshuset, Lund. Fri entré.
24 MARS Lunchkonsert. ”Giovannikvartetten”. Ta med egen lunch och kom
och lyssna! Kl 12.15–13.00 Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund. Kontakt: bengt.
pettersson@pi.lu.se
24 MARS Lunds filosoficirkel. Henrik
Jörntell, professor i neurofysiologi: ”Hur
hjärnan fungerar. Från nervceller till en
rik förståelse av en komplex omvärld”.
Kl 19.30 Palaestra, Lund.
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25 MARS Föreläsning. ”Transparens inom läkemedelsindustrin –
därför är det viktigt”. Kl 12.00–12.45
Lunds stadsbibliotek, Atriumgården,
Sankt Petri kyrkogata 6, Lund.
25 MARS Föreläsning. ”Havet äter
Skåne”. Kustingenjören Caroline Hallin
berättar om havsnivåhöjningarnas troliga effekter på Skåne och vad som kan
göras för att klimatanpassa den skånska
kusten. Kl 18.00 Lunds Stadsbibliotek,
Atriumgården.
26 MARS Ekonomidagen. Välkommen till en fullspäckad dag med föreläsningar och samtal på Ekonomihögskolan
vid Lunds universitet. Årets tema: ”Morgondagens ledarskap – utmaningar
och perspektiv”. Anmälan och info,
ehl.lu.se/kalendarium/ekonomidagen-ilund-2020 Kl 08.00–12.30 Crafoordsalen, Holger Crafoords Ekonomicentrum
EC1, Tycho Brahes väg 1, Lund. Kontakt:
therese.lachmann@ehl.lu.se
27 MARS ”Friday at Odeum – Sagan om Folkmusiken”. Tema nationalism. Ett samtal i ord och ton mellan folkmusikforskarna Märta Ramsten, Anders
Hammarlund och Magnus Gustafsson.
Kl 19.00–22.00 Kapelsallen, Palaestra et
Odeum, Lund.
31 MARS Lunds filosoficirkel. Andreas Håkansson, docent vid livsmedelsvetenskap: ”Margarinmankemanget
och varför vi aldrig kan veta vad vi
bör äta”. Kl 19.30 Palaestra, Lund.
2 APRIL Föreläsning, ”Sand
stäppen i Skåne – dåtid, nutid och
framtid”, Anja Ödman, disputerad naturvårdsbiolog som forskat på sandstäppen i Skåne, och som också har flera års
praktisk erfarenhet av naturvårdsarbete
som kommunekolog. Kl 17.30 Hörsalen,
Stora Algatan 4, Lund.

disputationer.
För kommande disputationer vid Lunds
universitet, se www.lu.se/lup/disputations
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LU:s tidigare styrelse
ordförande Margot
Wallström och seni
orprofessor och tidi
gare maskindirektör
vid MAX IV, Mika
el Eriksson belönades
med universitetets sil
vermedalj vid årshög
tiden.

Festligt firande av universitetets årshögtid
AKADEMISK HÖGTID. Med pompa och
ståt firades universitetets årshögtid den
31 januari. Årshögtiden hålls i anslutning
till Karldagen, som var den dag då Lunds
universitet invigdes 1668. Den firas med
en högtidsföreläsning, i år av statsvetaren
Lisa Strömbom, och utdelande av priser
och medaljer.
I år gick det administrativa priset till
forskningshandläggare Sophie Hydén
Picasso samt studievägledare och biträ

dande studierektor Lena Rolén. Studenter
nas pris för utmärkta lärarinsatser delades
ut till universitetsadjunkt Sandra Nilsson
vid Institutionen för datavetenskap, och
stipendiet ur Karin Dahlgrens Minnesfond
till LTH-studenten Elin Krook. LU:s tidigare
styrelseordförande Margot Wallström och
seniorprofessor och tidigare maskindirek
tör vid MAX IV Mikael Eriksson förärades
universitetets silvermedalj.
FOTO: KENNET RUONA

GYLLENSTIERNSKA
KRAPPERUPSSTIFTELSEN
Anvisningar för ansökan samt länk till ansökningsformulär finns på vår hemsida www.krapperup.se
Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda
senast den 1 mars 2020
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Nya hedersdoktorer utsedda
HEDERSDOKTORER. Fakulteterna

fortsätter att utse hedersdoktorer (i
förra LUM skrev vi om Humanistiska
fakultetens hedersdoktorer). Hedersdoktorerna tar emot hedersbetygelsen vid doktorspromotionen
den 29 maj
LTH har utsett Camilla Modéer, tidigare

generaldirektör för Vetenskap och Allmänhet, Peter A. Vanrolleghem, professor vid
Université Laval och chef för vattenforskningscentrumet CentEau i Québec, Kanada, och Andreia Cathelin, Technology
R&D Fellow vid Europas största kretstillverkare STMicroelectronics.
Camilla Modéer har under många år
engagerat sig i forskningscentrumet NanoLund. Bland annat genom att vara ord
förande i NanoLunds referensgrupp och att
aktivt delta i vetenskapliga årsmöten och
nätverksträffar med industri och omgivande samhälle.
Andreia Cathelin arbetar med utveckling
och design av kretsar för radiokommunikation och system med extremt låg energiförbrukning. Hon har vetenskaplig excellens
inom ett för LTH relevant område.
Peter A. Vanrolleghem forskar på vattensystem, bland annat städers avloppssystem
och dess effekter på sjöar och vattendrag,
transport och återvinning av näringsämnen,
mikroföroreningar och produktion av växthusgaser från avloppsreningsverk. Detta är
också en stark forskningsgren på LTH.
JURIDISKA FAKULTETEN har utsett gene-

raladvokat Sylvaine Laulom, Frankrikes
kassationsdomstol, professor Anne Ruth
Mackor, Universitet i Groningen och universitetslektor Anders Nordgaard, Linköpings universitet.
Sylvaine Laulom är sedan 2018 generaladvokat i Frankrikes kassationsdomstol
vid den sociala kammaren. Dessförinnan
var hon professor i civilrätt vid Université
Lumière Lyon II, där hon också var ledare
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Hedersdoktorerna får bl.a. en hatt eller
krans. foto: kennet ruona

för det tvärvetenskapliga Institut d’Études
du Travail de Lyon och ingick i forskargruppen vid det mångdisciplinära Centre de Recherches Critiques sur le Droit.
Anne Ruth Mackor är professor på juridiska fakulteten vid Universitet i Groningen, och verksam som forskare och lärare i
rättsfilosofi. Anders Nordgaard är universitetslektor i statistik vid Linköpings universitet och verksam som forensisk specialist vid
Nationellt forensiskt centrum i Linköping.
NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN har

utsett Mary Higby Schweitzer, professor vid North Carolina State University och
Thomas Henning, professor i astrofysik vid
Heidelbergs och Jenas universitet.
Mary Higby Schweitzer har med sina fossilfynd, bland annat från en dräktig Tyrannosaurus Rex-hona, nått kultstatus. Hon är
den mest inflytelserika forskaren inom molekylär paleontologi – ett nytt fält som binder samman molekylärbiologi, biokemi och
paleontologi.
Thomas Henning är också direktör för
avdelningen ”Planet and Star Formation”
vid Max Planck-institutet för astronomi i
Heidelberg.
TEOLOGISKA FAKULTETEN har utsett Anita
Goldman, svensk författare och journalist,

och Volker Küster, professor i religionsvetenskap och missionsvetenskap vid Johannes-Gutenberg-Universität i Mainz.
Sedan flera decennier är Anita Goldman
verksam som författare, journalist, debattör
och kolumnist, och har genom åren varit en
viktig samhällsröst i Sverige. Hennes texter
handlar ofta om kvinnors roll i historien och
i religionen.
Volker Küster är en av de mest framstående gestalterna inom interkulturell teologi, missionsvetenskap samt forskning om
global kristendom. Till Küsters omfångsrika forskning hör även innovativa studier om
Jesusbilder i olika kontexter i världen.
MEDICINSKA FAKULTETEN har utsett Birgit

Rausing, humanist, forskare och filantrop,
professor Owen Wolkowitz, verksam vid
University of California och Glenda Halliday vid University of Sydney i Australien.
Birgit Rausings vetenskapliga författarskap omfattar bland annat ett flertal framstående konstnärsmonografier över kvinnliga
konstnärer i Skåne, som Tora Vega Holmström, Ester Almqvist, Agda Holst och Ellen
Trotzig. Birgit Rausing har också ett starkt intresse för medicinsk humaniora, som numera är en integrerad del av läkarutbildningen.
Owen Wolkowitz har en lång och framgångsrik karriär inom psykiatri. I sin forskning har han studerat biologiska mekanismer bakom ångest och depression och han
har ett långvarigt samarbete knutet till den
psykiatriska forskningen i Lund.
Glenda Hallliday är internationellt ledande inom neuropatologi med inriktning på
tillstånd som Parkinsons sjukdom, frontallobsdemens och Huntingtons sjukdom.
KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN har utsett

professor Gary McPherson vid University
of Melbourne. Han är en av världens främsta forskare och inspiratörer inom det musikpedagogiska forskningsfältet. Musikhögskolan har genom åren haft äran att ta del
av hans kunskap och erfarenheter.
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Lunds ”nobelpris”
till Harvardprofessor

Nathan Nunn.

Harvardprofessorn Nathan Nunn är årets mot
tagare av Familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi.
Han är nationalekonom och ekonomhistoriker
och får priset för sin banbrytande forskning om
Afrika. Prissumman är en miljon kronor varav 80
procent ska stödja pristagarens forskning och
göra det möjligt att engagera yngre forskare.
Resten av pengarna får pristagaren, som måste
vara över 50 år, disponera fritt.

Peter Honeth.

Hej Peter Honeth...

Forskaren och överläkaren Sophia
Zackrisson använder bland annat 3Dmammografi och artificiell intelligens för
att utveckla nya bilddiagnostiska metoder för cancersjukdomar och screening av
bröstcancer. För sitt framgångsrika forskningsarbete har hon utsetts till ”Årets
cancerforskare 2020” av Cancerfonden.
Hon mottog den prestigefyllda utmärkelsen i slutet av januari vid den direktsända
Sophia
Zackrisson.
TV4-galan ”Tillsammans mot cancer”.

... tidigare universitetsdirektör
vid LU och statssekreterare på
Utbildningsdepartementet med
särskilt ansvar för forsknings
infrastruktur.

foto: magnus aronson

2020 års cancerforskare korad

Sedan årsskiftet är du ordförande
i MAX IV:s styrelse. Hur ser du på
det uppdraget?

Ylva Eggehorn får teologipris

Ylva Eggehorn.

Som välkänd författare, krönikör, journalist och
översättare har Ylva Eggehorn under många år
främjat teologi och kyrka.
Så motiverar Teologiska fakulteten sitt
beslut att tilldela henne Anders Nygrenpri
set 2020. Priset är inrättat av Stiftelsen Birgit
och Sven Håkan Ohlsson till minne av Anders
Nygren, inflytelserik professor i systematisk
teologi. Prissumman är 50.000 kronor.

– En stor uppgift är att säkra den
långsiktiga finansieringen av anlägg
ningen och där räknar vi med den
kommande forskningspropositionen.
En annan viktig uppgift är att kom
municera hur väl MAX IV fungerar. Vi
är helt på spåret med strålrören som
kommer igång nu det ena efter det
andra och visar mycket goda resultat.

På vilket sätt kan du bidra?
– Med mina erfarenheter både från
föregångaren till dagens MAX IV och
mina år som statssekreterare kan jag
både en del om den interna universi
tetsvärlden och det politiska spelet.

Prisad forskning om arbetslöshet
Forskningsrådet vid Sveriges a-kassor delar ut 75.000 kronor till Jayeon Lindellee vid Socialhögskolan. Hon har skrivit
en avhandling om hur skillnader i skydd
vid arbetslöshet har ökat. Avhandlingen visar hur väletablerade grupper på
arbetsmarknaden har fått ett likvärdigt
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eller bättre skydd, medan skyddsnätet har
försvagats för grupper med osäkra anställningar. ”Som första forskare tar Jayeon
Lindellee ett helhetsgrepp på denna utveckling” motiverar forskningsrådet sin
pristagare.
Jayeon Lindellee.
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Hallå Lundagård...
...Sveriges äldsta studenttidning
som fyller 100 år i mars. Nu
med tre redaktörer: Vendela
Källmark, Louise Lennartsson
och Nina Morby som sköter
Lundagård på webben.

Lundagårdsredaktörerna: från vänster Nina Morby, Louise Lennartsson och
Vendela Källmark. foto: kennet ruona

Grattis – hur mår 100-åringen?
– Tack bra, säger Louise Lennartsson som
nyligen prisades av stiftelsen Academic
Rights Watch för att hon uppmärksammat akademisk frihet under förra året.

och vi är en gemensam mötesplats eftersom vi når alla studenter i Lund. Vi är
också viktiga för alumnerna – det finns
mycket nostalgi kring vår tidning.

Hur ser utmaningarna ut för er
idag?
– Förr var det mindre konkurrens men
nu finns många nyhetskällor på nätet
och mediabranschen har förändrats.
På 80-talet ville alla bli journalister och
Lundagård var en populär språngbräda
till andra journalistjobb och intresset för
att skriva i tidningen var stort. Överlag är
studenterna mindre engagerade i sådant
som ligger utanför studierna idag, säger
Louise Lennartsson.

Förutom att förmedla studentnyheter har ni uppdraget att granska
studentkårerna och universitetet.
Hur fungerar det?
– Att både granska studentlivet och behålla en god relation till det kan ibland
innebära en intressekonflikt. Vi försöker
vara så rättvisa vi kan, säger Nina Morby.
– När det gäller universitetet blir vi
mycket professionellt bemötta. Rektor är
bra – han ringer alltid tillbaka. Ja det fungerar bra med hela ledningen, tycker Louise Lennartsson.

Hur drabbas ni av det?
– Förr var det färre som skrev mycket i
tidningen och nu är det fler som skriver
mindre. Men vi har fortfarande en viktig
funktion, betonar Vendela Källmark. Vi
är de enda som lyfter studenternas talan

Vilka frågor vill ni driva i framtiden?
– Jag vill skapa mer debatt, säger Louise
Lennartsson.
Vendela Källmark vill gärna komma
tillbaka till det forna Lundagård med

mer litteratur och kulturhistoria och Nina
Morby tar upp den psykiska ohälsan
bland studenterna. Alla tre tycker att det
är intressant att följa universitetets roll i
samhället.
Hur firar ni 100-årsjubileet?
– Med en stor fest för alla tidigare redaktörer och prominenser i AF-Borgen den 6
juni och ett seminarium dagen innan då
det även blir boksläpp av jubileumsboken
som det finns en särskild arbetsgrupp för.
MARIA LINDH

TIDNINGEN LUNDAGÅRD
Lundagård grundades den 26 mars
1920 och ägs av Lunds universitets
studentkårer, LUS, men är redak
tionellt obunden. Den skickas
ut till alla studenter en gång i
månaden under terminstid och
Lundagård på webben uppdateras
nästan varje dag.

