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Mode utan gränser
Globalt samarbete nödvändigt
Barnflickan är tillbaka

Högt i tak
REGLERTEKNIK FIRAR TUSENFALT
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Världens skogar
under lupp
När naturgeografen Daniel Metcalfe förklarar så enkelt som möjligt
vad han faktiskt gör så säger han att
han tittar på hål i löv. Men projektet är långt mer sofistikerat än så,
i framtiden kan det leda till bättre
sätt att sköta världens skogar.
Daniel Metcalfe är biträdande universitets
lektor på Institutionen för naturgeografi och
ekosystemvetenskap. För ett par månader
sedan fick han Europeiska Forskningsrådets,
ERC, så kallade Consolidator Grant på 1,75
miljoner euro. Allt för att, som han själv ut
trycker det, kunna titta på många, många
fler löv med hål i på fler platser runtom i
världen.

ens tänkt söka Consolidator Grant. Att han
gjorde det berodde på att han missade an
sökningsdatumet till ERC:s Starting Grant.
– Jag blev så sur på mig själv! Jag sökte
i alla fall Consolidator Grant istället, men
trodde aldrig jag skulle få det. Jag gick flera
månader och förbannade mig själv för att
jag missat datumet för Starting Grant, be
rättar han.
Även om Daniel Metcalfe pratar om hål
i löv och inte gärna tar till stora ord när han
beskriver sitt drömprojekt så är det storsla
get. Genom att på minst 70 platser i världen
undersöka tusentals och åter tusentals löv
som insekter ätit på och som fallit från träd
är målet att ta reda på hur dessa växtätande
insekter påverkar näringstillförseln i skogar
av olika typ och olika ekosystem.
Följdfrågorna är flera: Leder klimat
Det är praktiskt med hängbroar när
löven i trädens kronor undersöks.
Fotot är från Peru. foto: jake bryant
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FRÅN BÖRJAN hade Daniel Metcalfe inte
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Daniel Metcalfe på plats i de peruanska Anderna för att mäta näringstillförsel
och hur mycket växthusgaser som släpps ut från marken. foto: jake bryant

förändringar till fler eller färre insekter i ett
område? Hur påverkar det mängden nä
ringsämnen i skogen? Innebär det att flo
ran förändras?
– Kanske kan resultaten leda till bättre
sätt att ta hand om världens skogar, säger
Daniel Metcalfe.
METODEN, att undersöka hur stor del av
nedfallna löv som insekter ätit, speglar hans
syn på forskning. Enligt honom skapar allt
för många forskare medvetet en bild av att
det de håller på med är otroligt komplice
rat. På så vis avskärmar de den akademiska
världen från världen utanför. Den fällan vill
Daniel Metcalfe till varje pris undvika.
– Jag tycker om billiga, snabba och enk
la metoder som är lätta att upprepa. Min
metod är inte särskilt tillförlitlig sett till varje
enskilt mättillfälle, men när den upprepas
om och om igen blir den mer tillförlitlig och
säker än andra, långt dyrare metoder. En
kelhet och vetenskap är inga motsatser, de
kan mycket väl gå hand i hand, tycker jag.

Här genomför Daniel Metcalfe sina mätningar i Arjeplog.
foto: micael jonsson

och ser om tidigare antaganden stämmer.
– Ärligt talat jagar jag upptäckter och nya
resultat. Hur de kan användas är viktigt för
att kunna få nya anslag, fortsätta att forska
och nå ännu fler resultat.
DANIEL METCALFE DOKTORERADE vid uni

versitetet i skotska Edinburgh. Umeå blev
hans första stopp i Sverige och han beskri
ver det som en slump att han hamnade där.
Det var vid en konferens i Tjeckien som han
en morgon vid frukostbordet började prata
med professor Sune Linder vid SLU.
– Han erbjöd mig en tjänst i ett projekt
som han var med i. Det var i Umeå.
För två år sedan fick Daniel Metcalfe ett
anslag från Vetenskapsrådet och det var
i samband med det som han sökte sig till
Lund. Dels för att universitetet och institu
tionen passar som hand i handske för den
forskning han håller på med, dels av privata
skäl; både han och hustrun har lättare att
besöka sina nära när de bor i Lund.
ANSLAGET FRÅN ERC tryggar hans karriär

ÄVEN OM RESULTATEN förhoppningsvis le

der till bättre skötsel av världens skogar är
det inte nytta och hur resultaten används
som är viktigast för honom. Drivkrafterna är
nyfikenhet och viljan att lösa problem. Höjd
punkten är, berättar han, när nya data kom
mer in och han som första person analyserar

i minst fem år framåt. Delar av det lägger
han på att skapa en egen grupp och anställa
några doktorander i Lund. Han ska dessut
om knyta till sig ett stort antal fältassisten
ter och på så vis etablera ett globalt nätverk
för att praktiskt kunna samla in data från
hela världen.

Men pengarna betyder mer än så.
– Det betyder frihet och stabilitet. Jag
blev pappa för andra gången bara några
veckor efter att jag fick ERC-anslaget. Så
pengarna innebär att jag kan bidra med
trygghet åt familjen. Framtiden känns myck
et mer säker.
JAN OLSSON

GRANT-ANSLAGEN
Europeiska Forskningsrådets, ERC,
anslag är ämnade att hjälpa forskare
i olika skeden av karriären.
STARTING GRANT: Kan sökas
av forskare oavsett nationalitet
som forskat minst 2 år efter avlagd
doktorsexamen och som vill starta en
egen karriär. Maximalt anslag är 1,5
miljoner euro.
CONSOLIDATOR GRANT: Anslag
främst avsett för att etablera ett
eget forskningsteam. Den som forskat 7–12 år efter att ha doktorerat
kan söka. Högsta anslagsbelopp är 2
miljoner euro.
ADVANCED GRANT: Avsett för
etablerade, ledande forskare oavsett
nationalitet och ålder som vill satsa
på högriskprojekt i Europa. Maximalt
anslagsbelopp är 2,5 miljoner euro.
Källa: ERC

4 												
												

LUM
LUM NR
NR 33 || 2016
2016

REDAKTION
Maria Lindh
redaktör och ansvarig utgivare
046-222 95 24,
maria.lindh@kommunikation.lu.se

LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN

Lunds universitets magasin LUM utkom första
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda
och nästan lika många utanför universitetet.
LUM har en upplaga på 14.000 exemplar och
utkommer med 8 nummer per år.

Jonas Andersson
journalist
046-222 70 17
jonas.andersson@kommunikation.lu.se
Ingela Björck
forskningsjournalist
046-222 76 46,
ingela.bjorck@med.lu.se
Britta Collberg
journalist, biträdande redaktör
046-222 31 58,
britta.collberg@rektor.lu.se
Petra Francke
journalist och layout
046-222 03 16,
petra.francke@kommunikation.lu.se
Jenny Loftrup
journalist
046-222 41 34
jenny.loftrup@kansliht.lu.se

smakprov.
6 Internationalisering allt viktigare

Tiina Meri
journalist LTH
046-222 07 69,
tiina.meri@kansli.lth.se

Lunds universitet har ett gott rykte utomlands och prorektor Eva Wiberg
arbetar hårt för att fortsätta hålla universitetets fana högt i internationella samman
hang. Globala utmaningar och krympande EU-finansiering kräver djupare samarbe
ten med väl valda internationella partners, menar hon.

Jan Olsson
journalist naturvetenskap
046-222 71 86
jan.olsson@science.lu.se

14 Köper jämställdhet med barnflicka

Ulrika Oredsson
journalist
046-222 70 28,
ulrika.oredsson@kommunikation.lu.se
Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117,
22100 Lund Internpost: Hs 31
E-post: lum@lu.se
LUM på nätet: www.lum.lu.se
Annonser: tomat annonsbyrå, www.tomat.
se tel 046-13 74 00/02, e-post PC: info@
tomat.se e-post Mac: material@tomat.se
Prenumerationer: Anställda vid LU får LUM
gratis. Enskilda abonnenter – 190 kr/9 nr. För
prenumeration kontakta Eva Andersson: 046222 70 10, Eva.Andersson@rektor.lu.se
Adressändring: Anställda anmäler ändringar
till katalogansvariga vid institutionen (motsv).
Övriga skickar ändringsuppgifter till LUM,
gamla adressrutan bifogas.
Tryck: Lenanders Grafiska i Kalmar
Nästa LUM: Manusstopp 23 maj. Utkommer
10 juni.
ISSN: 1653-2295
Omslag: Institutionen för reglerteknik firar
sitt tusende ex-jobb. Foto: Gunnar Menander
LUM NR 3 | 2016

Rutavdrag och en allt stressigare vardag har banat väg för barnflickans
återkomst i många övre medelklasshem, som ett komplement till förskola och fri
tids. Sociologerna Sara Eldén och Terese Anving studerar fenomenet som ger ökad
jämställdhet för föräldrar som har råd att betala.

16 Undersöker gränser för mode
Kan man bli för gammal för att ha vissa kläder? Philip Warkander är Sve
riges första doktor i modevetenskap och har samarbetat med Åhléns kring en upp
märksammad kampanj om klädstil, åldrande och identitet.

20 Reglerteknik firade tusenfalt
Nyligen firade Institutionen för reglerteknik sitt tusende exjobb med tårta
och ballonger. Att man väljer att uppmärksamma detta visar på en bra genomström
ning av studenter, men framför allt på en god sammanhållning på institutionen.

22 Tiggeriförbud löser inga problem
Hans Swärd, professor i socialt arbete, vill sätta dagens tiggeridiskussion i
ett historiskt perspektiv apropå att regeringens samordnare för utsatta EU-medbor
gare avråder från att ge pengar till tiggare. Enligt Hans Swärd visar inget på att gåvor
i handen cementerar fattigdom.
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Prorektor Eva Wiberg:

– Internationella
samarbeten
stärker ekonomin
UTBLICK. Prorektor Eva Wiberg

representerar Lunds universitet
i världen – från Europa till Indonesien och Saudiarabien. Globala
utmaningar och krympande EUfinansiering kräver djupare samarbeten med väl valda internationella
partners, menar hon.
På LU ska internationaliseringsarbetet för
ankras i ett nytt internationellt råd med re
presentanter från alla fakultetsledningar.
– Internationalisering börjar alltid med
kontakt forskare emellan, som senare kan
leda till gemensamma forskningsprojekt,
studentutbyten, uppdragsutbildningar mm.
Men globala frågor behöver också drivas
LU-gemensamt, säger Eva Wiberg, som är
prorektor med internationaliseringsansvar.
Den osäkra situationen i EU, med nya
medlemsstater som inte är lika intressera

de av att finansiera forskning och ett Stor
britannien som hotar att lämna unionen,
är några orosmoln. Brittiska universitet är
mycket oroliga för vad en framtid utanför EU
kan innebära för forskningen och de samar
beten som finns.
– Det finns också en stor risk att EU inte
längre kommer bidra med lika mycket peng
ar till forskning i framtiden – de har redan
naggat på Horizon 2020. Våra europeiska
samarbeten är enormt viktiga, säger Eva
Wiberg.
ÄVEN I SKANDINAVIEN är tiderna tuffa. Vid

Köpenhamns universitet har besparings
krav lett till att 500 medarbetare har sagts
upp, vid Helsingfors universitet har närmare
1000 personer tvingats gå.
– Jag tror inte vi ska vara alltför oroliga,
men vi måste vara medvetna om att vi inte
kan växa med nationella pengar, vi har inte

INTERNATIONELLT VID LU
Viktiga nätverk där LU är aktivt:
• Universitas 21
• LERU, League of European
Research Universities
• Nordlys
• Utrechtnätverket
• SANORD
• SASNET
Dessutom ingår LU i samarbetsplattformar i t.ex. Kina, Hongkong och Indien.
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Internationellt inom utbildningen:
• Internationella studenter vid LU:
Totalt: 15 procent
På master/magisterprogram:
50 procent
• 600 samarbets- och utbytesavtal
med universitet i över 70 länder
• 100 masterprogram vid LU ges på
engelska (av totalt 223)

Möten och resor är vardag för Eva Wiberg. Här
gör hon något mer ovanligt: låter sig filmas av
studenterna Jens Worning och Ida Olsson som
gör en presentationsfilm
om studentmobilitet.

råd med fler studieplatser. Krasst sett så har
införandet av studieavgifter gynnat oss. Vi
är nu som enda svenska lärosäte tillbaka på
ungefär samma nivåer som tidigare. Det ger
vår utbildning en styrka att ha en mix av stu
denter från olika miljöer, inte minst med in
ternationell bakgrund.
LERU (League of European Research Univer

sities) och det globala nätverket U21 (Uni
versitas 21) är de två viktigaste och mest
framstående nätverken för forskningstunga
universitet som LU är aktivt inom. Eva Wi
berg är dessutom U21:s första generaldirek
tör sedan ett år tillbaka, något som krävt en
gagemang, resor och tid.
– Jag har lett ett förändringsarbete i U21,
som nu börjar bli klart och som leder till att
mitt arbete delvis kommer att tas över av ett
råd. Därför kommer jag att trappa ner mitt
engagemang under hösten och sluta som
generaldirektör 2017.
I DE SENASTE TVÅ strategiska planerna har

internationalisering varit ett nyckelord och
LU har också flyttat fram sina positioner glo
balt under Per Erikssons och Torbjörn von
Schantz tid, menar Eva Wiberg. En Afrika
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LU fick störst andel av
EU:s Erasmus+
INTERNATIONELLT UTBYTE. För andra
gången har Lunds universitet fått den
högsta procentandelen av de lärosäten som beviljats medel i Sverige.
Fördelningen till EU-kommissionens
program ”Erasmus+ utomeuropeisk
mobilitet” innebär 99 mobiliteter
till Lund vilket är 16 procent av den
beviljade budgeten i hela Sverige.
Mobiliteterna sträcker sig över två
år och omfattar tio länder och fem
geografiska områden för både in- och
utresande studenter samt anställda.
Andra svenska lärosäten som fick
beviljad en stor del av budgeten är
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
universitet, Karolinska institutet och
Umeå universitet.

Höga rankingpoäng
för arkeologi
strategi har arbetats fram och en Asienstra
tegi är på gång. Men att ha så många avtal
som möjligt spridda över världen är inget
mål.
– Vi vill ha väl fungerande avtal och stra
tegiska partnerskap, vi rensar kontinuerligt
bort avtal som inte leder till något. Lunds
universitet har också blivit mer känt i värl
den, nu är det snarare så att vi blir uppvak
tade än att vi uppvaktar.
DEN SENASTE DELEGATIONSRESAN gick till

Indonesien där avtal skrevs med Indonesi
ens utbildningsdepartement. Indonesien
har en befolkning på 250 miljoner och 100tals universitet, de flesta relativt nya. Reger
ingen storsatsar på att bygga science parks.
Landet är inne i en demokratiseringsfas där
allt fler får möjlighet att utbilda sig. Indone
sien vänder sig till LU för att de bland an
nat hoppas kunna få hjälp med att utveckla
innovationer. Ofta handlar det om innova
tioner som kan höja levnadsstandarden och
ge försörjning till småföretagare.
– Det är intressant att de vänder sig till
Sverige, tidigare hade USA eller Storbritan
nien varit naturliga val. Det handlar om att
vi har ett gott rykte när det gäller innova
LUM NR 3 | 2016

tioner och att vi är bra på engelska. Samti
digt kan vi på LU lära mycket av deras ut
vecklingsresa.
ATT EVA WIBERG TRIVS med att umgås och
förhandla med människor från hela världen
är inte konstigt, hon har tränat på att röra sig
mellan olika kulturer sedan barnsben. Upp
vuxen i Italien, ett år på skola i USA, utbild
ning i Sverige, postdok i Pavia och därefter
delegationsresor till Mellanöstern, Nordoch Sydamerika, Afrika och Asien.
– Jag tror vi får ett bättre samhälle om vi
får till fler möten, det driver mig. Jag ser nyt
tan med att så många från LU som möjligt
får chansen att vidga sina vyer, både fors
kare, administrativ personal och studenter.
HON HAR REST MYCKET, särskilt det sista

året. Främst för LU men också för U21. För
mycket?
– Så fort man kommer utanför Sverige,
så är universitetsvärlden mycket hierarkisk.
Det betyder mycket att högsta ledningen
är representerad, det förväntas, säger Eva
Wiberg.
TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: GUNNAR MENANDER

RANKING. Arkeologi i Lund rangordnades på plats 38 i QS World University rankning per ämne. Att QS rankar
ämnet arkeologi är nytt för i år. I Lund
är det tre andra ämnen som ligger på
QS topp 50-lista – geografi, miljövetenskap och Developmental Studies.

LU-avknoppningar
toppar innovationslista
INNOVATION. Sex av sju skånska bolag
som placerat sig på årets 33-lista har
direkt koppling till Lunds universitet.
Det är Ny Teknik och Affärsvärlden
som för nionde året i rad utser Sveriges hetaste unga teknikbolag.
Syftet med 33-listan är att lyfta
fram de nya företag som kan bli
framtidens mångmiljardföretag och
exportsuccéer.
Företaget Nattaro Labs bygger
på forskning vid Naturvetenskapliga
fakulteten, och företagen Acconeer,
Mapillary, Orbital Systems, Senzagen
och Spiideo har direkt koppling till
LTH. Det sjunde skånska bolaget,
Anima, har indirekt koppling då det
har LTH-alumner i bolagsledningen.
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Lunds universitets 350-årsjubileum

Viktiga framtidsfrågor i fokus
under fyra vetenskapsveckor
JUBILEUM. I december invigs Lunds

universitets 350-årsjubileum. Det
blir många höjdpunkter under
jubileumsåret och några av dem är
de fyra vetenskapsveckorna med
specialteman och internationella
gäster. Men det finns plats för fler
initiativ och arrangemang (se ruta).
350-årsfirandet pågår i tretton månader,
från den 19 december i år till den 28 januari
2018. Datumen är valda efter universitetets
grundande respektive invigning. Hela uni
versitetet ska fira är tanken, både anställda
och studenter. Universitetets vänner, sam
arbetspartners och allmänheten är också in
bjudna till de flesta arrangemangen.

Magdalena Stadler, Carina Jensen
och Louise Pierce på jubileumskansliet har bråda dagar med
att sy ihop programmet till det
tretton månader
långa jubileet.
foto: petra francke

EN JUBILEUMSKOMMITTÉ med förre rek

torn Göran Bexell som ordförande har länge
arbetat med att dra upp de stora riktlinjer
na. Det övergripande syftet är att samlat
visa upp Lunds universitets verksamhet och
rikta strålkastarljus på universitetet som mö
tesplats för dialog om angelägna frågor.
Representanter från alla delar av uni
versitetet har diskuterat och planerat de
universitetsgemensamma
jubileumsar
rangemangen. Särskilda fokusgrupper har
formulerat önsketeman som både speglar
forskningsfronten och har ett brett allmän
intresse. Några av dagens mest namnkun
niga internationella forskare har bjudits in
för att belysa dessa teman tillsammans med

Denna logotyp
kommer att s ynas
på tryckt material
och annat under
jubileet.

8

universitetets egna forskare under fyra stora
vetenskapsveckor.
– Det blir inslag som enbart är för fors
kare, men utöver dem blir det en rad po
pulärvetenskapliga arrangemang riktade
till exempelvis skolklasser, lärare och all
mänt intresserade, berättar projektledare
Carina Jensen på det tre man starka jubi
leumskansliet.
Vetenskapsveckorna kommer att hand
la om hjärnforskning, om digitaliseringens
utmaningar, om världens utveckling och
framtid samt om forskningens ändrade vill
kor och Lunds förvandling till en internatio
nell ”infrastructure hub”.
Stommen i programmet under veten
skapsveckorna utgörs av speciella jubi
leumsarrangemang, men även universite
tets ordinarie utåtrikade verksamhet hakar
på. Fyra ”Debatt i Lund” kommer att hål
las runt ämnen som anknyter till varje tema.

Den populärvetenskapliga experimentverk
staden Vattenhallen på LTH planerar kaba
réer, shower och olika program. På fakul
teter, institutioner och bibliotek görs också
särskilda satsningar.
IS THE WORLD BECOMING A BETTER PLACE?

är temat för den första vetenskapsveckan
som äger rum 6–12 mars 2017. Det är ock
så titeln på ett populärvetenskapligt eve
nemang där de namnkunniga forskarna
Martha Nussbaum, filosof, Carlota Perez,
ekonomhistoriker, och James Robinson,
statsvetare, diskuterar frågan om världen
verkligen blivit bättre, med fokus på våld,
konflikter och sårbarheten i ett globalt sam
hälle. I seminarier och föreläsningar under
hela veckan kommer andra aspekter att tas
upp – folkhälsa, palliativ vård och samhäl
lets roll, liksom framtidens mat, hållbarhet
och hälsopåverkan.
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andra vetenskapsveckan som pågår 24–30
april. Till en populärvetenskaplig konferens
i början av veckan kommer bland andra
den amerikanske forskaren Lawrence Les
sig. Frågor som ska avhandlas är lagstift
ning, normer, affärsmöjligheter och digital
arkitektur. Veckan som helhet fokuserar på
stöttepelarna i det digitala samhället. Vid
flera olika arrangemang diskuteras allt från
yttrandefrihet i elektroniska kanaler och tro
värdighet på webben, till nya tillväxtmark
nader och ekonomisk framgång med infor
mation som handelsvara.
THE AMAZING BRAIN – den fantastiska hjär

nan – är temat för den tredje vetenskaps
veckan som pågår 4–9 september 2017.
Forskare från många olika discipliner – och
länder – diskuterar den kunskapsexplosion
som skett inom hjärnforskningen och som
berör allt från hur barn lär sig språk och hur
vi organiserar skolan, till hjärnans sjukdo
mar. En rad internationella hjärnforskare
medverkar vid ett större öppet evenemang.
Hur hjärnan reagerar på olika typer av
livsmedel, hur man kan träna minnet och
bli bättre på att läsa läxor är annat man kan
fördjupa sig i denna vecka, liksom i hur in
sekters hjärnor ser ut.
FRAMTIDENS INFRASTRUKTURER ÄR temat

för den fjärde och sista vetenskapsveck
an som pågår 16–22 oktober. Då öppnas
flera av Lunds forskningsanläggningar för
allmänheten, exempelvis Humanistlabora
toriet. Lund hyser i dag några av världens
största och mest avancerade anläggningar,
förutom Max IV även ESS, European Spal
lation Source. Anläggningarna speglar de
förändrade villkoren för kunskapsproduk
tionen inom många olika ämnen.
– Den här veckan ligger ett och ett halvt
år fram i tiden. Ett event med inbjudna
specialister på forskningspolitik och forsk
ningsinfrastruktur är planerat, men det finns
fortfarande stort utrymme för inspel och
möjlighet att docka in med egna arrange
mang, säger Carina Jensen.
Vetenskapsveckorna är inte det enda
som planeras under jubileet. Jubileumsåret
LUM NR 3 | 2016

foto: kennet ruona

DET DIGITALA SAMHÄLLET är temat för den

– Jubileet ska stimulera till möten,
säger rektor Torbjörn von Schantz.

Anmäl events till
jubileumsprogrammet!
Planerar du ett event av något slag
under 2017? Ta chansen att komma
med i det tryckta jubileumsprogrammet! Här presenteras såväl
arrangemang som anordnas speciellt för jubileet som universitetets
ordinarie utåtriktade aktiviteter. Till
och med maj månad finns möjlighet
att få med event i detta tryckta program som ska spridas vitt och brett.
Tanken är att locka intresserade till
det digitala jubileumskalendarium
som uppdateras fortlöpande under
hela jubileet.
En hel del av jubileumsårets
programpunkter är spikade, men
nu börjar det alltså bli skarpt läge
för den som vill komma med i det
tryckta programmet och dra fördel
av den uppmärksamhet som jubileet
för med sig.
– Jubileet ska stimulera till möten. Vi vill gärna att de som planerar
arrangemang under 2017, publika
eller internt för forskare, tar chansen att presentera dem inom ramen
för jubileet, säger Lunds universitets
rektor Torbjörn von Schantz.
Den som vill veta mer kan kontakta jubileumskansliet och läsa mer
på www.lu.se/350.

kommer även bjuda på temaveckor kring
kultur, utställningar, föreläsningar, festlig
heter, specialevenemang och mycket mer.
Det fullständiga jubileumsprogrammet
släpps på invigningen den 19 december.
BRIT TA COLLBERG

Nytt sätt att se på
hjärnans egen förmåga efter en stroke
MEDICIN. Efter en stroke uppstår en
inflammation i den skadade delen
av hjärnan. Inflammationen har hittills setts som en negativ följd som
bör motarbetas så långt det går.
Men nu visar det sig att inflammationen också har sina positiva sidor,
och faktiskt kan hjälpa hjärnan att
självläka.
– Det är ett helt nytt synsätt som
bryter med våra gamla föreställningar, säger professor Zaal Kokaia
vid Stamcellscentrum.

Växthusgaser ökar
i takt med välståndet
SOCIALT ARBETE. Måste ett ökat
välstånd leda till större ekologiska
fotavtryck och mer utsläpp av växthusgaser?
– I teorin hade det inte behövt
vara på det sättet men i praktiken
ser det ut så, säger Max Koch, professor i socialt arbete.
För första gången har man i en
studie tagit ett globalt grepp på
sambanden mellan tillväxt, välstånd
och ekologisk hållbarhet. 138 länder
ingår i studien som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften
Global Environmental Change.

Bostadsanpassning
öppnar dörrar
för delaktighet
ARBETSTERAPI. Allt fler människor
med funktionshinder bor och åldras
i sitt eget hem. Delaktighet – att
uppleva och genomföra aktiviteter
i vardagen både i och utanför hemmet – är en viktig faktor för människors hälsa och välbefinnande. Björg
Thordardottir, arbetsterapeut och
doktorand har undersökt relationen
mellan delaktighet och problem i
vardagen. Resultaten presenteras i
hennes avhandlingsarbete.
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Miljöchef Claes Nilén:

– Miljöfrågorna
måste lyftas inom LU
HÅLLBART. LU:s första miljöutredning

med ett helhetsgrepp på alla miljöfrågor har nyligen blivit klar. Den
ligger till grund för en miljöhandlingsplan där universitetsledningen
ska besluta om konkreta, miljöförbättrande åtgärder.
– Vi måste få upp miljön på agendan, säger miljöchef Claes Nilén.
Claes Nilén berättar att grunden är att det
finns ett formellt krav på att det görs en
miljöutredning vart femte år. Tidigare har
den inte alls varit lika omfattande.
– Detta blir en slags nollmätning som ger
oss en bra bild av nuläget. Det har inte gjorts
tidigare, säger han.
Utredningen innehåller en hel del kvan
titativa uppgifter, som exempelvis om en
ergiförbrukning, hur mycket kemiskt avfall
som skapas av de kemikalier som används,
och avfallsvolymer. Men det finns även en

kvalitativ del som lyfter fram olika styrkor,
svagheter, möjligheter och hot som finns i
miljöarbetet. Utifrån detta har man gjort en
klassisk SWOT-analys som utmynnat i en rad
konkreta åtgärdsförslag. Just nu pågår ett
arbete där universitetsledningen ska prio
ritera bland förslagen innan den nya miljö
handlingsplanen träder i kraft 2017.
Claes Nilén berättar att man har förslag
på några inriktningsområden. Dessa är:
tjänsteresor med flyg, att inköp och upp
handling ska innehålla miljökrav, använd
ning och hantering av kemikalier och att
det ska ställas fler miljökrav på nya och om
byggda lokaler.
Utredningen är precis klar, men fortfa
rande återstår ett stort efterarbete. Förutom
de områden som prioriteras av ledningen
ska hela utredningen gås igenom i detalj för
att se vilka resurser som krävs för att genom
föra de många åtgärdsförslagen och vem
som i så fall ska utföra dem.

Några styrkor, svagheter, risker och hot
när det gäller LU:s miljöarbete
STYRKOR: Hög kompetens inom miljöområdet, både inom forskning och förvaltning, i en stor organisation som LU kan små insatser få stora effekter, det finns flera
goda miljöexempel som kan lyftas fram.
SVAGHETER: Omfattande beslutsprocesser, krav på konsensus och i vissa fall problem med att verkställa beslut gör det svårt att driva miljöarbetet framåt, ingen
utredning av miljökonsekvenser görs vid ”större beslut”, förordningen om miljö
ledning i statliga myndigheter följs inte.
MÖJLIGHETER: Leva som man lär, d.v.s. matcha miljöforskning i världsklass med
ett ambitiöst internt arbete, möjligheter till ekonomiska besparingar t.ex. genom
energieffektivisering, lyfta in miljöarbetet i LU:s varumärkesstrategi.
HOT: Risk för framtida myndighetsåtgärder om inte lagkraven följs, EU, Vinnova
och andra finansiärer kan ställa krav på hållbarhet i utlysningar, risk för att varumärket drabbas negativt.
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– LU är en komplex organisation, lagfrå
gorna är många och komplicerade. Det är
ett stort arbete att stödja verksamheten, sä
ger Claes Nilén.
Naturvårdsverket gör varje år en rank
ning av statliga myndigheter och LU ligger
på 33:e plats bland 185 granskade myndig
heter och på plats åtta av totalt 27 lärosä
ten. 32 av myndigheterna är miljöcertifie
rade varav ett universitet och tre högskolor.
Rankningen sker utifrån den rapportering
av miljöarbetet som görs och hur lagar och
regler följs. Claes Nilén säger att det finns
luckor i efterlevnaden, som kan bli bättre
inom LU, men att miljöhandlingsplanen är
ett steg i rätt riktning.
– Som miljöchef tycker jag att det är själv
klart att universitetet ska vara miljöcertifie
rat. Jag har full respekt för att det måste gö
ras ekonomiska prioriteringar, men det är dit
vi måste sträva, säger Claes Nilén, som dock
påpekar att den frågan för närvarande inte
är särskilt levande.
MEN DET FINNS FÖREBILDER inom LU ock

så. Claes Nilén nämner Media-Tryck, som
är miljöcertifierade och Svanenmärkta, och
Hållbarhetsforum vars arbete är betydelse
fullt för att lyfta miljöfrågor både externt
och internt.
För att nå ett bättre resultat behöver
miljöfrågorna lyftas upp på agendan på
alla nivåer i organisationen och finnas med
i beslutsprocessen i form av risk- och kon
sekvensanalyser.
– Miljöaspekterna måste exempelvis be
aktas vid alla beslut om större investeringar,
säger Claes Nilén.
EN ÖKAD MEDVETENHET behövs inte bara

på ledningsnivå, utan även ute i verksam
heten. Det gäller inte bara riskfrågor, utan
även praktiska saker som att det finns möj
lighet att källsortera eller att köpa in ekolo
giskt kaffe – och inte minst att det är tyd
ligt vem som ansvarar för att det blir gjort.
– Det handlar om vilken profil Lunds uni
versitet vill ha. Ett trovärdigt miljöarbete ska
genomsyra hela organisationen.

												

JONAS ANDERSSON
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Lars Erik Edholm ser sin insats i Mentlife som filantropisk.

Sandra Capellera Garcia och hennes mentor Michael Wilsterman.

MentLife öppnar dörrar
till företagens forskningsavdelningar
– Alla kan inte bli professorer, och
då är det bra att veta hur man gör
för att få ett jobb i industrin.
Det säger Sandra Capellera
Garcia, doktorand i stamcellsbiologi
och med i nätverket MentLife som
verkar för nära relationer mellan
industri och vetenskap.
Nätverket inriktar sig på doktorander som
är intresserade av en karriär utanför aka
demien. Det startades 2013 av bland an
dra Lars Erik Edholm, analytisk kemist med
ett förflutet både på LTH och Astra under
många år då han samtidigt var adjungerad
professor vid Lunds universitet. Han fick
idén till MentLife efter att ha varit med i
LTH:s mentorsnätverk PLUME.
– Jag tycker att det är en sådan god tanke
att hjälpa duktiga studenter ut i näringslivet
och jag har många kontakter och kollegor
i industrin.
En av kollegorna är Michael Wilsterman,
organisk kemist utbildad vid LTH med ett
brett förflutet inom läkemedelsindustrin
och som nu är verksamhetschef för Klinisk
kemi på Region Skåne. Han ingår i Ment
Life och är Sandra Capellera Garcias mentor.
– Jag hade själv ingen aning om hur det
fungerade ute i industrin när jag pluggade,
LUM NR 3 | 2016

säger han, och tycker att det känns menings
fullt att få öppna dörrarna för doktorander
na till företagens forskningsavdelningar.
Det är Sandra Capellera Garcia tacksam
för. Hon forskar inom biomedicin och kom
mer från Barcelona och har varit i Lund i tre
år. Hon har sin pojkvän i Danmark och bor
där, men är särskilt intresserad av stamcells
biologi och då är det Lunds universitet som
gäller, berättar hon.
– Jag trivs jättebra med stamcellsgrup
pen här. Men jag kände att jag saknade
kunskap om hur forskning bedrivs inom in
dustrin. Genom MentLife får jag §§§§§§ett
alternativ till postdoc, ett annat nätverk med
nya kontakter och lär mig hur industrin här
fungerar och hur man söker jobb.
UNDER DE DRYGA TVÅ ÅR som MentLife va

rit igång har man haft först 12 och nu 14
mentor-mentee-par som träffas minst en
gång i månaden. Tre gånger om året träf
fas hela nätverket med alla mentorsparen
för uppföljning och nätverkande. Medicon
Village upplåter sina lokaler och faciliteter
för detta och där träffas också styrelsen för
MentLife en gång i månaden.
– Av säkerhetsskäl ska vi inte vara för
många när vi gör studiebesök på olika före
tag. Men vi vill gärna ha mycket folk till våra

seminarier då det också ges tid och plats för
mingel, säger Lars Erik Edholm.
Seminarierna hittills har bland annat
handlat om forskning och trender inom
läkemedelsindustrin och om hur man söker
jobb och skriver cv.
LARS ERIK EDHOLM ser sin och mentorernas

insats som filantropisk – även om det till viss
del också handlar om att jaga talanger till i
första hand den svenska industrin för läke
medel, bioteknologi och medicinsk teknik.
– Men det är verkligen inte allt, säger
han. Och vi är inte heller bara ett industrinät
verk, utan även ett vetenskapligt nätverk.
MentLife får visst ekonomiskt stöd från
Apotekarsocieteten och från Vinnova via
IVAs projekt Mentor4Research.
– Vi är också angelägna om support från
fakulteterna och har det nu också från na
turvetenskap, medicin och LTH, säger Lars
Erik Edholm och berättar att man gjorde en
utvärdering bland nätverkets medlemmar i
fjor och fick 99 procents nöjdhet.
TEXT: MARIA LINDH
FOTO: GUNNAR MENANDER

FOTNOT: Ansökan om att delta som mentee
i MentLifes program 2016–17 öppnar den 15
april och sista ansökningsdag är den 1 juni.
För mer information: www.mentlife.se
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Hållbarhet handlar också om att skapa rum för möten mellan människor, framhåller Viktor
Öwall. ill: carl elgenstierna

LTH:s rektor
vill göra campus mer
attraktivt och hållbart
HÅLLBART. LTH:s rektor Viktor Öwall

har föreslagit att LTH ska bli ett
hållbart campus – och en arbetsgrupp som ska staka ut vägen dit
har bildats.
Men något pekpinneprojekt med
fokus på sopsortering är inte att
vänta, framhåller Viktor Öwall.

LTH:s
rektorViktor
Öwall
foto:
charlotte
carlberg

Den smutsiga damm som kallas sjön Sjön
och som ligger mitt på LTH:s campus borde
renas – och med kunskaper inom vatten
rening skulle ju LTH kunna göra jobbet.
Så gick tankarna hos LTH-rektorn när
han i december tog del av projektpresenta
tioner som hölls av studenter vid det inter
nationella masterprogrammet Sustainable
Urban Design, SUDes, och blev inspirerad
12

att satsa på ett hållbart campus.
– Studenterna hade jobbat med LTH:s
campus som en del i sin utbildning i hållbar
stadsgestaltning och jag tyckte att det var
roligt att se, så jag pratade om det här initi
ativet med Peter Siöström, som är förestån
dare vid SUDes och universitetslektor vid In
stitutionen för arkitektur och byggd miljö.
Visionen för ett hållbart campus är ännu

inte formulerad – ett första möte inom den
nyskapade arbetsgruppen hölls i slutet av
april. Men som Viktor Öwall ser det blir det
inte bara ”gröna” lösningar och effektiva
byggnader i fråga om energi och ekonomi.
– Hållbarhet handlar också om att skapa
rum för möten mellan människor.
Enligt Viktor Öwall upplevs LTH:s cam
pus som tomt och ödsligt under mörka vin
terkvällar, men också under sommaren. Frå
gan för framtiden, menar LTH-rektorn, är hur
hela campus kan utvecklas till en levande mil
jö och en integrerad stadsdel i Lund.
– Många känner att campus varken är
tryggt eller gästvänligt. Det vill vi förändra.
Vi vill visa vad som går att uppnå. Området
kring sjön Sjön och Helsingkronas nybygge
har ju blivit fantastiskt och på det spåret vill
jag fortsätta. Jag är övertygad om att vi som
verkar här behöver träffas mer, och det gäller
inte bara LTH utan även universitetet i stort.
DETALJERNA KRING hur mötesplatser och

byggnation ska utformas är inte klara, men
några punkter funderar Viktor Öwall själv
på att driva. Området mellan E- och V-huset
och Ideon är tråkigt, en stor parkeringsplats.
Så ska det inte behöva se ut, menar han.
– Vid amerikanska universitet är fakul
tetsklubben ofta ett ställe där man äter och
träffas. Så en fråga är om och hur vi kan ak
tivera fakultetsklubben här på LTH.
Enligt Viktor Öwall kan LTH visa vägen för
övriga samhället genom att ta del i debatten
om den vida frågan om hållbarhet och prak
tiskt visa vad som är möjligt att genomföra.
– Det ligger någonstans i tredje uppgif
ten eller samverkansuppdraget. På LTH har
vi arkitektur, vi har byggsidan, vi har kun
skap om vattenrening. Och vi har ju en fin
park som borde utnyttjas av många – kan
ske ska vi ordna sommarkonserter på LTH?
Det är en profilfråga för oss att göra områ
det levande och mer hållbart.
Peter Siöström har ägnat sig åt forskning
och undervisning kring hållbar stadsgestalt
ning och är sammankallande i den arbets
grupp som ska ta fram en färdplan för ett
hållbart campus. Han menar att en intres
sant fråga är hur staden utformas och struk
tureras för att uppnå det som kallas livabi
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lity, alltså en rik och varierad miljö att leva
och verka i.
Enligt Peter Siöström är en förutsättning
för ett hållbart LTH-campus att utformning
en av det publika rummet håller hög kvalitet.
– Stråk, platser och parkrum måste för
bättras och utformas på ett skickligt sätt.
Kvalitet måste gälla i allt från det strukturel
la greppet ner till gestaltningen av enskilda
platser och till materialdetaljer. En möjlig väg
för LTH:s del är att de egna verksamheterna
exponeras mer och att nya bostäder byggs
för att tillföra en annan typ av byggnader
som ger liv och rörelse under hela året. Hur
den omkringliggande staden kan integreras i
större omfattning är också viktigt, säger han.
När campus kallas hållbart – får LTH:s an
ställda då fortsätta att flyga i tjänsten och
köra bil till jobbet?
Rektor Viktor Öwall funderar en kort
stund och säger sedan:
– Ja. Det är klart att vi alla ska tänka ige
nom de val vi gör, och vi kan nog bli mer
medvetna till mans. Jag kan också göra mer
medvetna val. Men det här är inget pekpin
neprojekt. Det handlar inte bara om sopsor
tering, utan om campusutveckling i stort.
TIINA MERI

ARBETSGRUPP
FÖR HÅLLBART CAMPUS
I arbetsgruppen som ska ta fram
en färdplan för ett hållbart campus ingår från LTH:s sida Louise
Lövenstierne, universitetsadjunkt
vid Institutionen för arkitektur
och byggd miljö som i tre månader
undersöker vad LTH bör ta sig för,
Peter Siöström, universitetslektor
vid Institutionen för arkitektur och
byggd miljö, Andreas Svensson,
infrastrukturansvarig, rektor samt
studentrepresentanter.
I arbetsgruppen ingår även
Tomas Ringdahl, regiondirektör för
Akademiska Hus i region Syd, Åsa
Bergenudd, sektionschef vid LU
Byggnad och Cecilia Hansson, översiktsplanchef vid Lunds kommun.
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Medfak tar fram
strategi för nya tjänster
Medicinska fakulteten har stora
externa anslag men jämförelsevis små egna medel. Då blir det
viktigt hur dessa används vid
finansieringen av nya tjänster.
Det bör ske enligt en genomtänkt strategi, menar fakultetens
ledning.
Idag äskar fakultetens sex prefekter
pengar till nya tjänster en gång om året.
Vid fakultetsstyrelsens budgetmöte på
hösten behandlas dessa var för sig, utan
någon samlad, övergripande bedöm
ning av deras betydelse för fakulteten
på lång sikt.
Med en obegränsad ekonomi hade
detta varit ett mindre problem. Men ef
tersom ekonomin är begränsad, och fa
kultetens kostnader ökar snabbare än
anslagen från staten, måste man prio
ritera.
Det är bakgrunden till en nyligen
tillsatt utredning om Medfaks kompe
tensförsörjning på tio års sikt. En arbets
grupp ledd av vicedekan Anna-Maria
Drake ska kartlägga inom vilka forsk
ningsområden dagens professorer och
lektorer hör hemma, var det finns luckor
och vilka viktiga områden som bör prio
riteras för nya tjänster.
– När en professor avgår är det ju inte
säkert att det lediga tjänsteutrymmet
ska fyllas med exakt samma innehåll.
Man kanske hellre bör satsa på något
annat där man ser både behov och stora
framtidsmöjligheter, säger hon.
Anna-Maria Drake understryker sam
tidigt att tillsättningarna ska göras i sam
råd med prefekterna. Fakultetsledningen
vare sig vill eller kan köra över sina pre
fekter, utan hoppas nå en samsyn kring
kommande strategiska prioriteringar.

Arbetet blir inte enkelt, för det är
många hänsyn som ska tas. Bara inom
forskningen finns ju olika områden som
alla vill ha sitt: grundforskningen, den
kliniska forskningen och den hälso
vetenskapliga forskningen. Fakultets
ledningen måste också tänka på utbild
ningens och sjukvårdens behov, liksom
strävandena efter tvärvetenskaplighet,
innovation och samverkan med sam
hället.
Den stora generationen 40-talister
gör att det blir relativt stora pensions
avgångar de närmaste åren. I år går 10
professorer i pension, året efter 14. Fram
till år 2022 väntas 66 av fakultetens nu
omkring 170 professorer gå i pension.
Det ger ovanligt stora möjligheter för
ledningen att slå in på nya vägar, om
man nu kommer fram till att det är vad
man vill göra.
Utredningen ska vara klar redan till
fakultetsstyrelsens sammanträde den
1 juni. Så snabbt tror inte Anna-Maria
Drake att några nya prioriteringar kan
bli klara.
– Det vi hoppas kunna lägga fram är
förslag till en organisation och en pro
cess som ska möjliggöra bra beslut i
framtiden. Det kan till exempel innebä
ra olika rekryterings- och bemannings
grupper för olika områden, säger hon.
Utredningen ska också ta fram en
mall som prefekterna ska använda när
de äskar pengar till en tjänst. Tanken är
att det ska bli tydligare vilka förväntning
ar och mål institutionen har för tjänsten.
Att ersätta en pensionerad professor
med en annan med samma inriktning
ska fortfarande vara möjligt, men ska i
så fall kunna motiveras inom ramarna för
fakultetens övergripande strategi.
INGEL A BJÖRCK
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Julie Andrews som den
flygande nanny Mary
Poppins i filmen från
1964. foto: rex

Barnflickans
återkomst

Barnflickan är tillbaka i svenska familjer. Inte
som ersättning men som komplement till förskola
och fritids. Hon trollar bort stress och konflikter
i hem där båda är i karriären. Resultatet är ökad
jämställdhet för föräldrar som har råd att betala.
14

E

fter att rutavdraget infördes 2007
har en marknad för privat barn
omsorg i hemmet vuxit fram. I
övre medelklassområden i stör
re städer är det i dag ganska vanligt att ha
barnflicka.
– Medelklasskvinnorna vill göra karriär
i lika hög grad som männen. För att slippa
stressa och belasta äktenskapet med gräl
om vardagspusslet så anlitar man en barn
flicka, säger sociologerna Sara Eldén och Te
rese Anving.
De har intervjuat närmare trettio föräld
rar och ett tjugotal barn i åldrarna fem år
och uppåt. De har följt och intervjuat tjugo
fem barnflickor – både anställda i svenska
”nannyföretag” och au pairer huvudsakli
gen från Östeuropa – liksom ett antal före
tag och au pair-förmedlingar.
Mindre stress är den stora vinsten. För
äldrar kan jobba över med gott samvete –
barnen blir ändå hämtade tidigt från för
skola eller fritids.
– Det är skönt, som någon förälder sa,
att komma hem framåt kvällen och mötas
av barn som hunnit äta och sitter uppkrup
na i soffan…
Men det handlar inte bara om att ”köpa
sig barnvakt” understryker flera föräldrar.
De ser det som en bonus att ha någon som
vidgar barnens vyer, genom en au pair från
ett annat land får de kanske till och med yt
terligare ett språk.
– Vissa föräldrar lägger upp ambitiösa
program för vad barnflickan ska göra med
barnen – de vill maximera barnens ”kvali
tetstid” – och har tydliga regler för exem
pelvis hur mycket barnen får sitta framför
dataskärmen.
OM BARNFLICKA är en stor vinst för föräld

rarna – hur är det för barnen? Resultatet är
inte lika entydigt. Det vågar forskarna säga,
även om de inte är färdiga med analysen.
– Det är svårt att få tillgång till att inter
vjua barn, och därför saknas ofta barnens
perspektiv i forskningen. Det finns starka
föreställningar om att barn antingen säger
”sanningen” eller att de ljuger, eftersom de
befinner sig i beroendeställning.
När Sara Eldén och Terese Anving nu in
tervjuat barn så är det med en metod som
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Sociologerna Sara Eldén och Terese Anving
studerar fenomenet
barnflickans
återkomst i
svenska övre
medelklassfamiljer.
FOTO: BRITTA
COLLBERG

för sexuella trakasserier, blivit utslängda på
gatan eller fått tvätta fönster i minusgrader…
Det ser olika ut i familjerna, säger fors
karna. Många är engagerade och noga med
att deras au pair ska få rejält kulturellt utbyte
av sin tid i Sverige.
– Men även i bra familjer är det vanligt
att au pairer arbetar mycket övertid, utan att
kanske kunna tala om det och få betalt…
Barnflicka är en nygammal företeelse
som gör come back, med hjälp av rutavdra
get. Är rut ett hot mot välfärdsstaten?
– Det är en utmaning, eftersom det ger
nya möjligheter för vissa, men slår indirekt
mot andra. Vi har bara en enda ensamstå
ende förälder i vår undersökning.
ATT HA BARNFLICKA handlar om jämställd

utvecklats av Sara Eldén, och som rönt in
ternationell uppmärksamhet.
– Istället för att intervjua barnen direkt så
låter vi dem rita upp sin dag på ett papper.
På det viset kan vi få fram mycket mer och
synliggöra både vad de faktiskt gör och hur
de upplever det, säger Sara Eldén.
Generellt är de barn mest positiva som
har samma barnflicka under en längre pe
riod. De vars barnflickor bytts ut ofta är inte
lika entusiastiska.
– Vissa familjer har en och samma au pair
ända upp till tre år. Då har barnen chans att

sociala medier, Svenska kyrkan och andra
verksamheter som möter dessa flickor i Sve
rige har forskarna ändå fått en bra bild och
hittat flickor att intervjua.
AU PAIRERNA HAR FÅTT SKRIVA dagbok och

forskarna har sedan följt dem i vardagen och
intervjuat dem utifrån det som de skrivit ner.
– Det gav dem möjlighet att reflektera
över jobbet och sina egna känslor på ett an
nat sätt än om de bara redogjort för sina
sysslor i efterhand.
Att vara au pair handlar inte bara om att

”Med barnflicka köper man sig jämställdhet
inom äktenskapet men har abdikerat från
jämställdhetsidealet, att dela lika i vardagen.”
knyta an till personen. Om det är nya barn
flickor hela tiden lär sig däremot barnen att
inte komma för nära, vilket kan upplevas
som problematiskt.
Det var enkelt för forskarna att hitta
barnflickor som förmedlas av de svenska
nannyföretagen, men svårare att lokalisera
utländska au pairer, särskilt sedan flera öst
europeiska länder kommit med i EU och vi
sumkravet försvunnit.
De flesta au pairer rekryteras via nätet.
Liksom andra fenomen inom den nya del
ningsekonomin är det svårt att överblicka
hur utbrett det är med au pair, men genom

hämta barn på dagis, utan är ett emotio
nellt omsorgsarbete. Hur är det att hantera
ett barn som flippar ut? Hur klarar man att
styra sin egen kärlek till barnen, så man inte
kommer för nära och uppfattas som en kon
kurrent till föräldrarna? Hur gör man för att
få barnen att bli särskilt glada när mamma
och pappa kommer hem?
– Många tycker jobbet är kul och känner
sig uppskattade. Samtidigt är arbetsvillkoren
inte optimala. Det framkommer ofta indirekt,
genom berättelser om andra au pairer. De
själva har det bra, säger de, men au pairer
som de känner eller hört talas om har utsatts

het, sammanfattar forskarna. Det uppnås
inom familjer som har råd med den här hjäl
pen men innebär ett avsteg från likhetsprin
cipen.
– Det är uppenbart att det i många famil
jer fortfarande uppfattas som kvinnans hu
vudansvar att klara omsorgen om barnen.
Med barnflicka köper man sig jämställdhet
inom äktenskapet men har abdikerat från
jämställdhetsidealet, att dela lika i vardagen.
Att fler har barnflicka visar en ökad ac
ceptans och förändrade värderingar som
också speglar kraven i arbetslivet. Kvinnor
kan inte jobba 50–60 timmar i veckan utan
back up. Med barnflicka slipper de vabba…
– På vissa arbetsplatser förväntas det till
och med att kvinnor ska ha barnflicka som
back up. Och precis som städning ibland er
bjuds som anställdförmån, så finns bland de
intervjuade faktiskt de som fått barnflickan
bekostad av sin arbetsgivare, berättar Sara
Eldén och Terese Anving.
I slutet av nästa år hoppas de vara klara
med sin studie. Intresset för den är stort, inte
minst internationellt.
– Vi samarbetar med forskare i Östeuro
pa, där också allt fler skaffar barnflicka och
med samma argument som här. Men våra
kollegor i öst har svårt att förstå att svenska
föräldrar väljer att både ha barnflicka och
att samtidigt betala för att ha kvar barnen
inom den offentliga barnomsorgen av, som
de säger, pedagogiska skäl och för den so
ciala fostran.
BRIT TA COLLBERG
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Modevetaren Philip Warkander
har samarbetat med Åhléns i en
uppmärksammad kampanj.

Var går klädgränsen?
Finns det kläder som du känner att du inte längre kan ha på dig på
grund av din ålder?
Sveriges första doktor i modevetenskap Philip Warkander har i samarbete med Åhléns gjort en uppmärksammad kampanj om klädstil,
åldrande och identitet.
16

												

LUM NR 3 | 2016

N

är Åhlens kontaktade honom
för sin nya kampanj som de vil
le skulle handla om att med
vetandegöra normer som på
verkar ålder och klädstil, föreslog Philip
Warkander, som är skolad i den etnologis
ka forskningstraditionen, att de inte skulle
tala till människor utan med folk genom att
helt enkelt fråga brukarna vad de känner om
klädstil och ålder.
Han genomförde sedan en undersök
ning som bestod av 40 intervjuer med Åhl
éns medlemmar, från 35 år och uppåt och
tio procent män. Resultatet blev sedan grun
den för företagets kampanj ”Gränslöst. Har
kläder åldersgränser?”.
Känslan av att behöva ändra klädstil och
att dölja kroppen i takt med att den åldras
för att man inte längre känner sig bekväm
med samma kläder, var en av de domine
rande trenderna i svaren.
MEN DET MOTSATTA FANNS OCKSÅ. En del

ÖVERGÅNGARNA FRÅN exempelvis ung

domslivet till yrkesarbetande, eller till att
bli förälder och sedan pensionär manifes
terar sig ofta genom att man anammar en
ny klädstil.
– Det är som en ritual där man lägger av
sig det gamla livet och tar på sig det nya,
menar Philip Warkander.
Hans funderingar kring övergångarna
ledde också till att Åhléns gjorde en kvanti
tativ undersökning som tittade på när folk
LUM NR 3 | 2016

Exempel på hur
Åhléns omsatte Philip
Warkander resultat i
en kampanj med
äldre modeller.

”Övergångarna från exempelvis ungdomslivet
till yrkesarbetande, eller till att bli förälder och
sedan pensionär manifesterar sig ofta genom att
man anammar en ny klädstil.”
tror att det inte längre är rätt att bära exem
pelvis kort kjol eller ha baseballkeps.
Hur stora dessa passager kan upplevas
kan variera mellan generationer. För 30- och
40-talisterna innebar övergången till yrkesli
vet ofta ingen större förändring i klädstil, ef

tersom man redan klädde sig propert i kost
ym eller dräkt, medan övergången till att
bli pensionär var betydligt tuffare för dem.
Kvinnorna som kanske klätt sig i klänning
hela livet tog då plötsligt på sig byxor för
att det var bekvämt men undrade samtidigt,
17
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berättade att när de nu var medelålders
kändes det plötsligt okej att klä sig figurnä
ra, eller att strunta i vilket jeansmärke man
köpte. De menade att deras ungdom hade
präglats av stor osäkerhet med ett starkt be
hov av gruppidentitet.
– Så i det fallet innebar åldrandet ett
slags frihet. Likaväl kunde en god karriär ge
en ökad social säkerhet som gav sig uttryck
et i självförtroendet att våga bära färgstarka
och exklusiva kläder. Så åldrandet framträ
der som en väldigt individuell berättelse, det
finns olika ingångar till åldrande och det kan
också vara väldigt motsägelsefullt, berättar
Philip Warkander.

t

”Att så här när modevetenskapen fyller tio år kunna
visa på ämnets praktiska betydelse och på det sättet
legitimera dess berättigande känns ju extra roligt.”
kanske med sorg i hjärtat, om de inte längre
skulle få någon anledning att köpa några fi
nare kläder.
I EN AV INTERVJUERNA med en medelålders

I kampanjen nämns modellerna med
namn och ålder. Många har uppskattat att den har synliggjort äldre
människor.

blond proper tjej, uppväxt på 80-talet, fram
kom att hon upplevt övergången till yrkesli
vet som svår eftersom hon var var så kallad
svartrockare. Hon menade att hon fortfa
rande var en svartrockarsjäl på insidan.
– Detta är ju också mycket intressant: att
det yttre och det inre inte alltid korrelerar,
vilket vi ofta som betraktare tror, berättar
Philip Warkander.
Mottagandet av kampanjen har varit
överväldigande, menar Philip Warkander.
Många har hört av sig till Åhléns och ho
nom och tackat för kampanjen och för att
den synliggjort äldre människor. Han berät
tar att kampanjen är en del av en långsiktig

satsning som företaget gör för att förändra
synen på kläder och åldrande, vilket också
passar de målgrupper man vänder sig till.
– Mode har ju en exkluderande meka
nism i sig själv och kan man istället jobba på
ett annat sätt med en inkludering så sover
man kanske bättre om natten, säger Philip
Warkander.
Han menar också att om akademin kan
bidra till förändring inom industrin, genom
exempelvis förändring av normer eller syn
liggörande av stereotyper så fyller ju också
akademin sin funktion i samhället.
– Att så här när modevetenskapen fyller
tio år kunna visa på ämnets praktiska bety
delse och på det sättet legitimera dess be
rättigande känns ju extra roligt, säger han.
TEXT: GISEL A LINDBERG
FOTO: GUNNAR MENANDER

Finns det några kläder du inte skulle ta på dig på grund av din ålder?
Isabella Grujoska,
35 år

Susanne Ewert,
65 år

Charlotte Tornbjer,
46 år

– Jag tycker inte
att jag har så stora
begränsningar i vad
jag tar på mig. Ena
dagen kan jag vara
streetklädd med baggy byxor och sneakers
för att nästa dag ha
en mer strikt klänning. Däremot kommenterar andra när jag har håliga jeans och då
frågar de mig om jag verkligen ska ha det.
Jo, förresten, jag skulle inte ha magtröja
på mig, inte utan att ha något som täcker
magen under eller t.ex. ett par snickarbyxor över. foto: susanne ewert

– Jag har svårt för
korta kjolar och vill
helst att de ska gå
till knät. Sedan gillar
jag inte klädesplagg
som är för urringade.
Håliga jeans skulle jag
inte heller ta på mig.
Det passar mer på unga människor. Däremot skulle jag kunna ha snickarbyxor för
det tycker jag är fint i rätt miljö t.ex. på
kolonin. Tights under en kjol vet jag inte
om jag skulle ta på mig, men då handlar
det nog mer om en stil jag inte gillar.
foto: jenny loftrup

– Jag tycker inte att
det är så snyggt med
lårkorta kjolar längre.
Men det handlar
väldigt mycket om i
vilket sammanhang
man bär dem: rätt
kläder på rätt plats.
Om jag går ut kan jag ha en urringad
topp, men jag skulle inte ha det på jobbet.
Vissa saker har det tagit mig lång tid att
förstå, t.ex. att jag inte passar i byxor med
hög midja för att jag har för kort liv. Det
skulle jag inte ta på mig idag.
foto: susanne ewert
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listan.
I dagarna presenterades rapporten ”Värdegrundsarbete i akademin – med erfarenheter från
Lunds universitet”. Rapportens redaktörer Tomas
Brage och Inger Lövkrona listar här fem skäl till
varför en egen värdegrund är väsentlig för ett universitet, trots att det redan finns lagar på området.

Fem skäl till varför
en egen värdegrund
är viktig för ett universitet
1

Diskrimineringslagen är bra – men den har hål.
Exempelvis täcker den inte in social bakgrund som en
orsak till diskriminering och den har ett fokus på individuell diskriminering, och berör inte den strukturella diskrimineringen. Värdegrunden kan således förstärka och komplettera lagen – inte minst arbetet med breddad rekrytering.

2

En värdegrund ska omfatta kärnan i det som är vår verksamhet och den måste förankras, diskuteras och problematiseras.
Övriga planer och lagar täcker in det mesta som ett universitet är
skyldigt att uppfylla: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service.
Men om man inte jobbar med begreppen så att de berör och förankras så riskerar de att uppfattas som tomma ord och floskler.
Meritokratin kan spela jämställdheten ett spratt.
Den meritokratiska principen, som styr de akademiska
värdena, kommer ibland i konflikt med till exempel jämställdheten som är lagstadgad – här behövs ett värdegrundsarbete för att förtydliga och jämka samman de två principerna.

3

En egen värdegrund är ett stöd för verksamheten inåt,
och utåt signalerar den vad verksamheten stödjer.
När något ”skaver” är det viktigt att ha en tydlig värdegrund och ett starkt värdegrundsarbete att luta sig mot. Av
de akademiska värdena är forskningens frihet lagstadgad – inte
den akademiska friheten. Det är därför viktigt att inåt och utåt
synliggöra andra akademiska värden såsom integritet och kvalitet samt hur dessa förhåller sig till lagar och förordningar.

4

Värdegrunden måste vävas in i den strategiska planen.
Den strategiska planens visioner och mål ska stödja arbetet vid universitetet och en väl genomtänkt och förankrad värdegrund har här en viktig funktion att fylla.

5
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Tomas Brage och
Inger Lövkrona.
foto: gunnar menander
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BILDEN OVAN: Prefekt Tore Hägglund talar vid exjobbsjubileet. VÄNSTRA BILDEN NEDAN: Anders Robertsson inspirerade Sandra Collin att
skriva ett exjobb inom robotik. HÖGRA BILDEN NEDAN: Eva Westin, Ingrid Nilsson, Shorok Zoubi, Mika Nishimura och Monika Rasmusson hjälpte till med det praktiska under firandet.

Sammansvetsad institution
firade tusende exjobbet
Hur kan en institution bli en framgångssaga och hur ska den kunna fortsätta? Får
vi tro röster från Institutionen för reglerteknik – som i april firade exjobb nummer
tusen – är det avgörande att bevara god sammanhållning, en alldeles lagom stor
enhet och att fortsätta locka människor med viljan att pröva och uträtta saker.
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ika Nishimura är institu
tionsadministratör vid en
enhet som kan stoltsera
med en ganska anmärk
ningsvärd proportion mellan antalet exa
mensarbeten och avlagda doktorsexamina.
För två år sedan, när Mika Nishimura var
nyanställd vid Institutionen för reglertek
nik, firade kollegorna att 100 doktorsav
handlingar tillkommit under de 50 år som
institutionen funnits, och i början av året
såg institutionen att siffran 1 000 godkända
exjobb närmade sig.
– Jag föreslog att vi skulle göra något,
så jag utsågs till projektledare för firandet.
Det är kul att vi har lyckats nå ett visst an
tal, ett antal som inte många institutioner
kan uppnå. Vi firar för att visa upp arbetet,
också för utomstående och för de andra
på LTH vill vi visa att vi har väldigt duktiga
studenter.
MIKA NISHIMURA är den som tar hand om

studenterna när de under ett halvår ska ut
föra sina examensarbeten vid universitetet
eller något företag – hon följer exjobben
från ax till limpa, ser till att studenterna till
slut får tillbaka tryckta rapporter och blir re
gistrerade.
På frågan om vad hon tror är förklaringen
till att Reglerteknik har sådan framgång när
det gäller att få fram godkända exjobb och
doktorsavhandlingar svarar hon:
– Alla har olika teorier. Jag tror att det
handlar om att vi drar till oss de nyfikna och
entusiastiska. Här finns inga negativa männ
iskor som säger att de inte orkar eller att ing
et är kul. Vår institution är som en magnet,
den drar hit personer som har lust att pröva
och göra saker. De vill komma hit – och det
började redan för 50 år sedan. Jag måste
säga, här finns inga tråkiga människor.
TORE HÄGGLUND, prefekt och professor vid
institutionen, ger en annan förklaring:
– Ett skäl till att vi har varit framgångsrika
är att vi har fått lov att förbli den lagom stora
enheten, med omkring 50 forskare. En an
nan förklaring är att vi inte har olika forskar
grupper, utan är organiserade som en enda
grupp. När det har varit ont om pengar för
LUM NR 3 | 2016

någon eller några har vi varit lojala och stöt
tat med fakultetsmedel.
Om det finns en farhåga att framgångs
sagan inte ska kunna fortsätta handlar den
om just sammanhållning, menar Tore Hägg
lund.
– Jag tror att det är viktigt att vi får be
hålla den här lagom stora gruppen, att vi
ska undvika splittring och sammanslagning
ar. Vi har en god stämning där alla träffas
och fikar tillsammans. Väldigt stor roll spelar
också vår TA-personal, de är i sig ett sam
mansvetsat gäng.
PRECIS SOM INSTITUTIONENS LÄRARE träf

fas varje måndag har den tekniska och ad
ministrativa personalen möten varje vecka.
– En lärdom som jag tror att andra in
stitutioner kan dra nytta av är att TA-per
sonalen ska vara med på möten och kick
offer. Vi har en effektiv enhet, de är väldigt
duktiga. Vi har alltid haft bra TA-personal,
och jag vill säga att de är ett viktigt kitt på
vår institution.
Sandra Collin – vars exjobb blev nummer
tusen och som alltså var huvudperson un
der firandet – ger ännu en ledtråd till hur
institutionen kunnat få ett epitet som ”ex
jobbfabrik”.
Att hon för sitt exjobb valde området ki
nematisk kalibrering berodde på en enga
gerad lärare:
– Från början var det Anders Robertsson,
professor i reglerteknik, som fick mig att bli
intresserad av robotik. Jag gick en kurs som
heter Tillämpad robotteknik där han var en
motiverande lärare. Han brinner för robo
tik och när han föreläser vill han att alla ska
förstå. På grund av mitt nyfunna intresse för
robotik och att exjobbet närmade sig kon
taktade jag honom, och han ordnade så att
jag fick träffa Klas Nilsson, lektor vid LTH och
en av grundarna till Cognibotics.
Sedan september arbetar Sandra Collin
heltid just på Cognibotics.
Så hur ska hon själv fira exjobb och ex
amen?
– Det ska bli en släktfest i juni på min
mammas gård.
TEXT: TIINA MERI
FOTO: GUINNAR MENANDER

Naturligtvis ska det tusende exjobbet
firas med tårta!

REGLERTEKNIK
Reglerteknik kallas ibland för den
dolda tekniken (the hidden technology), eftersom den finns överallt
omkring oss utan vi tänker på det.
Reglerteknik handlar om att få
processer att automatiskt uppföra
sig på önskat sätt. Den engelska
benämningen ”automatic control”
beskriver bättre vad ämnet handlar
om.
Farthållare för bilar och autopiloter för flygplan och fartyg är
exempel på reglerteknik. Temperaturreglering av lokaler är ett annat
exempel.
I en processindustri finns ofta
tusentals regulatorer som ser till
att tryck, flöden, koncentrationer,
nivåer och temperaturer kontrolleras.

SANDRA COLLINS
EXAMENSARBETE
Sandra Collin gjorde sitt exjobb
inom ramen för en civilingenjörsutbildning i maskinteknik med
inriktning på mekatronik, som är
en kombination av discipliner inom
mekanik, elektronik och datavetenskap. Under exjobbet på företaget
Cognibotics vidareutvecklade hon
en metod för robotkalibrering.
Roboten fästs i den ena änden av
en dubbelledad stång som i sin tur
fästs i marken. Eftersom lederna i
båda ändarna av stången är rörliga
går det att begränsa robotens rörelsemönster och hitta den riktiga
geometrin för roboten.

21

Professorn i socialt arbete Hans Swärd:

– Tiggeriförbud
har aldrig löst problemet
Gåvor i handen cementerar inte fattigdom.
Det menar Hans Swärd, professor i socialt
arbete, apropå att regeringens samordnare för
utsatta EU-medborgare avråder från att ge pengar
till tiggare. Hans Swärd vill sätta dagens tiggeridiskussion i ett historiskt perspektiv.

Uttrycket ”Allmosan dödar, arbetet ger liv”
förekom i debatten mot slutet av 1800-ta
let. Med detta försökte man avskräcka all
mänheten från att ge pengar till tiggarna.
– Vid stora förändringar och kriser i sam
hället har antalet fattiga ökat och därmed
tiggeriet, säger han. Lösningen har alltid le
gat i strukturella reformer. Inte i ökat stöd
till välgörenhetsorganisationer eller att man
försöker bli av med tiggarna genom förbud
eller genom att sluta ge dem pengar.
När urbaniseringen ökade mot slutet
av 1800-talet slogs gamla strukturer sön
der och vid missväxt och ekonomiska kriser

Ska man ge till tiggare
eller inte? Meningarna går isär.
foto: cylonphoto /shutterstock
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drevs många fattiga ut på vägarna för att
tigga. Bland annat hade man ändrat i 1871
års fattigvårdsförordning så att kommuner
inte längre hade samma skyldighet att hjäl
pa de fattigaste.
Den gången var det genom viktiga re
former mot fattigdom, såsom allmän pen
sionsförsäkring och hjälp åt ensamstående
mödrar, som man fick bort tiggarna från ga
torna, menar Hans Swärd.
Nästa gång hela Europa såg en stor ök
ning av fattiga människor var på 30-talet
i den ekonomiska krisens spår. I Tyskland
startade nazisterna en kampanj, den s.k.
Tiggarveckan, för att få bukt med tiggeriet
i Tredje riket. I kampanjen talade man om att
”stoppa det organiserade tiggeriet”, ”yrkes
tiggarna är en plåga” och att ”tiggarna har
pengar och behöver inte tigga”.
I SVERIGE HÖRDES OCKSÅ RÖSTER om tigge

riförbud men staten skapade offentliga arbe
ten, arbetslöshetskassor och arbetsförmed
lingar i olika former och tiggeriet blev därför
ingen stor fråga här. Mer långsiktigt, under
efterkrigstiden, infördes stora välfärdsrefor
mer som exempelvis allmänt barnbidrag, all
män sjukförsäkring och socialhjälpslag.

Men för att verkligen lösa problemen
skulle det behövas reformer inom arbets
marknads-, bostads- och integrationspoliti
ken, menar Hans Swärd.
När det nu återigen hörs många röster
om tiggeriförbud så handlar det framförallt
om rumänska och bulgariska EU-migranter
som blivit allt fler sedan deras hemländer
gick med i EU år 2007.

Professorn i socialt arbete Hans Swärd håller
inte med regeringens samordnare.
foto: kennet ruona

På 90-talet var det åter ekonomiskt svåra
tider och i samma veva la man ner många
institutioner som till exempel alkoholist
anstalter och mentalsjukhus. Hemlösa och
tiggare börjar återigen ses på Sveriges ga
tor och flera riksdagsmän förespråkade ett
tiggeriförbud.
– Det var i samband med detta som gatu
tidningsrörelsen växte fram, säger Hans
Swärd. Den löste inte problemen, men den
bidrog till att många fattiga och missbrukare
kunde hålla näsan över vattenytan.

Men ligger det ingen sanning i det
som vissa förbudsförespråkare hävdar
att tiggarrollen cementeras och att
det leder till att det inte blir några
långsiktiga förändringar?
– Nej, det är inte allmosan som är proble
met utan diskriminering i hemländerna och
avsaknaden av strukturella reformer som
motverkar fattigdom, säger Hans Swärd.
Han tycker att regeringens samordna
re genom att avråda från att ge pengar till
tiggare dels underkänner EU-migranternas
egna beslut att ta sig ur en svår situation,
dels underskattar den relation som faktiskt
uppstår mellan tiggaren och givaren och att
den faktiskt kan leda till förbättringar för
den fattige och dennes familj.
ULRIK A OREDSSON

Vilken lagstiftning gäller kring tiggeri?
I början av mars höll Raoul
Wallenberginstitutet en panel
diskussion om tiggeri och fri
rörlighet inom Europa. Förutom
sociologen Ioana Bunescu från
Malmö högskola och antropologen Ida Ravnbol från Köpenhamns universitet deltog juristen
Julian Nowag från Lund. Han är
expert på EU-lagstiftning och
mänskliga rättigheter.
Vad säger EU-lagstiftningen när det
gäller fri rörlighet för tiggare?
– Alla EU-medborgare har rätt att stanna i tre månader i vilket land som helst
inom den europeiska unionen, så länge
de inte gör något som är kriminellt.
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Därefter kan de tvingas återvända hem
såvida de inte gör något som räknas som
en ekonomisk aktivitet. Frågan är då vad
som räknas som ekonomisk aktivitet.
Tiggeri räknas inte, medan att samla på
pantburkar eller sjunga på gatan skulle
kunna göra det. Dessutom har familjemedlemmar till den som arbetar också
rätt att stanna.
Men om man inte betalar skatt, räknas
det ändå som ekonomisk aktivitet?
– EU-lagen säger inget om inbetalning
av skatter. Det gör däremot nationell
lagstiftning och det är upp till det enskilda landet att se till att de som arbetar i
landet betalar skatt.
Vad säger EU-lagstiftningen om att

inkludera tiggarna i välfärdssystemet?
– Om du är ekonomiskt aktiv eller om
du aktivt söker jobb så får du enligt
EU-lag inte behandlas diskriminerande
utan ska inkluderas i landets välfärdssystem på samma villkor som övriga
medborgare. Sedan har alla enskilda
länder olika regler för vad som ska
gälla för att kvalificera till att ta emot
hjälp från exempelvis arbetsförmedling
och socialtjänst. Ibland krockar de två
lagstiftningarna och då är det EU-lag
som gäller.
Vilken dignitet har frågan om fattiga,
tiggande EU-medborgare inom EU?
– Det är ingen stor fråga. Särskilt inte
i tider av ekonomisk kris och den stora
flyktinginvandringen från Syrien.
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forskning.

Nya grundämnen diskuteras
på Nobelsymposium vid LU
I månadsskiftet maj-juni diskuteras
nya supertunga grundämnen när
Lunds universitet anordnar Nobelsymposium i fysik och kemi. Längre
fram hägrar ett Nobelpris för någon
av upptäckarna, men vägen dit är
inte spikrak och konkurrensen mellan länder och forskare hård.
Strax före nyår presenterades fyra nya su
pertunga grundämnen. Forskarteam i Ryss
land, USA och Japan höjdes till skyarna för
att ha lyckats tillverka och upptäcka de ra
dioaktiva grundämnena med atomnum
mer 113, 115, 117 och 118 vid experiment
i laboratorier. I och med godkännandet an
ses sjunde raden i det periodiska systemet
komplett.
Sverige och Lund fanns också med på ett
hörn när nyheten spreds över världen. An
ledningen var att två av de fyra grundäm
nena bekräftades genom mätningar gjorda
av kärnfysikern Dirk Rudolph och hans fors
karlag på Fysiska institutionen i Lund.

TILLVERKADE GRUNDÄMNEN
Uran med atomnummer 92 var det
sista grundämnet att upptäckas
naturligt på jorden. Grundämnen
med högre atomnummer är tillverkade. Godkännandet av fyra nya
supertunga, radioaktiva grundämnen kom strax före nyår 2015. De
fyra grundämnena har producerats
i laboratorier genom att krocka
atomkärnor mot varandra. De har
atomnummer 113 (ununtrium), 115
(ununpentium), 117 (ununseptium)
och 118 (ununoktium). Namnen är
tillfälliga och ändras när namngivningsprocessen är klar.
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De fyra nya grundämnena står i fokus i
samband med Nobelsymposiet om en må
nad. Klart är att upptäckarna kommer. Allt
tyder på att de, eller platserna där upptäck
terna gjorts, kommer att få ge namn åt de
nya grundämnena.
Att vara först och därmed få ge namn åt
ett nytt grundämne har i hundra år varit en
kamp mellan olika forskare och med tiden
tenderat att bli en politisk strid mellan län
der. Ära och berömmelse väntar den som
får namnge ett nytt grundämne.
Men kanske är det uppmärksamhet av
ett annat slag som väntar upptäckarna av de
nya supertunga grundämnena när de kom
mer till Lund och Bäckaskogs slott.
– Det finns lite oklarheter kring hur själva
godkännandet av ett par grundämnen har
gått till. Det kommer nog att bli diskussioner
om det, säger Dirk Rudolph, som är huvud
organisatör av Nobelsymposiet.
NÄR ETT NYTT GRUNDÄMNE god

känns görs det efter en granskning av
Joint Working Party (JWP), en kom
mitté som är sammansatt av
experter dels från IUPAP
(Internationella fysiku
nionen), dels från
IUPAC (Internatio
nella kemiunio
nen). Enligt Dirk
Rudolph råder
ingen tvekan om

att ryssar och amerikaner upptäckt grund
ämnena med atomnummer 115 och 117 –
upptäckten är ju bekräftad av honom själv
och hans team. Kritiken handlar om att god
kännandet verkar ha hastats fram.
– Så är det, men jag vill inte gå in djupare
på det just nu, säger Dirk Rudolph.
GENOM ATT STUDERA de alfasönderfalls

kedjor som har lett fram till upptäckten av
grundämnena med atomnummer 113, 115,
117 och 118 är han övertygad om att det
finns fler grundämnen att upptäcka. Även
de kommer att tillverkas i partikelaccelera
torer och mätstationer. Dirk Rudolph tror
att Lund och samarbetspartnern i Tyskland
ligger bra till för att hinna först i racet. Inte
minst med tanke på att mätstationen i Lund
uppgraderas för nästan 20 miljo
ner kronor med hjälp av ett
anslag från Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse. Sam
tidigt kommer tyskarna att
bygga en ny och bättre
partikelaccelerator.
– Sönderfallskedjorna
för 119, 120, 121 och 122
borde vi ha upptäckt
före år 2025, god

Dirk Rudolph med den
senaste nuklidkartan.
Gula fält visar alfasönderfall och gröna fält fission.
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NOBELSYMPOSIET
Lunds universitet står som värd
för årets Nobelsymposium i fysik
och kemi. Symposiet äger rum på
Bäckaskog slott och hålls mellan 29 maj och 3 juni. Temat är
”Kemin och fysiken hos tunga
och supertunga grundämnen”.
Världens ledande forskare från
bland annat Ryssland, USA, Japan,
Sverige och Tyskland deltar. De
kommer att diskutera tillverkning
av ännu fler supertunga grundämnen, deras placering i periodiska
systemet, deras inre struktur samt
namngivningen av de fyra som
godkändes i vintras. Nobelsymposiet finansieras genom medel från
Nobelstiftelsen och Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse.

kännandet är en annan femma, säger
Dirk Rudolph.
Grundämnen med högre atomnum
mer än så går antagligen inte att upp
täcka, inte med den utrustning som finns
oavsett hur mycket den uppgraderas.
Halveringstiderna blir sannolikt för kor
ta. Kanske blir det möjligt i framtiden med
nya experimentella metoder.
Just nu leder Storbritannien tävlingen
om att ha namngett flest grundämnen,
Sverige och Tyskland delar andraplatsen
följda av USA. När namngivningen av
atomnummer 113, 115, 117 och 118 är klar
kan USA mycket väl ta över andraplatsen.
– Förhoppningsvis blir det inte långva
rigt. Vi i Lund är med i jakten, så mycket
kan jag lova.
Trots äran som väntar den som tillver
kar och upptäcker ett nytt grundämne är
det inte den jakten som är huvudsaken för
Dirk Rudolph. Långt viktigare än så är en
annan jakt – den på en ”ö” av stabila, su
pertunga grundämnen som inte sönder
faller på bråkdelen av en sekund.
– Det handlar om att ta reda på om
den här ”ön” överhuvudtaget finns. Det
vill jag veta innan jag går i pension!
TEXT: JAN OLSSON
FOTO: GUNNAR MENANDER
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Donation bakom satsning
på medicinsk humaniora
TVÄRVETENSKAP. Medicinsk huma-

niora är ett ämnesområde som ger
humanistiska perspektiv på läkarens arbete. Området har nyligen
fått en stor donation av Birgit
Rausing, med vars hjälp det skulle
kunna bli en permanent profilverksamhet för Lunds universitet.
– Medicin är ju bokstavligen en humanistisk
naturvetenskap. All dess teori och praktik
är inriktad på människor, och patientmötet
utgör dess själva kärna, säger Anders Palm.
Han är seniorprofessor i litteraturveten
skap och har gett kurser i medicinsk humani
ora sedan 2008. Kurserna har handlat myck
et om just mötet mellan läkare och patient,
som det skildras i konst, film och litteratur.
– Patientmötet kräver både fackkunskap
och empati. Läkaren måste hitta rätt balans
mellan den objektiva kliniska bedömningen
och det personliga engagemanget i en en
skild patient. Båda behövs för att mötet ska
bli bra, säger Anders Palm.
HAN HOPPAS ATT DONATIONEN på 9 miljo

ner kronor, som tillkommit på Birgit Rausings
eget initiativ, kan göra det möjligt för LU att
profilera sig på området. Donationen ska un
der fem år finansiera dels en lektorstjänst i
medicinsk humaniora vid HT-fakulteten, dels
en doktorandanställning i samma ämne vid
Medicinska fakulteten. Genom att tjänsterna
ligger på olika fakulteter är donationen fakul
tetsövergripande, i likhet med ämnet i sig.
Birgit Rausing är själv konstvetare och har
följt arbetet på området i många år. Hon har
haft nära kontakt med de förra rektorerna
Philip Sandblom och Håkan Westling, som
båda var medicinare med ett starkt huma
niora-engagemang. Ämnesnamnet medi
cinsk humaniora fanns inte på deras tid,
men en hel del av deras verksamhet skulle
idag ha gått under den rubriken.
Medicinsk humaniora är ett litet ämne i
Sverige. Det är däremot betydligt större ut

Medfaks dekanus Gunilla Westergren-
Thorsson med donatorn Birgit Rausing.

omlands, framför allt i USA och England där
de mest framstående medicinska lärosätena
har särskilda avdelningar, institutioner eller
centrumbildningar med denna inriktning.
Det finns också internationella tidskrifter
med namnen ”Medical Humanities” och
”Medicine and Literature”.
Ämnet ges vid LU som en valbar femveckorskurs under läkarutbildningens sista
termin. Då har studenterna egna erfarenhe
ter av patientmöten, och kan diskutera sina
känslor och erfarenheter utifrån de exempel
de möter i kursens konstnärliga verk. Kursut
värderingarna har alltid varit mycket positiva.
– Medicinsk humaniora har burits fram
av studentopinionen. Med den mängd stoff
som blivande läkare idag ska tillägna sig är
det mycket svårt att få utrymme inom ut
bildningen. Hade studenterna inte stött
ämnet så starkt, så hade kursen säkert fått
stryka på foten för något mer konkret medi
cinskt material, säger Anders Palm.
Birgit Rausings förhoppning med dona
tionen är att lektoratet efter den inledan
de femårsperioden ska kunna övergå till en
professur i medicinsk humaniora. Då skul
le också mer forskning kunna komma till,
förutom den doktorandtjänst som nu inrät
tas. Enligt Medfaks dekanus Gunilla Wes
tergren-Thorsson finns det möjligheter att
knyta forskning inom medicinsk humaniora
till både grundvetenskap och kliniskt arbete.
INGEL A BJÖRCK
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forskning.

Vanlig medicin kan ha
effekt mot bröstcancer
ONKOLOGI. Statiner är ett kolesterol-

sänkande läkemedel som nästan en
miljon svenskar tar för att minska
sin risk för hjärt-kärlsjukdomar.
Men kanske statinerna också kunde
bli ett läkemedel mot bröstcancer?
Det hoppas i alla fall cancerforskaren Signe Borgquist.
Med 9000 nya fall om året är bröstcancer
kvinnans vanligaste cancersjukdom i Sveri
ge. Siffran har stigit stadigt i takt med att
befolkningen åldras. Att kvinnor föder barn
senare, att allt fler är överviktiga och att det
görs fler mammografier ökar också antalet
diagnosticerade bröstcancerfall.
Dödligheten i bröstcancer har inte ökat
i samma takt, men det finns ändå ett stort
behov av nya behandlingsmetoder. Här
skulle statinerna kunna komma in. I en stu
die med 50 kvinnor i Lund har Signe Borg
quist och hennes medarbetare visat att sta
tiner hade en tumörbromsande effekt.
KVINNORNA I STUDIEN hade nyligen fått

sin diagnos. De fick använda statiner under
de två veckor som gick mellan diagnosen
och operationen. Prov på tumörvävnad och
blod före och efter statinperioden visade att
medlet i de flesta fall gjort skillnad.
– Den vanligaste formen av bröstcancer
är så kallad hormonkänslig bröstcancer. Där
stimuleras tumören av hormonet östrogen.
Nu har en nedbrytningsprodukt av koles
terol visat sig kunna stimulera tumörceller
på samma sätt, förklarar Signe Borgquist.
Hon ser det därför som logiskt att statiner,
som sänker kolesterolnivåerna, också kan
fungera som en broms för tumörcellers ut
veckling.
Signe Borgquist har haft stort flyt i sin
forskning på senare tid. Nyligen fick hon en
av Cancerfondens åtråvärda forskartjänster
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genomsnitt bättre resultat än de andra grup
perna, när det gällde överlevnad på lång sikt.
ÄR DET DÅ DAGS att ge alla kvinnor med

bröstcancer statiner, ett känt och beprö
vat läkemedel med ganska få biverkningar?
Signe Borgquist har fått den frågan många
gånger sedan hennes forskning blivit känd.
– Det är både patienter och kollegor från
andra delar av landet som frågar. Men mitt
svar är alltid ”nej, inte än – vi måste fortfa
rande veta mer”. Vägen från en första studie
till att en ny behandling blir klinisk praxis är
alltid lång, och ska så vara, säger hon.
Det man behöver veta mer om är bland
annat statiners mekanismer på molekylär
nivå, hur stora doser som är lämpliga, när
det är bäst att ge dem, och vilka kvinnor
som har mest nytta av medlet.
VISSA SVAR HOPPAS MAN få av en studie av

Signe Borgquist hoppas kunna bevisa att kolesterolsänkande statiner också har en tumörbromsande effekt vid bröstcancer.

som tryggar hennes forskningstillvaro i sex
år framåt. Hennes grupp bidrog också med
hela tre vetenskapliga posters på världens
största bröstcancersymposium i USA.
– En av våra posters byggde på en ame
rikansk studie av 8000 bröstcancerpatienter
som följts i flera år. Studien gick egentligen ut
på att jämföra två olika läkemedel mot bröst
cancer, Letrozol och Tamoxifen. Men vi ville
se om det gjort någon skillnad att en del av
kvinnorna också tagit statiner mot sina höga
kolesterolnivåer, säger Signe Borgquist.
Det gjorde det faktiskt. De kvinnor som
fått Letrozol och dessutom ätit statiner hade i

130 patienter med spridd bröstcancer, som
startar i höst. Hälften ska få statiner och hälf
ten inte, och kvinnorna ska sedan följas un
der flera år. En annan, större studie av ny
opererade kvinnor ska förhoppningsvis starta
senare i samarbete med danska forskare.
Det man har anledning att hoppas är att
statinerna kan påverka den vanligaste typen
av bröstcancer, den som är hormonkänslig.
Det är ju där man hittat en koppling mellan
kolesterol och tumörceller. Märkligt nog har
dock celler från icke hormonkänsliga tumö
rer i laboratorieförsök också visat sig vara
mycket känsliga för statiner.
– Här måste det finnas någon annan me
kanism som vi ännu inte förstår. Det vore
fantastiskt om statinerna verkligen skulle
fungera även mot denna typ av bröstcan
cer, tycker Signe Borgquist.
MEDAN KVINNOR med hormonkänslig

bröstcancer idag får anti-hormonella medel
för att hindra återfall, så finns inget motsva
rande läkemedel som hindrar återfall bland
kvinnor med icke hormonkänslig bröstcan
cer. Där är behovet av nya behandlingar där
för extra stort.
TEXT: INGEL A BJÖRCK
FOTO: GUNNAR MENANDER
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folk.
Det finns många i Lund som har en
relation till Carl Sjökvist!
Man kan ha gympat med honom
på Gerdahallen. Eller träffat honom
i studentlivet – inte minst i karnevalstider. Eller suttit på samma
sammanträden i någon nämnd.
Numera möter man honom oftast
på Biologiska institutionen där han
är intendent.

Carl Sjökvist
är en känd
Gerdahallsprofil.

Intendent och gympaledare i ett
LUM träffar honom på Gerdahallen där
han för ovanlighetens skull sitter ner. An
nars brukar han hoppa och studsa på podiet
i den stora gymnastiksalen.
– Förr jobbade jag också som styrke
instruktör och ledde spinningpass – men
jag tröttnade på kroppsfixeringen som blir
allt vanligare inom styrketräningen.
Carl Sjökvist tycker att träning ska vara
funktionell och allsidig och beklagar att in
tresset för de stora gympapassen dalat.
– Folk vet inte hur bra de är – man får
både konditions-, smidighets- och styrke
träning på samma pass, säger han som själv
leder två sådana i veckan.
Under sina hittills cirka tjugofem år som
instruktör på Gerdahallen har Carl Sjökvist
varit med om den stora expansionen under
paret Anderséns tid och den allt tuffare kon
kurrensen som lett till en viss minskning av
verksamheten idag.
– Men stämningen här i huset är fortfa
rande helt okej, intygar han.
Goda stämningar, trevliga arbetskompi
sar och fina miljöer är det som fått urlun
densaren Carl Sjökvist att röra sig på i stort
sett samma campus under trettio år, med
ett halvårs avbrott för jobb på företaget
Sweco i Laos. Han har jobbat på flera fakul
teter som handläggare/byråkrat och under
LUM NR 3 | 2016

de senaste tolv åren som intendent på Bio
logiska instiutionen.
– Fast egentligen är jag jurist, kryper det
fram…
Juriststudierna gjorde Carl Sjökvist också
i Lund. Men han blev aldrig riktigt intresse
rad av juridiken.
– Det var kanske inte så roligt, tycker han.
Men jag trivdes sedan desto bättre på job
ben vid universitetet.
Som intendent är Carl Sjökvist husansva
rig och länken mellan brukarna, hyresgästen,
det vill säga LU Byggnad, och ägaren, Aka
demiska hus. De frågor han tar hand om kan
vara allt från felanmälningar till saker som
har med om- och tillbyggnader att göra.
– Jag är någon typ av spindeln i nätet
och tycker att det är kul att ha med många
olika typer av människor att göra – allt från
entreprenörer till forskare.
Carl Sjökvist är också alltid efterfrågad.
Hans mobil ringer hela tiden och istället för
att stänga av den ursäktar han sig och be
svarar samtalen. Om man tjuvlyssnar så för
står man att det mesta verkar gå att lösa i
hans värld…
– Det är kul men också stressigt att vara
så efterfrågad, tycker han.
Tack vare träningen och ledarjobbet på
Gerdahallen så orkar han i alla fall så myck

et mer, konstaterar han. Och även där kän
ner han stimulans och glädje i mötena med
människor.
– Det är roligt att få andra att röra på sig,
att uppskatta rörelserna och musiken.
Om nu Carl Sjökvist arbetsmässigt har
hållit sig till Lund så gör han desto längre
utflykter på semestern. Helst ska det vara
till Sydostasien.
– Nu var det ett tag sedan jag var där,
men sammanlagt har jag nog gjort ett 20tal resor dit, säger han.
Förra året fick Carl Sjökvist guldklocka
för trettio års tjänst men inget i mötet med
honom tyder på något sinande engage
mang – varken på Biologiska institutionen
eller Gerdahallen.
TEXT: MARIA LINDH
FOTO: GUNNAR MENANDER

CARL SJÖKVIST
BOR: I Lund
FAMILJ: Sambo och två katter
JOBBAR: Som intendent på Biologiska institutionen och som instruktör
på Gerdahallen
INTRESSEN: Hälsa, träning, böcker
och motorcykeln som väntar på att
putsas upp
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Avancerade
mätningar
i enkel miljö
− Det är lite speciellt att åka hit och arbeta.
Jag slås av kontrasten mellan ödsligheten i den
storslagna naturen och den moderna tekniken
som hämtar in partikeldata som forskare i hela
världen kan ha nytta av. Det är häftigt, säger
Patrik Nilsson.
Han är aerosolforskare vid Ergonomi och
aerosolteknologi på LTH och gör just nu veckans servicekontroll av mätstationen Vavihill.

På utsidan ser mätstationen Vavihill
inte d
 irekt ut att rymma högteknologisk mätutrustning. Men här samlas
viktiga partikeldata in. Patrik Nilsson
gör veckans servicekontroll.
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V

avihill ligger mitt i Söderåsens
skog och är en mätstation för
luftburna partiklar. Två gamla
bodar i trä utgör stationens fy
siska skal och det finns väldigt lite som avslö
jar att det i de små husen finns avancerade
instrument för atmosfärsforskning.
− Även om mätstationen finns en bit från
storstäderna, så betyder det inte att par
tiklarna från de stora utsläppsmiljöerna inte
kommer hit. När vindarna blåser från Malmö
och Köpenhamn kan man följa hur partik
larna har förändrats i atmosfären och hur
deras åldrande har påverkat dem. Exempel
vis kan solens UV-ljus göra att det bildas nya
partiklar och ny partikelmassa kan konden
sera på redan existerande partiklar, säger
Patrik Nilsson.
Partiklarna som fångas upp av Vavihills
mätinstrument karaktäriseras utifrån sin kon
centration, storlek och kemiska sammansätt
ning och de insamlade uppgifterna hjälper
forskarna att förstå hur partiklarna förändras
under sin luftburna resa och vad det skulle
kunna innebära för hälsan och klimatet.
VAVIHILL HAR FUNNITS sedan 1999 och nu

ska mätstationen förnyas genom att samlo
kaliseras med en annan forskningsstation,
ICOS (Integrated Carbon Observation Sys
tem), som mäter långlivade växthusgaser
och finns utanför Perstorp.
− Att samordna mätstationerna innebär
att vi får ännu bättre möjligheter att för
stå människans inverkan på klimatet, säger
Erik Swietlicki som är professor i aerosolfy
sik och nationell samordnare för atmosfärs
forskningen ACTRIS.
Nätverket för atmosfärsforskning AC
TRIS har i år antagits som en av EU:s stra
tegiskt viktiga forskningsinfrastrukturer.
Med standardiserade mätmetoder och till
gängliggörande av data för andra forskare
är infrastrukturen ett slags öppet arkiv med
forskningsdata som kommer att gagna in
ternationell forskning om partiklar i luften
och klimatet.
− Nu när mätstationerna placeras på
samma ställe kan vi bidra till ännu bättre
modeller för framtidens klimatutveckling,
säger Erik Swietlicki.

Partiklar i moln
kyler av jordens yta
− Krasst skulle man kunna säga
att våra utsläpp av partiklar gör
att molnen kyler av jordens yta
mer. En till synes positiv effekt av
något som egentligen inte är bra,
säger Moa Sporre. Hon har nyligen disputerat i Fysik vid Lunds
Tekniska Högskola med fokus på
hur mycket våra partikelutsläpp
påverkar moln, nederbörd och
klimat.
Människans sätt att leva leder till att före
komsten av luftburna partiklarna ökar. Vi
kör bil och gör utsläpp via industrier och
ända sedan den första industriella re
volutionen har antalet partiklar i luften
ökat. Partiklarna gör att molnen får fler
men storleksmässigt mindre molndrop
par, vilket kan leda till att de reflekterar
mer solljus och tar längre tid på sig innan
de regnar. Ett moln med större men färre
molndroppar har inte lika lång livslängd,
regnar lättare och har inte samma förmå
ga att reflektera solens strålar.
− På ett sätt är det bra ju längre livs
längd ett moln har eftersom mer solljus
reflekteras till atmosfären och planeten
kyls av. Å andra sidan kan molnens ökade
livslängd innebära att de flyttar sig läng
re sträckor innan de regnar vilket till ex
empel skulle kunna leda till att områden
med torka får ännu mindre regn, säger
Moa Sporre.
Moa Sporre har använt tio års mark
baserade partikeldata från bland an
nat mätstationen Vavihill och kombine
rat med satellitinformation om molnen
ovanför stationen. Satellitbilderna har
gett henne förståelse för hur molnens
egenskaper varierar när de bildas i luft
med olika partikelhalter. Hon har också

Moa Sporre forskar om hur partiklar
påverkar moln.

kunnat följa hur molnen ändrar tempera
tur beroende på vilken höjd de befinner
sig på och hur storleken på molndroppar
na förändras beroende på höjd och par
tikelnivå. Satellitinformationen har gjort
att Moa Sporre kunnat ta fram matema
tiska samband som är användbara när vi
försöker uppskatta hur vår mänskliga på
verkan på molnen inverkar på klimatet.
− För att göra säkrare uppskattningar
av hur mycket varmare det kommer att
bli på jorden i framtiden behöver vi för
stå växelverkan mellan luftburna partik
lar och moln bättre, säger Moa Sporre.
ATT ÖKA VÅRA PARTIKELUTSLÄPP så att

molnen kyler klimatet mer är dock inte
en bra lösning på den globala uppvärm
ningen.
− Partiklar är ofta hälsofarliga och det
uppskattas att bara i Europa dör varje år
omkring 400.000 människor i förtid på
grund av förhöjda partikelhalter i luften.
Men eftersom vi människor fortsätter att
släppa ut partiklar är deras kylande effekt
på klimatet en viktig faktor att ta hänsyn
till när vi gör uppskattningar om framti
dens klimat, säger Moa Sporre.
TEXT & FOTO: JESSIK A SELLERGREN

TEXT & FOTO: JESSIK A SELLERGREN

LUM NR 3 | 2016

29

utbildning.

Elisabeth Einarsson och Ina Alexandersson är fakultetens kontaktpersoner för samarbetet.

N-fak samarbetar med
folkhögskola om basår
BREDDAD REKRYTERING. Naturveten-

skapliga fakulteten utvecklar ett
nära samarbete med Folkhögskolan
Hvilan i Åkarp. Våren är lite av en
tjuvstart inför hösten då formerna
ska ha etablerats. Fakultetens mål
är att bredda rekryteringen.
Varje läsår börjar 15–20 elever att läsa na
turvetenskapliga gymnasieämnen på Folk
högskolan Hvilan. I vår får de möjlighet att

ta del av föreläsningar i Lund samt några
laborationer och exkursioner. Lärare från
olika institutioner inom Naturvetenskapliga
fakulteten åker också ut till Hvilan och un
dervisar. Från och med i höst erbjuder Hvi
lan naturvetenskapliga basår, ett till två år.
– Den här terminen testar vi konceptet
för att se vad vi behöver finslipa eller änd
ra framöver, säger Elisabeth Einarsson som
tillsammans med Ina Alexandersson är fa
kultetens kontaktpersoner för samarbetet.

De av Hvilans elever som studerar natur
vetenskap får från och med den här termi
nen således en rejäl inblick i hur naturve
tenskapliga studier på universitetet kan te
sig. Förhoppningen är att de fortsätter att
studera naturvetenskap i Lund och i fram
tiden kanske söker sig till yrken som kräver
sådan utbildning.
Det övergripande målet för Naturveten
skapliga fakulteten är att rekryteringen ska
breddas. Genom samarbetet med Folkhög
skolan Hvilan når fakulteten grupper som
man annars hade riskerat att missa. Eleverna
på Hvilan lär känna såväl institutioner som
lärare och universitetets undervisningsfor
mer. För en del av dem kan det vara första
kontakten med universitetsvärlden.
– På sikt är syftet att studenterna i Lund
bättre ska spegla den mångfald som finns
i samhället i stort. Det är faktiskt viktigt för
vår demokrati att rekryteringen breddas.
Det här kan vara en chans för de som vill
men inte riktigt har vågat att testa våra ut
bildningar, säger Elisabeth Einarsson.
För några veckor sedan besökte Ina Alex
andersson Folkhögskolan Hvilan tillsam
mans med studievägledare och studentam
bassadörer. De möttes av frågor om allt från
hur det går till att göra en omtenta till hur
man gör för att kombinera utbytesstudier
med doktorandutbildning i matematik.
– Intresset är stort. Vi hoppas att fler av
Hvilans elever väljer att läsa naturvetenskap
på högskola, oavsett om det är i Lund eller
någon annanstans.
TEXT: JAN OLSSON
FOTO: GUNNAR MENANDER

NATURVETENSKAPLIGA BASÅR VID HVILANS FORLKHÖGSKOLA
Folkhögskolan Hvilan har i decennier
bedrivit undervisning i naturvetenskap.
Hösten 2016 startar skolan formellt de
naturvetenskapliga basåren (1–2 år).
Förutom grundläggande behörighet
får eleverna kompetens motsvarande
gymnasieskolans Matematik 4, Fysik 2,
Biologi 2 och Kemi 2.
De naturvetenskapliga basåren
drivs av Folkhögskolan Hvilan. Nytt är
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att skolan samarbetar med Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet
som bidrar med föreläsare, studiebesök,
exkursioner och studievägledning, ett samarbete som ”tjuvstartar” nu i vår.
En del i Naturvetenskapliga fakultetens
satsning på samarbetet är att man avsätter
ett antal platser genom ett alternativt urval
till nybörjarutbildningar. Dessa platser är
reserverade för deltagare som genomgått

naturvetenskapliga basår med godkänt
resultat och som lägst har fått ett omdöme på 2,5 på en 4-gradig skala.
Samtidigt skrotar fakulteten antagning via så kallad Alternativ ingång. Alternativ ingång har varit ett sätt för obehöriga att söka och kunna bli antagna
till universitetsutbildningar. Kravet har
varit att de läser in full behörighet under
det första året.
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HT-studenter lobbar
för mer lärarledd undervisning
Fyra timmar undervisning i veckan
– är det universitetsutbildning då?
Eller självstudier?
Humanistiska och teologiska studentkåren, HTS, har under två års
tid räknat timmar och konstaterat
att de flesta humaniststudenter har
mellan fyra och sex timmar schemalagda i veckan.
– Om man har tio procent av sin studier till
sammans med en lärare – ofta i stor grupp
– och förväntas studera 90 procent för sig
själv hemma eller på bibliotek – kan man då
säga att det är den lärarledda tiden som le
der till att man når lärarmålen?
Det undrar Oskar Johansson, vice kårord
förande i HTS och en av nio studenter som
under två års tid granskat scheman inom
humaniora och teologi.
OSKAR JOHANSSON började på universite

tet direkt efter gymnasiet och beskriver star
ten som en chock. Schemat gapade nästan
tomt. Nio timmar i veckan ses som ett mini
mum för bibehållen utbildningskvalitet, en
ligt TCO:s rapport ”Lärarledd tid och utbild
ningskvalité i den högre utbildningen” som
kom hösten 2015. Lunds universitet – och
alla andra lärosäten i Sverige – har svårt att
nå upp till detta, även om det ser väldigt
olika ut på olika kurser och program. Bland
humanisterna är det bara arkeologer och
språkstudenter som på vissa kurser närmar
sig nio timmar i veckan.
– Det får studenter, särskilt nya studen
ter, att falla igenom. Många studenter be
höver mer struktur i vardagen. Det är lätt
att börja skjuta upp saker. Är man inte van
och förstår hur man måste driva sina studier
själv är det lätt att tro att man har mycket
ledig tid i början.
Bottenrekordet 3,4 timmar är genom
snittet för en student som går på Centrum
LUM NR 3 | 2016

Det finns en gräns för hur lite lärarledd undervisningtid man kan ha i högre utbildning med bibehållen kvalitet, och den underskrids på flera håll vid HT-fakulteterna. Oskar Johansson menar att studenterna måste jobba för att detta ska ändras.

för teologi och religionsvetenskap, men
Historiska och Filosofiska institutionen lig
ger tätt bakom. Detsamma gäller för de
lar av Språk- och litteraturcentrum och In
stitutionen för kulturvetenskaper. Kåren
menar att det är tilldelningssystemet som
inte alls är anpassat efter modern HT-un
dervisning.
– Framförallt blir utbildningen sämre
med väldigt få möjligheter till strukturera
de diskussioner som läraren styr. Att tränas
i att tänka analyserande är ju kärnverksam
het för oss.
TRENDEN VERKAR INTE HA VÄNT, snarare

tvärtom trots att alla är medvetna om pro
blemet. De nio HT-studenter som valde att
under två års tid granska scheman och för
fatta rapporten ”Tomma scheman”, gjorde
det för att det ville få fram ett objektivt mått

på hur lite en humaniststudent faktiskt träf
far sina lärare.
– Det är tilldelningssystemet och prislap
parna det är fel på, de är inte alls anpassade
för modern, tekniktung HT-undervisning.
HAN MENAR ATT HT-fakulteterna inte kan

göra så mycket mer för att öka undervis
ningstiden, de letar pengar överallt till det
ta men pengarna finns helt enkelt inte, och
även forskningen går på minus.
– Vi vill inte bara stå bredvid och se på
när det försämras allt mer, det är våra utbild
ningar det handlar om. Nu måste vi lobba,
både mot universitetet och politikerna, sä
ger Oskar Johansson.
I nästa LUM diskuterar vi frågan vidare
med ansvariga för grundutbildningen på HT.
TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: GUNNAR MENANDER

31

boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

Nya perspektiv
på äldres rättigheter
STINA JOHANSSON (RED.)
HÅKAN JÖNSON, TOVE HARNETT M.FL.

Förändringsperspektiv
på äldreomsorg – att leva som andra
Per Höjeberg, historiker

(Gleerups)

Flirtade lärarkåren
med nazismen
mellan 1933 och 1945?

Två lundaforskare har utvecklat en mo
dell för hur man ska kunna stärka de
äldres rättigheter inom äldreomsorgen.
Här argumenteras för att äldre som bor
på äldreboende, eller på annat sätt be
höver omsorg, ska kunna leva ett nor
malt liv – som liknar det liv deras jämn
åriga lever. Deras modell och tankar
presenteras tillsammans med andra
perspektiv på äldreomsorg i boken,
som är en antologi.

– Nej, det kan man inte säga. Lärarkåren
tog faktiskt klart avstånd, även om det
förstås fanns enstaka undantag. Nazismens våldsamma och fysiska uppfostran
stred mot läraridentiteten, som inspirerades av medborgarfostran och romantisk
nyhumanism med andlig utveckling som
viktigt ideal.
Men lärarkåren tog inte lika tydligt avstånd från sovjetkommunismen?
– Nej, där går lärarkåren i en annan riktning med mer naivitet och överseende.
Sovjetkommunism förknippades med
reformpedagogik, att alla fick gå i skolan
och kindergarten. Det totalitära styret
drunknade på något sätt i det positiva.
Vad har Ingemar Bergmans Caligula
betytt när det gäller lärarnas rykte?
– Både i filmen Hets, där Caligula är
med, och i många romaner så finns det
sadistiska och nazistiska lärare. Det har
förstås spätt på mytbildningen. Jag
hoppas att min avhandling tar udden av
fördomarna.

PER HÖJEBERG

Utmaningarna
mot demokratins skola
Den svenska lärarkåren, nazismen
och sovjetkommunismen 1933–1945
(Lunds universitet, avhandling)
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– Inom äldreomsorgen och på äld
reboenden utgår man ofta från interna
jämförelser. Om ingen av de äldre på av
delningen får duscha oftare än en gång
i veckan betraktas detta som normalt
och rättvist. Vår modell visar hur äldre
skulle kunna jämföra med vad som är
normalt för ”andra vuxna” och därmed
åberopa att få duscha varje dag, säger
Håkan Jönson.

KES MCCORMICK (RED.) LENA NEIJ (RED.) OKSANA MONT
(RED) CHRIS RYAN (RED.) HÅKAN RODHE (RED.) RENATO
ORSATO (RED.)

Journal of Cleaner Production
(Elsevier)
I boken identifierar hållbarhetsforskare tio nyckelområden,
där forskning och aktion krävs. Bland annat tar man upp kon
sumtionsstyrning, livsstilar, städer, byggnader, policies, och
hur företag organiseras och styrs. Boken bör läsas av den som
är intresserad av hållbara lösningar och vill hålla sig uppdate
rad med forskarnas resonemang om vad som behövs för att
klara av en omställning till ett samhälle med låga koldixidut
släpp och social rättvisa.

PERNILLA GARMY

Hälsopromotion i skolan
(Lunds universitet, avhandling)
Pernilla Garmy undersöker i sin avhandling om KBT-program
met DISA fungerar. Programmet används på många högsta
dieskolor och det brukar vara främst stressade flickor som
man riktar sig mot. Avhandlingen visar att DISA faktiskt lyckas
förebygga depressiva symtom och stärker ungdomars själv
skattade hälsa.
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gästtyckaren.
Om paradoxen att universitetslärare har ett stort
undervisningsbeting samtidigt som pedagogiska
meriter spelar liten roll vid tjänstetillsättningar,
skriver Douglas Brommesson, docent i statsvetenskap.

Är vi beredda till både
forskning och undervisning?

L

unds universitet har som motto att vara beredd till båda
dera. Historiskt åsyftades att vi skulle vara beredda att
ta till både svärd och studier i kampen mot dansken. I en
mer modern tappning kan valspråket syfta på att vi både
ska undervisa och forska. Men det är en sak att universitetet som
helhet ska kunna göra bådadera, men kan universitetslärare på in
dividuell nivå förena forskarrollen och lärarrollen? I så fall krävs
både villkor och incitament som uppmuntrar lärare att förena de
båda rollerna. I en nyligen pu
blicerad rapport (IFAU rapport
2016:4) har jag och fyra kolle
gor visat att såväl villkor som in
citamentsstrukturer varierar be
tänkligt.

versitetslärare att satsa på bådadera? Här kan det vara värt att på
minna om att den genomsnittliga universitetsläraren från början
har rekryterats till en forskarutbildning utifrån ett intresse för att,
just det, forska. Efter disputation står den nybakade doktorn inför
frågan hur han eller hon ska meritera sig, kanske med sikte på ett
lektorat längre fram. I vår rapport visar vi att det framförallt är en
sak som spelar roll. När etablerade kollegor bedömer framtida kol
legor i sakkunnigutlåtanden vid tillsättande av svenska lektorat (i
nationalekonomi, sociologi och
statsvetenskap vid de sex störs
ta universiteten) är det klart
vanligast att det räcker med att
vara beredd till bara det ena:
forskningsmeriter avgör oftast
var i rangordningen en sökan
de placeras. Betydligt mindre
vanligt är det med andra ord
att forskningsmeriter och peda
gogiska meriter värderas lika,
trots att detta är andemeningen i både Högskoleförordningen och
anställningsordningar vid lärosätena. Minst vanligt är det att peda
gogiska meriter avgör. Detta alltså i utlåtanden vid tillsättning av
tjänster där huvuduppgiften är undervisning.

”Svenska universitetslärare, här begränsat
till statsvetare, har ett relativt sett stort
undervisningsbeting över en karriär,
samtidigt som förmågan att undervisa
spelar liten roll vid tjänstetillsättningar.”

VID EN JÄMFÖRELSE mellan
statsvetare vid de större univer
siteten i Skandinavien framgår
att både fördelningen i procent
räknat mellan undervisning och forskning i tjänsternas grundkon
struktion (för lektorer och befordrade professorer) och hur många
timmar det faktiskt krävs för att uppfylla undervisningsbetinget i
tjänsten, varierar stort. Adderar vi dessa båda delar av tjänstevill
koren får vi en effekt som visar att en svensk statsvetare i genom
snitt får undervisa 50 procent mer över en karriär jämfört med
den norska eller danska kollegan. Men – vilket möjligen förvånar
än mer – villkoren uppvisar också en stor variation mellan svenska
lärosäten, trots att de verkar inom ett och samma universitetssys
tem. Statsvetaren i Linköping får undervisa 70 procent mer över en
karriär jämfört med kollegan i Lund. Likväl får också statsvetaren i
Lund räkna med att undervisa betydligt mer än vad hon eller han
får forska under en karriär.
Tjänstevillkor är en sak, men finns det incitament för en uni
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VÅRA RESULTAT PEKAR PÅ EN PARADOX: svenska universitetslära

re, här begränsat till statsvetare, har ett relativt sett stort undervis
ningsbeting över en karriär, samtidigt som förmågan att undervisa
spelar liten roll vid tjänstetillsättningar. Tjänstevillkoren säger att vi
ska vara beredda till det ena medan incitamenten säger att vi ska
vara beredda till det andra. Ingen tycks försvara att vi ska vara be
redda till bådadera.
DOUGL AS BROMMESSON
DOCENT I STATSVETENSK AP
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Oksana Mont.
foto: kennet
ruona

Forskning om hållbar
konsumtion fick
nystartat anslag
HÅLLBART. Oksana Mont, pro-

fessor i hållbar konsumtion vid
Internationella Miljöinstitutet
fick nyligen motta The Swedish
Foundations’ Starting Grant. Det
är ett nytt anslag som tilldelas
de bästa forskarna vid svenska
universitet som sökt, men inte
fått, ERC Starting Grant. Oksana
Monts nya forskningsprojekt rör
det alltmer trendiga fenomenet
att dela varor och tjänster med
andra stadsbor.
Oksana Mont delar med sig av fem
framtida delningstrender i städerna:
• Större mångfald av gemensamma
produkter som delas mellan flera
personer, från hushållsprodukter
till oanvända utrymmen och mark i
städerna.
• Ökat engagemang från lokala
myndigheter att skapa infrastruktur
som gör det möjligt att dela, t.ex.
delningsstationer som komplement
till återvinningsstationer.
•. Ökad delning av produkter och
tjänster mellan företag och mellan
organisationer i den offentliga sektorn
• Ökad tillväxt av delade tjänster och
produkter inom sektorer med hög
ineffektivitet och höga kostnader,
t.ex. sjukvård, utbildning och hushållstjänster.
• Fler synergier mellan the Internet of
Things (när stora och små föremål
kopplas upp mot nätet) och delningstjänster.

CECILIA VON ARNOLD
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Ebba Kjell och hennes klasskompisar hade kommit ända från Katedralskolan i Växjö för att
besöka HT-dagarna.

Trerettioårsjubilerande HT-dagarna

Konflikttema lockade
ovanligt många skolklasser
POPULÄRVETENSKAP. Årets upplaga

av Humanist- och teologdagarna
hade tema Konflikt och mycket
kunde uppenbarligen rymmas inom
det: från filippinska pirater som
utmanar USA till frågan om varför
katter morrar när de är arga.
I trettio år har forskare i humaniora bju
dit allmänheten på populärvetenskapliga
smakprov under Humanistdagarna, som
2007 förvandlades till Humanist- och teo
logdagarna, då teologerna anslöt.
– Det roligast med HT-dagarna tycker
jag är att visa upp den bredd som finns
här. Här får det smala och nördiga också
plats, det finns alltid folk som är intresse

Maja Peterson demonstrerar Humanistlaboratoriets utrustning, bland annat glasögon
som följer ögats rörelser och visar hur blicken avslöjar hur tankarna går.
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på jobbet.
rade, säger Gisela Lindberg, kommu
nikationsansvarig på Humaniora och
teologi.
NYTT FÖR I ÅR var att alla kortföreläs

ningar spelas in och läggs ut på nätet,
dessutom hade ovanligt många skol
klasser bokat in sig. Ebba Kjell och hen
nes klasskompisar från Katedralskolan
i Växjö fick gå upp tidigt för att åka till
Lund. Första intrycket av universitetet
var över förväntan.
– Jag trodde att det skulle sitta su
persmarta människor och läsa överallt,
helt tysta. Men här verkar mer vara en
gemenskap, mycket trevligare än vad
jag trodde och studenterna ser ut som
vanliga människor, säger Ebba Kjell
som funderar på att söka till Lund till
hösten.
HENNES KLASSKOMPISAR STANNAR

och tittar på när Maja Peterson demon
strerar Humanistlaboratoriets utrust
ning, bland annat glasögon som föl
jer ögats rörelser och visar hur blicken
avslöjar hur tankarna går. De har nyss
varit på en föreläsning med neuroling
visten Annika Andersson som har pra
tat om det svenska språket klurigheter.
När hon dyker upp vid Humlabbs bord
fortsätter diskussionen: vad gör man
med en avocado – ställer, sätter eller
lägger man den på bordet? Och hur
ska man lära sig svenska när reglerna
har tusen undantag?
– Jag är psykolog i botten, men jag
brukar säga att jag bryr mig inte om
era känslor. Det som intresserar mig är
vad som händer i hjärnan när vi lär oss
språk, säger hon.
Katedraleleverna beger sig iväg mot
olika håll.
– Vi har en lång lista med föreläs
ningar vi ska gå på.
TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: KENNET RUONA
FOTNOT: De inspelade filmerna från HT-

dagarna hittas på www.ht.lu.se/forskning/humanist-och-teologdagarna-htdagarna/
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LU friskare än snittet
PSYKOSOCIALT. Sjukskrivningar på
grund av stress och dåliga relationer på jobbet ökar drastiskt i Sverige. Men Lunds universitet verkar
inte följa den negativa trenden.

Dålig arbetsmiljö är kopplat till hjärt- och
kärlsjukdomar, depression och utmatt
ningssyndrom enligt flera vetenskapliga
studier. De senaste fyra åren har, enligt Ar
betsmiljöverket, arbetssjukdomar som är
relaterade till stress och konflikter kollegor
emellan ökat med 70 procent. Men på LU
har sjukskrivningarna bara ökat marginellt
de senaste åren.
– Det är lurigt med sjukskrivningstal på
LU, mycket är dolt. Vi kan t.ex. inte se vad
sjukskrivningarna beror på. Men jämfört
med andra universitet ligger vi faktiskt lite
under snittet, säger Elisabet Ekenstam, som
arbetar med arbetsmiljö centralt vid LU.
Om man tittar på siffror så ser det ut som
om universitetslärarna är mycket friska jäm
fört med doktoranderna, men även här är
det svårt att tyda statistiken.
– Halva kåren – lärarna – sjukskriver sig
sällan, då de ofta har utrymme att planera
sin egen arbetstid och eventuellt kan flyt
ta på sin undervisning. Doktoranderna där
emot är noga med att sjukskriva sig efter
som deras doktorandtid förlängs med antal
sjukdagar.
Arbetsmiljöverket har beslutat om nya
strängare föreskrifter för arbetsgivaren sen
den 30 mars. Föreskrifterna betonar att det
är arbetsgivarens ansvar att organisera ar
betet så att de anställda inte får ohälsosamt
mycket att göra och att kraven på vad som
ska genomföras måste stämma överens
med resurserna. Vid inspektioner måste var
je chef kunna visa hur man arbetar systema
tiskt med att förebygga ohälsa, även när det
gäller den psykosociala miljön. På LU inne
bär det kollegiala ledarskapet utmaningar
för arbetet med arbetsmiljöfrågor. Alla som
blir chef erbjuds en arbetsmiljöutbildning,

Elisabet Ekenstam arbetar med arbetsmiljö
centralt vid LU.

men inte alla väljer att gå den.
– Är man chef så är man är skyldig att se
medarbetarna i vardagen, det handlar inte
om ett utvecklingssamtal om året, utan att
hålla koll på hur alla mår och agera om nå
gon verkar t.ex. väldigt stressad. En chef ska
fördela arbetet på ett vettigt sätt och gå in
och strukturera om när det behövs.
MÅNGA PREFEKTER har ansvar för alltför

många medarbetare och då behöver man
delegera arbetsuppgifter och organisera
om för att ge cheferna förutsättningar för
att kunna göra sitt jobb. Just nu håller Lunds
universitet på att se över sin arbetsmiljö
organisation och kommer arbeta aktivt med
denna fråga.
– Vi känner att vi har skjuts i arbetsmil
jöfrågor just nu, allt fler förstår att en god ar
betsmiljö hänger ihop med verksamhetens
resultat.
TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP
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på gång.

Nobelpristagaren Arvid Carlsson är en av
dem som hyllas med en minnesskylt.

Nobelpristagare
med LU-förflutet hyllas
NOBELHYLLNING. Lunds universi-

tet kan inte skryta med några
egna Nobelpristagare, men
faktum är att tre blivande Nobelpristagare var verksamma i Lund
på 50-talet. Detta ska nu uppmärksammas med en ceremoni
och en minnesskylt den 4 maj.
Minnesskylten ska sättas upp på det sto
ra tegelhuset på Sölvegatan 10. Det ut
gör idag en del av Geocentrum, men
var på 50-talet hem för Farmakologiska
institutionen.
Det var vid Farmakologen som de tre
blivande Nobelpristagarna arbetade.
Sune Bergström och Bengt Samuelsson
fick Nobelpriset 1982 för sin forskning
om prostaglandiner, en sorts hormon
liknande ämnen med viktiga funktioner
i kroppen. Arvid Carlsson fick sitt No
belpris år 2000, för sina upptäckter om
signalsubstanser i hjärnan. De viktigaste
fynden handlade om dopamin, och kom
att leda vidare till ett banbrytande läke
medel mot Parkinsons sjukdom.
Minnesskylten på ”Gamla Farmako
logen” avtäcks den 4 maj kl 10.30. Ef
ter ceremonin kommer två av de tre No
belpristagarna – 93-årige Arvid Carlsson
och 81-årige Bengt Samuelsson – att ge
var sin kort föreläsning om sin prisbelö
nade forskning. Alla intresserade är väl
komna.
INGEL A BJÖRCK
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29 APRIL Odeums lunchkonsert. Kl 12.15–
13.00 i Kapellsalen, Palaestra et Odeum, Lund.
30 APRIL–1 MAJ Rigmors musikraket i Vattenhallen. En resa från minsta atom, genom
vårt solsystem och ända till Pluto. Kl 12.00–
17.00 Vattenhallen Science Center, John Erics
sons väg 1, Lund.
2–3 MAJ Workshop. Focus ASIA Scholars,
activists and filmmakers: The multiple roles
of film in and on Asia. This workshop brings
together scholars, activists and filmmakers
from Asia and beyond. The workshop is pri
marily open to students and staff at the Cen
tre for East and South-East Asian Studies but a
limited number of other participants can also
attend. Kl 9.00–17.00 Mejeriet, Stora Söder
gatan 64, Lund. Kontakt: marina.svensson@
ace.lu.se
2 MAJ AHU-seminarium: Disciplinära
idéer om den ideala doktoranden i det
akademiska spelet. Seminariet anordnas av
Avdelningen för Högskolepedagogisk Utveck
ling (AHU) vid Lunds universitet i samverkan
med FonSyd (Forskarutbildningsnätverket Syd)
och riktar sig till såväl handledare som dok
torander och andra med intresse för forskar
utbildningsfrågor. Kl 13.15–16.00 MNO-hu
set, Sölvegatan 16, Lund. Föranmälan behövs.
Info: eva.brodin@psy.lu.se
2 MAJ Seminarium SASNET/CMES seminar on Sufism. Kl 15.00–17.00 Centrum
för Mellanösternstudier, Finngatan 16, Lund.
Info: www.sasnet.lu.se/sasnet-newsletter/
joint-seminar-series-sasnetcmes
3 MAJ Föreläsning SASNET/UPF seminar on buddhist-muslim tensions in Sri
Lanka. Professor Dennis B McGilvray from the
University of Colorado. Kl 16.00 – 18.00 Pa
laestra, Sandgatan 2, Lund. Kontakt: andreas.
johansson@sasnet.lu.se
3 MAJ Lunds filosoficirkel. Sven Åberg:
”Kan teoretisk fysik bidra till förståelse av
ekonomi?!”. Kl 19.30–21.00 Palaestra, Lund.
4 MAJ Seminarium. Lönediskriminering – ett dilemma för den svenska modellen. En genuskritisk granskning av arbets
marknadens parters inflytande på den rättsliga
regleringen. Lena Svenaeus, doktorand i rätt
sociologi vid rättssociologiska institutionen,
Lunds universitet. Kl 13.45–16.45, Allhelgona
Kyrkogata 14 M, Hus M, rum M331, Lund.
7 MAJ Kemishow i Vattenhallen. Upp
lev spännande och interaktiva experiment och
shower i Vattenhallen. Kl 12.00–17.00, John
Ericssons väg 1, Lund.
8 MAJ Föreläsning. Filosofen Jeanette
Emt: ”Musik och mening”.Kl 15.00 Kapellsa
len, Palaestra et Odeum, Lund.
10 MAJ Lunds filosoficirkel. Sven-Eric

Liedman: ”Marx – död eller återuppstånden?”. Kl 19.30 LUX hörsal, Lund.
11 MAJ Seminarium. ”Refugees deported from Sweden? The (il-)legitimacy of
deporting the illegalized asylum seeker”,
Martin Joormann, PhD candidate in sociology
of law, Lunds universitet. Kl 13.00–16.00 All
helgona Kyrkogata 14 M, hus M, Lund.
11 MAJ Onsdagscafé på Arkivcentrum
Syd. ”Skogsrået, näcken och djävulen –
Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige”. Kl
15.00–16.00 Hörsalen, Arkivcentrum Syd, Por
fyrvägen 20, Lund. Kontakt: patrik.sandgren@
folklivsarkivet.lu.se
11 MAJ Seminarium: ”Who pays for
population ageing?”. This seminar presents
results from the EU-funded AGENTA project,
which aims to explain the past and forecast
the future of taxes, public transfers and servi
ces in light of demographic change in the EU.
Kl 16.15–18.00 Crafoords Ekonomicentrum
EC1, Tycho Brahes väg 1, Lund.
11 MAJ Teknik- och naturvetarcirkeln.
Bengt Olle Bengtsson, professor emeritus vid
Biologiska institutionen: ”Den gränslösa
människan – vad säger generna”. Kl 19.30
– 21.00 Edens hörsal, Statsvetenskapliga insti
tutionen, Lund.
12 MAJ Workshop. Gränslöst vatten.
Hur kan vattnet i Öresund få oss att tänka
bortom nationella gränser och bortom kultur
och identitet? Hur kan gränslöst vatten få oss
att mötas över discipliner och ämnesgränser?
Syftet med workshopen är att utbyta erfaren
heter kring forskning som på ett eller annat
sätt kopplat samman vatten med människor
och samhällen. Arr: Centrum för Öresunds
studier. Kl 9.00–16.00 Dunkers kulturhus, Hel
singborg. Kontakt: mia.krokstade@cors.lu.se
12 MAJ SASNET seminar on the governing of sexuality: Indian police enforcing
the anti-sodomy laws. Kl 15.00–17.00 Ge
nusvetenskapliga institutionen, Allhelgona
Kyrkogata 14, Lund.
13 MAJ Musikhögskolans symfoniorkester, öppet genrep (fri entré). Kl 18.00 Ro
senbergssalen, Musikhögskolan i Malmö. Kon
takt : konsert@mhm.lu.se
14–15 MAJ Bajsresan i Vattenhallen.
Upplev spännande och interaktiva experiment
och shower i Vattenhallen. Kl 12.00–17.00
båda dagarna, John Ericssons väg 1, Lund.
Info: www.vattenhallen.lth.se
14 MAJ Konsert med Musikhögskolans
symfoniorkester. Kl 18.00 i Helsingborgs
konserthus. Kontakt: konsert@mhm.lu.se
15 MAJ Konsert med Musikhögskolans
symfoniorkester. Kl 15.00 Tivolis konsertsal,

												

LUM NR 3 | 2016

Köpenhamn. Kontakt: konsert@mhm.lu.se
15 MAJ Konsert. Kvinnliga tonsättare
med LIMUS Young Academy. Unga instru
mentalister från LIMUS Young Academy-linje
under ledning av Gabriele Katthän. Kl 18.00
Kapelsallen, Palaestra et Odeum, Lund. Kon
takt: sofia.rydberg@odeum.lu.se
17 MAJ Lunchkonsert på Pufendorf.
Kvartett 168 med Maria Knauss och Chris
topher Dury på violin, Malin Wikblad på altfiol
och Lisa Ekmark på cello framför Luigi Boc
cherini och John Helmich Roman. Kl 12.15 Pu
fendorfinstitutet, Lund. Kontakt: gisela.ferre_
aramburu@pi.lu.se
17 MAJ Öppet seminiarum. ”Beyond
blood” – medicinska och sociala aspekter
av artificiellt blod och blodersättning bl.
a i läkarvetenskap och film”. Kl 13.15–17.30
Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund.
Kontakt: thomas.malm@hek.lu.se
17 MAJ Föredrag. Arkeologi för alla –
”Skånes medeltidskyrkor med runda torn.

Vilka och varför?” Föredrag av Jes Wien
berg, professor i historisk arkeologi. Kl 15.15–
16.00 LUX, Helgonavägen 3, sal B251, Lund.
17 MAJ Lunds filosoficirkel. Lena Hall
denius: ”Asylrätten – universell och odiskutabel. Eller...” Kl 19.30 Palaestra, Lund.
18 MAJ Teknik- och naturvetarcirkeln:
Mats Eriksson, professor vid Geologiska insti
tutionen: ”Att rekonstruera urtiden – när
konst möter vetenskap”. Kl 19.30 Edens
hörsal, Statsvetenskapliga institutionen, Lund.
19–20 MAJ Swedish Science and Technology Studies (STS) Conference. Kl 9.30
den 19 maj till 15.30 den 20 maj. Info: www.
ism.lu.se/en/sts-2016 Kontakt: christer.eldh@
ism.lu.se
27 MAJ Doktorspromotion. Kl 12.00,
Domkyrkan, Lund. Info:www.lu.se/om-uni
versitetet/akademiska-hogtider/doktorspro
motionen.
28–29 MAJ Hjärnshow i Vattenhallen. Kl 12.00, John Ericssons väg 1, Lund. Info:
www.vattenhallen.lth.se/planetariet/

4–6 JUNI Sänka skepp i Vattenhallen.
Kl 12.00 på Vattenhallen, John Ericssons väg 1,
Lund. www.vattenhallen.lth.se/planetariet/
7–10 JUNI Konferens. 2016 Eu-SPRI Conference, Lund. Info: www.euspri-circle2016.
org Kontakt: johan.mioner@circle.lu.se

tjänster.
Professor i miljövetenskap. Ref nr PA
2016/706, ans 15 maj. Info 046-2229379,
046-2223609.

Föreningsstämma
Pensionsföreningen mellan yngre lärare
och tjänstemän vid Lunds universitet (un
derstödsförening) kallas till ord. fören
ingsstämma tisdagen den 17 maj 2016 kl
17.00, Docentgatan 11, Lund.

disputationer.
29 april
Beata Borgström Bolmsjö i klinisk medicin
med inriktning allmänmedicin: ”Aspects of
treatment and care of nursing home residents.
Challenges and possibilities”. Kl 9.00 Lilla au
lan, medicinskt forskningscentrum, Skånes
Universitetssjukhus i Malmö.
Bonnie Clementsson i historia: ”För
bjudna förbindelser. Föreställningar kring in
cest och incestförbud i Sverige 1680-1940”. Kl
10.15 i sal C121, LUX, Helgonavägen 3, Lund.
Helena Lindh i förpackningslogistik: ”Sustainable packaging of organic food
– myth or reality?”. Kl 10.15 i stora hörsalen,
IKDC, Sölvegatan 26, Lund.
Suado Abdillahi Mohamed i biomedicin med inriktning klinisk och experimentell infektionsmedicin: ”Host defense
properties of collagen VI. A novel concept in
connective tissue innate immunity”. Kl 9.15
Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund.
Moah Chrsitensen i fysik: ”Laminar bur
ning velocity and development of a chemical
kinetic model for small oxygenated fuels”. Kl
13.00 i Rydbergssalen, Fysiska institutionen,
Professorsgatan 1, Lund.
Oscar Lindblad i laboratoriemedicin
med inriktning experimentell hematologi: ”FLT3 and KIT in acute myeloid leukemia.
LUM NR 3 | 2016

Translational studies on oncogenic signaling
from receptor tyrosine kinases”. Kl 13.00 hör
salen, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund.

2 maj
Anders Mannesson i reglerteknik: ”Joint
positioning and multipath radio channel esti
mation and prediction”. Kl 10.15 i sal M:B, Mhuset, Ole Römers väg 1, Lund.

4 maj
Nina Geidenstam i biomedicin med inriktning endokrinologi: ”Metabolomics of
weight loss and weight maintenance in obese
humans”. Kl 9.00 Jubileumsaulan, Jan Wal
denströms gata 5, Skånes universitetssjukhus,
Malmö.
Christian Andersson i numerisk analys: ”Methods and tools for co-simulation of
dynamic systems with the functional mock-up
interface”. Kl 10.15 i hörsal MH:A Matematik
centrum, Sölvegatan 18, Lund.

20 maj
Ulrika Forsberg i kärnfysik: ”Element 115”.
Kl 13.15, Rydbergsalen, Fysikum, Professorsga
tan 1, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
Martin Tamté i biomedicin: ”The role of the
cortico-basal ganglia-system in voluntary mo
vements. Making sense of a non-sense”.
Sinéad M Hurley i biomedicin med inriktning experimentell infektionsmedicin:
”Platelets and their immunomodulatory roles
during streptococcus pyogenes infection”.
Emil Edenborg i media: ”Nothing more
to see: contestations of belonging and visibility
in Russian media”.
Nora Smedby i industriell miljöekonomi: ”Local environmental governance – as
sessing proactive initiatives in building energy
efficiency”.
Venera Kuci Emruli i immunteknologi:
”A molecular dissection of mantle cell lympho
ma. From gene expression analysis to functio
nal evaluating of selected targets”.
Jennifer Hansson i laboratoriemedicin
med inriktning tumörbiologi: ”Studies on
renal progenitor cells and kidney cancer”.
Sara Rolandsson Enes i biomedicin
med inriktning stamcellsbiologi: ”Me
senchymal stromal cells in lung tissue”.
Fredrik Olofsson i klinisk medicin med
inriktning kirurgi: ”Mesenteric lymph node
spread and optimal lymph node resection in
colon cancer”.
37

Joakim Hertze i klinisk medicin med inriktning klinisk neurovetenskap: ”Pathop
hysiological mechanisms and diagnostic mar
kers in alzheimer´s disease”.
Poya Tababat-Khani i klinisk medicin
med inriktning oftalmologi: ”Clinical and
experimental approach to the benefits and
risks of laser treatment for diabetic macular
edema”.
Alma Orucevic-Alagic i programvarusystem: ”Understanding software develop
ment in an open source context: network ana
lysis of source code repositories”.
Moa de Lucia Dahlbeck i folkrätt: ”In
ternational environmental law and the search
for Harmony with Nature. A critical inquiry into

1/6 sida liggande 118x50

1/6 sida liggande 118x50

1/6 sida liggande 118x50
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the metaphysical underpinnings of the legal
discourse on environmental protection”.
Per Höjeberg i historia: ”Utmaningar
na mot demokratins skola. Den svenska lä
rarkåren, nazismen och sovjetkommunismen
1933–1945”.
Cecilia Holmstrand i klinisk medicin
med inrikning suicidologi: ”Suicide in a
clinical and a general population, with focu
sing on comorbidity”.
Mariana Reza i klinisk medicin med inriktning nuklearmedicin: ”Automated bone
scan index. An imaging biomarker in prostate
cancer patients”.
Linda Johnson i klinisk medicin med
inriktning kardiologi: ”Risk factors for atrial

fibrillation in population-based studies. Epidemi
ological perspectives”.
Hans Lindgren i klinisk medicin med inriktning endovaskulär behandling: ”Periphe
ral arterial disease with focus on intermittent
claudication. Outcome of invasive treatment”.
Madelene Dahlgren i biomedicin med inriktning immunologi: ”Regulation of the ger
minal center response by T follicular helper cells
and type I interferons”.
Lotta Jägervi i socialt arbete: ”Villiga stöd
jare och motvilliga offer. Självpresentation och
identitetsskapande hos stödjare och brottsoffer”.
Anders Hallberg i semitiska språk: ”Case
endings in spoken standard arabic. Statis
tics, norms, and diversity in unscripted formal
speech”.
Björg Thordardottir i klinisk hälsovetenskap med inriktning arbetsterapi: ”Home,
health and participation for community living pe
ople with disability”.
Gull Rukh i biomedicin med inriktning genetisk epidemiologi: ”Genetic determinants of
obesity in diet, weight gain and mortality”.
Jun Wu i elektronik: ”Vertical III-V/high-k
nanowire MOS capacitors and transistors”.
Tibor V Varga i biomedicin med inriktning
genetisk epidemiologi: ”Genetic determinants
of dyslipidemia”.
Håkan Petersson i maskinkonstruktion:
”Template-based design analysis – An alternative
approach for the engineering designer to per
form computer-based design analysis”.
Lavanya Moparthi: ”Thermo- and chemo
sensitive properties of transient receptor poten
tial ankyrin 1 ion channels”.
Hanna Källén: ”Applications of machine vi
sion – quality control, cancer detection and traf
fic surveillance”.
Dara Maghdid: ”Comparative study of
teaching computational mathematics in two dif
ferent learning environments”.
Mariana Reza: ”Automated bone scan in
dex – an imaging biomarker in prostate cancer
patients”. Christina Ouzounidis: ”Tvivel – repliker
nas poetik”.
Per-Ola Olsson: ”Monitoring insect defolia
tion in forests with time-series of satellite based
remote sensing data – near real-time methods
and impact on the carbon balance”.
Annika Söderman: ”Small biotopes: lands
cape and management effects on pollinators”.
Wenxin Ning: ”Tracking environmental
changes of the Baltic sea coastal zone since midholocene”.
Christian Stråhlman: ”Time-of-flight ion
and electron spectroscopy: applications and chal
lenges at storage ring light sources”.
Naciye Hidayet Rana Soylu Kucharz: ”Hy
pothalamic and matabolic dysfunction in genetic
models of Huntington´s disease”.
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hänt.
emeritus Sören Svensson och professor Åke
Lindström, Sture Centerwalls pris på 20.000
kronor. Priset tilldelas personer som i natur
skyddslagens anda gjort sig förtjänta om djur
livets fortbestånd i Sverige, och i lundabiolo
gernas fall specifikt ”för deras arbete med att
bygga upp och kvalitetssäkra Svensk Fågeltax
ering”.
Olle Melander.

Diana Karpman.

STIPENDIER. Olle Melander, som forskar om
hjärt-kärlsjukdomar, och Diana Karpman, som
forskar om njursvikt, blir Wallenberg Clinical
Scholars. Anslaget på 15 miljoner kronor var
dera ger dem möjlighet att fördjupa sin forsk
ning och föra ut sina resultat i vården.
Olle Melander har även tilldelats Göran Gustafs
sonpriset i medicin för år 2016.
NATURSKYDDARPRIS. Kungl. Vetenskaps
akademien har tilldelat biologerna professor

EVOLUTIONSANSLAG.
John Templeton-stiftel
sen anslår 5,7 miljoner
brittiska pund (cirka 70
miljoner kronor) till åtta
lärosäten för ett brett
samarbete kring evolu
tionsforskningen. Lund
är det enda universitetet
utanför USA och Storbri
Tobias Uller.
tannien som får pengar
för att delta i samarbe
tet. Universitetslektor Tobias Uller vid Biologis
ka institutionen är biträdande projektledare.

Musikhögskolans damkör.

KÖRGULD. Musikhögskolans damkör
under ledning av Lena Ekman Frisk
vann guld i tävlingen 5th International
Gdansk Choir Festival som ägde rum i
Gdansk i Polen. Malmökören tävlade till
sammans med 23 andra körer från sam
manlagt elva länder. Sångerskorna eröv
rade ett gulddiplom med 91,6 poäng av
max 100 vilket också gav en andra plats i
klassen ”lika röster”. foto: cecilia alsved

Ny forskningsportal
klar för lansering

Carolina Koronen, Malin Riddarström, Niklas Ingemansson och Jacob Karlsson från
Teknologkåren som provgymmar.

Kompissvettas på campus!
Nyligen invigdes ett utegym på LTH,
i parken mellan Kårhuset och IKDC.
Syftet med gymmet är att skapa en
ny samlingspunkt för studenterna i
området. Gymmet har sex olika maskiner som är försedda med instruktioner i form av bilder och QR-koder.
Crosstrainern har dessutom ett USB-uttag
där det går att koppla in och ladda mobi
len. Laddningen fungerar dock bara när
man tränar tillräckligt intensivt…
Belysning vid utegymmet ger möjlig
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het att vistas där en större del av dygnet.
Underlaget är av asfaltgummi, vilket gör
det möjligt att träna också på marken utan
större problem.
– Gymmet kom till mycket tack vare att
studenterna önskade det, säger John Erik
Persson, biträdande regiondirektör på Aka
demiska hus och en av de som höll i invig
ningen.
Annika Enander från Gerdahallen förevi
sade gymmets alla olika funktioner och hur
man bäst kan använda dem.
TEXT & FOTO: ANDERS FRICK

Lucris, dvs. Lund University Current
Reasearch Information System, är den
nya forskningsportalen som ersätter tidi
gare databasen LUP, och den lanseras nu
publikt den 9 maj.
Forskningen liksom forskarna blir
lättare att hitta eftersom informations
systemet inte är styrt av organisations
tillhörighet – utan går att hitta utifrån
ämne, projekt, publikation eller forska
rens namn. Forskare emellan får lättare
att hitta andra forskare som kan vara
intressanta för samarbeten, och externt
underlättar portalen för exempelvis an
slagsgivare och media.
Alla forskare vid universitetet får en
personlig sida i portalen med publikatio
ner och kontaktuppgifter som förs över
från Lucat (person- och adresskatalogen)
till Lucris automatiskt. Forskarna kan se
dan själv lägga till bilder och mer infor
mation om sig själva och sin forskning.
Bland annat kommer den cancerpor
tal som planerats sedan länge för can
cerforskningen vid LU att lanseras inom
ramen för Lucris webbportal.
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foto: göran petersson

Hallå Louise Bringselius...
... organisationsforskare på Ekonomihögskolan, som just arrangerat
en exklusiv träff för ett 40-tal nordiska
forskare, politiker och riksrevisorer. En
träff som uppskattades så mycket att den
nu kommer att upprepas vartannat år.

Varför behöver riksrevisorer
träffa forskare?
– Därför att den oberoende riksrevisio
nen är riksdagens och medborgarnas
möjlighet att granska och kontrollera att
staten gör rätt saker och att skattepeng
arna används på ett bra sätt. För att kun
na göra det behöver man också ha koll
på forskningsfronten och trender inter
nationellt. Forskarna har därför mycket
att ge.
Hur jobbar riksrevisionen i dag?
– Ofta fokuserar man på effektivitet och
ekonomi och lyfter mest fram fel. Men
det räcker inte.
Vad missar man?
– Etikfrågorna, exempelvis arbetsmil
jön. Sjukskrivningarna ökar men de so

ciala aspekterna kommer inte alltid med
i 
”effektivitetsrevisionen”. Människors
mående kopplas inte till hur väl staten
fungerar. Nyttan av revision behöver dis
kuteras på ett övergripande metaplan
och där kan forskningen bidra.
Vilket är ditt konkreta råd till förnyelse?
– Att istället för att bara söka efter fel
– så kallade ”worst cases” – också pre
sentera ”best cases” och även vad som
väntar runt hörnet, ”next cases”. Riks
revisionen måste scanna av frontlinjen,
våga vara visionär, tolka sin samtid, men
också ha idéer om framtiden. Här sker
just nu en intressant utveckling på Riks
revisionen.

Men många skandaler har avslöjats
inom både offentlig och privat verksamhet. Det betyder väl att revisorer
måste granska att regler efterlevs?
– Visst är det viktigt men det är en ba
lansgång. Korruption förekommer rela
tivt sällan i den svenska staten. Vi har an
ledning att vara stolta.
Vad var det bästa som kom ut av
den här träffen?
– Att riksrevisorer, politiker och forskare
vill samarbeta mer. Riksrevisionen har re
dan börjat anställa disputerade i högre
utsträckning och jag hoppas att det ock
så kommer att påverka hur vi lägger upp
universitetsutbildningen framöver.
BRIT TA COLLBERG

