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Solig karneval 
slog publikrekord

  3

t

Studentparty, humorkalas, musikfes-
tival, alumnträff och – inte minst – 
folkfest. Lundakarnevalen kan kryssa 
i alla rutorna. Eller som rektor Thor-
björn von Schantz sa vid invigningen 
av årets Imaginalkarneval: 

– I vissa kretsar har Lundakarneva-
len ett starkare varumärke än Lunds 
universitet!

När studenterna vid Smålands nation 1849 
parodiskt tågade genom Lund utklädda till 
ett bondbröllop från Värend – vilket räknas 
som den första Lundakarnevalen – kunde de 
väl aldrig föreställa sig att deras tilltag skulle 
utveckla sig till den jättelika tillställning som i 
år genomfördes den 18–20 maj av 5.700 stu-
denter. Det är svårt att inte imponeras av den 
planering och det arbete – nästan uteslutande 
ideellt – som ligger bakom de späckade kar-
nevalsdagarna. 

I ÅR LYSTE MAJSOLEN över karnevalen som 
lockade rekordmånga besökare: uppemot en 
halv miljon! Medaljens baksida blev dock att 
köerna stundtals blev långa till och på karne-
valsområdet . Men stämningen var på det hela 
taget på topp och polisen hade inte mycket 
mer att göra än under en vanlig helg. 

Som vanligt satte tidsandan tydliga avtryck 
på karnevalen och det skojades om spårvägs-
bygge, PostNord, veganer, Trump, metoo, 
Macchiarini-affären, tarmflora och danskar 
(alltid tacksamt). Sveriges äldsta universitet – 
Uppsala – fick sig också en släng av sleven, 
något som nu även det yngsta – ”Malmö lek-
skola” – fick känna av. Karnevalens tema – 
Imaginal – inspirerade dessutom till diverse 
mer eller mindre begripliga fantasifunderingar.

ÖVRE RADEN: Karnevalsrevyns öppningsnummer, 
kejsarens nya kläder i tåget, den roliga och vällju-
dande karnevalsoperan. MITTEN: Imagine-vagnen 
i tåget. UNDRE  RADEN: Raffiga dragdrottningen 
 Amfetamin i kabarén samt tåget på Bredgatan (en 
ny tågsträckning på grund av spårvägsbygget).
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Utan att göra anspråk på att ha sett mer 
än en bråkdel av karnevalen vill LUM:s ut-
sända ändå lyfta några personliga favoriter:

• Nykomlingen karnevalsoperan – en 
stor succé! Jämfört med ”vanliga” operor 
hade den många fördelar: bara hitlåtar ur 
operarepertoaren, en helt begriplig och re-
levant handling (hur ska man fixa guacamo-
le till fredagsmyset när budet har haft sön-
der ”Lindas matkasse”), överraskande och 
roligt libretto (till exempel när den skön-

sjungande mamman Lena luftade sin läng-
tan efter att piska någon med spareribs). 
Publiken föll pladask och samtliga föreställ-
ningar belönades med stående ovationer.

• Revyn – humor med otroligt hög läg-
stanivå med flera riktiga toppnummer. Su-
perproffsig!

• Den inte helt välstädade studentorkes-
tern Bonnkapälle från Linköping – trots att 
de inte fått någon inbjudan från karnevalen 
i år dök de ändå upp och fungerade som 

spontana glädjespridare på stan och i tå-
gets kölvatten. 

• Konstifiket – återkommande smånöje 
som genom sina konstverk – och inte minst 
namngivningen av dem – alltid bjuder på 
underfundiga tänkvärdheter och några väl-
riktade sparkar uppåt.

• Filmen – snyggaste karnevalsfilmen 
 någonsin? 

TEXT & FOTO (NÖJENA): PETRA FRANCKE
FOTO (TÅGET): JOHAN BÄVMAN

t

ÖVRE RADEN: Isdansk (på isbitar) i cirkusen, barbershop i revyn. UNDRE RADEN: Korvigt i kabarén, vegansk sång i revyn och glimtar ur tåget. 
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LU flyttar till Science Village
Nu drar LU upp planer på att flytta verksamhet till Science Village Scandina-

via, som ska byggas i anslutning till MAX IV och ESS. Fysiker och kemister tillhör dem 
som ska flytta i första skedet.

Tema valet
Den svenska demokratin fungerar väl, men inför höstens val finns orosmoln 

som ökade klyftor, en fortsatt polarisering av politiken och ett hårt digitalt debatt-
klimat. LUM har talat med forskare om valet, demokratin och framtida samhällsut-
maningar.

Biologer tung remissinstans 
För att minska risken att fåglar och fladdermöss skadas väger expertutlåtan-

den från lundabiologerna Martin Green och Jens Rydell tungt när det ska avgöras 
var nya vindkraftverk ska placeras – rekommendationer som hittills alltid har följts. 

Gå ut – inne!
Äldre, sjuka personer har ofta svårt att ta sig ut, så nu är tanken att låta natu-

ren komma till dem istället. På Ingvar Kamprad Designcentrum pågår forskning där 
försökspersoner får uppleva virtuell natur genom VR-glasögon. Förhoppningen är 
att VR-naturen ska ha lika positiva effekter på hälsan som riktig natur. 

Femtio år av förlossningar
Anna-Karin Dykes började jobba som barnmorska 1968 och för trettio år se-

dan var hon den första barnmorskan som disputerade vid Lunds universitet. Med 
femtio års perspektiv kan hon se tillbaka på stora förändringar inom förlossningsvår-
den och barnmorskeyrket.

Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda 
och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har en upplaga på 11.700 exemplar och 
utkommer med 6 nummer per år.LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN
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FÖRLAG. – Jag ville skapa en kanal 
direkt ut i det globala akademiska 
samtalet för forskarna, säger 
Marianne Thormählen, professor 
i engelska och grundaren av Lund 
University Press som startades för 
två år sedan. Nu är första boken 
utgiven och förlaget lanserat med 
ett symposium. 

I en tid då den fysiska bokens ställning för-
svagats och boken som form för publice-
ring av forskningsresultat ifrågasätts satsar 
Lunds universitet ändå på ett bokförlag med 
utgivning av fysiska böcker.

– Den fysiska boken är synligare och 
den vetenskapliga monografin kan till skill-
nad från vetenskapliga artiklar ta ett stör-
re grepp, problematisera och ge samman-
hanget, säger Marianne Thormählen.

Förlagets första bok är historikern Johan 
Östlings bok Humboldt and the modern 

Första boken ut för 
Lund University Press

German university: An intellectual history.
– Jag har fått ut min bok snabbt och smi-

digt. Två år efter att jag gav ut boken på 
svenska finns den nu på engelska. Den har 
genomgått peer review, blivit översatt och 
tryckt, säger Johan Östling.

Han vet av egen erfarenhet att utgivning-
en på ett utländskt förlag många gånger 
innebär en mycket mödosammare process 
som kan ta upp till sju år med bedömning-
ar, omarbetningar och översättning. Nack-
delen med det är att forskare står kvar och 
stampar i gamla projekt när de måste vidare 
i sin forskarkarriär.

MÅLET MED LUND UNIVERSITY PRESS är 
därför att snabba på vägen till synlighet glo-
balt och att kunna göra detta på en högklas-
sig engelska.

– Drömmen om förlaget föddes när jag 
blev prodekan för forskning på Humanistiska 
och teologiska fakulteterna 2009. Då insåg 

jag att här görs riktigt bra forskning men att 
den många gånger hade svårigheter att nå 
ut globalt, berättar Marianne Thormählen. 

En del av problematiken består i att de 
engelskspråkiga förlagen har svårt att be-
döma svenskspråkiga böcker, men också att 
forskarna ska våga ta steget ut i det interna-
tionella akademiska samtalet.

– Men seeing is believing, säger Marian-
ne Thormählen. Nu när den första boken i 
förlaget finns tryckt och färdig visar den att 
det är möjligt och att det är värt besväret för 
att få ut sin bok internationellt.

ATT FORSKARNA går över till att bara skriva 
på engelska ser både Johan Östling och Ma-
rianne Thormählen som en farlig lösning. 

– Det gäller att slå vakt om det svenska 
språket som annars riskerar att utarmas men 
också forskningen blir lidande om jag inte 
skriver på det språk som jag behärskar bäst, 
säger Johan Östling.

Johan Östlings bok finns nu att köpa och 
läsa via Open access hos partnerförlaget 
Manchester University Press. Hos dem fann 
Lund University Press det som behövdes för 
spridning och marknadsföring av böckerna 
globalt. De hade upparbetade kanaler och 
har varit ledande i utvecklingen av Open ac-
cess.

– Det är väldigt lyckligt att det blev just 
den här boken som blev först ut. Temat om 
vad ett universitet är intresserar akademiker 
världen över, säger Marianne Thormählen.

TEXT & FOTO: GISELA LINDBERG

LUND UNIVERSITY PRESS

Förlaget startades 2016. Förre 
rektorn Per Eriksson gav förlaget 
ett uppstartsbidrag på 2 miljoner. 
Partnern Manchester University 
Press upphandlades under 2015. 
Marianne Thormählen sköter det 
dagliga arbetet med förlaget, men 
de stora besluten fattas av ett 
redaktionsråd med sju medlemmar 
förutom Marianne Thormählen. 
Medlemmarna kommer från olika 
institutioner på HT-fakulteten.

aktuellt.

Historikern Johan Östling har skrivit den första boken som ges ut av det nya universitetsförla-
get som engelskprofessor Marianne Thormählen tagit initiativet till. 
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STORFLYTT. Universitetet har beslu-
tat sig för att vara en viktig spelare 
på Science Village Scandinavia på 
Brunnshög. Det betyder att de för-
sta flyttlassen sannolikt går inom 
fem år och att ett materialveten-
skapligt centrum byggs upp bland 
annat. Upp till 575 LU-anställda 
kommer att arbeta där. Fysiska 
institutionen och delar av Kemiska 
institutionen hör till dem som flyt-
tar i första skedet. 

Hur LU:s närvaro ska se ut i Science Village 
på lång sikt – trettio år fram i tiden – ska 
utredas. Farhågor finns att annan verksam-
het vid LU kan urholkas av satsningen på 
Science Village och att det kan skapas tom-
ma hål i det idag sammanhållna campuset.

– Det blir ett förlängt campus, som ska 
leva ända från centrum och hela vägen ut 
till Brunnshög och Science Village. Vi måste 
se till att det inte blir några hål utmed Sölve-
gatan, när vissa verksamheter flyttar ut, sä-
ger Sven Lidin, dekan vid Naturvetenskap-
liga fakulteten.

Han har fått uppdraget att utreda hur 
universitetet bäst etablerar sig i Science Vil-
lage – på kort och lång sikt. Till sin hjälp har 
han en beredningsgrupp. Den material-
vetenskapliga forskningen, som idag är 
spridd, ska samlas i ett nytt centrum där.

Drömbilden är att Science Village, likt vis-
sa andra forskarbyar runtom i världen, blir 
en levande mötesplats både på dag- och 
kvällstid med forskningsinstitut, restaurang-
er, gästbostäder och caféer. Men än är det 
långt dit.

– Inom tio år är det rimligt att de verk-
samheter som ska flytta i första fasen har 
flyttat. Men Science Village kommer inte 
vara färdigbyggt förrän om trettio år, säger 

Sven Lidin och tillägger att beredningsgrup-
pen samtidigt jobbar med ett kortare per-
spektiv – de närmsta tio åren – och det läng-
re perspektivet på trettio år.

Rektor betonar att etableringen måste 
ske gradvis och att det handlar om att hitta 
en rimlig ekonomisk nivå – samtidigt som 
LU inte får missa detta tillfälle att utveckla 
forskning och samverkan.

Det är bestämt att Fysiska institutionen 
som idag finns i slitna och trånga lokaler på 
Fysicum kommer att flytta liksom delar av 
Kemiska institutionen. Lasercentrum måste 
vara nära både ESS och MAX IV och flyttar 
därför. Nanometerkonsortiet behöver nya 
större produktionslokaler och flyttar för att 
det finns plats att expandera på Brunnshög. 
Flera mindre aktörer som Centrum för tek-
niska och vetenskapliga beräkningar (LU-
NARC), Big Science and Society (BISS) och 
LDC flyttar också. 

Vem ska betala notan för LU:s etable-
ring på Brunnshög?
– Det vet vi inte idag. I uppdraget ingår att 
utreda finansieringen. Men det är naturligt, 
och ligger i LU:s intresse, att de verksam-
heter som flyttar får stå för större delen av 
kostnaden, annars är risken att man lockas 
sy upp en för stor kostym. 

JENNY LOFTRUP

SCIENCE VILLAGE SCANDINAVIA

• Här byggs för verksamheter, 
forskning och utbildning inom 
materialvetenskap och innovation. 
Universitets- och högskolefilialer, 
gästbostäder, forskningsinstitut, 
service, gym, restauranger och 
caféer.

• Blir en del av nya stadsdelen 
Brunnshög.

• Byggnaderna i upp till sju-åtta 
våningar med varierande arkitektur 
planeras.

• Genom området på 18 hektar pla-
neras ett grönstråk för rekreation.

• Spårvagnen kommer att gå hit från 
och med 2019.

• Ägs av Lunds kommun, Region 
Skåne och Lunds universitet.

. 

LU flyttar verksamhet
till Science Village

Science Village ska byggas i anslutning 
till MAX IV och ESS ( i främre delen av 
bilden). ill: science village scandinavia

– finansieringen ännu oklar

Naturvetar-
dekanen Sven 
 Lidin ut reder 
hur LU bäst 
kan etablera 
sig på Brunns-
hög. foto: mats 
 nygren
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KARRIÄRPLANERING. Karriärvägar 
och meriteringsmöjligheter för 
unga forskare skiljer sig mycket 
åt mellan universitetets olika 
fakulteter. 

Det kan Mia Rönnmar konsta-
tera efter att ha kommit drygt 
halvvägs med den utredning som 
ska utmynna i förslag till hur man 
kan säkerställa goda och tydliga 
karriärvägar inom Lunds univer-
sitet.

Luddiga karriärvägar 
ska bli tydliga

KARRIÄRPLANERING. Sveriges unga 
akademi har nyligen genomfört en 
turné bland landets lärosäten och 
haft karriärseminarier med unga 
forskare där även dekaner och 
andra i ledningarna deltagit. 

– Förhoppningen är att läro-
sätena ska våga använda de 
biträdande lektoraten, säger 
Kristian Pietras som är akademins 
ordförande. En förutsättning för 
det, menar han, är också att man 
måste våga säga upp forskare vid 
medelsbrist och våga säga nej vid 
prövning till befordran. Allt för ett 
sundare anställningsklimat med 
ökad mobilitet.

– Våga säga upp 
forskare om det behövs!

parensen vid tillsättningen är sedan något 
som även gynnar jämställdheten. 

– Om jag har insyn i en tillsättning kan 
jag reagera på om det finns andra sökande 
av underrepresenterat kön som är lika lämp-
liga och som borde beaktas vid tillsättning-
en, tycker han. 

MOBILITETEN ÄR VIKTIG – att forskare vågar 
lämna sitt eget lärosäte och att lärosätena 
vågar anställa forskare utifrån. Så fungerar 
det inte alls enligt en rapport som SULF (Sve-
riges universitetslärarförbund) nyligen pre-
senterat ”Utlysningar – ett spel för galleriet? 
Två av fem anställningar har bara en sökan-
de och tre av fyra tillsätts med en intern sö-
kande, visar rapporten. Kristian Pietras är 
inte ett dugg överraskad. 

– Alla vet att det är så, säger han.
 Som chef för en forskargrupp har han 

förståelse för att man gärna anställer nå-
gon som man redan känner och som pas-
sar i gruppen. 

– Som arbetsgivare är jag också trygg-
hetsnarkoman – men för att få full poten-
tial i forskargruppen bör man våga bejaka 
det oväntade.

aktuellt.

Den ambitionen är en viktig punkt i univer-
sitetets strategiska plan och bakgrunden till 
att Mia Rönnmar, dekan vid Juridiska fakul-
teten och professor i civilrätt med inrikt-
ning mot arbetsrätt, fått uppdraget att leda 
utredningen. Till sin hjälp har hon Carina 
Wickberg vid universitetsledningens kans-
li. De har mötts av ett stort intresse bland 
samtliga fakulteter som de nu träffat och 
intervjuat.

– Alla funderar på den frågan och ser 
vikten av att göra de rätta rekryteringarna 

Tydlighet vid utlysningar och transparens 
vid tjänstetillsättningar är viktiga krav från 
Sveriges unga akademi. Och tydligheten är 
viktigare än tryggheten när det handlar om 
goda karriärvägar.

– Det är inte alltid forskarvärlden som 
trycker på för fasta anställningar tidigt i kar-
riären. Om förutsättningarna för befordran 
är kända så att man har något att förhålla 
till sig går det leva med osäkra anställning-
ar ett tag, säger Kristian Pietras, professor i 
molekylär medicin vid LU. 

TYDLIGHETEN BÖR YTTRA SIG i precis vad 
som krävs för den aktuella tjänsten och re-
dan i utlysningen vad man sedan ska ha 
uppnått för att prövas för befordran. Trans-

Sveriges unga akademi:

Mia Rönnmar utreder hur karriärvägarna inom LU 
kan bli tydligare. foto: kennet ruona
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Akademin värnar om det kollegiala ledar-
skapet och Kristian Pietras förordar ett aka-
demiskt ledarskap där man kan kombinera 
vetenskaplig skicklighet och administrativ 
kompetens.

– Utomlands är det mycket vanligt med 
starka forskare som akademiska ledare och 
då med ett bra administrativt stöd. Men här 
i Sverige är vi generellt dåliga på den typen 
av stöd, menar Kristian Pietras.

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

SVERIGES UNGA AKADEMI

Sveriges unga akademi är en tvär-
vetenskaplig akademi för ett urval av 
de bästa yngre forskarna i Sverige, 
med en verksamhet som vilar på tre 
ben: tvärvetenskap, forskningspoli-
tik och utåtriktat arbete. Akademin 
är en oberoende plattform som 
ger yngre forskare en stark röst i 
den forskningspolitiska debatten. 
 Sveriges unga akademi bildades på 
initiativ av Kungl. Vetenskapsakade-
mien 2011 och har idag 35 ledamöter. 

och möjligheterna att erbjuda goda anställ-
ningsvillkor, säger Mia Rönnmar. 

För att göra den akademiska karriären 
mer attraktiv och skapa tydligare karriär-
vägar har det biträdande lektoratet åter-
införts i högskoleförordningen (vid LU har 
användningen av dem tidigare möjliggjorts 
genom ett lokalt kollektivavtal). Unga fors-
kare i Sverige har nu möjlighet att under en 
period mellan fyra och sex år meritera sig 
pedagogiskt och vetenskapligt till en tills-
vidareanställning som lektor. Men det finns 
utmaningar kopplade till de biträdande lek-
toraten.

– På de forskningstunga fakulteterna med 
lite utbildning kan det vara svårt att få under-
visningstimmarna att räcka till för alla, säger 
Mia Rönnmar. Och de utbildningstunga fa-
kulteterna kan ha svårt att utlysa biträdande 
lektorat med hänsyn till begränsade resurser 
och stort behov av ordinarie lektorer.

 Annars tycker Mia Rönnmar att det biträ-
dande lektoratet är en bra anställningsform 

och hon önskar att många lärosäten ska an-
vända biträdande lektorat.

– Det skulle också kunna gynna mobili-
teten inom högskolevärlden. 

Det är en stor utmaning, menar hon, att 
hitta en karriärutveckling i forskaranställ-
ningen. Vid LU finns många framgångsrika 
forskare. 

– Forskare tillhör inte lärarkategorin vid 
universitetet och får bara undervisa och ex-
aminera i begränsad omfattning. Det kan 
vara svårt för dem att meritera sig för att få 
en tjänst som lektor. Så hur tar man hand 
om den resursen? 

Mia Rönnmar menar också att det blir 
problem när tidsbestämda anställningar 
staplas på varandra.

– Målet vid LU, där utbildning och forsk-
ning ska flätas samman, är att alla både un-
dervisar och forskar, säger hon.

Karriärvägarna bör hur som helst vara 
tydliga och transparenta. Anställningar ska 
utlysas i öppen konkurrens. För en biträ-

De biträdande lektoraten på fyra till sex 
år som regeringen nu beslutat om, ersätter 
de tidigare tjänsterna som forskningsassis-
tent. Sveriges unga akademi tycker att det 
är bra med större flexibilitet när det gäller 
längden på tjänsterna. 

– Inom medicin, till exempel, tar det i re-
gel längre tid att meritera sig, något som 
inte är unikt för Sverige. Men inom andra 
ämnesområden kan det fungera bra med 
fyra år, säger Kristian Pietras.

MEN AKADEMIN ÄR INTE NÖJD med att man 
ändrat gränsen för hur långt efter sin dispu-
tation som man kan anställas som biträdan-
de lektor. En forskningsassistent-tjänst kun-
de man få upp till sju år efter disputationen 
– men nu är det fem år som gäller.

– Fem år är en relativt kort tid om vi vill 
främja mobilitet, både geografiskt och äm-
nesmässig. För yngre forskare som vill angri-
pa nya och djärva frågeställningar kan det 
ta längre tid att etablera sig.

Sveriges unga akademi uppmanar ock-
så lärosätena att ta till vara kompetensen 
och engagemanget hos unga forskare ge-
nom att bjuda in dem i beslutande organ. 

dande lektor ska det finnas en strukturerad 
kompetensutvecklingsplan och det ska vara 
klart för den enskilde vad som gäller för rätt 
till förlängning och befordran. 

MIA RÖNNMAR TYCKER att alla former av 
mentorsprogram för unga forskare är bra. 
Och inte minst tvärvetenskapliga sådana vid 
Lunds universitet.

– Det är en styrka att vi är så breda. Och 
värdefullt att redan på ett tidigt stadium få 
insikt i universitetets bredd.

Efter alla intervjuer som gjorts nu under 
vintern och våren ger sig Mia Rönnmar och 
Carina Wickberg in i analysstadiet. De kom-
mer att belysa innebörden av goda och tyd-
liga karriärvägar, analysera den rättsliga reg-
leringen (exempelvis högskoleförordningen 
och anställningsskyddslagen) och visa på 
goda exempel vid LU och andra lärosäten. 
Resultatet av utredningen ska överlämnas till 
rektor senast den 15 augusti.

MARIA LINDH

Kristian Pietras är ordförande i Sveriges 
unga akademi. 
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BOKMÄSSAN. I september har Lunds 
universitet för sjunde året i rad en 
egen monter på Bok- och biblioteks-
mässan i Göteborg. 

– Lunds universitet är en viktig 
aktör på bokmarknaden. Vi inte 
bara producerar en massa böcker, 
vår forskning är också en inspiration 
och katalysator för andra böcker, sä-
ger kemiprofessorn Ulf Ellervik.

– P.C. Jersild sa en gång till mig: ”Allmän-
heten vill ha populariserad vetenskap. Om 
det inte finns skapas ett tomrum som fylls 
med pseudovetenskap. Därför måste fors-
kare skriva populärvetenskap”, berättar Ulf 
Ellervik, som är en van bokmässedeltagare. 

Han har varit där och presenterat sina po-
pulärvetenskapliga böcker om kemin bakom 
bland annat njutning i olika former, historis-
ka bestialiska mord och drinkar i glassform. I 

år kommer han att delta på Bokmässan med 
sin nya bok Magnifika frukostar: För kemis-
ter och andra livsnjutare. Han berättar att 
han själv älskar frukost och att det finns gan-
ska lite skrivet om denna måltid som har en 
särställning i måltidssammanhang.

– Den skiljer sig från de andra måltider-
na. Man bjuder sällan hem någon på frukost 
och det är också den yngsta av våra mål-
tider. Så sent som på medeltiden ansågs den 
i stora delar av Europa vara syndig och man 
åt därför inte frukost, säger han. 

I LITTERATUR OCH FILM används frukosten 
ofta som markör eller för att effektivt beskri-
va karaktärerna. I exempelvis Pulp  Fiction 
både börjar och avslutas filmen med en fru-
kostscen.

Konceptet för LU:s monter på Bokmäs-
san är att forskare från hela LU får chansen 
att presentera sina nya böcker i ett 20 mi-
nuter långt samtal med en moderator. LU:s 
och de andra universitetens montrar ligger 
i närheten av Forskartorgets scen som Riks-
bankens Jubileumsfond och Kungliga Vit-
terhetsakademien ligger bakom. Deras ut-
bud av föreläsningar från olika universitet, 
stiftelser och organisationer bildar tillsam-
mans med universitetens montrars utbud en 
smältdegel av tankar, idéer och olika former 
av forskning.

– All typ av vetenskap är rolig! Det såg 
vi inte minst under LU:s jubileumskurs förra 
året. Men de olika disciplinerna, som till ex-
empel naturvetenskap och humaniora, be-
höver närma sig varandra mer. Samarbeten 
över gränser föder kreativitet och nya sätt 
att angripa frågor, säger Ulf Ellervik. 

MED UNDANTAG FÖR förra årets hotfulla 
stämning då mässhallen låstes i ett antal 
timmar på grund av högerextrema NMR:s 
demonstrationståg precis utanför mässan, 
tycker Ulf Ellervik att Bokmässan har en här-
lig stämning som skapar roliga möten mel-
lan författare, utställare och besökare som 
samlats kring böckerna.

– Böcker är viktigt. I vårt hem är böcker 

Frukost för livsnjutare 
på årets bokmässa

Kemiprofessor Ulf Ellervik är en van bokmässedeltagare. Här intervjuas han i LU:s monter för-
ra året av Martin Degrell från Kansli HT. 
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FEM FAKTA OM FRUKOST

FRUKOSTFLINGOR hänger 
intimt samman med frireli-
giösa rörelser i USA. Kring 

1850-talet, under en första period av 
”Clean living movement”, förkastade 
Sjundedagsadventisterna den klas-
siska köttfrukosten och fokuserade på 
en strikt frukost baserad på fullkorn 
och gryn. Nästan allt med fullkorn och 
gryn härstammar från den här tiden. 
Havre, som ingår i de flesta former av 
müsli, har en massa spännande och 
nyttig kemi.

KORVENS KEMI. Den engel-
ska frukostkorven ”banger” 
är en liten superfet fläskkorv 

kryddad med muskot, som exploderar 
när man steker den. I salta korvar som 
salciccian drar saltet ut myosin ur köt-
tet. Myosinet klistrar ihop köttet till en 
sammanhållen köttklump. Våra kött-
bullar kan sägas vara korv utan skinn. 

FETT. Genom att blanda fett 
på olika sätt med vetemjöl kan 
man få hela uppsättningen 

från ett välsmakande surdegsbröd till 
perfekta wienerbröd.

ÄGG är svårast att fotografera 
på frukostbordet. Äggulan har 
en otrevlig vana att snabbt 

sjunka samman och bli skrynklig. 

LÅNGFIL har en oerhört spän-
nande kemi. Det är speciella 
bakterier som tillverkar långa 

kolhydratkedjor som ger den alldeles 
speciella segheten. 

STYRNING. Lunds universitet har nu 
lämnat sitt remissvar till Styr- och 
resursutredningen, Strut, och sä-
ger helhjärtat ja till förslaget om 
ett gemensamt anslag för utbild-
ning och forskning.

– Jag har länge kritiserat det 
uppdelade systemet som ger oss 
alltför lite handlingsfrihet och 
försvårar ett utnyttjande av våra 
resurser på bästa sätt, kommente-
rar rektor Torbjörn von Schantz.

Utredarna och dess ordförande Pam Fred-
man får genomgående positiv kritik för 
det öppna och transparenta arbetssättet 
som präglar utredningen. Själva modell-
förslagen till det nya statliga resursfördel-
ningssystemet lämnar LU därhän i väntan 
på att de förslagen ska bli mer konkre-
ta. Man konstaterar dock att ersättning-
en till högre utbildning har urholkats över 
tid och att utredningen behöver lämna 
förslag som leder till att den svenska hö-
gre utbildningen är internationellt kon-
kurrenskraftig. 

LU STÄLLER SIG ANNARS BAKOM försla-
get om en sammanhållen högskolepropo-
sition vart fjärde år liksom förslaget om 
fyra åriga överenskommelser mellan läro-
säten och regering om de tar fasta på hur 
högskolepropositionen ska genomföras 
och hur uppdrag och medel ska fördelas. 

Man tycker vidare att resurstilldelning-
en till utbildningen behöver bli mer robust 
och mindre kopplad till genomströmning-
en. Och att utbildningar som efterfrågas 
av samhället, som lärar- och vårdutbild-
ningar, får rimliga ekonomiska förutsätt-
ningar. 

När det gäller resurstilldelning till 
forskningen är det viktigt att få bukt med 

den skeva fördelningen mellan basfinan-
siering och externfinansiering. Det växan-
de och stora beroendet av externfinan-
siering är ett problem. Det låser resurser, 
ofta till stora forskningsmiljöer, vid krav på 
medfinansiering. 

– Det innebär att vi får svårare att göra 
egna strategiska vägval som att skapa att-
raktiva karriärvägar för yngre forskare el-
ler bedriva grundforskning, kommenterar 
rektor.

LU PÅPEKAR OCKSÅ att ökad autonomi 
inte bara handlar om ekonomi och orga-
nisation utan också om akademisk frihet 
– och att denna frihet behöver förstärkas.

Som värduniversitet för MAX IV och 
med ESS som granne är LU angeläget om 
att det ska finnas ett långsiktigt nationellt 
ansvar för denna typ av stora forsknings-
anläggningar.

LU hoppas på en mer konkret bild av 
själva modellförslagen i utredningen som 
ska presenteras i sin helhet i december.

MARIA LINDH

Ja till gemensamt anslag 
för utbildning och forskning

2

3

4

5

1

jämställt med föda. Om mina döttrar vill ha 
böcker så får de det, säger Ulf Ellervik. 

TEXT & FOTO: GISELA LINDBERG

FOTNOT. Bok- och Biblioteksmässan hålls den 
27–30 september i Göteborg. Bokmässan har 
i år valt att porta den högerextrema tidning-
en Nya tider.

LU:s remissvar till Styr- och resursutredningen:

Rektor Torbjörn von Schantz gillar försla-
get om en sammanslagen pengapåse för 
forskning och utbildning. foto: kennet ruona
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TVÄRVETENSKAP. På universitetet har 
man forskat på artificiell intelligens 
i olika former sedan 1980-talet, 
även om det vid den tiden inte 
kallades just så, utan exempelvis 
kognitionsvetenskap, reglerteknik 
och bildanalys. Idag, när begreppet 
med skräckblandad förtjusning är 
på allas läppar, lanserar en grupp 
forskare det tvär vetenskapliga 
nätverket AIML – The Network for 
Artificial Intelligence and Machine 
Learning at Lund University. 

Oavsett om man sällar sig till skeptiker- el-
ler entusiast-sidan i diskussionen om i vilken 
utsträckning AI tros förändra framtiden, är 
de flesta ense om att tekniken redan nu på-
verkar samhället på flera nivåer. Det är mot 
den bakgrunden en grupp forskare bildat 
ett nytt AI-nätverk som de hoppas ska leda 
till nya spännande samarbeten, samtal och 
möten över ämnesgränserna. 

Två av initiativtagarna, Kalle Åström, 
professor i matematik, och Stefan Larsson, 
docent i teknik och social förändring, har re-
dan börjat – genom att Kalle Åström bjöd 
in Stefan Larsson till hans kurs i bildanalys:

– Stefan har gjort ett gästspel på vår kurs 
och pratade om etiska och sociala aspek-

ter av AI och maskininlärning. Studenterna 
tyckte det var jättebra och stannade kvar 
och diskuterade efteråt, säger Kalle Åström.

När det kommer till AI är det särskilt vik-
tigt att ”hårda” och ”mjuka” ämnen möts, 
anser han och tar ett exempel från den egna 
forskningen:

– När man studerar data med statistik 
och maskininlärning är det lätt hänt att 
det smyger in en skevhet, eller bias. Det 
kan bero på okunskap under insamlingen 
av data, men det kan också finnas legitima 
skäl. Exempelvis bör man inte testa läkeme-
del på spädbarn, men då får man inte heller 
information om biverkningar hos spädbarn. 
Sådana här frågeställningar är värda att dis-
kutera över ämnesgränserna.

ENLIGT KALLE ÅSTRÖM är LU synnerligen 
väl lämpat för att husera ett AI-nätverk:

– Vi är i stort sett kompletta, vilket gör 
att det finns goda förutsättningar att på ett 
hyfsat smidigt sätt få till stånd kunskapsut-
byten och samtal med högt i tak, säger han. 

Hittills har drygt hundra personer från 
nästan alla fakulteter registrerat sig i nät-
verket. På sikt vill forskarna också arbeta 
med små och stora företag, kommuner och 
landsting. 

Det är visserligen inte inom alla områ-

DETTA HOPPAS AIML 
KUNNA BIDRA MED

• Starta nya forskningsprojekt
• Tvärlärande mellan discipliner och 

grupper
• Utveckla befintliga och nya kurser 

inom området
• Ta fram uppdragsutbildningar
• Stimulera utbytet mellan forskning 

och samhälle

FÖR VEM? I första rundan vänder 
sig nätverket till alla inom univer-
sitetet som forskar inom området, 
men också forskare som tillämpar 
principerna som metoder inom sin 
forskning. I nästa steg är tanken att 
inkludera företag och organisationer 
utanför universitetet. Se aim.lu.se. 

VÄRT ATT NOTERA: Regeringen 
presenterade den 16 maj en natio-
nell inriktning för AI där man bland 
annat gör bedömningen att Sverige 
behöver utveckla regler, standarder, 
normer och etiska principer i syfte 
att uppnå en etisk användning av AI.

AI på tvärs i nytt nätverk
den som utvecklingen går så snabbt som det 
ibland framställs. Sjukvården faxar exempel-
vis fortfarande journaler trots att tekniken 
för digitalt journalsystem finns, men inom 
de flesta områden går det fort. 

– Det jag är rädd för, är att mycket AI nu 
görs bara för att det går att göra. Att företag 
släpper igenom lösningar i hopp om snabba 
marknadsandelar, som inte riktigt håller och 
inte går att fixa till efterhand, säger Jacek 
Malec, professor i datavetenskap och också 
han initiativtagare.

Kanske kan det nya AI-nätverket funge-
ra som en moteld mot åtminstone vissa för-
hastade beslut.

TEXT & FOTO: KRISTINA LINDGÄRDE

Drygt hundra forskare har registrerat sig ett nytt universitetsövergripande AI-nätverk. Stefan 
Larsson, Jonas Wisbrant, Jacek Malec och Kalle Åström är några av initiativtagarna.
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Satsning på barn 
ska bredda rekrytering
STUDENTREKRYTERING. Nya lunda-
studenter är överlag yngre och har 
mer välutbildade föräldrar än den 
svenska genomsnittsstudenten. 

Det visar siffror i en LU-rapport. 
Trots en rad satsningar på att locka 
fler studenter från studieovana 
hem de senaste decennierna så går 
utvecklingen inte framåt. 

Nu prövas ett större regionalt 
grepp och insatser riktade mot 
yngre barn.

Rapporten om breddad rekrytering vid LU är 
inte färdig än även om siffrorna är på plats. 
Nu samlas tankar från verksamheten in, lik-
som exempel på aktiviteter som redan idag 
genomförs. 

– Vi på LU har ofta svårt att förstå hur 
verkligheten ser ut bara en timmes resväg 
bort. I till exempel Bjuv är det många skol-
elever som inte vet vad högre utbildning 
är och som aldrig har varit i Helsingborg, 
än mindre Lund, säger Gunilla Carlecrantz, 
som projektleder LU:s satsning centralt på 
breddad rekrytering och breddat delta-
gande, tillsammans med bland andra Leif 
Bryngfors.

Sedan 1990-talet har lärosätena ett upp-
drag att göra högskolan tillgänglig för fler 
studenter med varierande bakgrund. På 
LU innebär breddad rekrytering att försö-
ka visa att LU är ett alternativ även för den 
som har lågutbildade föräldrar, utländsk 
bakgrund, eller är bosatt i en kommun där 
få väljer att läsa vidare. Uppdraget gäller 
också att locka män till kvinnodominera-
de utbildningar och tvärtom. Breddat del-
tagande handlar om att fler ska fullfölja sin 
utbildning och känna sig inkluderade under 
sin studietid. 

– Barns drömmar i Sverige idag kan för-
verkligas och det borde alla barn få känna. 
Men det kräver att de ser det som en verk-
lig möjlighet för dem, säger Gunilla Carle-
crantz.

ATT LU:S STUDENTER ÄR YNGRE än ge-
nomsnittsstudenten beror troligen på våra 
många långa program. Samtidigt blir de fri-
stående kurserna färre och det passar yrkes-
arbetande dåligt. Det görs en rad insatser på 
fakultets- och programnivå som ger resul-
tat, men det saknas ett större grepp för uni-
versitetet. Inga pengar har avsatts centralt 
för breddad rekrytering, men 2017 inled-

des ett samarbete med bland andra Region 
 Skåne, kommuner och Malmö universitet 
som också vill bryta snedrekryteringen.

– På det sättet blir Lunds universitet en 
kugge i hjulet. Vi ska haka i arbete som re-
dan görs. Tillsammans med andra regio-
nala aktörer söker vi också gemensamma 
medel, allt från EU-pengar till enskilda do-
nationer. Vi hoppas på både stora floder och 
små bäckar.

Man är ense om i det regionala arbetet 
att man behöver nå barn tidigare än idag, 
redan från förskolan och uppåt. LU startar 
nu samarbeten med partnerskolor som lig-
ger i kommuner där få läser vidare, som till 
exempel Klippan och Perstorp. 

– Nu är vi ute och samtalar med kommu-
ner och rektorer för att hitta aktiviteter där 
LU kan bidra. Det kan handla om ett besök 
på Vattenhallen eller att en student bidrar i 
en sommarskola eller på ett kollo. 

SEDAN LÄNGE SKICKAR LU ut SI-mentorer 
som regelbundet hjälper till på högstadier 
och gymnasier runt om i Skåne. ”Flickor på 
Teknis” är ett annat projekt som har funnits 
i över 30 år. Nu väcks även ”Skapa din fram-
tid” till liv igen av Campus Helsingborg, som 
arbetar aktivt med breddad rekrytering. Det 
går ut på att studenter som växte upp i om-
råden där få läser vidare återvänder till sko-
lor i till exempel Lindängen i Malmö. Mo-
hammed Taha växte upp i Rosengård och 
var som student engagerad i projektet. Som 
den eldsjäl han är engagerar han sig nu igen, 
trots att han jobbar.

– Det är så viktigt att de unga kan identi-
fiera sig med den som kommer till deras sko-
la. Jag brukar berätta att mina högstadie-
betyg inte var höga, men att det gick ändå, 
säger Mohammed Taha.

Han försöker uppmuntra eleverna att 
våga vara annorlunda – att våga vara den 
som pluggar lite varje dag. Det handlar om 
att ändra attityder.

– Jag brukade fråga eleverna om de vet 
att de kan få en utbildning som är värd en 
halv miljon, gratis! Och att de samtidigt får 
nästan 3000 kr per månad, säger Moham-
med Taha och tillägger att det perspektivet 
ofta är nytt – och viktigt – för eleverna.

 TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

Gunilla Carlecrantz  projektleder LU:s satsning på breddad rekrytering och breddat deltagande.
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I valet 
och kvalet

Det är bara månader kvar till valet och det parlamentariska läget spås 
bli svårt när den partipolitiska kartan ritas om. Även efter förra valet 
varnades det för politiskt kaos men den svenska demokratin fungerar 
trots allt väl, konstaterar forskningen. Det finns dock orosmoln: Ökade 
klyftor, en fortsatt polarisering av politiken och ett hårt debattklimat 
på de nya digitala arenorna är några av dem. LUM har samlat några 
forskare som ger sin bild av den svenska demokratin, valet 
och framtida samhällsutmaningar.

ill:catrin jacobsson
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I år fyller svensk demokrati hundra 
år och rättvisa val ses som en själv-
klarhet. Men hur utvecklades vår 
demokrati och hur blev vi av med 
valfusket? 

Statsvetaren Jan Teorell har 
undersökt svenskt valfusk och dess 
bakomliggande orsaker – från 1719 
till början av 1900-talet. Slutsats: 
byråkrater och politiska partier har 

störst möjligheter att påverka 
fusket.

När demokratiseringen i ut-
vecklingsländer diskuteras 

är det ofta rösträtten och 
huruvida regeringens 
makt utgår från en folk-
vald riksdag som står 
i fokus. Men även om 
dessa kriterier är upp-

fyllda är det inte ovanligt 
att valen präglas av fusk 

och korruption, vilket utveck-
lade demokratier i västvärl-

den inte är sena med att 
påpeka.

– Trots att vi 
ondgör oss över 
valfusk i mindre 

utvecklade länder 
vet vi egentligen 

väldigt lite om hur ut-

Så försvann det svenska valfusket
tionella val infördes i Sverige. Under den här 
perioden genomfördes sammanlagt 54 val 
till riksdagen. Alla följdes av ett större eller 
mindre antal framställningar från medbor-
gare som hävdat att valen inte gått rätt till. 

STATSVETENSKAPLIG FORSKNING brukar 
peka på fyra viktiga faktorer som förebyg-
ger valfusk:
• Hemliga val
• Valsystemet – vid proportionella val är 

risken för valfusk mindre än vid majori-
tetsval i enmansvalkretsar. 

• Ekonomiskt välstånd – det är enklare att 
muta fattiga människor än rika.

• Jordreformer – maktkoncentration till ett 
fåtal jordägare anses bädda för korrup-
tion.

INGEN AV DE FAKTORERNA passar dock in 
på den svenska utvecklingen, enligt Jan Teo-
rell. Istället är det professionaliseringen av 
byråkratin och makten hos de politiska par-
tierna som påverkat valfusket. Fast på helt 
olika sätt. Professionella byråkrater, tillsat-
ta på meriter och inte på politiska grunder, 
motverkar valfusk. Starka politiska partier 
påverkar valen i rakt motsatt riktning. 

– När partier konkurrerar om makten står 
mer på spel, både för att partierna är bättre 
på att organisera olika intressen från olika 
landsändar, och för att valstriden blir mer 
ideologisk, säger Jan Teorell. 

Under frihetstiden stöddes partierna av 
utländskt guld som delades ut till de riks-
dagsmän som lyckades bli valda, vilket ska-
pade ytterligare incitament för att ta till 
 oegentliga metoder för att vinna valet. Det 
fuskades bland annat med röstlängderna, 
rösträkningen eller fastställandet av vinna-
ren – i vissa fall beslutade korrumperade 
borgmästare till exempel att skicka sig själ-
va till riksdagen, trots att de egentligen inte 
fått flest röster.

Valfusket kulminerade mot slutet av fri-
hetstiden, i valet 1771. Då hade de politiska 
partierna – Hattar och Mössor – vuxit sig 

”Valfusket kulminerade 
mot slutet av frihetstiden, 
i valet 1771. Då hade 
de politiska partierna 
– Hattar och Mössor – 
vuxit sig starka, medan 
byråkratin ännu inte 
hade professionaliserats.”

Statsvetaren Jan Teorell har undersökt 
svenskt valfusk i äldre tid. foto: kennet ruona

t

vecklingen har sett ut hos oss själva och var-
för vi lyckats med att ha fria och rättvisa val. 
Min studie handlar om att bättre förstå vår 
egen utveckling, säger Jan Teorell, profes-

sor i statsvetenskap. 
Sverige är dessutom ett särskilt 

intressant exempel, menar Teo-
rell, eftersom vi här, redan när 
demokratin infördes i början av 
1900-talet, kunde genomföra 
rättvisa val. Det är också ett en-
kelt land att studera eftersom vi 
har bra arkiv.

Fokus för studien är åren mel-
lan 1719, vid inträdet av frihetsti-
den då det kungliga enväldet till-
fälligt avskaffades, och 1908, då 
det sista valet hölls innan propor-
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Förtidsröst-
ning skulle 
kunna ut göra 
en möjlighet 
för valfusk, 
men brukar 
fungera utan 
problem. 
foto: michael 
erhardsson 
mostphotos

Statsvetaren Mikael Sundström 
har gjort en film på tjugo minuter 
av Jan Teorells forskningsartikel.  

Varför du tog det här greppet?
– Jag arbetar med statsvetarnas inspel-
ningsstudio och ville dels lära mig mer 
om videoredigering, dels visa hur en 
vetenskaplig artikel kunde förvandlas till 
en ”minidokumentär”. Kollegan Milan 
Burke på Graduate School ställde upp 
som ”voice actor” och det gjorde att 
formatet kunde bli mer ambitiöst. 

Vad har du lärt dig av detta?
– Det har varit lärorikt ur teknisk syn-
vinkel så att jag kan hjälpa kollegor att 
använda studion. Jag har också lärt mig 
mycket om ”översättningsprocessen” 
från en vetenskaplig text till ett populär-
vetenskapligt manus. Det tog överras-
kande lång tid och det var svårt att hitta 
en bra balans mellan vetenskaplighetens 
krav och ett populärvetenskapligt nar-
rativ.

Filmen är ett mellanting mellan do-
kumentär och kortare forskningsex-
plainer. Vilka riktar den sig till? 
– Jag vill gärna tro att den kan intressera 
ganska många – korruption i samband 
med val är ingen liten fråga. Jag hoppas 
att kollegor får en uppfattning om hur 
forskningsprodukter kan stöpas om till en 
mer lättåtkomlig form. Vi vill ju sprida vår 
forskning!

Vad säger du själv, såsom forskare, 
om läsbarheten i genren vetenskap-
liga artiklar? 
– Vi som ofta läser sådana har ju normalt 
inga problem att ta till oss innehållet, 
men språkligt är de ofta förskräckliga. 
Vi är förstås bakbundna av konventioner 
och precisa termer, men även givet det 
tycker jag att vi borde kunna bli mycket 
bättre på att skriva sakprosa. Men det 
förutsätter att vi lyfter upp de goda 
exempel som faktiskt finns.

Se filmen på https://bit.ly/2KPikb3 

starka, medan byråkratin ännu inte hade 
professionaliserats. 

Nästa topp i anmälningarna om val-
fusk kan ses åren runt införandet av två-
kammarriksdagen, 1866. Även då var de 
politiska partierna starka, men till skillnad 
från 1771 hade den svenska byråkratin 
nu professionaliserats.

– Anmälningarna om valfusk var då av 
en helt annan karaktär än 1771. Den här 
gången handlade det snarare om miss-
förstånd och otydligheter om hur ett val 
bör förrättas än om medveten korruption 
för att köpa sig makt.

Innebär detta något för din syn på 
politiska partiers roll i demokratin? 
– Partier är självfallet en viktig del av de-
mokratin. Utan dessa kan inte demokra-
tin fungera. Men resultatet sätter fingret 
på hur viktig det är att göra byråkratiska 
reformer i utvecklingsländer om man vill 
komma åt problemet med valfusk.

Hur ser det ut med valfusk i Sverige 
idag?
– Vi har inga utbredda problem med det-

Vetenskapsartikel 
blev minidokumentär

ta, men vid valet 2010 överklagades re-
kordmånga val och två val fick till och 
med göras om. Problemen handlade 
dock åter igen i huvudsak om försummel-
ser snarare än om avsiktliga försök att 
fuska. Ett undantag skulle möjligen vara 
den ”valskola” Socialdemokraterna ord-
nade i närheten av en förtidsröstnings-
lokal i Örebro kommun, vilket var skälet 
till att kommunalvalet där fick göras om. 

– Vi har i Sverige under en lång tid 
haft en strävan efter att göra det så en-
kelt som möjligt att rösta, vilket bland an-
nat innebär en stor mängd av förtidsröst-
ningslokaler på offentliga platser som på 
torg och i köpcentrum. Riskerna detta 
medför när röstsedlarna sedan ska skick-
as in och hanteras har troligen underskat-
tats, men jag känner inte till någon studie 
av överklagandena vid 2014 års val.

ULRIKA OREDSSON

FOTNOT: Jan Teorell har även skrivit om 
2010 års valöverklaganden, i historiskt 
perspektiv, i ett kapitel i boken Omstritt 
omval, red. Linda Berg och Henrik Oscars-
son, 2012.

t
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Sverigedemokraternas vågmästar-
roll i riksdagen har inte lett till kaos 
och ineffektivitet, vilket många för-
utspådde efter förra valet. Tvärtom 
har partierna anpassat sig och 
beslut fattas genom nya koalitioner 
och blocköverskridande samarbe-
ten. Samtidigt finns andra oros-
moln, enligt statsvetaren Johannes 
Lindvall.

Sveriges parlamentariska karta har ritats 
om. Länge var det endast fem eller sex par-
tier som klarade 4-procentspärren och tog 
sig in i riksdagen. Miljöpartiets inträde på 
1980-talet ruskade om, men inte lika myck-
et som Sverigedemokraternas stora fram-
gångar i valet 2014.

– När vi påbörjade vår undersökning hös-
ten 2015 trodde vi att läget i riksdagen skul-
le visa sig vara mer låst än det faktiskt har bli-
vit, säger Johannes Lindvall som lett arbetet 
med undersökningen som genomförts av 
statsvetare från Lund och Göteborg.

Studien visar att partierna har lyckats få 
till stånd blocköverskridande överenskom-
melser i minst lika hög grad som tidigare och 
att riksdagspartierna har röstat för utskot-
tens förslag i mer än 90 procent av fallen. 

En annan viktig mätare på hur väl svensk 

Johannes Lindvall om…
GAL-TAN-SKALAN, dvs. skalan som 
delar upp väljarna i frågor om värde-
ringar, kultur och identitet snarare än 
de ekonomiska frågorna:
– Det är inte säkert att den är så 
relevant i Sverige – den ekonomiska 
vänster-höger-skalan är alltjämt stark. 
Invandringsfrågan har varit mycket 
viktig på senare år men den håller nog 
på att bli mer av en vänster-höger-
fråga. Så brukar det gå till i Sverige, 
har statsvetaren Henrik Oscarsson vi-
sat: nya frågor såsom miljö, feminism, 
EU, och kristna värden passar efter ett 
tag in i vänster-högerdimensionen.

VÄRSTA VALSCENARIOT:
– Att det blir mycket svårt att bilda en 
rimligt stabil regering. Men vi ska nog 
vara beredda på att det tar längre tid 
än det brukar – regeringsbildningen 
brukar gå osedvanligt snabbt i Sverige 

Förväntat riksdagskaos uteblev
– men parlamentariska orosmoln skymtar

Regeringskansliet har vuxit kraftigt på senare år vilket ökar regeringens makt på bekostnad av riksdagens (bilden). foto: ingemar edfalk/sveriges riksdag

jämfört med andra länder; så blir det 
kanske inte denna gång. 

– På lång sikt är värsta scenariot att 
regeringen och riksdagen blir lam-
slagna i viktiga sakfrågor på grund av de 
maktpolitiska motsättningarna mellan 
partierna.

TROLIGASTE VALSCENARIOT: 
– Vi kommer att fortsätta med mino-
ritetsregering, som varit det vanliga i 
Sverige de senaste hundra åren, men 
förmodligen tar regeringsbildningen 
något längre tid än vanligt. 

politik fungerar är hur de regerande parti-
erna lyckas uppfylla sina vallöften. Även här 
ser siffrorna bra ut: 80 procent av vallöfte-
na hålls, vilket är långt mer än vad svenska 
folket tror.

– När vi har frågat folk så gissar de att 
siffran ligger på cirka 50 procent, säger Jo-
hannes Lindvall.

Men även om svensk demokrati faktiskt 
levererar bättre än vad forskarna förväntade t

Johannes Lindvall. foto: kennet ruona
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Att öppet visa sina åsikter i so-
ciala medier är svårt – det tycker 
till och med unga som är politiskt 
aktiva. Det visar en studie där 
110 ton åringar och unga vuxna 
intervjuats. 

– Det är ett demokratiskt pro-
blem att samtalet i sociala medier 
upplevs som så hårt och avskräck-
ande, säger statsvetaren Malena 
Rosén Sundström.

Sociala medier väntas få en central roll in-
för höstens val och det gäller inte minst 
för den yngre generationen. Som en del 
av forskningsprojektet Politiskt deltagan-
de bland unga – från partidemokrater till 
sociala medieaktivister? har statsvetarna 
Malena Rosén Sundström och Nils Gus-
tafsson tillsammans med Elin Fjellman, 
forskningsassistent och masterstudent, 
studerat hur unga upplever politiskt del-
tagande i digitala kanaler. 

 – Rent generellt växer de sociala me-

dierna hela tiden eftersom den delen av 
befolkningen för vilken de är den viktigas-
te källan till information också blir större. 
Det finns ingen uppdelning mellan tradi-
tionella och sociala medier utan det är i de 
sociala kanalerna unga tar del av nyheter 
och information, säger Nils Gustafsson. 

I PROJEKTET har forskarna intervjuat to-
talt 110 ungdomar om hur de ser på att 
föra fram politiska åsikter, diskutera el-
ler ta del av politiska ställningstaganden 
i sociala medier. 50 av de intervjuade är 
antingen medlemmar i ett politiskt ung-
domsförbund eller någon åsiktsdriven or-
ganisation. Resten, som intervjuats i fo-
kusgrupper, är inte politiskt engagerade. 

– För politiskt aktiva unga är socia-
la medier viktigt för att få politisk infor-
mation, men steget till att själv diskutera 
politik eller sprida politisk information är 
förhållandevis stort bland de intervjuade, 
säger Malena Rosén Sundström. 

Det är främst det hårda och polarise-

sig så finns orosmoln när det gäller förut-
sättningarna för samspelet mellan regering-
en och riksdagen i framtiden. 

Det första handlar om att antalet parla-
mentariskt sammansatta utredningar suc-
cessivt har minskat sedan 80-talet till för-
mån för regeringsledda expertutredningar. 

– Utvecklingen kommer sig av att det 
fanns ett missnöje med de parlamentariska 
utredningarna. Man tyckte att de var lång-
samma och ineffektiva. De positiva effekter-
na av utredningarna, att riksdagsmän från 
olika politiska partier fick inflytande så att 
det blev möjligt att komma överens parti-
erna emellan, diskuterades lite.

Ett annat potentiellt problem är att re-
geringskansliet har vuxit kraftigt alltsedan 
80-talet. Antalet tjänstemän har fördubb-
lats och antalet tillsatta kommittéer har tre-
dubblats. Detta ökar regeringens makt på 
bekostnad av riksdagens vilket, enligt Jo-
hannes Lindvall, ökar risken att partierna 
prioriterar kampen om regeringsmakten 
framför arbetet i riksdagen. 

Ett tredje bekymmer, enligt Johannes 
Lindvall, är budgetprocessen. Den strama-
des upp under 90-talet för att underlätta 
för regeringspartierna att hålla koll på ut-
gifterna. Nyordningen innebar också en för-
stärkning av regeringens makt – något som 
måste ses över, menar Lindvall.

– Det är viktigt eftersom det handlar om 
riksdagspartiernas möjligheter att påverka 
den förda politiken, och inte ställas inför ett 
fait accompli.

Johannes Lindvall tycker att diskussioner-
na kring demokratins framtid, i Sverige men 
kanske framför allt internationellt, borde ta 
fasta på vad som skedde under mellankrigs-
tiden, då demokratin var hotad på många 
håll. Historien visar att den avgörande frå-
gan när det gäller tilltron till demokratin är 
om politikerna klarar av att ta fram lösningar 
på de problem människor i allmänhet tycker 
är viktiga.

– I de länder där demokratin överlevde 
1920- och 1930-talen lyckades man visa att 
demokratin faktiskt levererade. Vår under-
sökning tyder på att förutsättningarna är 
ganska goda för att politikerna ska klara av 
den uppgiften också i framtiden.

ULRIKA OREDSSON

t

Hårt debattklimat 
avskräcker unga 
från att bekänna färg

Malena Rosén Sundström, Nils Gustafsson och Elin Fjellman har undersökt hur unga upp-
lever politiskt deltagande i sociala kanaler.  
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rade debattklimatet på sociala medier som 
gör att många hellre avstår från att prata po-
litik där, visar studien. En del av de politiskt 
aktiva anser också att det blir meningslöst, 
eftersom man ändå sällan når ut till nya per-
soner, utanför den egna filterbubblan. Sam-
tidigt upplever många av de politiskt aktiva 
att de bör synas i sociala medier. 

– Flera av våra intervjupersoner sitter i 
ungdomsförbundens styrelser och tillhör 
alltså en politisk elit. Det är tydligt att de 
känner en press, både från sig själva och 
från sina partier, på att vara synliga i sociala 
medier. En person berättade till och med att 

styrelsen har interna tävlingar om vilka som 
syns mest, säger Elin Fjellman. 

DE ÅSIKTER som får stor spridning är inte 
sällan kontroversiella och konfliktinriktade, 
vilket påverkar debattklimatet. Många kan 
uppleva att de bör uttrycka stöd eller mar-
kera avstånd, delta i kampanjer eller upp-
rop, enligt Nils Gustafsson.

De nackdelar som ungdomar upplever 
med att vara politisk aktiva i sociala medier 
får troligtvis konsekvenser för hela samhälls-
debatten, bedömer forskarna.

– Innehållet i sociala medier är speciellt 

och produceras av speciella personer som 
inte besväras av den hårda tonen. Dessa ”te-
flonskallar” känner sig bekväma med kon-
troversiella frågor och åsikter men represen-
terar inte en objektiv bild av vad som rör sig 
i folkdjupet, säger Nils Gustafsson.

– Samtidigt som allt fler unga använder 
sociala medier för att få politisk information, 
så finns det en viktig demokratisk utmaning 
i att samtalet där upplevs som hårt och för 
många avskräckande, säger Malena Rosén 
Sundström. 

JESSICA BLOEM

”Samtidigt som allt fler unga använder sociala medier 
för att få politisk information, så finns det en viktig 
demokratisk utmaning i att samtalet där upplevs som 
hårt och för många avskräckande.”

NÅGRA CITAT FRÅN STUDIEN:

”I verkligheten om jag säger något 
som jag ser provocerar kan jag dra 
mig tillbaka eller i alla fall rädda 
situationen. Det kan man inte göra 
på Facebook.” (Gymnasieelev)

”Man brukar ha interna tävlingar. 
Det har vi i förbundsstyrelsen. Den 
som har flest följare och får ut 
mest tweets och delningar. Det be-
tonas mycket.” (Medlem i politiskt 
ungdomsförbund)

OM PROJEKTET 

Projektet Politiskt deltagande bland 
unga – från partidemokrater till so-
ciala medieaktivister? är treårigt och 
avslutas i september. Syftet är att 
undersöka unga svenskars (16–25 
år) politiska deltagande: väljer unga 
vissa deltagandeformer framför 
andra, samt varför?
Utöver forskarna som gjort studien 
i artikeln om sociala medier ingår 
Hanna Bäck, professor i statsveten-
skap vid Lunds universitet, samt 
Emma Bäck, universitetslektor i 
psykologi vid Göteborgs universitet, 
i projektet. 

Studien om ungas politiska del-
tagande i sociala medier publiceras i 
Sociologisk forsknings temanummer 
inför riksdagsvalet som utkommer 
sommaren 2018.
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Kan ekonomisk oro göra oss mer 
benägna att byta fot när vi röstar? 
I trakter där jobb har försvunnit och 
väljare skräms av globaliseringen 
blir de liberala rösterna färre och 
de konservativa fler, visar en studie 
gjord i USA av lundabaserade natio-
nalekonomen Kaveh Majlesi.

– Kinachocken har drabbat även 
Sverige, säger han.

Forskningsidén föddes redan för snart fem 
år sedan, långt innan Donald Trump blev 
vald till president. Kaveh Majlesi, forskare 
i nationalekonomi på Ekonomihögskolan, 
ville ta reda på om man kunde se hur glo-
baliseringen påverkade den amerikanska 
kongressens sammansättning genom vilka 
politiker som valdes.

– När importen från Kina ökade, förlora-
de många sina jobb och det spreds en eko-
nomisk oro på arbetsmarknaden, berättar 
Kaveh Majlesi.

Han krokade arm med en grupp andra 
forskare som specifikt hade studerat impor-

den egna tillverkningen av exempelvis möb-
ler, elektronik, leksaker, skor och kläder. 

– Och liknande skeenden ser vi i många 
länder. Brexit. Le Pen i Frankrike. Vi har kun-
nat observera det på så många platser. Det 
vore konstigt att inte tro att den ekonomiska 
oron ligger bakom även Sverigedemokrater-
nas framgångar, säger Kaveh Majlesi.

NÄR HAN ARBETADE med sin studie hade 
USA på kort tid drabbats två gånger av vad 
nationalekonomerna kallar för negativa eko-
nomiska chocker. ”Kinachocken” – att kine-
sisk import började konkurrera ut inhemsk 
produktion – kom precis före den senaste 
stora finanskrisen där bland annat överbe-
låningen på fastighetsmarknaden bidrog till 
att sänka ekonomin genom historiens största 
bankkonkurser där hela världen påverkades.

– Kombinationen av de här bägge chock-
erna ledde till att många tappade förtroen-
det för institutioner, säger Kaveh Majlesi. 

Här fick den konservativa och högerpo-
pulistiska Tea Party-rörelsen luft under ving-
arna och lade grunden för Donald Trump. 
Man kritiserade såväl räddningspaketet till 
banksektorn som dåvarande president Ba-
rack Obamas sjukvårdsreform. 

– Efterverkningarna blev långvariga, 
stagnationen växte, de lågutbildade som 
mist jobben flyttade inte, och allt det där 
fick mig att fundera över vad konsekven-
serna skulle bli vid valet. 

Kaveh Majlesi har forskat om hur utflyttade 
jobb och nedlagda fabriker har påverkat den 
amerikanska kongressens sammansättning. 
foto: christian andersson/apelöga

I USA fick republikanerna ny majoritet i områden där kinesisk import konkurrerat hårt med den egna tillverkningen. foto: brad mcpherson / shutterstock

ten från Kina, och tillsammans tog de fram 
siffror på arbetslöshet, import, mätte och 
jämförde olika områden med varandra och 
inväntade valresultatet. Där kunde de se att 
republikanerna fick ny majoritet i områden 
där kinesisk import konkurrerat hårt med 

Chockade väljare 
röstar konservativt
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Inför valet i september har journa-
listutbildningen ingått i ett unikt 
samarbete med HD-Sydsvenskan. 

Under maj månad har utbildningens 
studenter som läser fortsättningskursen 
i journalistik granskat lokalpolitiker i 
HD-Sydsvenskans bevakningsområde. 
Sammanlagt rör det sig om 19 kommu-
ner, från Trelleborg i söder till Båstad i 
norr.

– Det här är ett spännande samarbe-
te. För oss handlar det om att minimera 
avståndet mellan teori och praktik, 
mellan utbildning och medieföretag och 
se potentialerna i hur vi kan samarbeta. 
Jag är övertygad om att vi kan göra 
skillnad tillsammans, säger Andreas 

Kaveh Majlesi påpekar att Kinachocken 
även har drabbat Sverige i form av utflyttade 
jobb och nedlagda fabriker. 

– När du förlorar jobbet och mister den 
status du tagit för given växer inte bara 
oron, utan även vi-och-dom-tänkandet. Då 
vill du som väljare hitta någon som kan föra 
din talan. Och den politiker som är smart 
nog att exploatera människors oro och räds-
la kommer att vinna röster.

– EKONOMISK ORO KOMBINERAD med 
rädslan för Den Andre – oavsett om det är 
Kina, Mexiko eller Mellanöstern, verkar vara 
en farlig fiende för den liberala demokra-
tin. Hur man kan få väljare att rösta mindre 
protektionistiskt är inte Kaveh Majlesis bord, 
men han konstaterar ändå att det fenome-
net är mest utbrett i vissa socioekonomiska 
grupper: de lågutbildade som är extra ut-
satta när okvalificerade arbeten blir färre.

– Jag tror att utbildning är nyckeln. Både 
den sorts utbildning som kan få tillbaka 
människor på arbetsmarknaden och känna 
att de kan bidra på ett meningsfullt sätt – 
och den sorts kunskap som mer handlar om 
bildning och allmänbildning: att du har koll 
på grunderna i ekonomi och historia. Att 
du förstår hur ett land bygger upp sin stats-
kassa, och att du har grepp om vad som 
kan hända när väljarna röstar fram politiker 
som i grunden inte respekterar lagstiftare 
och demokrati.

EVELINA LINDÉN 

KAVEH MAJLESI

•  Forskar just nu om konsekven-
serna av arbetsmarknadens 
ekonomiska chocker, orsaker och 
konsekvenser av penningplace-
ring ur ett ekonomiskt ojämlik-
hetsperspektiv. 

•  Utbildad bland annat på Harvard, 
doktorsexamen från University of 
Texas i Austin.

• Studien i texten gjordes tillsam-
mans med David Autor på MIT, 
David Dorn på universitetet i 
Zurich och Gordon Hanson, UC 
San Diego.

Ungefär 27 forskare från Lunds 
universitet, och ett antal externa 
gäster, kommer att delta i 14 
event under Almedalsveckan på 
Gotland. Utöver detta kommer 
flera lundaforskare att vara på 
plats för att medverka som exper-
ter i olika paneler. Åsa Grunning 
är projektledare från LU.

Något spännande som sker under 
LU-flagg i år?
– Vissa områden återkommer år från 
år, till exempel Centrum för Mellan-

Journaliststudenter granskar politiker
Mattsson, programansvarig för journa-
listutbildningen.

Mattias Pehrsson, chef för Syd-
svenskan.se, instämmer:

– Det är en win-win för båda parter. 
Vi får vara med och utbilda och lära 
känna journaliststudenter från Lund, 
samtidigt som de får insyn i hur vi arbe-
tar på redaktionen under valåret. Det 
innebär att vi får hjälp med att utveckla 
vårt arbete och kan ta del av perspektiv 
som vi annars kanske inte fått, säger 
han.

Under de kommande månaderna 
kommer HD-Sydsvenskan att publicera 
resultatet av journaliststudenternas 
granskning i anslutning till den ordina-
rie valbevakningen.

Lunds universitet intar Almedalen
österstudier, Diabetescentrum och 
Designvetenskaper. Ett nytt ämne som 
satsar i år är Teknisk vattenresurslära 
som ska prata om de ökande havsnivå-
erna och hur det påverkar kustkommu-
nerna i Skåne.

Hur märks det att det är valår?
– Det står redan klart att trycket är 
högre än vanligt, det har jag förstått på 
våra olika platskontakter. Det är ju inte 
bara valår utan Almedalen firar även 
femtio år i år. Så man räknar med nya 
rekord både vad gäller besökssiffror och 
antal event.

TEMA | I VALET OCH KVALET
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Lundabiologer 
med vindkraftmakt
När svensk vindkraft byggs ut är det expertutlåtanden 
från Biologiska institutionen i Lund som till stor del 
avgör var nya vindkraftparker placeras. Myndig-
heter och domstolar har sedan 2011 alltid 
valt den linje som Martin Green och Jens 
Rydell förespråkar.

fo
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”Så ska det vara, för det har Jens och Mar-
tin sagt.” Ungefär så låter det när länsstyrel-
ser och mark- och miljödomstolar grundar 
sina beslut på lundabiologernas syntesrap-
porter.

Rapporterna innehåller den samlade 
kunskapen om hur vindkraftverk påverkar 
fåglar och fladdermöss. Den första kom 
2011. I fjol uppdaterades den. Arbetet sker 
på uppdrag av Naturvårdsverket och Energi-
myndigheten i ett samarbetsprogram  kallat 
Vindval.

– Vi läser vad andra har skrivit och gör 
våra egna vetenskapliga undersökningar. Se-
dan rekommenderar vi. Ofta handlar våra re-
kommendationer om olika skydds avstånd, 
alltså ett minsta avstånd till ett område, ex-
empelvis en fågelkoloni, förklarar Martin 
Green, forskare vid Biologiska institutionen.

TYNGDEN SOM RAPPORTERNA har innebär 
att han och Jens Rydell har makt. Genom 
åren har de stundtals hamnat i heta diskus-
sioner med kritiker och verbala påhopp har 
förekommit såväl från fågelfolk som vind-
kraftsföreträdare, allt beroende på vem som 
känt sig förfördelad.

– När det handlar om varg eller vindkraft, 
så försvinner ofta vett och sans, säger Mar-
tin Green med ett snett leende.

– Man blir inte vän med någon. Hur man 
hanterar det beror på hur man är som individ.

Utgångspunkten för deras vindkraftsrap-
porter är skyddsperspektivet för fåglar och 

fladdermöss. Frågan de ställer är hur det är  
möjligt att bygga med så liten skada som 
möjligt?

En vindkraftpark som enligt Martin 
Green aldrig borde ha byggts är Näsudden 
på Gotland. 

– Den hade aldrig fått tillstånd med de 
bedömningsgrunder som finns idag.

Martin Green är anställd på Biologiska in-
stitutionen, men lönen betalar Naturvårds-
verket. Upplägget beror på den miljööver-

Vid Biologiska institutionen bedrivs 
nationell och regional miljöövervak-
ning på uppdrag av Naturvårdsverket 
och landets 21 länsstyrelser. Svensk 
fågeltaxering är en del i miljööver-
vakningen, dagfjärilsövervakningen 
en annan. I fågeltaxeringen ingår 
även större däggdjur, från ekorre och 
uppåt. 

Syftet är att upptäcka oroväckande 
förändringar i miljön i tid och kunna 

vakning som experterna på institutionen 
utför åt Naturvårdsverket och landets alla 
länsstyrelser.

En del av miljöövervakningen är Svensk 
fågeltaxering som Martin Green arbetar 
med tillsammans med Åke Lindström och 
Fredrik Haas. Till sin hjälp har de över 600 fri-
villiga fågelräknare spridda över landet. En 
annan del av miljöövervakningen är dagfjä-
rilsövervakningen som Lars Pettersson an-
svarar för.

JORDBRUKSVERKET är en flitig användare 
av miljöövervakningsdata från lundabiolo-
ger. Myndigheten använder resultaten när 
de tittar på om det går att ändra olika struk-
turer i odlingslandskapet för att främja den 
biologiska mångfalden. 

Om Lundabiologernas resultat visar att 
en fågelart minskar eller helt försvinner från 
en viss del av landet kan det få direkta kon-
sekvenser i samhället och leda till akutåt-
gärder.

Data från Svensk fågeltaxering används 
också för att följa hur jordbruket och skogs-
bruket efterlever sina miljöinsatser.

– Våra data kan leda till förändringar i 
olika miljöstöd inom jordbruket eller föränd-
ringar i skogsbrukets miljöcertifiering, be-
rättar Martin Green.

Klassiska exempel på vad som åtmins-
tone delvis upptäckts med hjälp av fågel-
data under 1900-talet är användningen av 
kvicksilverbetat utsäde och miljögifterna 
DDT och PCB.

JAN OLSSON

MILJÖÖVERVAKNINGEN

sätta in åtgärder. Data från Svensk 
fågeltaxering ligger till grund för 
rödlistning av fåglar.

Miljöövervakningsdata används 
även för att följa upp nationella 
miljömål.

Data används också för att följa 
upp olika EU-direktiv som Fågeldirek-
tivet, Art- och habitatdirektivet och 
Havsmiljödirektivet.

Källa: Martin Green

Biologen Martin Green har makt att påverka 
placeringen av vindkraftverk genom sina ut-
låtanden om hur de kan påverka fåglar och 
fladdermöss. foto: inger ekström
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På dagen syns de inte till. Men 
i skymningen breder brunlång-
öra, dammfladdermus och större 
musöra ut sina vingar och börjar sin 
jakt. LUM följde med fladdermus-
experten Jens Rydell till Hovdala 
slott på fladdermusinventering. 

Det sprakar till och ett rytmiskt, smackande 
ljud hörs från fladdermusdetektorn. 

– Det där var en dvärgpipistrell, en av de 
minsta fladdermusarterna, säger Jens Ry-
dell, forskare vid Biologiska institutionen i 
Lund. 

Han håller detektorn i handen och spa-
nar upp mot natthimlen där svarta siluetter 
susar fram ovanför våra huvuden. 

Nattens kungar 
intar Hovdala slott

Sedan 2016 genomför Jens Rydell ett 
LONA-projekt (Naturvårdsverkets lokala na-
turvårdssatsning) vid Hovdala Slott utanför 
Hässleholm. Projektet innebär bland annat 
en inventering av vilka fladdermusarter som 
förekommer där.

– Hovdala slott är ett paradis för fladder-
möss, här finns nästan alla av Sveriges nit-
ton olika fladdermusarter. Vi vill ta reda på 
exakt vilka och framför allt ta fram en plan 
för att se till att de finns kvar även i fram-
tiden, säger Jens Rydell.

I DETTA ÖPPNA skånska kulturlandskap, 
med åar och grunda sjöar i närheten, finns 
det gott om myggor, sländor och andra in-
sekter som fladdermössen kan fånga under 

hela sommaren. Här finns ihåliga träd, fuk-
tiga jordkällare och andra krypin där flad-
dermössen kan vila under dagen.

– Såklart finns det ingen boplats som slår 
ett gammalt slott, säger Jens Rydell finurligt. 

Det finns en annan fördel med Hovdala 
slott. Mörkret. Det är fladdermössens skydd 
mot rovfåglar.

EFTERSOM FLADDERMÖSSEN använder sig 
av ekopejling (sonar) behöver de inget ljus 
för att leta rätt på sina byten. Om det är nå-
got som fladdermöss avskyr så är det arti-
ficiellt ljus. När Jens Rydell kom till Hovdala 
hade man planer på att sätta upp fasadbe-
lysning på slottet, men det blev till slut det 
motsatta. Det finns fortfarande en del be-

Fladdermöss av arten långöra kan hittas vid Hovdala slott. 
foto: jens rydell och johan nyman (lilla bilden)
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lysning runt slottet, men den ska förhopp-
ningsvis också tas bort. Slottet håller nu 
istället på att sälja in sig som en plats där 
besökarna kan kolla på stjärnor och flad-
dermöss. 

– På natten är fladdermössen inte räd-
da för någonting. Då är de kungar, säger 
Jens Rydell.

Att förlita sig på ekopejling har stora för-
delar, men det finns också nackdelar. Med 
hjälp av ekopejling kan fladdermössen inte 
upptäcka saker på långt håll. Och defini-
tivt inte ett rotorblad från ett vindkraftverk 
som kommer farande med hög fart (det kan 
liknas vid en attackerande rovfågel). Deras 
hjärnor är helt enkelt inte anpassade för det. 

Även om olyckorna är sällsynta så utgör 
vindkraftverken ett hot mot fladdermössen. 
Fler fladdermöss än fåglar dör varje år av 
vindkraftverk. 

JENS RYDELL HAR de senaste åren tagit fram 
kunskap om var det är olämpligt att place-
ra vindkraftverk. Han har även gett rekom-
mendationer kring hur vindkraftsindustrin 
kan anpassa sin drift för att man ska undvi-
ka olyckor med fladdermöss. Kraftverk som 
ligger i fladdermusrika områden stängs av 
under stilla varma sensommarnätter, då ris-
kerna är som störst.

I sin kommande forskning vill Jens Ry-
dell i detalj ta reda på vilka insekter och djur 
som rör sig uppe vid toppen av ett vindkraft-
verk. Men att undersöka det är inte lätt. För 
att lyckas har han inlett ett samarbete med 
Fysiska institutionen i Lund*. Fysikerna har 
utvecklat en laserdetektor eller lidar, som 
bland annat kan användas för att hitta och 
identifiera flygande insekter och fladder-
möss på långt håll. 

– Det är görläckert, säger Jens Rydell. 
Planen är att rikta laserljuset rakt upp 

jämte ett vindkraftverk och försöka förstå 
vad insekter och fladdermöss egentligen 
gör däruppe och varför de är där. 

– Om man vill åtgärda ett problem är det 
ju bra att fatta hur det funkar. 

JOHAN NYMAN

* I projektet samarbetar Jens med fysiker-
na Mikkel Brydegård och hans två doktoran-
der, samt Susanne Åkesson vid Biologiska in-
stitutionen. 

”Även om olyckorna är sällsynta så utgör 
vindkraftverken ett hot mot fladdermössen. Fler 
fladdermöss än fåglar dör varje år av vindkraftverk.” 

Jens Rydell letar 
efter fladdermöss 
vid Hovdala slott. 
foto: johan nyman

Vattenfladdermusen är en av de nitton fladdermusarter som finns i Sverige. foto: jens rydell
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Jubileumspromotion
med kvinnlig dominans
Genom århundrandena har univer-
sitetet valt att kröna sina jämna 
födelsedagar med jubileumspro-
motioner. Så skedde år 1768, 1868, 
1918 och 1968. Och så även den 25 
maj i år då 232 nyblivna doktorer 
uppmärksammades tillsammans 
med 16 hedersdoktorer och 22 
jubeldoktorer.

Även om mycket var sig likt sedan förra ju-
bileumspromotionen var det noterbart att 
en övervägande del av de nya doktorerna 
i år, liksom de senaste åren, var kvinnor 
(141 kvinnor mot 91 män), medan endast 

en kvinna återfanns bland jubeldoktorerna 
som promoverades för femtio år sedan (to-
talt promoverades fyra kvinnor och 54 män 
1968). 

Jubileumspromotionen hölls i strålande 
solsken och centrala Lund vibrerade av ka-
nonsmällarna under fredagseftermiddagen. 
Under den tre och en halv timme långa ce-
remonin på latin i Domkyrkan mottog varje 
doktor sina insignier – bevisen på att de har 
promoverats: doktorshatt respektive lager-
krans, doktorsring och ett vackert diplom 
skrivet med kalligrafi. Dagen till ära invigdes 
även nationernas nytillverkade fanor.

FOTO: PETRA FRANCKE 

Glada nypromoverade 
doktorer och fanbärare 
med nya fanor. På mit-
tenbilden ses Gerd Ris-
berg som promovera-
des till doktor i fysik för 
femtio år sedan, och var 
årets enda kvinnliga ju-
beldoktor. På bilden 
ovan ses samtliga repre-
sentanter från Konst-
närliga fakulteten. 
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listan.

Studenternas rättighetslista ska revideras och 
ett förslag är ute på remiss. Daniel Kraft, vice 
ordförande för Lunds universitets student-
kårer, LUS, listar fem viktiga rättigheter för 
studenterna, som inte alltid uppfylls idag.

Fem viktiga 
studenträttigheter 

TENTAN SKA VARA RÄTTAD INOM 15 DAGAR. 
Det har diskuterats att förlänga tiden för rättning 
till 20 dagar, vilket skulle leda till att det blir svåra-

re att klara sina studier på utsatt tid. Fler studenter får pro-
blem med CSN när rättningen tar för lång tid.

OMEXAMINATIONEN SKA LIGGA TVÅ   VECKOR 
EFTER RESULTATET HAR KOMMIT. Viktigt att få 
nog med tid för att läsa till omtentan, samtidigt 

som den inte ska ligga för långt fram eftersom studenten då 
får ”börja om från början”.

SCHEMAT SKA KOMMA UT FYRA VECKOR FÖRE 
KURSSTART. Studenter vill kunna planera sina liv 
som alla andra. Schemaändringar måste vara väl 

motiverade.

DYGNSVILA ÄR IDAG INGEN RÄTTIGHET FÖR 
 STUDENTER. Det vill LUS att det ska bli. För läkar-
studenterna, som har verksamhetsförlagd prak-

tik en stor del av sin utbildning, innebär detta att de kan ha 
jour till klockan sex på morgonen för att sedan förväntas 
prestera på föreläsningar och seminarier dagen efter.

AVSTEG FRÅN RÄTTIGHETSLISTAN – om de är ab-
solut nödvändiga – får bara ske i samråd med stu-
dentrepresentant. En studierektor kan inte bevilja 

en lärares eller administratörs önskan om avsteg utan att ha 
hört en studentrepresentant i frågan. 
 

1

2

3

4

5

Daniel Kraft, vice ordförande i LUS,  
listar fem viktiga student rättigheter. 
foto: kennet ruona
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Med VR-glasögon och en handkontroll vandrar Elisabeth Dalholm Hor-
nyánszky på en somrig strand och i en blommande trädgård. Hon åker båt 
på ett rogivande vatten och möter fjärilar på en böljande äng.

− Oj, vilken närgången fjäril! Kan jag öppna grinden? Hennes spontana 
utrop och iakttagelser gör oss andra delaktiga i hennes upp levelser även 
om vi egentligen inte är en del av dem. Omedveten om oss runt omkring 
vandrar hon vidare i sin VR-värld.

Friskare äldre 
med virtuell natur?
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I VR-labbet på Ingvar Kamprad Design-
centrum pågår just nu forskning inom 
EU-projektet BlueHealth. Äldre männ-
iskor som inte har möjlighet att ta sig 

ut i den riktiga naturen ska få uppleva VR-
natur på sina egna boenden. Elisabeth Dal-
holm Hornyánszky är arkitekt och univer-
sitetslektor vid LTH, men just nu en av 40 
försökspersoner som provar den virtuella 
naturen i labbet innan försöken fortsätter 
på riktiga äldreboenden under hösten.

− Många äldre på exempelvis demens-
boenden medicinerar mycket, sover dåligt 
och kan känna sig stressade av sin tillvaro. 
De har ofta få möjligheter att ta sig ut och 
vistas i naturen, så nu är tanken att låta na-
turen komma till dem istället, säger Mattias 
Wallergård, forskare i interaktionsdesign vid 
Designvetenskaper, LTH och en av dem som 
driver forskningsprojektet.

Blir hälsan bättre i VR-naturen?
− Att vistelse i naturmiljöer har en positiv på-
verkan på hälsan, det vet vi. I det pågående 
labbförsöket och i den kommande studien 
på äldreboenden vill vi undersöka om den 
virtuella naturen kan ha samma effekt.

Elisabeth Dalholm Hornyánszky vandrar i 
VR-naturen i tiominuterspass i fyra olika om-
gångar. Mellan sina naturupplevelser får hon 
besvara enkätfrågor, göra EKG för att under-
söka hjärtfrekvensvariabiliteten och lämna 
salivprov för att följa nivån av stresshormon. 
Resultaten ger indikationer om hur försöks-
personernas hälsa påverkas av VR-miljöerna 
– information som är användbar när studiens 
sista del genomförs ute på äldreboenden. 
Då ska även deltagarnas sömn och medici-
neringsmönster kartläggas och analyseras.

− Om de äldre får en positiv upplevelse 
av VR-naturen kan det skapa ett välmående, 
och mår man mentalt bättre så sover man 
ofta också bättre och kan kanske minska på 
viss medicinering, säger Mattias Wallergård.

NÄR ELISABETH DALHOLM HORNYÁNSZKYS 

test går mot sitt slut konstaterar hon att mil-
jöerna är väldigt fina och naturtrogna, men 
att hon hade velat träffa fler människor un-
der sina vandringar. 

− Ens ensamhet blir väldigt påtaglig. Av-
saknaden av andra människor understryker 

ensamheten som kanske många äldre kän-
ner.

Rikard Lundstedt, doktorand i forsk-
ningsprojektet, noterar Elisabeths önskan. 
Han kan beskrivas som den virtuella konst-
nären i projektet, det är hans naturmiljöer 
som försökspersonerna får uppleva. Använ-
darnas intryck och tankar är viktig informa-
tion för att naturmiljöerna ska kunna vidare-
utvecklas efter deras behov. 

− Vi vill att det ska vara känslomässigt, fy-
siskt och socialt även i VR-miljön. I virtual re-
ality-sammanhang kallas det för ”presence” 
och kan beskrivas som själva nyckeln till VR 
– att vi får en upplevelse som känns så nära 
verkligheten som möjligt och att vi upp lever 
en total närvaro, säger Rikard Lundstedt.

Mattias Wallergård håller med och me-
nar att VR-teknikens snabba utveckling gör 

att vi har goda möjligheter att åstadkomma 
en stark närvarokänsla.

− Tidigare VR-glasögon var inte så kall-
lad konsumentteknik, men mycket snabbt 
har det blivit så och allt fler har egna head 
mounted displays för hemmabruk i sina var-
dagsrum. VR-tekniken har också färre ne-
gativa bieffekter nu än tidigare, förr var det 
inte ovanligt att en del mådde illa när de 
använde VR.

ELISABETH DALHOLM HORNYÁNSZKY kän-
ner inte av några bieffekter från VR-tekni-
ken. Däremot tycker hon att salivproven 
lämnar mer att önska. Efter att ha tuggat 
på det svampaktiga materialet i en minut vid 
åtta olika tillfällen, utbrister hon:

− Kan man inte få smak på dem?
JESSIKA SELLERGREN

Med ett VR-headset på huvudet är Elisabeth Dalholm Hornyánszky redo att vandra ut i den 
virtuella naturen. Bakom står projektgruppen: Andy Tang, assistent i projektet, Rikard Lund-
stedt, doktorand inom VR och Mattias Wallergård, universitetslektor och forskare inom VR.
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Alkoholdropp för blivande 
mammor, demonstrationer 
för bättre smärtlindring och 
pappor som äntligen får till-
träde till förlossningsrum-
met. Förlossningsvården 
och barnmorskeyrket har 
genomgått stora föränd-
ringar – inte minst under 
de senaste femtio åren. Det 
borde Anna-Karin Dykes 
om någon veta  – hon bör-
jade jobba som barnmorska 

redan 1968 och för 
trettio år sedan dispu-
terade hon som första 
barnmorska vid Lunds 
universitet. 

Barnmorska 
med femtio års perspektiv

Anna-Karin Dykes började arbe-
ta som barnmorska 1968 och kan 
se tillbaka på ett halvsekel med 
stora förändringar inom yrket. 
foto: åsa hansdotter och privat
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1975 
Fri abort 
införs.

A nna-Karin Dykes bestämde sig 
för att bli barnmorska när hon 
läste till sjuksköterska och fick 
närvara vid en komplicerad för-

lossning. Alla var väldigt stressade förutom 
barnmorskan som behöll sitt lugn. 

– Navelsträngen var virad fem varv runt 
barnets hals, men hon vevade bara lugnt 
upp den, minns Anna-Karin Dykes.

1967 tog hon examen i Stockholm och 
började året därpå jobba på förlossnings-
avdelningen i Lund – heltid i treskift, sju nät-
ter i rad. Yrkesvalet har alltid känts rätt, även 
om hon under de första åren tyckte det var 
nervpirrande att ha ansvar för två liv, med 
endast en trätratt som hjälpmedel. 

– Om fosterljuden gick ner så var det väl-
digt oroligt, samtidigt så gillar jag ju när det 
är lite action. 

UNDER 25 ÅR arbetade Anna-Karin Dykes 
som barnmorska. Och mycket hann hända 
under den tiden. På 60-talet fick till exem-
pel inte papporna vara med på förlossningen 
och barnet togs även direkt efter födseln till 
ett speciellt barnrum, där det fick sova under 

den vecka som mamman var inlagd på BB. 
– Kvinnorna låg ofta i sal på två och när 

det var dags att föda fick man sätta upp 
en skärm, om inte den andra kvinnan hade 
möjlighet att gå ut. Alla skulle också föda i 
ryggläge.

EFTERSOM DET ÄNNU INTE FANNS ultraljud, 
så var den beräknade förlossningen mycket 
osäker och ibland räknade man fel på en hel 
månad. För att hejda en för tidig förlossning 
användes alkoholdropp, så mammorna kun-
de bli rejält påverkade efter en stund med 
dropp, berättar Anna-Karin Dykes. Hon har 
även varit med om att det kommit två barn 
i stället för ett, utan att någon insåg att det 
skulle bli tvillingar. 

– Det hände mycket under 70-talet med 
psykoprofylaxens intåg som bidrog till att 
papporna blev mer engagerade. Och epid-
ural fick vi eftersom kvinnorna demonstre-
rade och krävde bättre smärtlindring.

I början på 80-talet blev Anna-Karin Dy-
kes ombedd att hjälpa en av läkarna att un-
dersöka infektioner på nyfödda. Några fall 
av plötslig spädbarnsdöd hade inträffat och 

ANNA-KARIN DYKES

GÖR: Barnmorska, professor i repro-
duktiv, perinatal och sexuell hälsa.
ÅLDER: 73 år.
FAMILJ: Gift sedan 1968, fyra barn, 
tio barnbarn.
GÖR PÅ FRITIDEN: Pysslar i sommar-
stugan, passar barnbarnen, sköter om 
hästarna, promenerar med hunden.
FAVORITPROGRAM PÅ TV: 
Barnmorskan i East End.
STÖRST SKILLNAD MELLAN 
ATT FÖDA BARN 1968 OCH 2018: 
– Att vi lyssnar på föräldrarnas önske-
mål och det är tillåtet att föda i olika 
ställningar. Vi kan även smärtlindra 
bättre. 
ROLIGASTE MED 
ATT VARA BARNMORSKA:
– Att kunna ge föräldrarna en så 
bra förlossning som möjligt och att 
vara där när deras barn kommer till 
världen. Men även att kunna ta hand 
om föräldrarna på ett bra sätt när det 
ibland sker avvikelser. 

1972 
Barnmor-
skan Signe 
Janson in-
förde psyko-
profylaxen.

1970-TALET
2–3 procent 
av alla barn i 

Sverige föds med 
kejsarsnitt.

1960-TALET 
Papporna fick 
tillträde till 
förlossnings-
rummet efter 
att tidigare 
varit portför-
bjudna. 

1960-TALET 
Ultraljudet 
började 
användas i 
Sverige.

1960 1970 1980 1990

1988 
Anna-Karin 

Dykes blir första 
barnmorskan 

som disputerar 
i Lund.

1975 
Lag om alla 

kvinnors rätt 
till smärt-
lindring.

1982 
Första svenska 
barnmorskan 

disputerar.

BARNMORSKEYRKETS UTVECKLING UNDER DE SENASTE FEMTIO ÅREN
t

foto: sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

LUM NR 3 | 2018     31



32                          LUM NR 3 | 2018

man ville se om det hade något med grup-
pen B-streptokocker att göra. 

– På 60-talet var det inte ett så stort 
problem med B-streptokocker för vi hade 
tydliga hygieniska rutiner och fick inte un-
dersöka vaginalt. Men senare förändrades 
rutinerna vilket medförde att 
bakterierna ökade och barnet 
löpte risk att bli smittat vid föd-
seln. Detta kunde i sin tur leda 
till lunginflammation eller sep-
sis och ge andningssvårigheter. 

FÖR ATT KUNNA BLI BEHÖRIG som dokto-
rand var Anna-Karin Dykes tvungen att gå 
flera kurser och det var mycket att plugga in. 
1988 disputerade hon som första barnmor-
ska på universitetssjukhuset i Lund. Hennes 
avhandling ledde även senare till en stor na-
tionell studie om hygien och B-streptokock-
er, där hon var koordinator.

– Sedan jag började forska och efter det 
att jag hade disputerat, upplever jag att lä-
karna lyssnade på mig på ett annat sätt och 
att jag fick en högre status där jag kunde 
ifrågasätta mer. 

När ultraljudet började användas var An-
na-Karin Dykes nyfiken på den nya tekniken 
och ville lära sig mer. En stor del av hennes 
forskning har också handlat om föräldrar-
nas upplevelse av ultraljudet och hur de kan 
känna sig delaktiga under graviditet och för-

lossning.
Men 1993 började Anna-Ka-

rin Dykes fundera på om hon 
skulle fortsätta med det hon 
gjorde till pensioneringen. Sva-
ret blev nej – det var dags för 
något nytt. Hon ringde till Vård-

högskolan och fick från en dag till en an-
nan tjänst som kursledare för kursen Ve-
tenskapsteori och forskningsmetodik för 
sjuksköterskor och barnmorskor. 

– Då hade jag jobbat kliniskt under så lång 
tid att det var lite svårt att klippa navelsträng-
en, skämtar hon. Men samtidigt har jag fak-
tiskt behållit en del av samarbetet med klini-
ken genom forskningen. 

Genom åren har Anna-Karin Dykes haft 
många bollar i luften och bidragit till att kva-
liteten i barnmorskeprogrammet höjts. Hon 
har varvat forskningen med att vara prefekt, 

undervisat studenter i forskningsmetodik 
och handlett doktorander. 

– När forskningsmetodiken blev en del 
av grundutbildningen, fick barnmorskepro-
grammet högre status. Ytterligare ett stort 
steg var när vi gick in i Bolognamodellen – 
då kunde programmet läggas på avancerad 
nivå som är likvärdigt med masternivå. 

ANNA-KARIN DYKES gick i pension vid 67 år, 
men återanställdes på deltid eftersom man 
fortfarande behöver hennes hjälp med att 
handleda studenter och examinera magis-
teruppsatser. Det har passat henne bra att 
trappa ner succesivt, eftersom hon fortfa-
rande trivs att ha kontakt med studenterna.

– Mitt jobb har varit roligt från dag ett 
och det känns fantastiskt att få ha varit med 
om den utveckling som barnmorskeyrket 
och utbildningen har genomgått. Jag blir 
aldrig trött på studenterna – det är ju nya 
människor hela tiden – och belöningen är 
om jag kan ge dem min syn på barnmor-
skans roll och samtidigt få dem intresserade 
av forskning. 

ÅSA HANSDOTTER

2018  
Barnmorskeutbild-
ning finns på elva 

universitet och hög-
skolor i Sverige.

2016 
17 procent 
av alla barn 
i Sverige 
föds med 
kejsarsnitt.

2006  
Genom Bolognaproces-
sen motsvarar högsko-
leutbildningarna i hela 
Europa varandra och 
barnmorskeutbildningen 
ges på avancerad nivå.

1990 2000 2010

1993 
Barnmorskeutbildningen 

blev högskolemässig, vilket 
innebär treårig sjuksköterske-
utbildning på kandidatnivå, 
ett och ett halvt års yrkes-
erfarenhet samt ett och 
ett halvt års specialist ut-
bildning inom obste trik 

och gynekologi.

t

”Jag gillar 
när det är 

lite action.”
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FREDRIK TERSMEDEN

JOBBAR SOM: Arkivarie vid Universi-
tetsarkivet
AKTUELL: Engagerad i Imaginal-
karnevalen bl.a. som konstguide. 
Universitetshistorisk författare i 
jubelpromotionens program. 
SKRIVER: Mycket. Universitetshis-
toriska artiklar, dikter, sångtexter, 
stand-up comedy, böcker. Har bl.a. 
bidragit till ”Lunds universitet  under 
350 år – Historia och historier” och 
”En lundensisk litteraturhistoria”.
KAN INTE MOTSTÅ: Loppisfynd, det 
har blivit trångt i lägenheten vid 
Södra Esplanaden.
AKTIV I: Ordförande i Fakirensäll-
skapet, medlem i Nasala utskottet, 
Universitetshistoriska sällskapet samt 
flera ordnar. Engagerad i alla karne-
valer sedan 90-talet.
SPISAR: Jazz och schlager från 20- 
och 30-talet
GILLAR MED LUND: Lundahumor! 
Småskaligheten kombinerad med 
bildning.

Tvära kast och drastiska förändringar är 
inget för Fredrik Tersmeden, arkivarie på 
Universitetsarkivet, expert på universi-
tetshistoria, karnevalsaktiv och profil i det 
studentikosa Lund. 
 – Man skruvar lite i sitt liv, filar och putsar 
och förhoppningsvis förädlar man det med 
åren, säger Fredrik Tersmeden som nyligen 
passerade 50-årskrönet utan åldersnoja men 
med stor fest. 

LU-profil med många järn i elden
Fredrik Tersmeden ser på livet som ett fint vin 
som mognar med tiden. Här görs inga lapp-
kast, utan han har funnit sina vanor sedan 
länge. Han har arbetat med kulturarv och 
historia och roat sig med karnevaler och an-
dra kreativa sammanhang och sällskap i Lund 
sedan 1988. Stilen med den karakteristiska 
flugan kom på plats sedan i sena tonåren, 
mustaschen under studenttiden. Mysbyxor 
och träningstajts är bannlysta i garderoben.

– Jag skulle aldrig plötsligt byta klädstil, 
då skulle jag inte vara jag längre. Jag hitta-
de nog mig själv tidigt, redan på gymnasiet. 

UNDER STUDIETIDEN öppnades många kre-
ativa fönster – film, radio, spex, tidningsma-
kande och skrivande. Arkiverandet började 
ideellt på Helsingkrona Nation och AF:s ar-
kiv. Sitt eget liv har han ”arkiverat” genom 
idogt fotograferande och dagboksskrivan-
de, som han dock inte hinner med längre. 
Kassabok har han fört sedan sju års ålder. 

– Universitetsarkivarie är det perfekta 
jobbet för mig. Att få dyka in i arkivet är 
en ständig källa till upptäckarglädje. Ibland 
tycker jag mig lära känna personer ur det 
förgångna, ofta halvt bortglömda akademi-

ker, lika väl som jag känner levande personer.
Som universitetsarkivarie får han bland 

annat leta upp material på uppdrag av exem-
pelvis universitetet eller personer som släkt-
forskar. På Arkivcentrum Syd på Gastelyckan 
sträcker sig arkivet från golv till tak. Här finns 
allt från 350 år gamla läderinbundna proto-
koll till enskilda studenters uppsatser.

Fredrik Tersmeden har en förkärlek för 
traditioner och är rojalist och romantiker.

– Efter 70-talet skulle allt vara så grått 
och trist. Jag älskar irrationella, magiska ri-
tualer och märkliga traditioner. Traditioner 
får oss att känna oss som en del av ett sam-
manhang, inte bara som enstaka människor 
som råkar vara här just nu.

KARNEVALEN och doktorspromotionen – 
som i år var en jubelpromotion – har just 
passerat och Fredrik Tersmeden har varit en-
gagerad i båda. Till promotionens program 
hade han bidragit med universitetshistoria – 
i år handlade det om kransflickorna.

– Det kommer att höja kvinnokvoten i 
det jag skriver. Universitetshistorien kryllar 
av gamla gubbar.

JENNY LOFTRUP

Fredrik Tersmeden guidar i kanevalsnöjet Konstifiket. foto: petra francke

 folk.
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Teambuilding 
 med smak av våren

Det kryllar av vilda ätliga växter i den svenska naturen. En del smakar gott, 
andra inte. Vad som går att äta och hur det smakar fick ett gäng biologer 
från elva olika länder veta när institutionens SACT-grupp anordnade ört-
exkursion till Abusadalen utanför Södra Sandby. Allt med målet att lära mer 
om naturens örter och få personalen att lära känna varandra bättre.

Honor C. Prentice (till höger) guidade 
bland växterna i Abusadalen. Här syns 
Wang Yutao, Fabian Roger,  Hamid 
Ghanavi och Victoria Twort.
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Det börjar med en varning.
– Det här är liljekonvalj, den 

är giftig. Det här är ramslök, 
den går att äta, säger Honor C 

Prentice, professor vid Biologiska institutio-
nen, och håller upp två till synes identiska 
buketter.

– Lukta så känner ni skillnaden. 
När näsorna fått sitt traskar gruppen 

iväg. De flesta med byxbenen nerstoppade 
i strumporna för att undvika fästingar i det 
höga gräset. Några försvinner iväg nerför 
slänten i jakt på huvudingrediensen till kväl-
lens nässelsoppa. Andra stannar lite högre 
upp i backen. 

EN KORT STUND SENARE har guiderna Ho-
nor C. Prentice och Torbjörn Tyler hunnit 
plocka och berätta om ängsyra, bergsyra, 
kirskål, vild palsternacka, mynta och löktrav. 
De som lyssnar hellre än plockar får också 
veta att förekomsten av mandelblom i slutt-
ningen är ett tecken på att marken tidigare 
betats och varit mindre näringsrik än idag. 

– Vill man ha hög artrikedom så ska det 
vara lite näring i marken, förklarar Honor 
C. Prentice.

Trots att artrikedomen således minskar är 
det fortfarande ett hav av ätliga växter som 
breder ut sig i Abusadalen. Doktorander, 
postdocs, forskare och masterstudenter har 
inga problem att fylla sina påsar och korgar. 

Elisa Rigosi står böjd i ett bestånd av 
nässlor.

– Jag ska göra frittata ikväll. Jag ska ha 
nässlor i den. 

FÖR HELENA FRITZ är det ramslök som gäl-
ler. I fjol försökte hon göra ramslöksalt men 
det gick inte så bra. Samma sak när hon 
picklade ramslöksknopparna. Det gick inte 
heller så bra. 

– I screwed up. I år ska jag försöka igen.
Iryna Semashko har ärvt intresset för ör-

ter. Det går inte att ta miste på entusias-
men när hon tar fram ett botaniskt lexikon 
på ukrainska. 

Teambuilding 
 med smak av våren

SACT FRÄMJAR INTEGRATION

Örtexkursionen arrangeras av 
SACT, en grupp inom Biologiska 
institutionen vars syfte är att 
främja integration bland persona-
len. Gruppen arrangerar vitt skil-
da sociala aktiviteter, bland annat 
fågelskådning, museivandring, 
örtexkursioner och seminarier.

SACT bildades 2010 när fem 
institutioner slogs samman till Bio-
logiska institutionen. SACT är en 
förkortning av Scientific ACTivities 
(vetenskapliga aktiviteter).

– Min far är mycket intresserad av örter 
och naturmedicin. Det är jag också. 

KULTURELLA OCH HISTORISKA skillnader 
mellan länder kommer i dagen när Wang 
Yutao berättar om sina föräldrar som bod-
de på den kinesiska landsbygden. För bara 
40 år sedan var de tvungna att plocka vad 
naturen gav för att själva överleva och för-
sörja familjen. 

I Sverige har synen på vilda örter och väx-
ter varit annorlunda. Fokus har varit på det 
som odlats.

– I 1800-talets Sverige hade nog svält 
delvis gått att undvika om folk samlat mer 
från naturen, säger Torbjörn Tyler. 

NU FÖR TIDEN finns ett annat intresse för 
vilda örter och lyxrestauranger betalar dyra 
pengar för färska kryddor från naturen. 

– Jag har en kompis som försörjer sig på 
att plocka örter, berättar Torbjörn Tyler. 

För Johan Hollander som organiserat 
örtexkursionen är det bilden av en grekisk 
horta, en sallad bestående av vårens första 
vilda primörer som dyker upp när han be-
skriver dagen. 

– Det här är som att äta våren.

TEXT: JAN OLSSON
FOTO: INGER EKSTRÖM

Johan Hollander, forskare vid Biologiska institutionen, arrangerade örtexkursionen. ”Det är som att 
äta våren”, säger han.

Lunchdags för Iryna Semashko, Helena Fritz och 
Elisa Rigosi.



36                          LUM NR 3 | 2018

utbildning.

UPPDRAGSUTBILDNING. Hur gör man 
som kyrkoherde om diakonen på 
eget bevåg öppnar kyrkan för 
flyktingar? Eller om en karismatisk 
ungdomsledare kommer för nära 
en konfirmand? 

Det är exempel på frågor som 
kommer upp på kursen ”Kyrkligt 
ledarskap” som Lunds universitet 
anordnar tillsammans med Svenska 
kyrkans utbildningsinstitut. 

Det är måndag eftermiddag i mitten av maj, 
himlen är klarblå och solen lyser generöst 
över kursdeltagarna som samlats till sitt an-
dra av fyra internat på Åkersberga stiftsgård 
i Höör. LUM får en pratstund med Carina 
Brinck och Jörgen Sundeborn, två erfarna 
präster från Landskrona och Kisa – som nu 
vill meritera sig för att kunna söka tjänster 
som kyrkoherdar.

– Förväntningarna är skyhöga eftersom 
det första internatet var så bra, säger Jörgen 
Sundeborn, som tror att man oavsett tjänst i 
församlingen har nytta och glädje av kursen.

Carina Brinck som börjar nytt jobb i Lund 
i höst är dock helt klar över att hon gärna vill 
bli kyrkoherde så småningom.

– Jag vill vara med och påverka och sät-
ta riktlinjer. Och jag känner mig uppmunt-
rad här av att ledarskapet handlar om andra 
kvalifikationer än att kunna lagar och reg-
ler, säger hon. 

JUST IDAG handlar det bland annat om den 
feedback-kultur som saknas i de flesta för-
samlingar som de 25 kursdeltagarna repre-
senterar. Det är Magnus Lindén, universi-
tetslektor vid Institutionen för psykologi, 
som står framme vid tavlan och leder diskus-
sionen. Inläggen från deltagarna är många: 
”Man vill ju inte göra någon ledsen”. ”Vi 
saknar en verktygslåda för hur man ska 
göra”. ”Som präst jobbar vi som individer – 
feedback blir ett hot mot mig som person.”

– Det är viktigt att feedbacken i en orga-
nisation är strukturerad och inte bara något 
som görs informellt mellan arbetskollegor, 
säger Magnus Lindén.

Och till nästa internat i september ger han 

Blivande kyrkoherdar 
lär mer om ledarskap

Carina Brinck och Jörgen Sundeborn vill meritera 
sig för att kunna söka tjänster som kyrkoherdar.

Psykologilektor Magnus Lindén leder diskussionen om feedback-kultur inom kursdeltagarnas församlingar.

kursdeltagarna ett självinsiktsträningstest 
som ska visa deras brister. Samtidigt får de 
ett annat test som tar fram deras fem topp-
styrkor – att balansera svagheterna med…
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– Vi går alltså från mörker till ljus i sep-
tember, säger han lite skämtsamt och upp-
manar sina studenter att inte ta testerna på 
alltför blodigt allvar.

DET FINNS STORA och många utmaningar 
med just det kyrkliga ledarskapet är han och 
hans lärarkollega Johanna Gustafsson Lund-
berg, docent i tros- och livsåskådningsve-
tenskap, överens om. 

– Å ena sidan ska kyrkoherden leda med-
arbetarna i sin församling som en myndig-
hetschef leder sin myndighet eller en före-
tagschef sitt företag. Å andra sidan handlar 
det om ansvar och ledarskap för en grupp 
människor som är involverade i kyrkans ar-
bete ideellt. Dessutom innebär kyrkoherde-
rollen att förhålla sig till både kyrkoråd som 
ibland styr utifrån politiskt satta mål – och 
inte minst till det så kallade andliga ledar-
skapet, att med utgångspunkt i kristen tro 
leda församlingsarbetet.

Någon som har gedigen erfarenhet av 
dessa utmaningar är Maggie Signäs som 

KURSEN ”KYRKLIGT LEDARSKAP”

Det är en uppdragsutbildning motsvarande 15 högskolepoäng fördelade på 
fyra internat som Svenska kyrkan leder tillsammans med Lunds respektive 
Uppsala universitet. Lunds universitet ger kursen för landets södra stift, Lund, 
Växjö, Göteborg samt Linköping, och Uppsala universitet för de resterande 
nio stiften i landet. Maggie Signäs är kursansvarig såväl i Lund som i Uppsala. 

Stiften utser kursdeltagarna och behörighetskravet är en teologie kandi-
datexamen plus det avslutande året vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut 
samt cirka tre års aktiv prästtjänst. Kursen krävs för att söka sig vidare till 
kyrkoherdetjänster och kursdeltagarna examineras inom områden som rör 
både ledarskapsteori och teologi. 

Institutionerna tar över 
uppdragsutbildningen

UPPDRAGSUTBILDNING. Utifrån 
tanken att göra uppdragsutbild-
ningen till en strategisk resurs 
för universitetet diskuteras en 
särskild satsning som bland an-
nat innebär att den integreras 
inom institutionernas verksam-
het och utförs inom ramen för 
lärarnas anställningar. 

Det är vicerektor Bo Ahrén som håller 
i diskussionerna och han säger att 
planerna fortfarande är på idésta-
diet och inga beslut är tagna. Man 
diskuterar satsningen utifrån ett antal 
punkter där en är att ett utskott för 
uppdragsutbildningen inrättas under 
utbildningsnämnden. Andra punkter 
handlar om att ett professionellt stöd 
inklusive säljstöd sker inom myndig-
heten, och att ett forum för verk-
samhetsutveckling och idéskapande 
inrättas med en akademisk refe-
rensgrupp och representanter från 
offentlig verksamhet och näringsliv. 
Tanken är vidare att tillföra särskilda 
utvecklingsresurser under en treårs-
period och att uppdragsutbildningen 
därefter ska vara självförsörjande. 

Hur den nuvarande uppdragsut-
bildningen som pågår inom eller i nära 
samarbete med LU:s lärare och insti-
tutioner ska hanteras är ännu oklart. 
Dock har Ekonomihögskolans rektor 
pausat Stiftelsen EFL:s MBA-utbildning 
i höst. LUM återkommer till den nya 
organisationen i nästa nummer. 

MARIA LINDH

jobbat som kyrkoherde och varit arbets-
ledare i trettio år. Hon är lärare i pastoral-
teologi, kursansvarig för denna utbildning i 
Sverige och undervisar de framtida kyrko-
herdarna tillsammans med Magnus Lindén 
och Johanna Gustafsson Lundberg.

– Vi samarbetar i en trepartskoalition där 
kunskap ges på olika sätt – både genom er-
farenhet, empiri och teori i olika former, för-
klarar Maggie Signäs.

HON ÄR NÖJD MED SAMARBETET mellan 
Svenska kyrkan och numera bara Lunds 
universitet. Den kyrkliga ledarskapskursen 
som motsvarar 15 högskolepoäng har getts 
i tio år och från början med dåvarande Mal-
mö högskola som huvudansvarig. Johanna 
Gustafsson Lundberg har varit med som lä-
rare under många år och tycker att den nya 
ordningen sparar en hel del samordnings-
arbete. Det är LU:s enhet för uppdragsut-
bildning, LUCE, som administrerar kursen.

TEXT: MARIA LINDH
FOTO: KENNET RUONA

Johanna Gustafsson Lundberg, docent i tros- 
och livsåskådningsvetenskap.

Maggie Signäs är lärare i pastoral teologi och  
kursansvarig för kursen ”Kyrkligt ledarskap”. 
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TORD AJANKI
Seriemördaren på Malmö Östra sjukhus
(Press Publica)

Tord Ajanki har skrivit en bok om seriemorden på Östra sjuk-
huset i Malmö 1978, där han själv arbetade sida vid sida med 
mördaren, en spenslig 18-åring. Senare erkände mördaren att 
han mördat 27 patienter och försökt döda ytterligare 15 på 
avdelning 26. Grava missförhållanden på avdelningen ledde 
till att han undgick att bli upptäckt under de 99 dagar mör-
dandet höll på. Hans mordserie saknar motsvarighet i svensk 
kriminalhistoria, ändå är detta den första boken om morden. 
Tord Ajanki – idag kommunikatör vid LU – minns mördaren 
som en blyg och artig pojke som sökte kontakt med honom 
på ett efterhängset sätt.

PETER BENGTSEN, MAX LILJEFORS, MOA PETERSEN (RED.)
Bild och natur. 
Tio konstvetenskapliga betraktelser
(Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 16 2018)

Naturbilder speglar inte bara det vilda – hav, berg och sko-
gar – utan även människans blick. I antologin Bild och natur 
visar tio konstvetare hur naturen har gestaltats i bilder genom 
historien. Från medeltida kyrkomåleri till nutidens datorspel, 
street art och konstfotografi ser vi hur olika människan har 
tolkat naturen.

Bilden av Indien i väst är motsägelsefull. 
Landet är bäst på  IT, ekonomin blomst-
rar och Bollywood är världens största 
filmfabrik. Samtidigt lever kastsystemet 
kvar trots att det är förbjudet, fattigdo-
men är stor och media rapporterar om 
gruppvåldtäkter och ibland mord på 
kvinnor. Men det finns så mycket mer 
att veta om landet som är på väg att bli 
världens folkrikaste nation och femte 
största ekonomi. I denna antologi bi-
drar ett tiotal skandinaviska Indienkän-

Vad handlar 
Håkan Westlings 
sista bok om?
– Pappa är i fokus och Mossiga minnen  
är axplocksmemoarer från hans tid i 
Lund som student, läkare, professor och 
rektor. Håkan själv kallade det några väl 
valda nedslag i ”minnets ostädade hörn-
skåp” och han blandar stort och smått, 
skämt och allvar. 

Ett nedslag är när han och hans säll-
skap seglade in i då östtyska Greifs-
wald som första utländska segelbåt 
på nästan femtio år?
– Ja, det blev en historisk seglats. En 
östtysk professor ville bjuda rektor och 
prorektor till Greifswald i semestertider 
och pappa svarade att ”det går bra om vi 
får segla dit”. De blev den första utländ-
ska båten på 49 år, sedan krigsutbrottet 
1939, som fick segla in till Greifswald, 
under uppsikt av ett militärt fartyg.

Hur mycket hann han skriva innan 
han gick bort?
– Håkan var med på varje bokstav, till det 
sista korrekturet. Han var knivskarp och 
tyckte det var roligt att jobba med boken 
ända till slutet.

Målar bred bild 
av det nutida Indien

nare till en mer nyanserad och fördju-
pad bild av Indien. De skriver om bland 
annat stormaktsdrömmar, politik, kul-
tur, historia och kvinnors situation. Bo-
ken blickar också framåt mot framtiden 
för landet som är lika stort som Europa, 
med liknande mångfald av kulturer och 
religioner. Boken är populärvetenskap-
ligt skriven och vänder sig till alla som är 
intresserade av Indien på något sätt. Det 
är den första i sitt slag på svenska sedan 
1980-talet.

HÅKAN WESTLING
Mossiga minnen
(Bild & Media) 

Katarina Modig, Håkan Westlings 
äldsta dotter och redaktör för boken.

boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

STAFFAN LINDBERG & LARS EKLUND (RED.)
Miraklet Indien och dess baksida
(Palmkrons förlag)
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EU:s nästa ramprogram fokuserar på missioner istället för som 
tidigare samhällsutmaningar. Det i sig kommer att bli en utma-
ning för ett grundforskningsorienterat universitet som LU och 
kräver nya arbetsmetoder bland finansiärer och forskare som söker 
anslag. Det skriver forskningshandläggaren Sophie Hydén Picasso. 

tiösa men realistiska; djärva och inspirerande med tydliga mål som 
kan uppnås med mätbara resultat; de ska skära över vetenskapliga 
discipliner och sektorer och vara öppna för många olika typer av 
aktörer. Missions ska framförallt vara begripliga och upplevas som 
angelägna – ”citizen centered research” hamnar i fokus. Exempel 
på missions som lyfts fram är ”A plastic litter-free Europe by 2030”, 
”Ensuring the survival of three out of four cancer patients by 
2034”och ”Producing steel with zero carbon in Europe by 2030”. 

I MIN YRKESROLL undrar jag såklart, vad kommer forskarna att 
behöva hjälp med för att lyckas med sina ansökningar under 

dessa nya premisser? Är de rustade att 
arbeta på detta sätt? Kommer de att 
vilja jobba på detta sätt och söka EU-
medel fortsättningsvis? Det rör sig ändå 
om stora forskningspengar, som också 
för med sig gott anseende och viktigt 
inflytande. På Forskningsservice kom-
mer vi att sätta oss in i det nya rampro-

grammet för att förmedla vidare till forskare och fakulteter. Men 
vi vill också veta vad ni forskare tänker om de nya förutsättning-
arna i ramprogrammet, där nu missions är en ny före teelse. Vad 
vill ni veta mer om? Vad behöver ni hjälp med för att lyckas? Vi ser 
fram emot att diskutera detta mer med er.

SOPHIE HYDÉN PICASSO
FORSKNINGSHANDLÄGGARE PÅ FORSKNINGSSERVICE 

FOTNOT. Förslag på övergripande struktur och prioriteringar i EU:s 
kommande ramprogram som pågår från januari 2021 till år 2027 pre-
senteras av EU-kommissionen i början av juni. Därefter följer en tid av 
förhandlingar och ett slutgiltigt program presenteras under år 2020.

När ”Challenges” blir ”Missions” 
– vad blir LU:s del av kakan?

”Kommer ”missions” göra det 
svårare eller lättare för vårt 
fullbreddsuniversitet att ro 
hem ramprogramsmedel?”

gästtyckaren.

Just nu pågår EU-kommissionens förberedelser inför nästa 
ramprogram för forskning och innovation som föreslås heta 
Horizon Europe. Varje ramprogram har sina egna premisser 
och sin egen terminologi. I det pågående Horizon 2020 är 
”samhällsutmaningar” det begrepp som används och som 
även har anammats av Vinnova och andra nationella finan-

siärer. Det som har väckt mest uppmärksamhet i det kommande 
ramprogrammet är inriktningen på så kallade ”missions”. Denna 
till synes lilla förändring av terminologi kan få stora konsekvenser 
eftersom de nationella finansiärerna brukar följa i EU-kommissio-
nens spår och vi kan förvänta oss att samma sätt att tänka snart 
dyker upp även hos våra svenska finan-
siärer. 

SOM FORSKNINGSHANDLÄGGARE är 
min uppgift att ge forskare råd och ad-
ministrativt stöd i ansökningar till EU:s 
ramprogram. Vid övergången från ett 
ramprogram till ett annat är den stora 
utmaningen att förstå och kunna förklara hur den nya terminolo-
gin och inriktningen ska operationaliseras i forskningsansökning-
ar och projekt. Horizon 2020 med sina samhällsutmaningar förde 
med sig ett ökat fokus på genomslag, ”impact”, och krav på mer 
tvärvetenskapliga och tvärsektoriella samarbeten än förut. Fem 
år in i Horizon 2020 ser vi att denna utveckling inte har gynnat 
Lunds universitets forskare. Hur passar då den nya inriktningen på 
”missions” ett grundforskningsorienterat lärosäte som Lunds uni-
versitet? Kommer ”missions” göra det svårare eller lättare för vårt 
fullbreddsuniversitet att ro hem ramprogramsmedel? 

Missions är som jag uppfattar det forskningsinsatser av lös-
ningsfokuserad och framåtblickande karaktär. De ska vara ambi-
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på jobbet.

OMORGANISATION. Många omorgani-
sationer fungerar inte och ger inte 
de resultat som önskats. Men när 
Malin Espersson i sin avhandling 
följde Kronofogde myndighetens 
omorganisation fann hon i slut-
änden en bättre arbetsmiljö, högre 
effektivitet och större opartiskhet i 
myndighets utövningen.

Det finns undersökningar som pekar mot 
att två tredjedelar av alla omorganisationer 
misslyckas. I värsta fall leder de till sämre 
prestationer, sjukskrivningar, mellanchefer 
i kläm och att de mest attraktiva medarbe-
tarna lämnar. 

På Kronofogdemyndigheten hade man 
höga sjukskrivningstal och indrivningar som 

Omorganisation
– språngbräda eller 
sänke för medarbetare?

samlades på hög. I Malin Espersson avhand-
ling (2010) framkommer att omorganisatio-
nen upplevdes mycket olika. För vissa per-
soner innebar den nya karriärvägar och 
möjligheter, andra upplevde att de förlora-
de inflytande över sitt jobb.

– De började jobba i team som tillsam-
mans ansvarade för att fler ärenden klara-
des av efter en strikt prioriteringslista och 
började använde ett nytt öppet datasystem.

Teamen ledde också till att man disku-
terade lösningar tillsammans vilket många 
upplevde som utvecklande. Team som det 
gick bra för uppmärksammades till exem-
pel med tårta. 

– Datasystemet ledde också till att 
många upplevde att övervakningen ökade, 
man kände sig övervakad både av sina che-

fer och sina medarbetare. Vissa medarbeta-
re klagade på att de inte hade lust att ”jobba 
i onödan” för att täcka upp för kollegor som 
sågs som glidare.

Samtidigt var det meningen att omorga-
nisationen skulle leda till att medarbetarna 
fick mer inflytande och på så sätt en bättre 
arbetsmiljö. 

– Men teamen ledde inte till mer inflytan-
de och inte heller det mjukare ”nära” ledar-
skap som man provade först.

ÄVEN CHEFERNA BYTTES till viss del ut un-
der omorganisationen. Tidigare var jurister-
na, de med högst utbildning, oftast chefer. 
Nu utsågs nya teamledare bland krono-
inspektörerna. De var också i högre grad 
positiva till den nya ordningen.

– Efterhand utvecklades ett mer traditio-
nellt ledarskap med en tydlig över- och un-
derordning. Det blev en allt tydligare hie-
rarki och sjukskrivningarna sjönk.

 En omorganisation är så komplex att den 
ofta får följder som man inte har förutspått. 
För att lyckas är det viktigt med en stark och 
legitim ledning som alla medarbetare kan 
förstå, menar Johnny Hellgren, forskare i 
psykologi vid Stockholms universitet. 

De flesta vill ha förutsägbarhet och 

Omorganisationer kan 
vara knepiga. Vack-
ra planer och strate-
gidokument är inte 
nog om inte medarbe-
tarna ser att deras ar-
betssituation kommer 
att fungera. Att stän-
digt informera om 
vad som planeras är 
en framgångsfaktor. 
foto: mostphotos
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ARBETSTIDER – Hur förändras de och 
hur påverkar det medarbetarna?
VARIATION – Ges det möjlighet till 
omväxling i arbetet?
SAMARBETE – Finns det fungerande 
kommunikationsvägar?
UTVECKLING – Finns möjligheter till 
utbildning och utveckling?
ARBETSMÄNGD – Klarar medarbe-
tarna av sina arbetsuppgifter inom 

Viktigt att tänka på för att få medarbetarna 
med sig vid en omorganisation:

arbetstiden? Räknar ledningen in lägre 
produktion under omorganisationen?
ANSVAR OCH BEFOGENHETER – Över-
ensstämmer ansvar med befogenhe-
ter? Har medarbetarna rätt kunskap 
och kompetens för sitt ansvar och sina 
nya arbetsuppgifter?

*Johnny Hellgrens lista
 publicerades först i tidningen Arbetsliv

trygghet på jobbet, motståndet mot föränd-
ringar är stort. Därför är det svårt att få med-
arbetarna med sig, samtidigt som det är en 
förutsättning för att lyckas i praktiken. Att 
få vara delaktig i planeringen brukar upp-
levas positivt, om det inte handlar om ned-
skärningar och varsel. Det räcker inte med 
vackra planer och strategidokument om inte 
medarbetarna ser att deras arbetssituation 
kommer att fungera. Att ständigt informe-
ra om vad som planeras är en annan fram-
gångsfaktor.

– Sedan ska man leta reda på de som jag 
kallar för kulturbärare, individer som sitter 
på kunskap och har varit med länge. I bästa 
fall har de här informella cheferna förmåga 
att dra med sig hela gruppen. Får man där-

emot dem som motståndare får man det 
jobbigt, säger Johnny Hellgren.

DET FINNS OCKSÅ EN RISK att mellanchefer-
na bränns ut eller lämnar vid en dålig omor-
ganisation eftersom närmsta chefen ofta är 
den som får ta emot medarbetarnas frustra-
tion. Men sköts en omorganisation väl kan 
den leda till bättre resultat och en friskare 
arbetsmiljö.

– På Kronofogden blev färre ärenden för-
senade och likabehandlingen av de skuld-
satta ökade. Men ”effektivitet” är relativt 
och sättet att mäta framgång ifrågasattes. 
Trots det sade sig fler trivas bättre på job-
bet, säger Malin Espersson.

TEXT & FOTO; JENNY LOFTRUP

 

Malin Espers-
son  vid Insti-
tutionen för 
service ma-
nagement 
och tjänste-
vetenskap 
har studerat  
Kronofogde-
myndighetens 
omorganisa-
tion.

GDPR – så funkar det
DATASKYDD. Släng istället för spara. 
Använd LUs egna system istället för 
till exempel dropbox och doodle – 
för nu är lagen strängare när det 
gäller alla slags personuppgifter.

Sedan den 25 maj gäller den nya da-
taskyddslagen. Eftersom även namn, 
mejladresser och foton räknas som per-
sonuppgifter så behöver i stort sett alla 
medarbetare se över sina rutiner. 

En tumregel är att börja slänga listor 
med personuppgifter så fort som möjligt. 
De får inte sparas för länge eller hanteras 
i onödan. Tanken på att de kanske kom-
mer bli användbara någon mer gång är 
inte tillräckligt skäl för att låta dem ligga 
kvar i datorn.

Ett annat sätt är att inte använda sig 
av tjänster som dropbox, doodle och 
google forms och istället använda sig av 
motsvarande LU-tjänster.

NÄR DET GÄLLER BILDER bör man 
observera att alla bilder i universitetets 
bild- och mediebank inte är ”säkra” att 
använda – sammanhanget som bilden 
används i avgör nämligen vilken rättslig 
grund det rör sig om.

 För foton och filmer som visar an-
ställda i sin tjänst behövs inget tillstånd 
– det ingår i uppdraget att upplysa 
allmänheten och informera om vår verk-
samhet. Detsamma gäller mingel- och 
publikbilder från våra egna evenemang 
när vi publicerar bilderna för att berätta 
om den specifika händelsen.

Skriftligt samtycke behövs dock när 
personerna är utbytbara, när det inte 
är just den specifika personen som man 
berättar om, så kallade genrebilder. Det 
gäller även foton och filmer på anställda 
i genresammanhang. Blanketter för sam-
tycke, samt information om hur man han-
terar dem hittas på Medarbetarwebben. 

LU har sammanställt de vanligaste 
frågorna och svaren från universitetsan-
ställda i bloggen personuppgifter.blogg.
lu.se/faq/. Där finns också råd för olika 
yrkesgrupper. Man kan också vända sig 
till LU:s nya dataskyddsombud Bo-Göran 
Andersson för att reda ut vad som gäller i 
enskilda fall.
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Kronprinsessan Victoria 
besökte Lund 
Vetenskapliga och etiska utmaningar 
med benmärgstransplantation stod 
på programmet när Kronprinsessan 
Victoria besökte Lund den 8 maj för 
att fira Tobias Stiftelsens 25 år med ett 
jubileumssymposium. Stiftelsen som 
har till syfte att ”stödja upprättandet 
av ett svenskt benmärg/stamcellsre-
gister och att stödja forskning om 
sjukdomar som kan behandlas med 
benmärgs- eller stamcellstransplanta-
tion” har Kronprinsessan som sin höga 
beskyddare.

Zaal Kokaia, Leonard Zon, kronprinsessan 
och Erik Renström. foto: håkan röjder

7 JUNI Seminarium. ”On quasi-one-di-
mensional conservation laws mode-
ling sedimentation”. Julio César Careaga 
Solis, presenterar sin licentiatsavhandling. 
Kl 10.15–11.15 MH 309A Matematikhuset, 
Lund. Info stefan.diehl@math.lth.se

9 JUNI Symposium. ”Human memo-
ry in the digital age”. Kl 9.00 – 16.15 
Pufendorfi nstitutet, Biskopsgatan 3, Lund.

9–10 JUNI Atomresa i Vattenhallen. 
Info: www.vattenhallen.lth.se. Vattenhal-
len Science Center, John Ericssons väg 1, 
Lund.

11 JUNI Konferens, ”Plato and po-
etry”. Språk och litteraturcentrum, kl 
10.00–12.00, Lund. Info: claudia.zichi@
klass.lu.se

14 JUNI Docentföreläsning i parti-
kelfysik, ”The standard model and 
why it is not enough”, Kl 13.15–15.00 
Rydbergsalen, Fysikum, Professorsgatan 
1, Lund.

16–17 JUNI Hjärnshow i Vattenhal-
len.Kl 12.00–17.00. Info: www.lu.se/event/
hjarnshow-i-vattenhallen-8

1 SEPTEMBER Barnens upptäckardag. 
Låt barnen gå på upptäcktsfärd på Krafts 
torg i Lund. Flera spännande aktiviteter och 
experiment för barn mellan ca 5–12 år och 
deras familjer! Kl 11.00–15.00 Krafts torg, 
Lund.

26 SEPTEMBER Föreläsning i studie-
teknik vid LTH. Björn Liljeqvist är civilin-
genjör i elektroteknik och föreläser om hur 
dina studier blir framgångsrika. Kl 10.00–
12.00 aulan, LTH Kårhuset, John Ericssons 
väg 3, Lund.

på gång.

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

hänt.

LUM-utgivning i höst

Internationalisering 
av utbildningen prisas
Sveriges medi-
cinska fakulteters 
pris för interna-
tionalisering 2018 
tillfaller Lars Ha-
gander, docent 
i pediatrik. Syftet 
med priset är att 
uppmuntra lärare 
och lärarlag vid landets medicinska fakul-
teter att arbeta för ökad internationalise-
ring i undervisningen.

Lars Hagander har arbetat med inter-
nationalisering i många år och han använ-
der både sitt upparbetade nätverk och sin 
mångåriga kunskap i arbetet med inter-
nationalisering inom läkarprogrammet.

Lars Hagander.

  Manusstopp  Utkommer

Nummer 4:  3 september 20 september
 
Nummer 5:  15 oktober  1 november 

Nummer 6:  26 november  13 december

Kreativa tankar föds i en kreativ miljö
Backagården Kurs & Konferenscenter AB
Stenskogen 735, 249 31 Höör, Tfn 0413-746 00
www.backagarden.se   info@backagarden.se
 backagardenskonferenscenter
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Innovationsutmärkelse 
till humanekolog
Alf Hornborg, 
professor i hu-
manekologi, har 
mottagit utmär-
kelsen ”Innova-
tion in Academia 
Award”. Den delas 
ut av University 
of Kent och själva 
ceremonin ägde rum i brittiska am-
bassadörens residens i Rom i april. 
Alf Hornborgs tvär vetenskapliga 
forskning handlar om kulturella och 
politiska aspekter av ekonomi, teknik 
och miljörelationer, med särskild 
tonvikt på globala rättvisefrågor. 

Bästa publikation 
inom ergonomi
En europeisk studie om metoder och 
mätning av den ergonomiska belast-
ningen vid stillasittande arbete har re-
sulterat i ett pris för bästa publikation 
av en av de ledande tidskrifterna inom 
ergonomi.

Forskning kring stillasittande arbete 
är inte nytt men genom PEROSH ett 
nätverk för europeiska arbetslivsinstitut 
samordnas nu terminologi och meto-
der för hur man ska mäta och värdera 
resultat. 

– På så vis får vi ett större underlag 
för slutsatser och rekommendationer, 
säger Henrik Enquist, forskare inom 
belastningsergonomi, vid Avdelningen 
för arbets- och miljömedicin vid LU.

Hallå 
Susanne Norrman…
… avdelningschef vid Upp-
dragsutbildningen (LUCE). 
Kungliga Fysiografiska 
Sällskapet höll den 15 maj 
ett symposium med rubriken 
”Universitet i förändring”, där 
du var en av föreläsarna. 

Vilken förändring talade du om?
– Jag pratade om det ökande 
behovet av kompetensutveckling 
i samhället och vår förmåga att 
möta arbetsmarknadens behov. Allt 
fler byter yrke och det handlar om 
att universitetet har ett uppdrag 
att stötta det livslånga lärandet. 
Ett sätt att möta det behovet är 
genom uppdragsutbildning, som 
ger universitetet möjlighet till att 
samverka på många olika sätt.

Vilken är den största ut-
maningen?
– Det är att få veta vilka behov som 
finns så att vi kan anpassa dem 
efter en viss målgrupp. Till exempel 
om vi skulle göra en AI-kurs på 7,5 
hp – vem behöver lära sig vad? Ska 
vi rikta oss mot chefer eller tekniker 
och hur ska kursen läggas upp – i 
vilken fart och på campus eller 
distans?

JENNY LOFTRUP

Susanne Norrman. foto: gunnar menander

svensk språkveten-
skaplig forskning 
på språkvårdens 
område.

Lena Ekberg 
har bland annat 
forskat om gram-
matik i modern 
svenska, betydel-
seförskjutningar 

och om ungdomsspråk i flerspråkiga 
storstadsmiljöer.

Lena Ekberg, professor i nordiska 
språk får Erik Wellanders pris 2018 
för betydelsefullt och mångsidigt 
vetenskapligt arbete om ords bety-
delseförskjutningar och om svensk-
an i flerspråkiga sammanhang.

Detta pris för framstående forsk-
ning inom språkvårdens område 
delas årligen ut på Språkrådets 
konferens Språkrådsdagen. Det är 
instiftat av Stiftelsen Erik Wellanders 
fond, som har till uppgift att främja 

Pris för betydelsefullt arbete om ords betydelse

Lena Ekberg.

I slutet av maj delade Bundy Academy-pri-
serna ut för femte gången till unga medi-
cinforskare. Årets pristagare är Teresa Ull-
berg och Ruben Smith inom neurologi, 
och Arash Mokhtari, inom kardiologi. 
Syskonen Eva och Göran Bundy inrät-
tade en stiftelse för till stöd för medicinsk 
forskning vid Lunds universitet, specifikt 
inom områdena neurologi och kardiologi.

Arash Mokhtari, Teresa Ullberg, Margaretha 
Grind Bundy (stiftelsens ordförande) och Ru-
ben Smith vid prisutdelningen i maj.

Unga medicinforskare 
prisas av Bundy Academy

Alf Hornborg.
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Hallå Per Ödling...
… som föreläste på Kungliga Fysiografiska 
Sällskapets symposium ”Universitet i föränd-
ring” om framtidens studenter.

Kommer universitetets 
utbildningar att överleva?
– Vi måste inse att våra kurser och fö-
reläsningar inte är bäst i världen jämfört 
med alla andra universitet. Det är inte hel-
ler otroligt att någon jätte, till exempel 
Google, startar Google University och 
samlar ihop de absolut bästa kurserna 
i olika ämnen med de lärare och fors-
kare som är stjärnor i ämnet. Eller film-
stjärnor, YouTube-stjärnor, och så vida-
re. Varför ska en globaliserad generation 
som är van att lära sig via nätet då välja 
just Lunds universitetets utbildningar och 
göra sig omaket att flytta hit för att få av-
njuta dem?

Men man får ingen examen – och 
det är väl viktigt på arbetsmarkna-
den?
– I Sverige får inte vem som helst utfär-
da examina. Men i till exempel USA finns 
inte samma regler. Skulle Ericsson förkasta 
examina från Google University och bara 
anställa folk från Lund? Att ha en examen 
från Google University skulle också signa-
lera att man har den allra senaste kunska-

pen och det är mycket värt på arbetsmark-
naden på grund av teknik utvecklingen. 
Långt in på 1900-talet anställde man hell-
re den vise läromästaren än den osnutne 
lärlingen. Så är det inte idag, alla väljer den 
unge och lovande. För att vara attraktiv 
på arbetsmarknaden är det ofta viktigare 
att kunna utnyttja den senaste teknologin 
och förstå hur man använder den bäst.

Men studentlivet – det får du inte 
online?
– Campusupplevelsen är vår enda riktiga 
konkurrensfördel. Jag visade en bild på 
öl och en från filmen Dirty Dancing med 
Patrick Swayze för att illustrera. De flesta 
får ett leende på läpparna när de tänker 
på sin studietid – men det är inte föreläs-
ningarna de tänker på då. Fest, vänner 
för livet, kärlek, att plugga och utveck-
las tillsammans. Att studera på campus 
ger så mycket mer för framtiden än bara 
den kunskap man får från kurserna. Pro-
blemet är bara att när de unga så små-
ningom får välja mellan Google Universi-

ty och Lund så vet de inte vad de missar. 
Det är först när man ser tillbaka som man 
förstår hur viktig campusupplevelsen var. 
Dessutom marknadsför vi inte student-
livet tillräckligt.

Hur borde LU ändra på utbildning-
arna?
– Den bästa nätkursen i ett ämne är i re-
gel långt bättre än en medelbra kurs som 
ges på våra universitet. Den är kanske till 
och med ofta bättre än den bästa kursen 
vi ger. Varför inte då använda nätkursen 
och bygga vår undervisning kring den? 
Vårt jobb är att se till att studenterna arbe-
tar och känner arbetsglädje. Och, om det 
inte är ämnen som matematik eller andra 
”globala” ämnen, att tillhandahålla svens-
ka eller europeiska kompletteringar och 
anpassningar. Men vi känner oss osäkra, 
kanske hotade och rädda att tappa kon-
trollen. Vi skulle kunna erbjuda både bätt-
re och billigare undervisning, och vi bör 
fundera på det innan det blir för sent.

JENNY LOFTRUP
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