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Överst: Emil ritar dit lungor på den lätt ap-
liknande bilden av en människokropp. En 
färdigbehandlad nalle har fått ett plåster i 
pannan, och Katrin Sörensen ger Amandas 
influensasjuka hund en vaccinspruta.
nederst: Jutta Salminen undersöker Leos 
sjuka nalle, som har ont i nosen. 

Linneas björn är rädd för spöken och 
har ont i magen. Felix gröna hund har 
stukat svansen, och Hannas nalle har 
varit i en olycka så att hjärnan gått 
sönder. Men alla gosedjuren blir väl 
omhändertagna hos Nallesjukhuset.

när nallesjukhuset besöker förskolan Hyddan 
på nöbbelöv består personalen av fem perso-
ner. Alla är läkarstudenter från utbildningens 
andra termin.

– Det brukar vara studenter från de första 
tre terminerna som är med i den här aktivite-
ten. Längre fram i utbildningen är man ju ute 
på klinikerna och möter mänskliga patienter, 
säger Jutta Salminen som är ansvarig för be-
söket på Hyddan.

när naLLepersonaLen kommit till Hyddan 
ser de först till att alla fem får en uppsättning 
stetoskop, spatlar och sprutor (utan nålar) för 
att kunna lyssna på hjärtljud, titta i svalget och 
ge injektioner. Alla får också en ask plåster 
med Batman och andra figurer – ett säkert 
kort för att pigga upp osäkra barn och nallar. 

– Målet med nallesjukhuset är ju att låta 
barnen möta frågor och undersökningar som 
de kan stöta på om de måste till doktorn. Det 
är ett sätt att minska den oro somliga barn 
känner och göra läkarbesöken mer avspända, 
säger Johanna Daresjö.

nallepersonalens besök börjar i ett sam-
lingsrum där ett av barnen, Elias, får lägga sig 
på ett stort papper. På den silhuett barnen ri-
tat runt Elias ska de sedan fylla i olika saker 

Nalledoktorn
botar läkarskräck 
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t på kroppen – ögon, näsa, mun och så vidare. 
Jutta Salminen bidrar med frågor och får svar 
från ivriga barn.

– Vad gör man med munnen? – Äter! – 
Och vart går maten då? – Till magen! – Och 
sen då, är det någon som vet vart maten tar 
vägen sen? – Ut genom rumpan! – Men på 
vägen dit, där är det något som slingrar, vad 
kan det vara? Här uppstår en tystnad, tills en 
av pojkarna klämmer till med ett svar: – Jag 
tror det är en liten karusell!

Skelettet, blodet och lungorna ritas också i, 
med viss tvekan och en del hjälpande råd från 
nallepersonalen. Skelettet ser ut som en liten 
pinne, blodet blir en trasselsudd och lungor-
na två små bollar uppe vid halsen, men även 
om teckningen inte är så anatomiskt korrekt 
har barnen varit både engagerade och intres-
serade.

sen är det dags för nallepersonalen att ta 
hand om de gosedjur barnen tagit med sig 
hemifrån. Alla djuren lider av mer eller min-
dre komplicerade åkommor. En björn har ont 
i nosen, en hund har fått feber och influen-
sa, en giraff har ont i halsen. nalledoktorerna 
diskuterar symtomen med djurens hussar och 
mattar, klämmer på djurens magar och tittar 
i öron och svalg. Stetoskopen tas fram och 
de barn som är intresserade får lyssna på sina 
egna hjärtljud. Till slut är undersökningspro-
tokollet klart och björnar, hundar och giraffer 
kan ge sig iväg, stolt prydda med Batman-
plåster på pälsarna.

– när vi är klara brukar vi kunna se att bar-
nen är nöjda och glada. De som varit lite oro-
liga i början har märkt att det inte är så far-
ligt att träffa en doktor, säger Jutta Salminen.

naLLesjukhuset är en del av verksamhe-
ten inom den ideella studentorganisationen 
IFMSA, International Federation of Medical 
Students’ Associations. IFMSA finns i alla uni-
versitetsstäder i Sverige med läkarutbildning, 
men med lite olika verksamhet på de olika 
ställena. Läkarstudenterna i Lund deltar i bl.a. 
nallesjukhuset, Kärleksakuten som ger sexu-
alupplysning för högstadie- och gymnasieele-
ver, och ett internationellt studentutbyte som 
omfattar Lund, Tyskland, Polen och Estland. 

text & foto: ingeLa BjÖrCk

Hjärnan på Hannas  nalle 
hade gått sönder i en 
olycka. Johanna Daresjö 
 undersöker, plåstrar om 
och ger nallen rådet att 
 alltid använda cykelhjälm.
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Nu öppnar LUM ny webbplats
Välkommen till detta vårnummer och välkommen att även besöka oss på vår 
nya webbplats www.lum.lu.se.

Den ersätter vår tidigare hemsida där vi presenterade innehållet från vårt se-
naste tryckta nummer.

Även vår nya webbplats baseras på artiklar och reportage från tryckta LUM. 
Men nu har vi också möjligheten att rapportera och berätta om sådant som 
händer mellan utgivningsdatumen – om aktuella händelser som vi ibland 
missar och väljer bort för att de inte är så aktuella längre när vårt magasin väl 
kommer ut.  

Förutom en ökad aktualitet ser vi fram mot en livligare debatt. Vi sak-
nar inte insändare och debattinlägg – men vet att vi missar många värdefulla 
åsikter på grund av lång pressläggning. Så skriv till oss för snar publicering på 
lum@lu.se

Webben ger oss också möjlighet att komplettera våra artiklar med ljud och 
rörlig bild. Måhända lite trevande i början, men vi lär oss…

De LUM-artiklar som översätts till engelska samlar vi lättillgängligt under 
rubriken ”in english”.

Som en extra service bjuder vi på omvärldsbevakning av andra medier 
som tar upp Lunds universitet i olika sammanhang. några av veckans mest in-
tressanta tidningsartiklar eller radio/TV-inslag hittar ni länkar till på LUMs nya 
webbplats.

Artikelarkiv och den tryckta tidningen i pdf-format, liksom annan praktisk 
information om LUM, finns liksom tidigare på webbplatsen. 

I detta nummer ägnar vi annars mycket uppmärksamhet åt forskningen 
kring den nya ojämlikheten som ökar i delar av vårt samhälle som en följd av 
bland annat arbetslösheten. Sidorna 18–24.

Vi återknyter kontakten med millenniets förste doktor som vi skrev om 
för tretton år sedan och som nu har blivit professor. Läs om den krokiga vägen 
dit på sidorna 14–17. 

Vi har varit i egypten med några av våra fors-
kare som vill arbeta för demokrati genom gemen-
samma utbildningssatsningar, sidorna 26–28. Och 
så har Per Eriksson tillsammans med forskare från 
LTH varit i ”innovationsparadiset” taiwan. Arti-
kel därifrån på sidan 34.

Trevlig läsning, och väl mött på www.lum.lu.se!  

maria Lindh
rEDAKTÖr

redaktion
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personalfrågor. –  forskare och 
studenter är mobila på helt  annat 
sätt än förr, men regelverken 
hänger inte med. eu måste agera 
för att få stopp på den värsta typen 
av hinder, t.ex. mellan sverige och 
danmark. och det är bråttom, säger 
Lunds universitets personaldirektör 
ingrid estrada-magnusson.

Ingrid Estrada-Magnusson fick tillfälle att 
framföra sina önskemål direkt till policy of-
ficer Maria-Teresa Bertamino från EU-kom-
missionen. Det skedde vid ett möte med per-
sonaldirektörer inom universitetsnätverket 
LErU. Lunds universitet stod värd för mötet 
som samlade den ”LErU-community” som 
arbetar med forskares karriärmöjligheter. 

LErU står för League of European re-
search Universities och samlar flera av de 
mest framstående och forskningstunga eu-
ropeiska universiteten.

– Det är en otrolig styrka för oss att till-
höra LErU eftersom vi tillsammans kan på-
verka EU och också har gjort det vid flera 

Europa måste bli bättre
på forskarmobilitet!

tillfällen, säger Ingrid Estrada-Magnusson.
Det finns mycket som behöver göras för 

att främja forskarmobiliteten. Själv har hon 
till exempel på senare tid förgäves försökt 
reda upp situationen för en post doc-forskare 
vid Lunds universitet, bosatt i Köpenhamn.

– Han har fått ett stipendium av Lunds 
universitet för att kunna forska här hos oss. 
Men eftersom han bor i Köpenhamn är han 
tvungen att betala en stor del av stipendi-
et i skatt där. Sådana är de danska skatte-
reglerna. Trots många påstötningar både på 
den svenska och den danska sidan har jag 
inte lyckats lösa frågan, säger Ingrid Estra-
da-Magnusson.

det finns andra exempeL på regler och 
förhållanden som hindrar eller försvårar 
forskarmobilitet. EU arbetar för att ändra 
på några av dem. Man arbetar till exempel 
för att skapa en paneuropeisk pensions-
fond där forskare kan plocka med sig sina 
pensionspoäng från land till land. Man vill 
också snabba upp hanteringen av visa och 
arbetstillstånd och ha ännu större transpa-

rens och öppenhet när man rekryterar till 
forskartjänster. när ett forskningsprojekt är 
avslutat ska utländska forskare också få tolv 
månader på sig för att hitta andra möjlighe-
ter att jobba vidare i inom EU, t.ex. genom 
ett nytt forskningsprojekt eller genom att 
starta företag. EU jobbar också för enklare 
och flexiblare regler för medföljande famil-
jer. Hela översynen beräknas vara klar 2016, 
sa Maria-Teresa Bertamino.

– Det oroar mig för det är sent – vi behö-
ver de här förändringarna så snart som möj-
ligt, kommenterade Ingrid Estrada-Magnus-
son. EU konkurrerar med USA och Asien om 
de bästa forskarna – då måste åtminstone 
regelverken vara smidiga.

finansieLLt kan de europeiska forsk-
ningsuniversiteten nämligen inte matcha 
t.ex. de mycket rika amerikanska Ivy Lea-
gue-universiteten när det gäller förmånliga 
villkor, som ofta omfattar också make/maka 
och barn.

– Däremot kan vi förstås rent mänskligt 
och administrativt bli bättre på att ta hand 
om de utländska forskarna och deras fa-
miljer, vilket har stor betydelse, säger Son-
ja Meiby, LTHs personalchef som också var 
med på LErU-mötet.

– Allt handlar inte om pengar.  Vi har an-
nat som är attraktivt, som god levnadsstan-
dard och en säker och bra miljö, säger Ingrid 
Estrada-Magnusson.

Bevis för att Sverige och Lunds universitet 
är attraktivt, är det faktum att många stu-
denter och forskare, som varit här en gång, 
gärna återvänder, fyller Sonja Meiby i.

Sedan finns annat som krånglar till det 
och motverkar mobilitet, t.ex. att lärare och 
forskare som rekryteras från andra länder 
måste söka externa anslag för att finansiera 
sin forskning. 

– Det är svårt att ha denna kunskap di-
rekt och inte känna till det svenska syste-
met. Man behöver bygga upp nätverk och 
kontakter. Det faktum att vi är mer och mer 
externberoende för forskningsfinansiering 
har betydelse vid internationell rekrytering, 
säger Sonja Meiby.

text & foto: Britta CoLLBerg

LTHs personalchef Sonja Meiby och Lunds universitets personaldirektör Ingrid Estrada- 
Magnusson vill främja forskarmobiliteten.
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på ny post. att samla ihop de tre 
högskolorna inom musik, konst och 
teater, samt få ordning på styr-
dokument och arbetsrutiner är vikti-
ga uppgifter för solfrid  söderlind, ny 
dekan för konstnärliga fakulteten.

Hon kommer närmast, via ett utrednings-
uppdrag på Uppsala universitet, från na-
tionalmuseum med prins Eugens Walde-
marsudde där hon varit chef i nio år. Solfrid 
Söderlind är Lunds universitets första ex-
ternrekryterade dekan med bred akade-
misk erfarenhet. Hon doktorerade i Linkö-
ping, gjorde postdoc i Köpenhamn, fick en 
docentur vid Åbo Akademi och en profes-
sur i konstvetenskap i Uppsala där hon job-
bade i många år. 

nu har hon slagit ner sina bopålar i Lund, 
men är glad för att hennes verksamhetsom-
råden finns i Malmö.

– Där finns ett rikare kulturliv med fler 
avnämare för våra utbildningar, säger hon.

det tog soLfrid sÖderLind nio år att få 
till stånd den stora ombyggnaden och re-
noveringen av nationalmuseum som just 
inletts med följd att stora delar av museet 
har stängt. Hon vill inte vänta lika länge på 
att få igenom flytten av Musikhögskolan 
till centrala Malmö. Konserthuset, som ska 
flytta sin verksamhet till Västra hamnen, är 
ett intressant alternativ. Läget med ett par 
minuter från Konsthögskolan på Bergsga-
tan och lika nära till Teaterhögskolan på 
Föreningsgatan har fördelar, tycker Solfrid 
Söderlind.

– Vi behöver verkligen få ett samlat cam-
pus. Vi behöver flera mötesplatser för det 
är just vid de informella mötena som nya 
saker händer. 

En plattform för tvärdisciplinära projekt 

är centrumbildningen Inter Arts Center som 
också hör till Konstnärliga fakulteten. Pro-
jekt inom det centret är tänkta att sträcka 
sig ända in till Lund och Solfrid Söderlind be-
rättar att det finns planer på ett samarbete 
med bland andra Humlab på Språk- och lit-
teraturcentrum.

det var vid årsskiftet som Håkan Lund-
ström, med hemvist på Musikhögskolan, av-
gick som dekanus. Solfrid Söderlind har sin 
professur vid Konsthögskolan – i museologi 
med inriktning mot bildkonst. Hon ser fram 
mot att få tid till professuren, men menar att 
det än så länge är arbetet som dekan som 
gäller. Hon beskriver sig själv som en visio-
när, strateg och utförare.

– Det är inte så många som har den kom-
binationen, säger hon och gissar att det var 
därför hon fick jobbet. 

Både ”snack och verkstad” med andra 

ord, och en otippad merit blev plötsligt hen-
nes kantorsexamen.

– Inte för att jag ens är i närheten av vad 
de kan på Musikhögskolan, men jag har i 
alla fall viss grundförståelse.

teater har hon doCk aLdrig provat på, 
men har tankar kring Malmös mångkultur 
och alla de språk som talas som innebär att 
svenskan förnyas. Hon tror att Teaterhög-
skolan kan utnyttja den rika språkkulturen i 
sina utbildningar och uppsättningar. 

Med sitt förflutna inom den statliga mu-
seivärlden är Solfrid Söderlind van vid en viss 
organisatorisk tröghet som hon även stöter 
på inom Lunds universitet. 

– Samtidigt som det finns en brist på for-
malisering med för få rutiner så finns här å 
andra sidan en omfattande byråkrati, tyck-
er hon.

text & foto: maria Lindh

nya dekanen för Konstnärliga fakulteten

– Vi behöver få ett samlat 
konstnärligt campus i Malmö

Solfrid 
 Söderlind 
är Lunds 
universi-
tets f örsta 
extern-
rekryterade 
dekan.



8                          LUM nr 4 | 2013

aktuellt.

finansiering. efter de ”strategiska 
forskningsområdena” är det nu 
dags för universitetets forskare att 
lära sig en ny term och en ny möjlig-
het att få anslag: ”strategiska inno-
vationsområden”, sio. och det är 
inte bara dags, det är faktiskt hög 
tid, för Lunds universitet är mycket 
sent ute i det här arbetet.

Idén med strategiska innovationsområden 
kommer från forsknings- och innovations-
propositionen och en energiproposition 
från förra året. Vinnova, Formas och En-
ergimyndigheten har fått i uppdrag att ta 
fram områden som genom en nationell och 
internationell kraftsamling ska ”skapa för-
utsättningar för internationell konkurrens-
kraft och hållbara lösningar på globala sam-
hällsutmaningar”.

– En viktig utgångspunkt är att Sverige 
ska ha en bra potential på området jämfört 
med omvärlden. Ett annat viktigt kriterium 
är att de som ansöker beskriver sitt planera-
de arbete på ett trovärdigt sätt och har med 
alla relevanta aktörer.

Det sa Marie Wall från Vinnova, som via 
länk deltog i en LU-konferens om de nya 
strategiska innovationsområdena, SIO. Hon 

beskrev också tanken med de ”forsknings- 
och innovationsagendor” som ska vara ett 
första steg mot en SIO-ansökan. Samarbe-
tande grupper från akademi och näringsliv 
kan få stöd av Vinnova för att utarbeta så-
dana ”agendor”. 

72 agendor har hittills fått anslag. Bland 
dem är det bara fyra – om belysning, dia-
betes, bioraffinaderier och informationssä-
kerhet – som utgår från Lunds universitet.

– Vi är väldigt sent ute om vi vill bli ledare 
för något kommande SIO, sa LTHs tidigare 
rektor Gunilla Jönson, som fått i uppdrag att 
stötta universitetets SIO-arbete.

Hon kan se flera skäl till denna senfär-
dighet. Ett är att Vinnova aldrig varit en av 
LUs främsta anslagsgivare. Ett annat är att 
LU fått så mycket andra anslag att många 
forskargrupper haft ont om tid och ork för 
nya satsningar.

om universitetet vill vara med här är det 
alltså hög tid att sätta till alla klutar för att 
få fram förslag till nya, innovativa samarbe-
ten inom akademin och med näringslivet. 
Men precis som med de strategiska forsk-
ningsområdena, så är det rektor och inte 
de enskilda forskarna som ska underteck-
na SIO-ansökningarna. Universitetsledning-

en kommer alltså i slutändan att bestämma 
vilka som ska få gå vidare i konkurrensen.

– En enhet som blir ledare för ett SIO 
kommer att behöva mycket stöd från uni-
versitetet. Därför kan vi inte springa på alla 
bollar, utan måste välja de områden som är 
viktigast för LU som helhet. Alla andra har 
ju möjlighet att ansluta sig till något relevant 
SIO som leds av någon annan part, framhöll 
Gunilla Jönson.

De strategiska innovationsområdena 
kommer att få mellan tio och femton miljo-
ner kronor om året fram till 2016. Men det 
är kanske inte den summan i sig som utgör 
det främsta lockbetet, utan möjligheten till 
vidare anslag som ges åt ett SIO. Det hand-
lar både om ytterligare svenska anslag från 
bl.a. Vinnova och om EUs stora FoI-program 
Horizon 2020, som drar igång nästa år.

– Att bli utvald som ledare för ett SIO 
kommer att öppna väg för de internationel-
la pengarna. Dessutom måste LU ju allmänt 
sett vara med i de nya sammanhangen och 
hänga med i de nya möjligheter som ges, 
menade Gunilla Jönson.

tiLL skiLLnad från i de strategiska forsk-
ningsområdena, så är den person som leder 
ett SIO inte tänkt att själv forska utan enbart 
koordinera arbetet. Ledarens uppgift blir att 
se till att samarbetet mellan universitet, före-
tag och forskningsinstitut löper smidigt, och 
att de anslag man fått fördelas på ett bra sätt. 
Det kan handla om allt från stöd till småbolag 
till nya testbäddar, standardiseringar, tvärve-
tenskapliga samarbeten och forskarskolor.

nya ”agendor” kan tillkomma ända fram 
till 2016, förutom de 72 som redan blivit be-
viljade. Men det blir bara en liten andel av 
dem alla som leder till ett SIO-anslag. Mer-
parten kommer i bästa fall att leda till andra 
anslagsansökningar eller nya projektsamar-
beten, i sämsta fall bara att rinna ut i sanden.

– Vi räknar med att det i slutändan blir 15–

sio i korthet

•  Anslag till Strategiska innovationsområden, SIO, delas ut av Vinnova, Formas 
och Energimyndigheten gemensamt. Enligt nuvarande beslut pågår program-
met fram till 2016. Två utlysningar om anslag görs detta år.

•  Det offentliga stödet till ett SIO-program kan ligga mellan 10 och 50 miljoner 
kronor per år.

•  SIO-idén går ut på att näringslivet, den offentliga sektorn och akademin ska 
samverka för att dels stärka Sveriges konkurrenskraft, dels utveckla hållbara 
lösningar på globala samhällsproblem.

•  Till grund för en SIO-ansökan ska ligga en ”strategisk forsknings- och innova-
tionsagenda” där deltagarna samlas kring gemensamma visioner och mål på 
sina respektive områden. Anslag till detta agendaarbete ges kontinuerligt av 
Vinnova under 2013.

LU sent ute i arbetet med 
strategiska innovationsområden
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tvärvetenskap. kan de forsknings-
portaler som finns vid universitetet 
användas inte bara för att informe-
ra om den forskning som finns, utan 
också som en bas för sam arbeten 
kring framtida forskning? 

det hoppas i varje fall professor 
sven Lidin.

Sven Lidin är oorganisk kemist och speciali-
serad på materialforskning. Han arbetar med 
att ta fram en SIO-ansökan (se föregående 
artikel) på området biomaterial, och utgår då 
från den existerande Materialportalen. 

– Vi behöver ju inte fler paraplyorgani-
sationer vid universitetet. I stället kan vi bli 
bättre på att använda dem vi har, menar han.

Det finns en lång rad portaler på LUs 
webb. Många, som Energiportalen, Havs-
portalen, Programvaruportalen och Mem-
branportalen, är baserade vid LTH. Andra 
har sin hemvist på andra ställen, som Urban 
Arena vid Internationella miljöinstitutet och 
Klimatportalen vid n-fakulteten. 

Portalerna ser ganska olika ut både i ut-
formning och språk (svenska är vanligast, 
men några är på engelska). Gemensamt är 
dock att deras främsta syfte är att ge infor-
mation. Att göra det lättare att hitta rätt 
inom detta vittförgrenade universitet är 
verkligen en viktig uppgift – men portaler 
som bara erbjuder information lever farligt, 
tror Sven Lidin.

– Det är svårt att hålla sådana webbplat-
ser aktuella. Så överhopade med arbete som 
de flesta forskare är idag, så är det alltid sa-
ker som upplevs som mer akuta än att upp-
datera några webbsidor.

Han tänker sig att portalerna också ska 
kunna användas som beredningsorgan i frå-
gor om ansökningar och tjänstetillsättningar. 
Det skulle ge dem större tyngd och få berör-
da forskare att känna sig mer engagerade.

För hans egen del gäller arbetet nu en 
SIO-ansökan om biomaterial, där vissa fors-
kargrupper från Materialportalen vill sam-

arbeta. Forskargrupperna kommer från tre 
fakulteter och representerar områdena or-
topedi, medicinsk strålningsfysik, hållfast-
hetslära och fysikalisk kemi. De kan utifrån 
sina respektive kompetenser bidra till att ut-
veckla nya material som t.ex. kan stärka och 
laga sköra skelett. 

– nätverket har inte nått sin färdiga stor-
lek ännu, men jag tror detta är en bra början. 
Sedan kan vi koppla på fler intresserade läng-
re fram. En viktig utgångspunkt är att nätver-
ket bör vara brett nog för att kunna samar-
beta med många delar av industrin, inte bara 
några få självklara företag, säger Sven Lidin.

Om portalerna ses som beredningsorgan 
skulle det kunna finnas en färdig grund till 
nya, tvärvetenskapliga samarbeten att utgå 
från när nya forskningsprogram och utlys-
ningar lanseras. Då skulle inte bara de redan 
kända och etablerade forskargrupperingar-
na få en del av kakan vid nya tilldelningar.

– Det är klart att LUs framgångsrika och 
duktiga grupperingar är värda allt stöd även 
i fortsättningen. Men vi måste ju samti-
digt uppmuntra nya samarbeten och stöd-
ja forskning på nya fält, menar Sven Lidin. 
Han tror också att portalerna kan spela en 
roll vid nyrekryteringar.

– Om man inom en portal ser att det växt 
fram ett nytt forskningsområde i gränslan-
det mellan två områden inom portalen, och 
känner till någon lovande forskare inom det 
området, då kanske man kan få finansiering 
för en ny tjänst. Universitetet måste ju tänka 
strategiskt utifrån både vad vi redan har och 
vart vi vill i framtiden.

ingeLa BjÖrCk 

tre sio-ansÖkningar

Lunds universitet har lämnat in tre SIO-
ansökningar i den ansökningsomgång 
som nyligen avslutats. 

innovation enablers by information 
and Communication technologies heter 
en ansökan som professorn i dataveten-
skap Per Runeson ansvarar för. LU har 
mycket kunnande på området och flera 
stora samarbetsprojekt med industrin i 
gång, som t.ex. Systemkonstruktion på 
kisel och Embedded Applications Soft-
ware Engineering, som båda är Vinnova-
stödda s.k. Industrial Excellence Centers.

nanotechnology for a sustainable 
society har professorn i fasta tillståndets 
fysik Lars Montelius som huvudansvarig. 
I ansökan understryks att den svenska 
industrin kommer att tappa i konkur-
renskraft om man inte gör strategiska in-
vesteringar i säker och hållbar nanotek-
nologisk utveckling. Ett särskilt program 
för industridoktorander ingår i ansökan.

processindustriell it och automation 
är den tredje LU-baserade ansökningen, 
som professorn i kemi teknik Bernt Nils-
son ansvarar för. Ansökningen samlar 
forskargrupper inom bl.a. reglerteknik 
och processteknik. Bland de många sam-
arbeten med industrin man redan har i 
gång är Process Industry Centre at Lund 
University, PIC-LU.

20 SIO-ansökningar av olika storlek som går 
igenom. Konkurrensen kommer att bli sten-
hård, förklarade Marie Wall från Vinnova.

Hon är dock angelägen om att arbetet 
med agendor och SIO-ansökningar inte 
bara ses som en kamp om en påse pengar. 

– Själva processen är viktig i sig. Här kan 
man samla nya aktörer från olika kompe-
tensområden och undersöka helt nya möj-
ligheter till forskning och innovationsarbete. 

Vid LU är det Gunilla Jönson som leder 
arbetet med SIO-ansökningarna tillsam-
mans med Klas Malmqvist på Forsknings-
service och Helene Vogelmann på LU Open. 
Man ska bl.a. göra en intern utlysning samt 
ge intresserade forskargrupper hjälp med 
att knyta nya företagskontakter.

ingeLa BjÖrCk

Forskningsportaler 
möjlig bas för samarbeten

Sven Lidin ser en 
stor potential i 
forskningsportaler 
på  webben. 
foto: mikael risedal
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tvärvetenskap. en ny tidsskrift, 
planer på en forskarutbildning 
och ett möjligt namnbyte. detta 
är delar i den förändring för att 
bredda verksamheten som den nye 
förståndandaren för Centrum för 
danmarksstudier, fredrik nilsson, 
har satt igång.

– ibland behövs det nytt syre i 
 organisationen för att skapa för-
ändring, säger han.

Centrum för Danmarksstudier bildades 
1998, som en följd av de höga förvänt-
ningar som Öresundsbron medförde för 
utvecklingen av Öresundsregionen. Fredrik 
nilsson, professor i etnologi, ersatte histori-
kern Hanne Sanders som föreståndare här-
om året och han ser nu nya möjligheter för 
hur centrumet ska utvecklas.

– Hanne Sanders gjorde ett fantastiskt 
jobb och lämnade efter sig en bra grund 
för oss att arbeta vidare med. Det första vi 
måste jobba med är att bli bättre på att för-
medla vår kunskap, säger Fredrik nilsson.

Själv är han född och uppvuxen i Lands-
krona och har sedan mitten av 1990-talet 

intresserat sig för svensk-danska relationer. 
I boken När en timme blir tio minuter skrev 
han om förhoppningarna och farhågorna 
inför Öresundsbrons öppnande. 

– Då trodde de flesta att bron skulle leda 
till ett enormt uppsving för den svensk-dans-
ka samhörigheten. när vi nu kan se tillbaka 
på resultatet ser vi hur de strukturella skill-
naderna orsakar problem i regionen. Ett ex-
empel är situationen för svenska studenter i 
Danmark och vice versa, säger han.

samtidigt är det just de strukturella och 
kulturella omständigheterna som gör att 
Fredrik nilsson har något att göra om da-
garna.

– Bekymren i regionen är moroten som 
får oss att jobba vidare. Bron blev inte den 
snabba lösning som många hade hoppats 
och därför är vårt arbete extra viktigt, me-
nar han. 

Tidigare har regionens historia varit det 
område som Centrum för Danmarksstudiers 
arbete kretsat mycket kring. nu är arbetet 
snarare inriktat på gränspolitik och integra-
tionsfrågor. Sedan årsskiftet ger Centrum 
för Danmarksstudier ut den webbaserade 

tidsskriften ”Gränslös. Tidskrift för studier 
av Öresundsregionens historia, kultur och 
samhällsliv”.

– Tidsskriften är ett snabbare och mer ef-
fektivt sätt att sprida kunskap än vad vi tidi-
gare har arbetat med. Skillnader i regionens 
narkotikapolitik och hälsofrågor är bland de 
ämnen vi tar upp i de första utgåvorna. Till 
exempel kommer vi att titta på hur det är 
för en funktionshindrad person att röra sig 
inom regionen, säger Fredrik nilsson. 

utÖver tidskriften kommer centrumet 
anordna vetenskapsteater för att nå ut yt-
terligare. 

– Vetenskapsteatern är en improviserad 
teater och fungerar som ett samarbete mel-
lan föreläsare och duktiga skådespelare. Vi 
har provat metoden vid tillfälle och det var 
mycket framgångsrikt. 

något som kommer att finnas kvar är 
den populära intensivkurs i det danska språ-
ket som Centrum för Danmarksstudier an-
ordnar och som är gratis för alla anställa vid 
Lunds universitet. 

– Den är oerhört eftertraktad och det ty-
der på att det finns ett stort behov. Det är 
en veckas utbildning och deltagarna får en 
stor chans att bekanta sig med det danska 
språket, säger Fredrik nilsson. 

fÖrutom det arBete som redan nu har 
påbörjats är en viktig fråga för Fredrik nils-
son ett namnbyte, då han anser att Centr-
um för Danmarksstudier är ett missvisande 
namn för institutionen. 

– Vårt arbete är inte längre entydigt foku-
serat på Danmark. Istället riktar vi nu in oss på 
att bedriva arbete över hela Öresundsregio-
nen och då borde vi ha ett namn passande 
för verksamheten, säger han.

Just nu utreder man dessutom möjlig-
heten att starta en forskarutbildning med 
band till Öresundsregionen.

– Tänk så mycket spännande forskning vi 
hade kunnat utföra. Vi sitter mitt i regionen 
och jag ser enbart fördelar med en forskar-
skola, säger Fredrik nilsson. 

text & foto: fredrik BrÖndum

Danmarksstudier 
vill bli Öresundsstudier

Etnologen Fredrik Nilsson är ny föreståndare för Centrum för Danmarksstudier.
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fri publicering. open access inne-
bär fri tillgång till vetenskapliga pu-
blikationer. från en trevande  början 
i slutet av 1990-talet har rörelsen nu 
fått kraftig fart. den öppna data-
basen Lup, Lunds universitets publi-
kationer, får allt fler inlagda texter 
och blir också allt mer använd av 
omvärlden.

I genomsnitt görs numera 1700 nedladd-
ningar av tidskriftsartiklar, konferenspre-
sentationer och avhandlingar från LUP var-
je dag.

– Förra året hade vi dubbelt så många 
nedladdningar som året dessförinnan. Det 
kan till stor del förklaras med att materia-
let i LUP ständigt växer. Samtidigt har också 
synligheten i olika söktjänster ökat, säger 
 Kristoffer Holmqvist. 

Med 11 000 fulltexter har LUP bidragit 
till att Lunds universitet ligger etta i Sverige 
och som nr 20 i Europa i den senaste Cyber-
metrics-rankingen. rankningen görs av det 
spanska vetenskapsrådet och bygger bl.a. 
på mängden fritt tillgängliga forskningspu-
blikationer vid olika universitet.

Att det går att ladda ner forskningsar-
tiklar gratis från Internet beror på den så 
kallade Open Access-rörelsen. Den starta-
de som en reaktion på att de traditionel-
la vetenskapliga tidskrifterna blivit så dyra. 
Biblioteken fick svårt att klara de höga pre-
numerationskostnaderna, och forskare och 
finansiärer såg ett både forskningsmässigt 
och demokratiskt problem med att så myck-
et material stängdes inne bakom prenume-
rationsavgifternas murar.

Det finns idag två sätt att kringgå proble-
met. ”Parallellpublicering” innebär att fors-
karen publicerar sig i en traditionell tidskrift 
men efter en viss tid får lägga ut texten ock-
så i LUP eller något annat öppet arkiv. Det 
andra sättet är att publicera sig i en av de 

många nya Open Access-tidskrifterna, där 
materialet genast blir fritt tillgängligt.

när dessa tidskrifter först kom sågs de 
inte sällan som ett B-lag som seriösa forska-
re borde undvika. Men numera har många 
av dessa förlag och tidskrifter, som BioMed 
Central och PLOS One, lika hög status som 
jämförbara traditionella tidskrifter.

– Anseende är ju en sak som det tar några 
år att förtjäna. Men Open Access-tidskrifter-
na går stadigt framåt i mätningarna av ”im-
pact factor”, vetenskapligt genomslag, säger 
Jörgen Eriksson från Universitetsbiblioteket. 

open aCCess-tidskrifter tar per defini-
tion inga abonnemangsavgifter. I stället är 
det forskarna som får betala för att – ef-
ter vederbörlig bedömning av vetenskapliga 
granskare – få sina artiklar publicerade. Uni-
versitetet kan hjälpa till genom en central 
fond för OA-publicering, som står för halva 
publiceringskostnaden.

Jörgen Eriksson och Kristoffer Holmqvist 
är övertygade om att det fritt tillgängliga 
forskningsmaterialet kommer att fortsätta 
växa. USA och Storbritannien har redan be-
slutat att statligt finansierad forskning ska 
vara fritt tillgänglig. I Sverige arbetar Veten-
skapsrådet med en utredning om samma 
sak. Även EUs nya forskningsprogram Ho-

rizon 2020 ställer krav på fri tillgång till den 
forskning man finansierar.

Det talas också om en bättre uppföljning 
på området.

– Vetenskapsrådet och andra forsknings-
råd kräver ju att deras anslagsmottagare ska 
göra sina resultat fritt tillgängliga. Men man 
har inte kontrollerat om detta verkligen sker. 
En effektivare uppföljning ger säkert ytter-
ligare skjuts åt den fria publiceringen, säger 
Kristoffer Holmqvist. 

Han möter ibland forskare som tycker att 
fri publicering verkar krånglig eller omöjlig. 
Själv menar han dock att hindren alltid bru-
kar gå att övervinna, och säger att UB och 
fakultetsbiblioteken gärna hjälper till med 
rådgivning. 

text & foto: ingeLa BjÖrCk

fotnot: Se även sidan 48 om en forskare 
vars avhandling spritts över världen via LUP.

open aCCess vid Lu

•  Under förra året gjordes över två 
miljoner nedladdningar ur data-
basen LUP, Lunds universitets publi-
kationer, vilket är dubbelt så mycket 
som under 2011.

•  Den största textkategorin i LUP är 
uppsatser och examensarbeten. 
Därnäst kommer tidskriftsartiklar 
samt konferensbidrag och avhand-
lingar.

•  Sex av tio avhandlingar från 2012 las 
in i LUP med fri tillgång till antingen 
hela texten eller ”kappan”. Andelen 
avhandlingar är störst från område-
na medicin, teknik och naturveten-
skap, men avhandlingar från HT och 
S-fakulteterna blir oftare nedlad-
dade.

UB (publicera@lub.lu.se) och fakultets-
biblioteken ger råd i publiceringsfrågor.

Lund störst i Sverige 
på Open Access-publicering 

Bibliotekarie Kristoffer Holmqvist.
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värdegrund. – när det gäller humor 
så står kontexten och syftet över 
allt annat. ett kränkande skämt kan 
förlåtas om det är ett smart och 
uttänkt skämt. problemet är väl att 
de som kränker andra genom att 
använda sig av kränkande humor, 
sällan är speciellt smarta,

 det sa kawa Zolfagary, grundare 
av facebook-gruppen ”vita kränkta 
män”, och en av paneldeltagarna i 
seminariet ”det var ju bara på skoj”.

Humor, rasism och tolerans var nyckelord i 
paneldiskussionen. I panelen satt även so-
ciologen Carina Tigervall, universitetslektor, 
ragnvi Melin, kommunikationschef på aka-
demiska föreningen och Ida Ölmedal, re-
daktör på studenttidningen Lundagård. 

Panelen inledde genom att berätta de 
värsta och mest kränkande vitsar de någon-
sin hört. Det blev knäpptyst i lokalen när 
skämt om förintelsen varvades med grova 

värdegrund. efter medarbetar-
enkäten från 2012, där sju procent 
svarade att det har blivit utsatta 
för kränkande särbehandling, har 
nu ett stort värdegrundsarbete 
påbörjats. 

– det finns människor som tra-
kasseras på sin arbetsplats och det 
måste vi göra något åt, säger nils 
danielsen, vicerektor. 

Seminariet med rubriken, ”Det var ju bara 
på skoj”, (se artikel ovan) var det första av 
fyra LU Experience seminarier som arrang-
eras av Ledningsgruppen för jämställdhet 

Kan man verkligen skämta om allt?

våldtäktsskämt. Frågan var väckt; får man 
verkligen skoja om allt?

– Att ett kränkande skämt håller hög kva-
litet kan möjligtvis motivera skämtet, men 
aldrig ursäkta det, sa ragnvi Melin.

Mycket av diskussionen handlade sedan 
om vem som får skämta om vad och när det 
går så långt att ett skämt blir kränkande. En 
inte helt lättbesvarad frågeställning visade 
det sig under seminariet.

och likabehandling. Serien är en del av ett 
långsiktigt värdegrundsarbete.

– Humor står inskrivet som en grund-
läggande värdering i den strategiska pla-
nen och är på många sätt ett skarpt verk-
tyg. Men det kan uppfattas olika och ibland 

fastnar skrattet i halsen, säger nils Daniel-
sen, som även är ordförande för Lednings-
gruppen för jämställdhet och likabehand-
ling. 

En av de viktigaste delarna i värdegrunds-
arbetet, menar nils Danielsen, är att hålla 
värdegrundsfrågorna levande genom att 
ständigt föra en diskussion om frågorna. 

– Ett projekt för värdegrundsarbete botar 
inte problemet, men det är ett första steg 
i den förändring som måste ske. Tyvärr har 
vi inte gjort arbetet rätt från början och det 
fick vi se symptomen av i medarbetarenkä-
ten, fortsätter han. 

Två orsaker till kränkningar på arbets-

– Vi måste hålla värdegrundsfrågorna levande

Seminarium startade värdegrundsarbete

Kawa Zolfagary och 
Ragnvi Melin satt 
i panelen som dis-
kuterade vad som 
egentligen är skoj. 

– Det är 
 oacceptabelt 
med mobbing 
på arbetsplat-
sen, säger Nils 
Danielsen. 
foto: apelöga
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– Det handlar om värderingar, kunskap 
och status. Människor använder sin posi-
tion för att trycka ner andra, inte sällan i 
form av nedvärderande skämt, sa Ida Öl-
medal.

Carina Tigervall menar att humor har 
med tidsandan att göra. 

– Orangea väggar ansågs vara snygga 
på 70-talet, men nu tycker väl ingen det 
längre. På samma sätt kan ett skämt som 
ansågs vara roligt för ett antal år sedan, 
idag vara kränkande, sa Carina Tigervall. 

anna ekwaLL, universitetslektor på Insti-
tutionen för hälsa, vård och samhälle, är 
en av de som arangerar seminarieserien. 
Hon berättar att nästa seminarium kom-
mer att handla om utanförskap.

– Förhoppningsvis får åhörarna en 
ökad medvetenhet och förståelse genom 
att ha varit med och lyssnat, sa Anna Ek-
wall efter seminariet. 

Samtidigt menar hon att det kan vara 
svårt att nå ut till de som faktiskt behöver 
höra vad sägs på seminariet.

– Är man rasist går man inte hit frivil-
ligt, sa Anna Ekwall. 

text & foto: 
fredrik BrÖndum

platsen är oförsiktighet och oförstånd, 
tror han och hoppas att seminarieserien 
kan belysa en del av de problem som finns. 

– Seminarieserien är en bra start för 
att få igång diskussionen. Seminariet fick 
nog många deltagare att tänka till om hur 
man ska bemöta andra och dessutom om 
humorns effekt som ett nedsättande red-
skap, säger nils Danielsen. 

nu håller man på att ta fram fler me-
toder för att utveckla arbetet med genus 
och mångfaldsfrågor.

– Det finns många olika idéer inom led-
ningsgruppen om hur ett värdegrundsar-
bete för hela universitet ska genomföras. 
Om vi utför arbetet på rätt sätt så kom-
mer vi att få resultat, säger nils Danielsen.

fredrik BrÖndum

bibliotek. – denna turbulenta 
period av förändring leder förhopp-
ningsvis till att vi blir mer effektiva 
och ännu bättre på samverkan.  

det hoppas jette guldborg peter-
sen, universitetsbibliotekarie, och 
syftar på den omorganisation som 
uB precis har genomfört. 

I den visionsrapport som togs fram i juni 
2011 beskrevs UB som en splittrad organi-
sation. Därför är nu målet att UB ska bli en 
bättre fungerande och mer samverkande 
enhet. Allt tryckt- och elektroniskt material 
ska nu samlas på en och samma plats, och 
dessutom blir två administrativa avdelningar 
och två IT-avdelningar en.  

– Förhoppningsvis kommer vi att slippa 
en hel del dubbelarbete och bli bättre på 
att arbeta tillsammans, säger Jette Guld-
borg Petersen. 

Den nya biblioteksorganisationen består 
nu av fem avdelningar, Forskning och stu-
dieservice, Samlingar, Samverkan, IT och 
support, samt Stab och administration. 

omorganisationen har inte varit en pro-
blemfri process, utan den har inneburit sto-
ra förändringar för de anställda. De flesta 
har kvar sina gamla arbetsuppgifter, men 
några har enligt egna önskemål fått nya. Dä-
remot har ingen fått gå.  

– Vi lät medarbetarna komma med egna 
förslag om vad de helst vill arbeta med och 
utifrån det underlaget har vi placerat ut 
dem. Min känsla är att de flesta är nöjda, 
säger Jette Guldborg Petersen.

Även om majoriteten verkar vara tillfreds, 
så menar hon att det kommer ta tid för en 
del att finna sig tillrätta i sin nya vardag. 

– Många har uttryckt oro för att inte få 
den position man vill ha och några har känt 
ängslan över att förlora nära kollegor till an-
dra arbetsuppgifter. Ändå tror jag att det 
råder en stor lättnad över att det äntligen 
är klart. 

För de forskare och studenter som an-
vänder sig av UB kommer förändringen inte 
vara märkbar till en början.

– Allt kommer att fungera som vanligt. 
Däremot vill vi på sikt utveckla ny service 
som underlättar för dem och den nya orga-
nisationen möjliggör för många förbättring-
ar, säger Jette Guldborg Petersen. 

nu hoppas hon att den nya organisatio-
nen ska stå sig en bit in i framtiden. Hon 
anser att man ska vara varsam med allt för 
stora förändringar.

– Den här utvecklingen var nödvändig 
och jag hoppas att det blir en stabil och håll-
bar sådan. Det krävs mycket kraft och energi 
att arbeta under ständig förändring och oro 
för vad som ska hända, säger hon. 

fredrik BrÖndum

Universitetsbibliotekarie Jette Guldborg 
 Petersen är nöjd med att omorganisationen 
av UB är klar. foto: maria lindh

Mindre dubbelarbete på UB
efter omorganisation 
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Zooekologen och gäddforskaren Anders 
Nilsson blev millenniets förste doktor 
vid Lunds universitet. Då följde LUM 
honom från morgon till kväll under 
hans disputationsdag. 

Nu, tretton år senare, har han nyss 
installerats som professor i akvatisk 
ekologi. Vi söker upp honom för att 
höra vad som har hänt sedan sist. 

Det blir ett långt samtal om 
 karriär, kreativitet och värdet av 
att ha kollegor som  håller en under 
 armarna när  tiderna är kärva.

Resan
från doktor till professor

Anders Nilsson ett par veckor 
efter professorsinstallationen 2013.
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nders nilsson tycker att hans 
doktorander gör det väl lätt för 
sig när de ska disputera – de 
kör disputationen ena dagen 

och festen först dagen därpå. 
– Det är ju ingen sport!
Själv rev han av allt på en gång – knappt 

hade han hunnit bli grillad av sin opponent 
inför kollegor, släkt och vänner förrän det 
var dags att tillsammans med en rad dok-
torandkompisar och sambon Camilla ryne, 
som också var doktorand, kasta sig över 
förberedelserna inför festen i Ekologihuset 
med 112 gäster samma kväll.

– Det var en fantastisk, innehållsrik, stö-
kig och kul dag! minns han.

Professorsinstallationen tretton år sena-
re är en annan, högtidligare typ av tillställ-
ning. Väl lång, antyder Anders, som följts dit 
av döttrarna Felicia och Hanna – småflickor 
sist, nu unga vuxna. Det naturliga hade va-
rit att även älskade hustrun Camilla hade 
kommit med, men så blev det inte. I somras 
rycktes hon bort i cancer, och sedan dess är 
Anders liv inte detsamma. nu är det en dag 
i taget som gäller.

vi träffas någon veCka efter profes-
sorsinstallationen, i ett fikarum i Ekologi-
huset. På bordet ligger ett papper med en 
tidslinje som sträcker sig från disputations-
året 2000 till professorsinstallationsåret 
2013 och en bit framåt. Tanken är att An-
ders nilsson ska rita en kurva över sin karriär 
mellan årtalen. Fast den idén blir det inget 
av med, vi sitter mest och pekar fram och 
tillbaka på linjen.

– Där, säger jag och ritar en cirkel runt år 
2000, visste du då vad du skulle göra sedan?

– Jag hoppades på en postdoc-vistelse 
och sökte stipendier till höger och vänster, 
men fick inte pengar direkt.

Först i slutet av året fick Anders ett sti-
pendium, men eftersom Camilla skulle dis-
putera i november 2001 väntade han in hen-
ne. Under tiden höll han sig flytande genom 
korttidsanställningar på institutionen. Året 
därpå hyrde de ut huset, tog barnen och for 
iväg till Glasgow och till vad som skulle bli 
ett av de bästa åren.

– Det var fantastiskt! Vi upplevde det 
 allihop som ett år av semester. Barnen gick 

rakt in i skolan, fast de inte kunde ett ord 
engelska. Men det lärde de sig på en månad. 

För Anders var det ett mycket produk-
tivt år, eftersom han inte behövde bekym-
ra sig om administration och undervisning, 
utan bara hade ren tid för forskning. Tidiga-
re hade han studerat gäddor och deras be-
teende, nu var det årsgamla smålaxar som 
gällde.

– Det är spännande när djur bråkar om 
mat. Gäddorna bara slåss och äter upp var-
andra, medan laxarna skapar ganska häftiga 
sociala dominanshierarkier som säger ”du är 
under mig, och jag är över dig, fast en tredje 
är över allihop”. Fascinerande!

Tillbaka i Lund lyckades Anders få en 
forskarassistenttjänst i limnologi, och fort-
satte att studera gäddor. Den varade i fyra 
år.  Sedan tog det stopp. 

pLÖtsLigt stod han utan finansiering, 
 efter att en forskningsansökan inte hade 
gått igenom. Om det inte hade varit för 
kollegorna hade han varit utan jobb. Men 
de ryckte in igen, precis som de hade gjort 
i glappet mellan disputation och postdoc.

– Jag har fått ett fantastiskt stöd från mina 
kollegor som har hållit mig under armarna 
och anställt mig någon månad hit och dit 

och jämnat ut glappen. nu försöker jag be-
tala tillbaka lite grann genom att korttidsan-
ställa andra som är i den situationen. Det är 
så det fungerar, annars brakar systemet ihop. 

anders är rätt trÖtt på systemet. Innan 
han befordrades till professor hade han bara 
en halv lektorstjänst i botten, varför han nu 
bara är halv professor och måste fortsätta 
att dra in externa bidrag hela tiden för att 
få ihop till en hel tjänst.

– Det är oerhört slitsamt. Jag har varit re-
lativt framgångsrik med att dra in pengar, 
annars hade jag inte varit kvar. Men det är 
ett ok att ha över sig hela tiden. Det funkar i 

några år, men sedan är det inte så kul längre.
Efter ett drygt halvår av ”armunderhåll-

ning” av kollegorna fick Anders ett forsk-
ningsanslag på tre år för att studera fiskeri-
förvaltning i sjösystem. Eftersom det bara 
var på halvtid vikarierade han samtidigt 
som lektor i marinbiologi vid Campus Hel-
singborg. Där fick han också lite oplanerat 
hoppa in som prefekt och försöka reda upp 
institutionens ekonomi som inte gick ihop. 
Men studenterna var för få, lokalerna för 
dyra och OH-kostnaderna för höga, så 2009 
bestämde sig fakulteten för att lägga ner in-
stitutionen. 

anders niLsson
titeL: Professor i akvatisk 
 ekologi, särskilt naturresurs-
förvaltning
åLder: 44 år
famiLj: döttrarna Hanna och 
Felicia
Bor: i en före detta bank i 
 Norrvidinge
karriär i korthet: doktor 
2000, postdoc i Glasgow 2002, 
docent 2004, professor 2012 

”Jag har fått ett fantastiskt stöd från mina kollegor 
som har hållit mig under armarna och anställt mig 
någon månad hit och dit och jämnat ut glappen.”

Anders Nilsson på disputationsdagen år 2000.

A

t
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våren 2012 utsågs Anders nilsson så till 
professor. Och här sitter han nu i fikarummet 
i Ekologihuset, nyinstallerad och allt. Fast han 
är inte så värst imponerad av sin nya titel.

– Det är såklart någon form av arbets-
seger att komma upp till den här nivån, men 
detta stället är så nerlusat av professorer så 
det betyder ingenting här.

– Fast visst är det lite coolare än att bara 
vara docent, försöker jag.

– Ja, jo, visst. Annars hade jag förmod-
ligen inte sökt. Så mycket mer i månaden 
får man inte!

Jag tittar på pappret med tidslinjen och 
frågar vad det är för skillnad mellan doktorn 
år 2000 och professorn 2013. 

– Han där är mycket tröttare, säger An-
ders och pekar på 2013.

Det har mycket att göra med hans priva-
ta sorg, men också med det eviga penga-
sökandet och administrationen.

– Här borta slapp jag ju se mycket av det, 
säger Anders och gör en gest mot början av 
karriären. Och där var det ju jag som bedrev 
forskningen tillsammans med doktorander. 
nu har jag inte tid med det. Jag sitter på min 
stol och är någon form av kunskapsbank. 

Det är en stor förändring från att ha varit 
den som kom med idén, designade för-
söket, åkte ut till sjön, hämtade fisk, 
stod i källaren, tittade på videoband 
och hade de praktiska forsknings-
bitarna. Det finns inte längre! nu är 
det någon annan som gör det. Jag 

är med och söker pengar och designar för-
sök, men sedan får jag inte se forskningen 
igen förrän den har blivit siffror.

Med forskning, undervisning, dokto-
randhandledning och administration blir det 
rätt mycket arbete. Fast riktigt hur mycket 
har Anders svårt att avgöra. 

– Vad är arbete? Många delar av forsk-
ningen är ju också mitt fritidsintresse. när 
jag och barnen ska åka iväg över helgen kan 
jag garantera att jag kommer att tänka på 
forskning när jag kör bil. Är det jobb? Tar 
man med allt så jobbar jag så fort jag är va-
ken. Jag stänger av kortare perioder när jag 
spelar fotboll och innebandy, annars lever 
jag med det. 

trots att han nästan aLLtid tänker på 
jobbet finns han inte alltid på plats på insti-
tutionen. Minst en dag i veckan jobbar han 
hemifrån, som nu på förmiddagen då han 
läste två manus och skissade på en ansökan 
och blev så uppslukad att han glömde att äta 
lunch. På jobbet kan han inte koncentrera sig 
på samma vis, inte minst för att han är en 
populär sparringpartner bland doktorander 
med statistiska problem, både de 8–9 som 
han är med och handleder och andra. 

– De knackar på och frågar ”Du, hur ska 
vi göra med det här, ska vi göra så eller så?”. 
Och det kan hända flera gånger om dagen. 
Så jag behöver vara ostörd och få tid att 
sätta mig in i det jag håller på med och se-
dan komma in i det där mer transliknande 

Då var det kämpigt, men när Biologis-
ka institutionen omorganiserades 2010 dök 
marinbiologin upp igen, nu inom den nya 
enheten för akvatisk ekologi i Lund. Akva-
tisk betyder vatten och inom enheten finns 
också limnologi där man sysslar med söt-
vattensfrågor. 

– Jag tycker att det faktiskt har blivit 
bättre. Det är under tråkiga omständighe-
ter i och med nedläggningen, men när det 
nu blev så var det en möjlighet att ta hit det 
marina och blanda det söta och salta. Frå-
gorna är ofta desamma. Det finns också en 
efterfrågan på akvatiska ekologer som kan 
se från källflödet till kustzonen och kunna 
lite grann om alltihop. 

Tillbaka i Lund igen efter Campus-åren 
lyckades Anders för första gången bli fast 
anställd på ett lektorat på halvtid. I samma 
veva ansökte han om att bli befordrad till 
professor, för det krävs det nämligen fast an-
ställning. Det var också runt den tiden som 
han kände att han hade tillräckliga meriter.

En allt ovanligare scen. 
Anders Nilsson är ute på 
fältet och pratar med 
fiskaren Johan 
Linde. 

t
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Anders Nilsson om…
… att undervisa via nätet: 
– Jag undervisar på en internet-
baserad kurs där jag inte träffar 
studenterna förrän i slutet av 
utbildningen. Det är jättekonstigt, 
men det fungerar. Fast att bara 
kommunicera via tangentbordet 
är begränsande. Jag menar, det är 
svårt att vara framgångsrikt ironisk 
på en chatt, det lägger lätt lite 
sordin på stämningen… 

… att göra karriär: – När jag 
började läsa biologi i Lund hade 
jag ingen aning om att man kunde 
doktorera. Och när jag var dok-
torand visste jag knappt att man 
kunde bli professor. Jo, jag insåg 
det naturligtvis, men att jag kunde 
bli det var fullständigt uteslutet. 
Så jag har inte haft någon plan för 
min karriär.

… universitetet som forskar

hotell: – Det är inget forskar-
hotell – jo, ekonomiskt är det ett 
forskarhotell, drar jag inte in mina 
pengar så får jag checka ut, så är 
det. Men kollegialt är det inget 
forskarhotell, för man blir hållen 
under armarna, och man håller 
andra under armarna, och man 
jobbar tillsammans.

tillståndet som gör att man glömmer att äta. 
Fast han hade inte velat vara utan av-

brotten.
– Utan de kontakterna förlorar jobbet 

kreativitet, så jag vill ha det så. Men jag kan 
inte ha det så alltid. 

På det hela taget är det den öppna, krea-
tiva miljön som är tjusningen med arbetet.

– Jag har möjlighet att röra mig relativt 
fritt mellan olika forskargrupper där jag kan 
få hjälp av andra specialkompetenser och 
själv bidra med min lilla bit – av det jag pu-
blicerar är bara en bråkdel från mina egna 
projekt. 

samarBetena sträCker sig numera allt 
oftare utanför Ekologihuset. Samtidigt som 
Anders ständigt håller något gäddprojekt 
puttrande i bakgrunden har han på senare 
år breddat sig och börjat jobba mer tvärve-
tenskapligt. Under Campus-åren drog han 
och kollegan Anders Persson igång projek-
tet Soundfish ihop med ekonomer och so-
ciologer. Tillsammans tar de ett stort grepp 
på hur man kan göra fisket i Öresund ekolo-
giskt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Projektpengarna tar slut vid årsskiftet, 
men Anders vill gärna fortsätta jobba på 
tvärs. 

– Jag kan ju inte bara sitta och optimera 
biologiska värden när det finns någon so-
cial eller ekonomisk kostnad i andra änden. 

Han har sökt nya pengar för ett projekt 
om sälmask, som är ett problem med många 
dimensioner eftersom maskarna sätter sig i 
torsk och gör den olämplig som människo-
föda, vilket får effekter på fisket. På längre 
sikt skulle han också vilja studera hela säl-
problematiken i Östersjön, där EUs önske-

mål om både ett småskaligt, kustnära fiske 
och en större sälstam inte riktigt går ihop. 
Han har dessutom en ansökan på gång om 
ett utbytesprojekt mellan akvatiska ekolo-
ger i Lund och vid universitetet i Maringá i 
Brasilien. Och så är han med i ett gäng av 
forskare från skiftande discipliner som skis-
sar på ett projekt där de vill undersöka på 
vilka olika sätt vetenskap kan fungera, ur ett 
filosofiskt perspektiv.

Så idéer är det ingen brist på.

vid sidan av joBBet engagerar Anders sig 
även lite i nattaro Labs, det företag som hans 
Camilla var med att starta och som utvecklar 
nya sätt att bekämpa vägglöss. Han är ingen 
insektsforskare, men kan bidra genom att 
använda sitt kontaktnät inom universitetet, 
som de andra tre i företaget saknar.

Hans engagemang i nattaro är ett sätt 
att förvalta arvet efter hustrun. Och jobbet 
fungerar som ett sätt att skjuta undan sak-
naden.

 – när Camilla var sjuk använde vi båda 
två våra respektive arbeten som distraktion. 
Det funkade jättebra, för det finns en lust-
fylld komponent i detta – kommer man in 
i den där transen så slipper man tänka på 
cancer en stund. 

Fast den första tiden efter att Camilla 
gick bort kunde han inte jobba alls. nu kän-
ner Anders att energin långsamt är på väg 
tillbaka. Men det går upp och ner.

– Det är väldigt skönt att få acceptans 
från arbetsplatsen. Det är ett fritt jobb som 
det är och jag ges extra lösa tyglar. Jag gör 
fortfarande nytta, så det är inte det, men 
jag kanske bara jobbar hundra procent. Så 
de känner inte igen mig.

”Jag sitter på 
min stol och är 
någon form av 
kunskapsbank. 
Det är en stor 
förändring.”

– Jag lever en dag i taget. Samtidigt försö-
ker jag se framåt såtillvida att jag söker peng-
ar och skapar nya idéer, hittar på och kopplar 
samman nya konsortier och samarbetsmiljö-
er. Kreativiteten är svår att ta död på.

vi BÖrjar närma oss sLutet av samta-
let och Anders summerar det vi pratat om.

– Det viktiga är att det är inte bara en 
individ och ett projekt och en forskningsin-
riktning, utan det är ett kollegium och det 
är ett väldigt surrande av projekt till höger 
och vänster. Det kanske kan ses som splitt-
rat, men det är lite grann min personlighet 
också. För jag tycker om knäppa idéer och 
att hoppa på nya grejer! 

text: petra franCke
foto: kennet ruona
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Globaliseringen leder till tillväxt, men också djupare inkomstklyftor. Fler har 
fått mer pengar att röra sig med, samtidigt som de mest utsatta halkat efter och 
fattigdomen ökar i Sverige och övriga Europa. 

Hur ska vi förhålla oss till utvecklingen? Vad händer med välfärden? Vad får 
den nya ojämlikheten för konsekvenser – för individen och samhället i stort?      
De frågorna söker vi svar på i en serie artiklar i detta och nästa nummer av LUM.

Den nya ojämlikheten 
deL i

ill: petter lönegård
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globaliseringen och förändrade sätt 
att producera varor har lett till ett 
nytt slags klassamhälle.

– vi har fått en transnationell 
ekonomisk elit, en stressad medel-
klass där allt fler saknar fasta hel-
tidsjobb och en växande grupp fat-
tiga outsiders som aldrig får fäste 
på arbetsmarknaden, säger max 
koch, professor i socialt arbete.

Max Koch delar upp efterkrigstiden i två 
epoker när det gäller hur arbetsliv, kapital 
och arbetskraft varit organiserade. Mellan 
1950 och 1975 pågick det man kallar kapi-
talismens gyllene år – gyllene i alla fall för 
vita män, mindre för kvinnor och etniska mi-
noriteter. De gyllene åren utmärktes av en 
överenskommelse mellan arbetsgivare och 
fack; arbetsgivarna erbjöd fast jobb och se-
mesterersättning mot att arbetarna gjorde 
sina fyrtio timmar i veckan.

– Arbetarna hade visserligen inte kontroll 
över arbetet, men kunde förhandla om vill-
koren och erbjöds trygghet i form av fast 
lön. 

modeLLen fungerade hyfsat väl fram 
till mitten av 1970-talet. Då förändrades ti-
derna. Varken privata arbetsgivare eller sta-
ten var lika intresserade av att fastanställa 
medarbetare längre. Inom politiken blåste 
nyliberala vindar och trendsättare som rea-
gan och Thatcher ville nedmontera staten så 
långt möjligt. Globaliseringen tog fart och 
sättet att producera varor förändrades. 

– Tidigare kunde man tala om en tysk 
Mercedes eller en fransk Peugeot. nu blev 
produkterna hopplock av komponenter från 
olika världsdelar. 

Tillväxten ökade både i Sverige och glo-
balt. Samtidigt blev inkomstklyftorna stör-
re. De sociala strukturerna förändrades ra-
dikalt. 

”För tjugo år sedan trodde de flesta att 
deras barn skulle få det bättre än dem 
själva. Så är det inte längre.”

Globaliseringen 
har förändrat klassamhället

DEn nyA OJÄMLIKHETEn 

– I det nya klassamhället är de inhem-
ska industrikapitalisterna färre, istället har 
vi alltså en transnationell kapitalistklass med 
världen som arena. Den har sina verksamhe-
ter och pengar utspridda, där de ger mest 
utdelning, ofta i skattefria regioner. Denna 
klass bryr sig inte om enskilda nationers be-
hov av att slå vakt om sin konkurrenskraft, 
välfärd eller sina sociala rättigheter.

– Vi ser denna klass i teve från Davos en 
gång om året. Vi vet att den hellre place-
rar sina pengar inom finanssektorn än i in-
dustriella projekt. Men fortfarande saknas 
mycket forskning om vad som utmärker 
den, säger Max Koch.

oCkså de arBetande kLasserna har för-
ändrats efter 1970-talet. Fortfarande finns i 
Europa en kärna av fast anställda som kän-
ner sig relativt trygga och kanske till och 

med är engagerade i facket. Men en väx-
ande del har osäkra jobb – säsongsarbete, 
projektanställningar etc. 

– Utvecklingen bidrar till att undermine-
ra lönerna för samtliga. Vi ser fler med fas-
ta jobb som har svårt att försörja sig på en 
heltidslön. Löneskillnaderna växer snabbt, 
också i Sverige.

vad som händer i olika delar av världen 
påverkar oss på gott och ont. Samtidigt som 
många blivit relativt sett rikare så innebär 
de ökade inkomstklyftorna att det är svå-
rare att byta klass och nå toppen av sam-
hällshierarkin. 

– Konsumtionen spelar en central roll för 
att visa att man lyckats och är på väg uppåt 
socialt sett eller sitter stabilt i toppen. Ja, 
i stort sett all konsumtion handlar om att 
upprätthålla och återskapa klasskillnader 

Max Koch, 
professor i 
socialt ar-
bete, teck-
nar en bild 
av en ny typ 
av klass-
amhälle.

t
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de är utstötta, illa sedda och de 
saknar talespersoner. det hand-
lar om några av samhällets mest 
utsatta – socialbidragstagarna, de 
sjukskrivna och de långtidsarbets-
lösa. gruppen är svår att bryta sig 
loss från och risken är överhäng-
ande att svårigheterna går i arv till 
nästa generation. 

när Anna Angelin intervjuade socialsekre-
terare och tjänstemän för Malmökommis-
sionens* räkning tyckte ingen av de tjugo 
intervjupersonerna att socialbidragstagarna 
hade en skälig levnadsnivå. 

– Det är intressant för det innebär att de 
underkänner sitt eget arbete, säger Anna 
Angelin som forskar i socialt arbete. Det slås 
ju fast i socialtjänstlagen att människor har 
rätt till en skälig levnadsnivå. 

idag har andeLen människor som be-
höver socialbidrag under en lång tid ökat 
och det är, enligt Anna Angelin, ett problem 
eftersom bidraget inte är utformat för att 
vara en permanent inkomst. Det är en väldig 
skillnad på att vara socialbidragstagare i tre 
månader och i sju år, påpekar hon. 

– För att få bidrag måste du vara bar-
skrapad och den som är det hamnar ofta i 
en ond cirkel. Man kommer ofta in i en si-
tuation av vanmakt och destruktiva levnads-
mönster då man exempelvis kanske inte ens 
har råd att ta bussen – ännu mindre flytta 
till en annan ort för att kunna ta ett arbe-
te. En konstant ekonomisk stress leder till 
oro, magont och sömnsvårigheter. Dessut-
om blir man socialt isolerad och i det läget 
är det svårt att vara konstruktiv.

Idag får cirka sex procent av Sveriges 
befolkning socialbidrag för att kunna för-
sörja sig, men antalet personer som lever 
under knappa förhållanden är långt större 

än så, enligt Anna Angelin. Hela 15 procent 
av befolkningen är fattiga enligt EUs sätt 
att mäta, enligt det relativa fattigdomsmåt-
tet. Här finns de ensamstående som arbe-
tar deltid, arbetslösa ungdomar, de som 
har en hög försörjningsbörda, de långtids-
arbetslösa och de sjukskrivna. Det handlar 
om personer som går in och ut ur olika bi-
dragssystem och arbetsmarknadsåtgärder. 
Människor med heltidsarbete finns sällan 
med i den här gruppen. 

dagens poLitik går ut på att det ska finnas 
incitament för att arbeta. Har bidragstagar-
na det för bra så kommer de inte att söka sig 
ut på arbetsmarknaden, menar man. Detta 
är ett resonemang som Anna Angelin inte 
ger mycket för. Hennes forskning har visat 
att personer som lever under knappa för-
hållanden och behöver ta samhället till hjälp 
uppfattar det som skamligt. 

– Socialbidrag är i högsta grad ofrivilligt 
för de flesta och därför blir det ensidigt att 
framför allt fokusera på individens ansvar 
när det är så tydligt att det finns en stor 
grupp människor som faktiskt inte är önsk-
värda på arbetsmarknaden, säger hon.

att gruppen är stigmatiserad visar sig 
bland annat genom att den saknar personer 
och organisationer som för deras talan. An-
dra utsatta grupper, som missbrukare och 
psykiskt sjuka, har starka företrädare, men 
de fattiga har väldigt få. 

– Ingen vill associeras med den gruppen 
och ingen vill föra deras talan, säger Anna 
Angelin och berättar att när Malmökommis-
sionen föreslog en höjning av socialbidraget 
så fick den många arga påhopp från politiker. 

Men oavsett vad man tycker i frågan så 
är fattigdom något som politiker bör ta på 
allvar, menar Anna Angelin. Barn som växer 
upp i fattigdom löper väsentligt större risk 

Ingen vill föra 
bidragstagarnas talan

och visa på status. Därför blir det pro-
blem när människor inte har råd att kon-
sumera på det här statushöjande sättet, 
det gäller inte minst dagens medelklass 
som inte har ekonomiskt kapital nog för 
en konsumtion som placerar den högt 
i samhällshierarkin. Den måste discipli-
nera sig, jobba hårdare för att uppnå 
sina mål. Många skaffar sig bara ett barn 
och satsar allt på detta enda barns ut-
bildning, med förhoppningen att klass-
resan uppåt ska bli av i nästa generation. 

Samtidigt är det färre som verkligen 
tror att detta kommer att ske. 

– För tjugo år sedan trodde de fles-
ta att deras barn skulle få det bättre än 
dem själva. Så är det inte längre.

medeLkLassen är alltså stressad och 
oroar sig för framtiden – känslor som 
späs på av finanskrisen. De med fast 
jobb löper risk att trilla ner i kategorin 
med osäker anställning. Det gäller inte 
minst i medelhavsländer som Spanien 
där man har en ungdomsarbetslöshet 
på över femtio procent, trots att många 
av de unga är högutbildade. 

– I Sverige ligger ungdomsarbetslös-
heten på cirka 25 procent – men kon-
kurrensen om jobben lär inte avta, sär-
skilt inte om man måste tävla med dem 
som söker sig hit från de värre drabbade 
medelhavsländerna. 

de arBetande kLassernas ställning 
gentemot arbetsgivarna har alltså för-
sämrats om man jämför med perioden 
1950–75, sammanfattar Max Koch. 

– Samtidigt har en del saker blivit 
bättre. Kvinnor är exempelvis en del av 
arbetsmarknaden idag på ett annat sätt 
än under kapitalismens gyllene år. Upp-
görelserna mellan arbetsgivare och fack 
omfattade ju oftast bara vita, medelål-
ders män.

Totalt sett en bild med betydande 
orosmoln alltså. Men det finns en tred-
je, mer hållbar väg för Europa och välfär-
den, säger Max Koch. Den återkommer 
vi till i nästa nummer av LUM.

text & foto: Britta CoLLBerg
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hur definieras fattigdom?

Man talar om absolut och relativ fattigdom. Absolut 
fattiga är de som saknar livets nödtorft, mat och tak 
över huvudet. Relativt fattiga är de som har mycket 
lägre levnadsstandard än övriga i det land där de bor 
och därmed sämre förmåga att delta fullt ut i sam-
hällslivet. Personer som tjänar mindre än 60 procent 
av medianinkomsten i ett land löper risk att bli fattiga 
enligt EU:s definition.

hur många handlar det om?
2010 riskerade nästan var fjärde EU-medborgare – 116 
miljoner människor – fattigdom eller social utestäng-
ning. I Sverige handlade det om 15 procent av medbor-
garna, drygt 1,4 miljoner personer. Andelen har ökat i 
Sverige de senaste åren.

samtidigt har inkomsterna ökat i sverige?
Ja, skälet är bland annat jobbskatteavdragen. Men med 
växande inkomstspridning så ökar samtidigt risken för 
fattigdom enligt EUs sätt att mäta. Arbetslösa i Sverige 
löper t.ex. allt större risk att bli fattiga, och risken ökar 
snabbare här än i övriga Europa. 

ändå har sverige mycket låg andel fattiga?
Ja, fyra av hundra personer var materiellt fattiga i Sve-
rige 2010. Sverige hade näst lägst andel efter Luxem-
burg i Europa.

hur mycket har inkomstklyftorna ökat i sverige?
1980 var klyftorna som minst och en genomsnittlig 
toppinkomst motsvarade fem industriarbetarlöner. 
2011 motsvarade genomsnittsinkomsten för en direktör 
i privata näringslivet 46 industriarbetarlöner. 

hur står sig bidrag och a-kassa i jämförelse med 
löneutvecklingen?
De har halkat efter rejält. Exempelvis bidragsförskottet 
till ensamma föräldrar ligger på 1.273 kronor per må-
nad per barn – det är ungefär samma som för tjugo år 
sedan. Socialbidragen har också gröpts ur. Riksnormen 
har inte hängt med i den övriga inkomstutvecklingen 
och bidraget för livsmedel ligger betydligt under vad 
man räknar med att människor i allmänhet behöver. 

färre lever på bidrag idag än på 1990-talet 
– varför?
Ett skäl är att bidraget blivit svårare att få. Man ska vara 
”fattigare” idag än på 1990-talet för att få stöd. Men 
efter att ha sjunkit fram till 2007 ökar antalet bidrags-
tagare igen och de tider som människor behöver bidrag 
har blivit längre. 

(Källor: SCB, tidskriften Framtider, LO-ekonomerna, SvD)

att själva hamna i arbetslöshet, ohälsa och 
sämre levnadsvillkor. 

– Fattiga barn är helt enkelt en dålig affär 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

text & foto: uLrika oredsson

* Malmökommissionen, som består av fors-
kare och tjänstemän, som arbetat fram 31 
vetenskapliga underlagsrapporter med om-
kring 200 rekommendationer för ett socialt 
hållbart Malmö där målet är minskning av 
ojämlika hälso-och levnadsvillkor. Anna Ang-
elin och Tapio Salonen arbetade fram den 
forskning som bildade vetenskapligt under-
lag för hur Malmö kan minska barnfattigdo-
men. 

Anna Angelin fors-
kar i socialt arbete 
och har varit med i 
Malmö komissionen, 
där hon bidragit till 
den forskning som 
bildade vetenskap-
ligt under lag för hur 
Malmö kan minska 
barnfattigdomen. 
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katarina delar en etta på 33 kva-
dratmeter med sin 20-årige son, 
nybliven student vid Lunds univer-
sitet.

– vi kallar markus sovalkov för 
västra flygeln och den del jag sover 
i för matsalen och biblioteket, säger 
hon.

katarina är långtidsarbetslös och 
har alltid haft små inkomster. denna 
månad sänks hennes aktivitets-
stöd ytterligare, till 7.600 kronor i 
månaden.

LUM träffar Katarina hos en församling i 
Malmö som anordnar praktik åt arbetslö-
sa. En så kallad Fas 3-praktik. Katarina är i 
50-årsåldern och vet hur det är att leva en 
längre tid på existensminimum.

– Jag kan berätta om hur jag lever, men 
jag ser mig inte som fattig, säger hon. Jag 
har mat och tak över huvudet. Men framför 
allt har jag ett rikt liv tack vare min son och 
många vänner. 

Innan vi sätter oss i ett rum som bokats för 
intervjun visar Katarina verkstaden där hon 
och ett tiotal andra arbetslösa tillbringar åtta 
timmar om dagen med att bland annat stöpa 
kyrkljus och dekorera dem. De arbetslösa har 
en brokig bakgrund får jag veta efteråt; en 
läkare från Irak, undersköterskor, lagerarbe-
tare, en krigsskadad flykting etc. Det enda de 

har gemensamt är att de har varit arbetslösa 
länge och att de nu inte kan komma vidare. 
Därför har de hamnat på det sista trappste-
get i Arbetsförmedlingens åtgärdspaket för 
arbetslösa, en Fas 3-praktik. Där kan de stan-
na i två år, om de inte får jobb innan dess, vill 
säga. På de åtta månader som Katarina har 
varit på praktiken har bara en av deltagarna 
lyckats få en anställning.

katarina kom från forna Tjeckoslova-
kien till Sverige som 10-åring. Hennes för-
äldrar valde att emigrera för att ge barnen 
möjlighet att studera. Pappan hade en tjeck-
isk konservatorieutbildning i bagaget och 
fick jobb som musiker. Mamman arbetade 
som sekreterare i hemlandet och i Sverige 
hade hon många olika jobb. 

– Pengar var det alltid ont om så det 
är ingen nyhet, säger Katarina som aldrig 
uppfyllde föräldrarnas önskan om att utbil-
da sig. ”Skolväskan var för tung” som hon 
själv uttrycker det.

Först i 30-årsåldern, när hon fått sin son, 
skaffade hon sig en gymnasieutbildning 
på Komvux. Däremellan har hon haft en 
mängd olika arbeten: reporter, hemspråks-
lärare, servitris, krögare, kvalificerade och 
okvalificerade administrativa jobb etc. För 
fyra år sedan tog det dock slut. Då gick det 
företag som hon arbetade för i konkurs och 
sedan dess har hon varit inskriven på Ar-
betsförmedlingen. Dit går hon fortfarande 
varannan vecka för att anmäla sin närvaro 
och sätta sig i ett rum tillsammans med an-
dra arbetslösa och söka jobb. 

– Det är så otroligt dumt. De jobben kan 
jag ju lika gärna söka hemifrån, men jag går 
dit för annars stoppas utbetalningarna av 
aktivitetsstödet. Det kostar ju egentligen 
inte mer än en resa till stan, säger hon och 
rycker på axlarna. 

när sonen var ett par år gammal skiljde 
hon sig och sedan dess har pappan inte va-
rit mycket stöd, varken ekonomiskt eller på 
annat sätt. Men även om det har varit kna-
pert många gånger så har hon bara vid nå-

got tillfälle tvingats söka socialbidrag, och 
det gör hon inte om. Det kostade mer än 
vad det smakade. 

– Tänk dig en 20-årig socialsekreterare 
som vill se kvitton på allt du köpt och som 
påpekar att det är dyrt att röka. Jo tack, det 
vet jag ju redan. 

katarina är taCksam över att sonen ald-
rig brytt sig om märkeskläder och när hon 
inte har kunnat tillgodose hans behov så har 
hon ansökt om pengar från olika fonder, 
något som hon under åren lopp har blivit 
expert på.

– Det finns en ocean av fonder att söka 
och när man gör det måste man inte vända 

Livet på existensminimum
DEn nyA OJÄMLIKHETEn 

katarinas månadsBudget

Inkomst 7.600
Hyra –3.665
El –425
A-kassa –230
Internet –220
Hemförsäkring –200
Räntor till pantbanken –400
Cigaretter –1.600
Mat –1.500
Kontantkort telefon –195
summa –835

Katarina är stamkund hos Arbetsförmedlingen. 
foto: maria lindh
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Fattigdomsfrågan är död 
i den svenska politiken
medan fattigdomsfrågan är ett 
proriterat mål inom eu så är den 
politiskt död i sverige. partierna 
är eniga om arbetslinjen och ingen 
driver frågor om marginalisering 
– trots att inkomstklyftorna ökar. 
Beror det på att vi har fått ett min-
dre empatiskt samhällsklimat eller 
på att den absoluta fattigdomen 
har minskat? 

Lum har talat med välfärdsfors-
karna håkan johansson och hans 
swärd om utveckling och trender i 
sverige och europa. 

Inom fattigdomsforskningen talas det om 
”värdiga” och” ovärdiga fattiga”. De värdi-
ga, eller ”oförskyllt” fattiga kan man vinna 
politiska poäng på att hjälpa, men dessa 
har enligt den allmänna uppfattningen bli-
vit färre. Generellt sett har socialbidragsta-
gare alltid varit stigmatiserade, menar pro-
fessorn i socialt arbete Hans Swärd. Men 
på senare tid har även en annan grupp för-
lorat status som värdiga – de långtidssjuk-
skrivna. En bild av de långtidssjukskrivna 
som ”ovärdiga” fuskare och inbillnings-
sjuka spreds i samband med det politiska 
arbetet för att sänka sjukskrivningskost-
naderna.

– Det ideologiska klimatet har blivit hår-
dare för människor som inte kan försörja 
sig själva, säger Hans Swärd. Men på se-
nare år har man börjat tala allt mer om 
barnfattigdom och det tror jag är ett ut-
tryck för att man försöker mobilisera stöd 
för fattigfrågan. Små barn kan ju knappast 
vara annat än värdiga fattiga.

hans swärd har ägnat nästan hela sitt 
yrkesverksamma liv åt fattigdoms- och väl-
färdsfrågor och kan se en tydlig svängning 
i inställningen till dem. Skiftet kom någon 
gång på 80-talet då politikerna, till skill-
nad från på 60- och 70-talen, började bli 
smärtsamt medvetna om att det är dyrt 
att behålla en generös välfärdsstat enbart 
med hjälp av höjda skatter. Särskilt som 
befolkningspyramiden ser ut som den gör 
med låga födelsetal och en allt äldre be-
folkning. 

Den borgerliga regeringen har foku-
serat på arbetslinjen men det gjorde ock-
så socialdemokraterna redan på 90-talet. 
Vid samma tid började Sverige också att 
strama åt regelverken och försämra ersätt-
ningsnivåerna för sjukförsäkring och A-
kassa. Idag har svensk A-kassa gått från 
att vara bland de högsta i Europa till att lig-
ga under snittet för OECD-länderna. Och 

ut och in på sig själv för att få hjälp. Antingen 
får man ett ja eller ett nej som svar.

Cykel, skateboard och elgitarr har hon 
kunnat ge till sonen tack vare fonder som 
Majblomman och rädda barnen. Simskolan 
hade hon dock inte råd att betala åt sonen 
som har läshuvud och fick hoppa över tre-
an, året då skolgympan har simundervisning 
på schemat. Det fick konsekvensen att han 
aldrig lärde sig simma de obligatoriska 200 
metrarna vilket närapå kostade honom slut-
betyget i gymnastik i nian. 

fLera gånger under vårt samtal påpekar 
Katarina att pengar inte är allt här i livet. 
Man kan lika gärna köpa en grillad kyckling 
och sätta sig på en bänk i Folkets park som 
att åka till Tivoli. Tre resor har hon i alla fall 
lyckats bjuda sin son på: en till Legoland som 
hon betalade åt sonen och hans pappa, en 
till Kanarieöarna som hon fick i 40-årspre-
sent samt en resa till forna hemlandet Tjeck-
ien när sonen tog studenten. 

Katarina uppfyllde aldrig sina föräldrars 
önskan om att vidareutbilda sig, men det 
gör däremot hennes son som läser i Lund. 
Förra våren hoppade han av en utbildning 
vilket gjorde att han inte fick några studie-
medel i höstas.

– Det var tufft att försörja honom på mitt 
aktivitetsstöd men nu har han fått studie-
medel igen, berättar hon. 

Det händer ofta att hon måste låna 
pengar av vänner även om det tar emot. 
Socialförvaltningen tänker hon inte vända 
sig till igen. Det innebär för mycket kontroll 
av ens liv och redovisning av varenda utgift. 
Fast även som deltagare i ett Fas 3-projekt 
måste hon stå ut med en del åtgärder som 
av många upplevs som kränkande, som ex-
empelvis att varannan vecka redovisa alla 
sökta arbeten för Arbetsförmedlingen, trots 
att kanske varken arbetsförmedlaren eller 
hon själv tror att hon har en chans att få 
dem. Katarina upplever dock inte detta som 
kränkande. 

– Jag ser det som att jag hjälper många 
andra genom att skapa arbetstillfällen. Tänk 
alla projektledare, socialsekreterare, arbets-
förmedlare och forskare som har jobb tack 
vare att det finns långtidsarbetslösa!

uLrika oredsson
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Det ideologiska 
 klimatet har blivit 
 hårdare för  människor 
som inte kan försörja 
sig själva, säger Hans 
Swärd, professor i 
 socialt arbete. 
foto: kennet ruona
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denna sänkning har genomförts utan större 
protester från något politiskt parti. Hur har 
det kunnat bli så? 

– Fattigdomsfrågan är politiskt död i Sve-
rige. Det finns en stor enighet kring arbets-
linjen och inget parti har kämpat för att be-
hålla de högre ersättningsnivåerna inom 
socialförsäkringssystemen, säger Hans 
Swärd. Med en sådan politik skulle man ris-
kera att bli stämplad som bidragskramare, 
och det vinner man inga röster på. 

En annan orsak till att inget parti driver 
fattigdomsfrågorna kan, enligt forskarna, 
vara att den absoluta fattigdomen faktiskt 
har minskat. Men ett absolut fattigdoms-
mått, ett mått som exempelvis kan mätas i 
antalet socialbidragstagare, är bara ett av fle-
ra mått på fattigdom. Inom EU gäller det rela-
tiva måttet, det som beskriver inkomstklyftor 
i samhället. Enligt detta sätt att mäta har fat-
tigdomen i Sverige ökat rejält sedan 90-talet. 

men medan fattigdomsfrågan är po-
litiskt död i Sverige så har EU lyft frågan. 
Den har kvalat in som ett av unionens fem 
övergripande mål. Fram till år 2020 ska 20 
miljoner EU-invånare ha lyfts ur fattigdom. 
Hans Swärd tror att prioriteringen delvis har 
att göra med att unionens nya medlemmar, 
de forna öststaterna, har en betydligt fatti-
gare befolkning och att man ser alltfler tig-
gare på Europas gator. 

Håkan Johansson, liksom 
Hans Swärd professor i soci-

alt arbete, är med i ett stort 
EU-projekt där man jäm-
för välfärdspolitiken i sex 
europeiska länder; Sveri-

ge, Tyskland, Polen, 
Storbritannien, 

Italien och norge. Man vill kunna se skillna-
der mellan länder med helt olika historia; en 
socialdemokratisk välfärdsstat, en före det-
ta öststat, ett nyliberalt land, ett sydeurope-
iskt samt ett rikt oljeland utanför unionen. 
Det finns, enligt Håkan Johansson, flera lik-
heter mellan de olika länderna; den relativa 
fattigdomen har ökat i hela Europa och väl-
färden sköts i allt högre grad av frivilligor-
ganisationer.

– Fattigdomsfrågan är inte särskilt het i 
något av länderna, men Sverige utmärker 
sig som det land där frågan ges minst ut-
rymme i politiken, säger Håkan Johansson. 

Detta blir tydligt när man ser att alla län-
der utom Sverige och Italien på senare år 
har genomfört stora reformer där man sla-
git samman systemen för socialförsäkringar 
och socialbidrag. För medborgare som är i 
behov av ekonomiskt stöd innebär det en 
enklare tillvaro då de slipper vända sig till 
flera olika instanser. Genom att ta ett sam-
lat grepp minskar risken för att individer fal-

ler mellan stolarna, enligt Håkan Johansson. 
– En illvillig tolkning skulle kunna vara att 

man i Sverige låter bli att se över helheten 
för att på sätt lägga större tonvikt på indi-
viduellt ansvar och släppa fram privata lös-
ningar, säger han. Men det kan så klart ock-
så bero på att det finns en djup tilltro till det 
system vi har eller på att svensk ekonomi har 
gått bättre än i de flesta europeiska länder 
och att vi därför inte haft samma drivkraft 
att ändra systemet.

nästa steg i Håkan Johanssons EU-projekt 
är att se över hur de olika länderna organi-
serar sitt välfärdsarbete. Därefter ska man 
göra intervjuer med biståndstagare för att 
se hur de uppfattar den hjälp de får.

Har du någon hypotes om vilket land som 
det är bäst att vara fattig i?

– Antagligen i det land där man har sina 
anhöriga och vänner, säger Håkan Johans-
son. 

uLrika oredsson
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listan.
Universitetets ”kritiska vänner” – University 
Advisory Board – träffade under två intensiva 
aprildagar studenter, forskare och lärare för att 
diskutera  LUs utveckling det senaste året. De 
internationella experternas samlade intryck var 
positivt, inte minst när det gäller forskningen. På 
utbildningssidan återstår dock en del att önska. 
Här listar de fem strategiskt viktiga områden som 
de anser att universitetet bör prioritera framöver.

satsa på utBiLdning. Universitetet måste oavbru-
tet och med oförminskad energi arbeta för att öka kva-
liteten på grund- och masterutbildningen och för att 

rekrytera de bästa studenterna. LU har starkt forskningsfokus. 
Det bör gå i hand i hand med fokus på utbildningen, med syf-
te att ge alla som läser i Lund en så rik upplevelse som möjligt. 
LU-studenter ska möta de bästa lärarna och forskarna redan på 
grundutbildningen. 

prioritera tvärvetenskap. Universitetet bör sti-
mulera till tvärvetenskapliga forsknings- och utbild-
ningssamarbeten. De stora utmaningar som världen 

står inför, kräver samarbete mellan olika ämnen. Inom Lunds 
universitet finns alla ämnen samlade – det gäller att utnyttja 
det. Nya lokaler, t.ex. i Medicon Village, ger flexibilitet och ut-
rymme för samarbetsprojekt. 

stimuLera tiLL internationaLisering. Forska-
re och studenter ska uppmuntras att studera och fors-
ka i andra länder. Men för att de ska kunna bli ”globala 

medborgare” krävs delvis nya regelverk och att utlandserfaren-
het uppvärderas. I dag riskerar de som reser ut att indirekt straf-
fas för det. Studenter kan t.ex. förlora sin bostad eller ha svårt 
att tillgodoräkna sig utlandsstudier. 

fÖrstärk entreprenÖrskuLturen. Universitetets 
innovationssystem är på plats. Nu gäller det att stimule-
ra en kultur där innovation och entreprenörskap är en 

självklarhet för både studenter och anställda, oavsett inom vil-
ken fakultet de verkar. 

fortsätt arBetet med aLumner.  De som läst eller 
arbetat vid Lunds universitet ska kunna ha en livslång 
relation till sitt gamla lärosäte eller arbetsplats. De ska 

känna sig stolta över Lunds universitets roll i deras liv och vara 
fortsatt delaktiga i universitetets utveckling. Med ett aktivt nät 
av alumner ökar utbytet mellan nya och gamla studenter till för-
mån för alla parter.

Britta CoLLBerg

1

2

3

4

University Advisory 
Board – universitetets 

kritiska vänner och stra-
tegiska råd givare: Judyth 

Sachs, Jan- Anders Mån-
son och John Hood. 

foto: gunnar menander 
och britta collberg
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Slaget om demokratin 
står i skolan

26                          LUM nr 4 | 2013

Skolorna spelar en stor roll demokratiutvecklingen i Mellanöstern. foto: ulrika oredsson

Slaget om verklig demokrati i Mellanöstern står till stor del i skolan. 
Utbildningens roll i en demokrati var också temat när svenska fors-
kare mötte sina egyptiska kollegor under en workshop i Alexandria. 
Nätverket USI stod för det brännande aktuella arrangemanget i ett 
land som nu måste kämpa för att demokratin ska slå rot.
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LU-delegation 
på konferens i 
Alexandria. 
Överst: Sinik-
ka Neuhaus, 
chef för lärar-
utbildning-
en vid LU (nr 2 
från vänster). 
mitten: Reza 
Arjmand, gäst-
professor vid 
Centrum för 
Mellanöstern-
studier.
nederst: Mina 
O’Dowd, pro-
fessor i pe-
dagogik till-
sammans med 
Ahmed Ibra-
him.

– Demokratin i Egypten kommer inte att 
fungera om inte folket får utbildning istäl-
let för programmering, säger Ahmed Sakr 
Ashour, professor vid Ekonomihögskolan 
vid universitetet i Alexandria. Han tycker 
att tidpunkten för konferensen är perfekt 
när nu den unga demokratin prövas under 
Muslimska Brödraskapets regering.

 Under två dagar presenterade forskare 
från Alexandrias, Pharos, Uppsalas, Lunds 
och Stockholms universitet sin forskning om 
olika aspekter av demokrati och utbildning. 
På agendan stod möjliga strategier för hur 
man skulle kunna få utbildningssystemet i 
Egypten att stötta demokratin, istället för 
tvärtom. Skola och universitetsutbildning i 
Egypten är gratis och samlar därför männ-
iskor från olika samhällsklasser.

idag är majoriteten av befolkningen i 
Egypten upptagna med att kämpa för bröd-
födan. Fattigdom och en hög nivå av an-
alfabetism försvårar demokratiseringen. En 
pågående ekonomisk kris med skenande 
matpriser förvärrar läget. Besvikelsen är stor 
på utvecklingen efter revolutionen, särskilt 
bland de yngre forskarna. 

Skolan är den arena där alla egyptier 
skulle ha möjlighet att praktiskt träna demo-
krati. Men kritiskt tänkande och att argu-
mentera med hjälp av fakta står inte i läro-
planen för den auktoritära egyptiska skolan. 
Lärarens ord är lag. Textböckerna är omo-
derna, och det finns bara ett rätt svar. Hur 
ska man då lära sig demokratins spelregler?

 – Det riktiga kriget i Mellanöstern står 
i skolan. Vi måste beväpna eleverna med 
moderna skolor och moderna böcker, sä-
ger reza Arjmand, gästprofessor vid Centr-
um för Mellanösternstudier.

Han presenterar sin studie om utbild-
ningsreformer i Mellanöstern på Svenska 
institutet i Alexandria, som står värd för 
workshopen. Det vackra kolonialhuset går i 
duvblått och guld, med snirkliga ornament 
och fönster mot Medelhavet. På strandvä-
gen utanför tutar bilarna oupphörligt i den 
trögt flytande trafiken. Workshopen i Alex-
andria arrangeras as av USI, ett unikt nät-
verk mellan sju svenska universitet och de 
svenska instituten runt Medelhavet. USI t



28                          LUM nr 4 | 2013

arbetar för internationalisering och ord-
nar bland annat tvärvetenskapliga fältkur-
ser, som är öppna för alla med kandidat-
examen. För närvarande hålls kurser i rom, 
Aten och Istanbul.

USI-workshopen om utbildning och de-
mokrati är den andra i Alexandria, före va-
let 2011 hölls ett seminarium om demokrati. 
Lunds universitet representeras av forskarna 
Sinikka neuhaus, chef för lärarutbildningen, 
Mina O’Dowd, professor i pedagogik och 
reza Arjmand, gästprofessor vid Centrum 
för Mellanösternstudier. Prorektor Eva Wi-
berg är ordförande i nätverket USI. nu är 
hon också på plats för att försöka få till 
stånd nya samarbeten som förhoppnings-
vis en ny USI-kurs i Alexandria. Det är tredje 
gången gillt – efter första försöket kom re-
volutionen, efter handskakning nummer två 
byttes dåvarande rektorn ut.

att samverka med Mellanöstern är en del 
av LUs strategiska plan och också en hjär-
tefråga för den nystartade lärarutbildning-
en. Utbildningschefen Sinikka neuhaus vid 
LU och professorerna vid lärarutbildningen i 
Alexandria är lika angelägna om att få igång 
utbyten och planerar för fullt. Sinikka neu-
haus önskar att svenska lärarstudenter fick 
komma till Egypten.

 – Efter bara några dagar här känns de-
mokrati viktigare än någonsin, vi har mycket 
att lära. Jag hoppas vi lyckas få till stånd en 
kurs för lärarstudenter både i Sverige och 
Egypten. I det här fallet är det viktigt att stu-
denterna får vara på plats.

i det svenska kLassrummet finns ofta 
många nationaliteter och erfarenheter från 
förtryckande länder. Svenska elever häv-
dar sig också relativt väl i en internationell 
jämförelse när det gäller medborgarkun-
skaper. Men studier har också visat att det 
finns gott om svenska ungdomar som inte 
alls värderar sina demokratiska rättigheter. 
Kanske har snart 100 år av allmän rösträtt 
gjort oss hemmablinda. På plats i Egypten 
blir det tydligt hur värdefullt det är med de-
mokrati och mänskliga rättigheter. Här har 
den unga generationen skrivit historia på 
Tahirtorget och studenterna är otåliga, de 
undrar vart friheten tog vägen. nermin El 
Defrawi är lektor i litteratur och hon säger 
att hon får frågor från sina studenter varje 
dag om vad som ska hända nu. Hon har 
inga svar att ge. De har hoppats så mycket, 
men efter revolutionen har ekonomin för-
sämrats, den hårdföra polisen har fortsatt 
begå övergrepp mot medborgarna, sexuella 
trakasserier mot kvinnor rapporteras öka.

– Det har blivit så mycket sämre bara de 
senaste månaderna. Tidigare kunde jag till 
exempel gå ut själv med ett barn på kvällen, 
till exempel åka till sjukhuset, det är otänk-
bart nu. Och jag kan inte vända mig till po-
lisen om något skulle hända mig, säger ner-
min El Defrawi, postdoc i litteratur.

nermin El Defrawi går inte längre ut en-
sam ens på dagen i Alexandria. Det spelar 
ingen roll att hon bär slöja och heltäckande 
kläder. Att åka buss är inget alternativ, då 
får man som ensam kvinna räkna med kom-
mentarer och sexistiska skällsord. Hon till-
hör medelklassen, ”the islamic bourgeoise”, 
den välutbildade och ofta välbärgade del av 
befolkningen som sätter mest press på re-
geringar runtom i Mellanöstern. Men nu är 
måttet rågat. nermin El Defrawi vill flytta ut-
omlands, kanske till Quatar, för barnens skull.

– Ingen kan stoppa utvecklingen i Egyp-
ten, men de närmsta åren så kommer det att 
bli sämre. Jag kan inte vänta 15 år på att det 
ska bli bättre, jag vill inte att mina söner ska 
växa upp i den här atmosfären. Vi har ingen 
frihet, även om vi har alla pengar vi behöver.

under workshopen märks ingen brist på 
fria tankar, forskarna argumenterar skarpt 
mot varandra efter att de har hållit sina 
presentationer. Det akademiska sättet att 
diskutera och tänka förenar, även när dia-
metralt olika syn på till exempel kvinnors si-
tuation i Egypten kommer fram. Studenter 
kommer och går och tar plats i de sofforna 
med lejonfötter utmed väggarna på Svens-
ka institutet. 

när den svenska USI-delegationen vän-
der hem har rektor med delegation från 
Alexandrias universitet tackat ja till att kom-
ma till Sverige och till att starta samarbeten. 
De alexandrinska och lundensiska lärarut-
bildningarna har bestämt sig för att försöka 
landa en gemensam kurs. Saeed El Shamy 
tackar för att vi kom och säger att det har 
givit hopp. 

– Vi måste vänta men vi får aldrig ge upp. 
Vårt land behöver kritiskt tänkande mer än 
någonsin. Forskare och doktorander behövs 
för att fortsätta revolutionen, avslutar hans 
kollega Medhat El nemr, professor vid lärar-
utbildningen.

 text & foto: jenny Loftrup

”Demokratin i Egypten kommer inte att fungera om 
inte folket får utbildning istället för programmering”

Gatuscen från Alexandria.

t
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biologi. jakten på kött i den afri-
kanska regnskogen är ett hot mot 
aporna. men jakten får även andra 
negativa följder. när aporna blir 
färre minskar deras fröspridning, 
och då försvinner viktiga fruktträd. 
därmed förändras regnskogarna.

I regnskogarnas fuktiga värld frodas livet 
bland imponerande och högresta träd. Ola 
Olsson, forskare på Biologiska institutionen, 
är väl förtrogen med regnskogens grönska. 
Tillsammans med Edu Effioms, nydisputerad 
forskare, har han i nigeria studerat vilka ef-
fekter som jakt har på själva skogen. De har 
undersökt regnskog där lokalbefolkning-
en jagar för att få mat för dagen. De djur 
som jagas är i princip alla däggdjur, inklu-
sive människoaporna gorilla och schimpans 
samt några andra mindre aparter.

– Jakten har en dramatisk effekt på sko-
gens sammansättning och struktur, utan att 
man hugger några träd, säger Ola Olsson.

det är aLLmänt känt att skövling av värl-
dens regnskogar är ett stort problem. Men 
det är alltså inte bara trädfällning och kalhyg-
gen som förändrar regnskogarna. Även jakt 
påverkar, konstaterar Olsson. Både männis-
koapor och mindre apor är nämligen viktiga 
fröspridare i regnskogen genom att de liv-
när sig på en rad olika frukter. när antalet 
apor minskar på grund av jakt minskar även 
deras fröspridande funktion. Och när färre 
fruktfrön sprids kommer färre nya fruktträd 
att växa i skogen. Istället kommer sannolikt 
arter med vindspridda frön att ta över. Ola 
Olsson betonar att deras studie inte med sä-
kerhet kan svara på hur skogarnas samman-
sättning kan komma att förändras, men han 
nämner att det kan tänkas bli betydligt mer 
buskar och lianer. Effekten av detta får även 
negativa följder för lokalbefolkningen.

– Många av de träd som är fröspridda av 
apor är även värdefulla för människor ef-
tersom folk i närheten av skogarna samlar 
mycket frukter och nötter, säger han.

dessutom uppstår en ond cirkel efter-
som en skog utan fruktträd blir obeboelig 
för apor. Ola Olsson efterlyser bättre skydd 
för naturreservat och nationalparker samt 
bättre information och utbildning till befolk-
ningen i byarna. Han konstaterar att orsa-
ken till jakten är delvis komplex. Köttet ut-
gör en billig och tillgänglig proteinkälla för 
fattiga människor, men också en källa till 
kontanter om man lyckas sälja bytet till stä-
derna där befolkningen gärna betalar bra 
för apkött.

– Alla våra studieområden är i skyddade 
områden, men skyddet är otillräckligt, sä-
ger Ola Olsson.

Han påpekar att träden även har andra 
ekosystemfunktioner, i form av kollagring 
och genom att de påverkar kretslopp och 
läckage av näring. när trädslagens samman-
sättning ändras så ändras även dessa pro-
cesser, befarar Olsson.

Lena BjÖrk BLixt

Jakten på apor hotar regnskogens träd. 
Hane av arten drill (Mandrillus leucophaeus). 
foto: ola olsson

forskning.

storslam för Lu-forskare
i internationella medier
populärvetenskap. flerfaldiga 
 science slam-vinnaren marie 
dacke, som forskar om insekters 
sätt att navigera med ljusets hjälp, 
firar fortsatta triumfer inom popu-
lärvetenskapen. hennes forskning 
om dyngbaggar som styr efter 
vintergatans stjärnljus beskrevs i 
ett pressmeddelande i början av 
året och spred sig blixtsnabbt över 
nyhetswebbar och bloggar i hela 
världen.

De astronomiskt guidade dyngbag-
garna har också fått stor plats i tryckta 
media som den populärvetenskapliga 
engelska tidskriften New Scientist och 
dess amerikanska motsvarighet Scientific 
American. Den senare är med 3.5 miljo-
ner läsare av pappersupplagan världens 
kanske största tidskrift i sitt slag.

Men det är inte bara dyngbaggarna 
utan också annan LU-forskning som nyli-
gen kommit med i New Scientist och Sci-
entific American. I den senare förekom, i 
samma nummer som Marie Dacke, även 
de högeffektiva solcells-nanotrådar som 
utvecklats av nanoforskaren Magnus 
Borgström och hans kollegor. Neurofors-
karen Anders Björklund citerades samti-
digt i en artikel om stamcellsbehandling 
av Parkinsons, där LUs forskning på 
1990-talet var ett pionjärarbete.

Även New Scientist har nyligen berät-
tat om annan LU-forskning. I en längre 
artikel om dumhet nämner man den 
uppmärksammade artikel som skrivits av 
LU-ekonomen Mats Alvesson och hans 
kollega André Spicer från London. I sin 
artikel myntade Alvesson och Spicer 
begreppet ”funktionell 
dumhet”, en frånvaro 
av kritisk reflektion 
som kan höja produk-
tiviteten i en organisa-
tion men också bidra 
till katastrofer som 
den internationella 
finanskrisen.

ingeLa BjÖrCk

Jakt på apor hot 
mot regnskogens träd
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Professor Anders Lindahl 
pusslar ihop spåren av 
mänsklig vilja i det förgång-
na. Trots att han är arkeolog 
har han sin arbetsplats och 
anställning hos Geologiska 
institutionen. Han är Natur-
vetenskapliga fakultetens 
ende arkeologiprofessor.

Hur känns det att vara 
ensam arkeolog bland alla 
naturvetare?

– Både bra och dåligt, säger 
han med ett leende.

Anders Lindahl slipar små bitar 
av keramikskärvor så att de blir 

extremt tunna, ner till 30 tusen-
dels millimeters tjocklek. Med 

mikroskopet kan han sedan tit-
ta rakt genom materialet för 

att exempelvis mäta och räkna 
mineralkorn i leran. 

Keramikdetektiv
ensam i sitt slag bland naturvetarna 

LUM nr 4 | 2013    
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Anders Lindahl är professor i labo-
rativ och experimentell arkeolo-
gi med inriktning mot keramiska 
analyser. Han är föreståndare för 

Keramiska forskningslaboratoriet, som har 
sin hemvist hos Geologiska institutionen.

Han förklarar att det är väldigt värdefullt 
att ha geologernas kompetens på nära håll 
vad gäller analyssidan i laboratoriet. Detek-
tivarbetet kring gamla keramikfynd kräver 
nämligen specialkunskap både inom kvar-
tärgeologi och mineralogi. Kvartärgeolo-
gerna är experter på lera och på lerans geo-
grafiska ursprung, vilket är till hjälp när man 
försöker ta reda på om keramikfynden är 
lokalt tillverkade eller importerade. Och mi-
neralogerna kan hjälpa till vid analyserna av 
den så kallade magringen, ofta en krossad 
bergart, som finns i keramiken, vilket ock-
så har betydelse för tolkningen av fynden.

anders LindahL Berättar att magring är 
något som man måste tillsätta till leran när 
man gör keramik, annars spricker keramik-
godset lättare vid bränningen. Magringens 
uppgift är att hindra krympningen. Ofta ut-
görs magringen av krossad granit eller nå-
gon annan bergart som blandas med leran, 
men ibland ser man i de arkeologiska fyn-
den även att tillverkarna har använt exem-
pelvis organiskt material eller gamla kros-
sade krukskärvor.

Han konstaterar att det finns mycket na-
turvetenskap inom det arkeologiska ämnet, 
allt från pollen och makrofossil till osteolo-
gin, det vill säga läran om skelettben. Men 
till skillnad från naturvetarna har han som 

keramiska 
forskningsLaBoratoriet 

Keramiska forskningslaboratoriet 
startade 1972 och är en nationell 
resurs inom sitt ämne. Laboratoriet 
fanns inledningsvis vid Arkeolo-
giska institutionen, men flyttade 
1977 över till geologerna. Labora-
toriet ger även en kurs för arkeo-
logistudenter på temat Geologiska 
tillämpningar inom experimentell 
och laborativ arkeologi.

arkeolog alltid ett humanistiskt perspektiv 
på det han jobbar med. Forskningsmateria-
let är ingen produkt av naturen.

– Mitt mål är ju alltid att koppla fyndet till 
en mänsklig aktivitet. Bakom varje fynd lig-
ger en medveten eller omedveten mänsklig 
handling, säger han.

oCh någonstans där ligger själva nack-
delen med att sitta som ensam arkeolog 
bland geologerna, alltså att inte ha kolle-
gor med samma perspektiv i de vidare dis-
kussionerna i korridoren eller i fikarummet. 
Men i samma andetag konstaterar han att 
det problemet avhjälps genom promena-
der till arkeologiinstitutionen, som för öv-
rigt kommer att landa tvärs över gatan när 
LUX-bygget står färdigt. Dessutom har han 
faktiskt en halvtidskollega anställd vid sitt 
laboratorium, Paul Pettersson.

Anders Lindahl visar runt på Keramiska 
forskningslaboratoriet. På ett av borden lig-
ger utspridda och sorterade keramikskär-
vor, så kallat yngre svartgods, en medeltida 
typ av keramik som utgör en viktig fas i ke-
ramikens historia. Skärvorna kommer från 
bland annat Kalmar och Lund. Mitt emot lig-
ger ett ännu större material, 3.400 år gamla 
skärvor från öar i Stilla havet. De internatio-
nella kontakterna inom forskningsområdet 
är omfattande.

– Bland annat håller jag nu på att sätta 
upp ett liknande keramiskt lab i Sydafrika, 
säger Anders Lindahl.

Han arbetar även med experimentella 
metoder. Det innebär att han tillverkar egen 

keramik enligt gammal teknik för att få en 
fördjupad insikt i de arkeologiska fynden. 
Det är lättare att tolka fynden när man har 
egen handfast erfarenhet.

– Då vet man mer om hur lätt det var för 
folk att göra exempelvis ett visst kärl, om 
det var något som alla kunde göra själva 
eller om det krävdes större hantverkskun-
nande, säger han.

på samma sätt har hans kollega Paul Pet-
tersson exempelvis kunnat konstatera att 
gamla keramiska deglar som användes till 
bronsgjutning har mycket längre hållbarhet 
än vad man tidigare trott. resultaten ger 
pusselbitar till arkeologernas utforskande av 
bronsåldern – hur svårt var det att gjuta, hur 
många människor behövdes vid tillverkning-
en av bronsföremål, och så vidare.

text & foto: Lena BjÖrk BLixt

Anders Lindahl visar en 3.400 år gammal 
 keramikskärva. Det mörka i lerans mitt  kallas 
magring.

Anders Lindahl är den ende arkeologiprofessorn på Naturvetenskapliga fakulteten.
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panjemang av gitarrer, trumpet, fioler, synt, 
flöjt och munspel.

– Vi uppträder ett par gånger om året 
och bjuder på allt från visor till jazz och all-
sång, säger Jurek Pyrko.

På frågan om hur arbetet påverkar hans 
mer konstnärliga gärning visar han en haiku 
som troligen har uppstått som en observa-
tion från jobbet:

Kunskapens Träd
Ger genmanipulerad frukt
Vem hämnas vi på?

text & foto: maria Lindh

jurek pyrko 

gÖr: Forskar och undervisar i energi-
hushållning, skriver dikter, spelar 
gitarr, sjunger, målar.

Bor: Östra Torn i Lund.

giLLar: Allt skapande såsom po-
esi, konst, musik, teater. Laga mat, 
vandra och paddla

ogiLLar: Politiskt hyckleri och 
idrottsreferat i media.

Jurek Pyrko beskriver sig som poet 
och musiker – men på dörren till 
arbetsrummet i M-huset står det 
professor i energihushållning. Han 
tycker att hela hans tillvaro är ska-
pande. På jobbet såväl som hemma.
    – Mycket kan vara skapande, 
säger han. Inte minst matlagning.

Alltid redo för en haiku
Hemma hos Jurek Pyrko finns det anteck-
ningsböcker och pennor i alla rum, för rätt 
som det är kommer en haiku, en japansk 
kort dikt som kan beskrivas som en års-
tidsrelaterad observation med en oväntad 
vändning.

– Haikun kommer i sin helhet och då gäl-
ler det att skriva ner den med en gång, för-
klarar han och berättar att han även skriver 
längre dikter som han får jobba mer med.  

han visar poesiBÖCkerna som hustru Eli-
sabeth (som är grafisk formgivare) vackert 
har illustrerat. Hon har även formgett an-
dra av makens mindre poetiska verk som 
”Eleffektiv hushållning i byggnader – 11 fö-
reläsningar” och böcker med studenternas 
samlade uppsatser från femte året på Pro-
grammet för maskinteknik och teknisk de-
sign, för vilket han är programledare.

– Dessa böcker använder jag sedan som 
kursmaterial för nästa års studenter. Det 
händer så mycket inom detta område att 
man ständigt måste förnya sina kurser, sä-
ger Jurek Pyrko.

Han är en stor förespråkare av nya for-
mer inom pedagogiken och använder sig 
av exempelvis rollspel, videopresentationer 

och posterutställningar i undervisningen.
– Jag har också ambitionen att utöver en-

ergikunskaperna ge studenterna affärsmäs-
siga perspektiv på sina kunskaper.

Inte överraskande är han medlem i LTHs 
pedagogiska akademi, och redan 2004 cer-
tifierades han med Excellent Teaching Prac-
tice-diplomet (ETP). Två år senare blev han 
professor.

Jurek Pyrko har infört beteendevetenska-
pen i sin energiforskning och sina kurser. 
Han utgår i mångt och mycket från indivi-
derna, användarna när det gäller energihus-
hållning.

– Varför och hur använder vi energi? Var-
för beter vi oss som vi gör när det gäller 
energin, frågar han sig. Och många av de 
svar han fått i sin forskning fungerade se-
nast som vetenskapligt underlag till E.Ons 
stora energisparkampanj förra året.

varje måndag efter joBBet lägger han 
emellertid sin energi på något helt annat. 
Då repeterar han med ”Sångmaskinen”, M-
husets egen musikgrupp. Den startade han 
tlllsammans med några kollegor för tre år 
sedan. Fyra kvinnor och fyra män, alla an-
ställda på LTH som alla sjunger till ackom-

Jurek Pyrko, professor i energihushållning, poet och musiker.

 folk.
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– högteknologiska företag har fan-
tastisk support i det taiwanesiska 
utbildningssystemet, som stöder 
bolagen med kompetent folk. 
kopplingen mellan industrin och 
universiteten här är imponerande, 
säger professor Lars samuelson 
från nanometerkonsortiet.

Han är en av forskarna som tillsammans 
med rektor Per Eriksson var i Taiwan 
tidigare i vår. Inbjudan kom från Taiwans 
utbildningsministerium och syftet var att 
undersöka om Lunds universitet skulle 
kunna utveckla nya strategiska samarbe-
ten med universitet och företag i Taiwan.

tsmC oCh epistar var två av de företag 
som LU-delegationen besökte. TSMC är 
världens största halvledartillverkare och har 
flera fabriker i Hsinchus teknikpark, som lig-

värde i internationella doktorand- och fors-
karutbyten med universitet och företag. 
Detsamma gör hans LTH-kollega Anders 
robertsson från Institutionen för reglertek-
nik, som konstaterar att LU och Taiwan på 
flera plan kan lära av varandra.

– Det taiwanesiska utbildningssystemet 
liknar till stora delar det amerikanska, med 
professorer som har egna forskningslabb 
och doktorander. På LTH delar flera institu-
tioner och grupper labben med varandra, 
vilket vi tycker ger fördelar i form av gräns-
överskridande forskning och bättre helhets-
syn, säger Anders robertsson.

redan idag har Lu samarbete med bland 
annat national Taiwan University i Taipei. I 
höst kommer svensk excellensforskning vi-
sas upp på en lundadag i Taiwan. Dessutom 
planerar Taiwans utbildningsminister Wei-
Ling Chiang att besöka Lund tillsammans 

Spaning i Taiwan

ger ett stenkast från de två universiteten na-
tional Chiao Tung University och national 
Tsing Hua University. I TSMC:s huvudbygg-
nad finns inte bara en hypermodern pro-
duktionsanläggning, utan även gym, sim-
bassäng, karaokeanläggning, tandläkare, 
bank och ett eget Starbuckskafé. 

Epistar som är världens största tillverkare 
av lysdioder är liksom TSMC en avknopp-
ning från Industrial Technology research In-
stitute, ITrI.

– Jag tycker att ITrI är ett lysande exem-
pel på hur bra forskningsinstitut ska fung-
era. Där kan man verkligen se hur forskning 
kommer till nytta, säger Per Tunestål som 
forskar inom förbränningsmotorer och ock-
så var med på resan.

per tuneståL ansvarar för en tredjedel av 
LTH:s doktorandutbildningar och har själv 
studerat flera år i USA. Han ser ett stort 

Lars Samuelson och Per Eriksson speglar sig i en halvledar-
skiva, en så kallad wafer, på National Nano Device Labora-
tories i teknikparken i Hsinchu. 

Per Eriksson, Lars Samuelson, Anders Robertsson och Per Tunestål på campus-
vandring på TaiwanTech i Taipei. I bakgrunden Henrik Hofvendahl från Exter-
na relationer samt LUS vice ordförande Nicolai Slotte, ivrigt diskuterande stu-
dentutbyte med en representant från TaiwanTech.

ska ge nya strategiska samarbeten
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med en rektorsdelegation, för att ta en när-
mare titt på LU:s innovationssystem och lära 
sig mer om det svenska lärarundantaget.

per eriksson menar att det finns ett stort 
värde i att samarbeta med framgångsrika 
universitet och företag i en demokrati som 
Taiwan.

– Här är mänskliga rättigheter och öp-
penhet en självklarhet, samtidigt som språ-
ket – mandarin – och den flertusenåriga 
kinesiska kulturens närvaro gör Taiwan 
mycket intressant. Att samarbetet mellan 
Taiwan och Kina utökas alltmer är också 
någonting som vi ser positivt på, säger Per 
Eriksson.

text & foto: anders friCk

snaBBfakta om taiwan
namn: Republiken Kina 
foLkmängd: 23 miljoner
huvudstad: Taipei
språk: Mandarin, taiwanesiska
storLek: Lite mindre än Danmark
Bnp: I nivå med de nordiska länderna
antaL universitet: Ett 160-tal
tidsskiLLnad: +6h

Rektor Per Eriksson, som själv har en bakgrund inom 
telekommunikation, besöker telekomlabb på Natio-
nal Sun Yat-sen University. Musik i

Lundagård 
LÖRDAG 4 maj
12.00 Öppningskonsert Universitetsaulan

14.00 Forskarpresentationer  Hörsalen, Palaestra et Odeum

16.00 Diplomandkonsert Skissernas Museum

18.30 Symfonikonsert Universitetsaulan

22.00 Körkonsert Universitetsaulan

sÖnDAG 5 maj
12.00 Jazzbrunch Kapellsalen, Palaestra et Odeum

15.00  Föreläsning kring Wagner  Hörsalen, Palaestra et Odeum

17.00 Konsert med Musikhögskolans kompositions klass 
 Skissernas Museum

19.30  Barockmusik på Historiska Historiska Muséet

21.00 Tangokväll Kapellsalen, Palaestra et Odeum

Forskning, utbildning och musicerande vid Lunds universitet.                
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Hur utformas 
botaniska bilder?
– I en flora avbildas en växt ensam 
och mot neutral bakgrund, för att 
den ska bli lätt att identifiera. Man 
brukar avbilda några karaktäris-
tiska delar av växten, t.ex. en gren 
med blad och blommor.

– Min bok jämför en svensk 
flora från 1901 med en hundra år 
äldre flora. De äldre bilderna var 
handkolorerade kopparstick, vilket 
kunde ge olika bokexemplar olika 
färg, medan den nyare florans 
färglitografier möjliggjorde en stor 
och likformig upplaga. Den nya 
floran hade också en större publik, 
eftersom Sverige fått en större be-
folkning med bättre ekonomi och 

utbildning.
– Bokhistorisk 

forskning vänder 
sig oftast mest till 
litteraturvetare, 
konstvetare och 
historiker, men 
jag hoppas min 
bok också ska 
läsas av botaniskt 
intresserade.

boken.
REDAKTÖR: INGELA BJÖRCK

GUnILLA TÖrnVALL
Botaniska bilder 
till allmänheten 
(Atlantis) 

Gunilla Törnvall, forskare i bokhistoria

WILHELM AGrELL
ett krig här och nu 
(Atlantis) 

Sveriges militära engagemang i Afghanistan försköts steg för steg 
från en klassisk fredsoperation till ett deltagande i en toppstyrd 
och i grunden utsiktslös upprorsbekämpning. Det är grundtesen i 
den nya bok som skrivits av professorn i underrättelseanalys Wil-
helm Agrell. Boken redovisar hur de svenska ISAF-styrkorna grad-
vis blivit indragna i ett krig vars omfattning och resultat (eller brist 
på resultat) blivit mycket bristfälligt beskrivna.

rOBErT ZOLA CHrISTEnSEn
is i blodet 
(Gyldendal) 

robert Zola Christensen är docent i nordiska språk vid LU och dess-
utom författare. Hans nya bok, skriven på danska, är hans första 
spänningsroman och utspelar sig bl.a. på Alaska och Grönland. 
Intrigen handlar om hur forskningen om klimatförändringar dras 
in i konflikterna kring statliga militärpolitiska intressen och multi-
nationella företags ekonomiska krafter.  

JOHAnnA BErGQVIST
Läkare och läkande 
(Lund studies in historical archaeology) 

Johanna Bergqvist berättar i denna doktorsavhandling om läke-
konstens professionalisering i Sverige under medeltiden och renäs-
sansen. Under medeltiden fanns det både manliga och kvinnliga 
läkare, vilka lärde sig sitt yrke genom att gå i lära hos äldre och mer 
kunniga personer. Mycket av denna traderade kunskap utplånades 
när digerdöden drabbade befolkningen. när läkekonsten återhäm-
tade sig under renässansen blev yrket mer mansdominerat och mer 
präglat av boklig kunskap.

PETTEr DynDAHL (rED.)
intersection and interplay 
(Musikhögskolan) 

Bidragen till denna antologi är skrivna av forskare och doktoran-
der i musik och musikpedagogik, men ett av dess syften är att visa 
att delar av Musikhögskolans forskning inte ”bara” handlar om 
musik utan har en tvärvetenskaplig karaktär. Här finns kapitel om 
ideologi och musik i grundskolan, om hur föräldrar i tre olika län-
der styr barnens fritid och skolval för att öka deras chanser i livet, 
och om musikens betydelse för människors ställning i sociala och 
kulturella hierarkier.  



LUM nr 4 | 2013     37

utbildning  bildning  teknik  musik  litteratur  medicin  entreprenörskap 

Ansökningstiden är 13 april till 31 maj 
Ansökningsformulär och information om sökprocessen 
finner du på vår hemsida: www.stenkjohnsonsstiftelse.se

Våga vara annorlunda
Du som har en idé, en annorlunda idé, en idé som 
inte följer givna mönster eller håller sig inom de 
vanliga ramarna.

Sten K Johnsons Stiftelse främjar nya idéer inom  
utbildning, bildning, musik, litteratur, teknik, medicin  
och entreprenörskap.

Välkommen med din ansökan!

Sten K Johnsons Stiftelse 
utlyser stipendier!

Sten K
STIFTELSE
J O H N S O N S



38                          LUM nr 4 | 2013

Prästasvängens 
Konferenspensionat 

Sankt Ibb, Ven

www.prastasvangen.se

Konferenser, kreativa möten och andra 
gudomliga upplevelser på Ven.

Dygns-

konferens från

985:-
helpension med boende 

i 2-rumslägenhet

Ven och Prästasvängen är en idealisk kombination för konferenser och möten. I hjärtat  
av den heta Öresundsregionen. En halvtimme från Skåne och Själland. Ändå så långt borta. 
Lugnt och stilla. Fokus på uppgiften. Välkomna, vi lovar att ta väl hand om er.

40 bäddar. Mötesrum för upp till 70 pers. Boka i dag. 0418-72 440, info@prastasvangen.se

Annons_180x105_LUM.indd   2 2013-03-11   11.54

MEDIA-TRYCK OCH MILJÖ

MEDIA-TRYCK

Sölvegatan 14, hus I 
Tel: 046-222 91 76
www.lu.se/media-tryck

NU ÄR MEDIA-TRYCK SOM FÖRSTA AVDELNING PÅ LUNDS UNIVERSITET ISO 14001 CERTIFIERADE
Miljöarbetet på Media-Tryck ger i slutändan en billigare och mer kvalitativ slutprodukt till konsumenten.  

Här följer några av de miljöcertifieringar vi gjort och vad de står för:

En del av Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen (FTI)

ISO 14001
Resursbesparingar, följer 
lagar och krav, högre 
kvalité

SVANEN
Miljömärkta råvaror, 
bättre avfallshantering

KLIMATKOMPENSERAT PAPPER

Motverkar växthuseffekten

REPA
Återvinning av förpackningar,  
producentansvar
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Studenterna har kommit! Det är Arrival Day vid LU och vi 
är så himla glada över att ta emot ett gäng nya, entusias-
tiska studenter. Vi ger varandra en klapp på axeln för en 
lyckad rekrytering. Inte nog med att studenterna har bra 

betyg, de representerar också olika nationaliteter – en framgång 
från internationaliseringssynpunkt! Och så startar det nya akade-
miska året, fullt med hopp, energi och entusiasm. 

några månader senare, flera veckor efter att studenterna in-
troducerats till kräftskiva och luciatåg och snön ligger sedan 
länge, får jag ett samtal; det är två av mina internationella stu-
denter. De är oroliga och behö-
ver träffa mig. Jag möter dem 
samma dag och blir chockad 
när jag ser dem. Trots den isan-
de kylan har de tunna kläder 
och jag kan se att de inte mår 
bra. De berättar historien om 
hur deras sponsor har försvun-
nit och att de inte längre får 
pengar från hemlandet. Under 
de senaste veckorna har de rest till vänner och bekanta i Stock-
holm och Göteborg för att försöka hitta jobb så att de kan över-
leva. Hjärnan går på högvarv och jag börjar fundera på hur jag 
kan lösa deras problem samtidigt som jag inser att det finns nog 
ingen utväg. De måste tillbaka till sina hemländer, där det pågår 
väpnade konflikter och där de inte har någon framtid. 

under min tid som studievägledare vid LU har jag mött diverse 
svåra fall relaterade till ekonomisk otrygghet. Studenter som ham-
nar i kris när inflationen ökar i hemlandet eller sanktioner införs. 
Studenter som måste försöka dryga ut kassan, trots att deras 
föräldrar tagit dyra lån för att ge dem möjligheten att läsa här. 
Trångbodda som delar bostad med flera andra och ändå inte kla-
rar av en hyra på dryga tusenlappen. Studenter som, när de vill 
flytta från sitt billiga men ändå för dyra boende, får passet konfis-

Sahar Valizadeh skriver om internationella studenter vid 
LU som hamnat i ekonomisk knipa, och frågar sig om 
inte universitetet har en skyldighet att hjälpa dem.  

kerat av dem de delar bostad med, eftersom dessa själva är rädda 
att inte klara hyran om en försvinner. Studenter som är på väg att 
bli vräkta.

jag kan inte Bortse från lukten av en student som levt som 
hemlös. Jag kan inte blunda för att fattigdom bland studenter ex-
isterar. när jag står inför det måste jag agera. Jag måste göra allt 
som står i min makt för att hjälpa dem. För jag inser att vi haft oli-
ka utgångslägen, olika chanser i livet. Hur kan jag döma dem för 
att de vill ha mer, för att de inte accepterar de orättvisor de redan 

har mött och de nya som de 
står inför? 

Jag har en skyldighet att 
vägleda dem och engagera 
mig i deras situation – när vi 
tog emot dem den här termi-
nen var det ett åtagande som 
också innebar risker. Om dessa 
underbara och oftast duktiga, 
ambitiösa studenter ser till att 

våra program blir bättre och ger våra nationella studenter en an-
nan infallsvinkel på det de studerar, har inte vi då en skyldighet 
att hjälpa dem när de hamnar i knipa här?  

det BehÖvs inga stora ekonomiska förändringar för att utlösa 
en kris – det förstår jag på dem som söker upp mig. Jag misstän-
ker att många lever med ytterst små marginaler och att detta är 
ett betydligt större problem än vad vi ser. Det är lätt att säga att 
studier vid LU är ett val de själva gör. Att de kan åka hem. Att de 
inte behöver vara här. Men berätta då gärna för mig hur jag ska 
förklara det för en ung person, när möjligheten att stanna och 
läsa klart är nyckeln till ett nytt liv och till frihet?

sahar vaLiZadeh
BITrÄDAnDE STUDIErEKTOr LUMID, 

STUDIEVÄGLEDArE STATSVETEnSKAPLIGA InSTITUTIOnEn

Vem hjälper internationella studenter i kris?

”Trots den isande kylan har de tunna 
kläder och jag kan se att de inte mår 
bra. De berättar historien om hur deras 
sponsor har försvunnit och att de inte 
längre får pengar från hemlandet.”

gästtyckaren.
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filosofiska institutionen efterlyser
en konsekvensanalys av flytten till Lux  
 lokaler. ”Ödet för filosofi och kognitionsvetenskap vid LU bör inte avgöras på 
fakultetsnivå. Ärendet är genuint fakultetsöverskridande, och det är inte rimligt 
att lägga ansvaret för det hos personer med djup förankring huvudsakligen i en 
vetenskaplig tradition, samt dedikerade att främja densamma.” 

Detta skriver Agneta Gulz, Ingar Brinck med flera som en replik på Lynn Åkes-
sons svar i föregående LUM där hon bemötte ett längre inlägg från Filosofiska 
institutionen. Läs hela deras replik, och följ debatten på LUMs webbplats  
www.lum.lu.se

insändare. Skriv till LUM! LUM@lu.se | LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund | Hämtställe 31

 lokaler.   Undervisning och forskning 
ändrar karaktär, lokaler lever inte upp till 
dagens behov; efter nära nog hundra år 
lämnade medicinarna sina hus i den vackra 
trädgården runt omkring och längs med Bi-
skopsgatan. Hit räknas också den laborato-
riebyggnad, Inst. för anatomi och histologi, 
som invigdes 1966, signerad Bernt nyberg. 
Fysikerna hade redan tidigare lämnat plats 
för Klassiska institutionen, numera Pufen-
dorfinstitutet. 

Exteriört är det arkitektoniska uttryck-
et oförändrat med de vackra parkliknande 
trädgårdarna. Inte heller är förändringarna 

bakom fasaderna större än att anatomer 
och histologer skulle känna väl igen sig. Med 
stor känsla för kulturhistoriska värden res-
taurerades dessa tre byggnader för att bli 
hemvist för bland andra konst- och musik-
vetare samt idéhistoriker. Så uppstod, med 
etnologerna i det omedelbara grannskapet, 
ett campus för humaniora. I den så kallade 
Kulturanatomen samt de byggnader som 
går under namnen Wrangel och Joseph-
son ryms allt det en humanistisk verksam-
het innefattar: undervisning och forskning, 
grupparbete och social samvaro. För det se-
nare borgar två välutrustade lokaler.

Offra inte byggnaderna
längs Biskopsgatan!

rockader är inte ovanliga, ibland begrip-
liga, andra gånger omöjliga att förstå; om 
drygt ett år finns inte längre detta campus. 
Då går tyvärr flyttlasset till det om- och till-
byggda Zoologihuset, LUX. när ”villorna” i 
parken invigdes av dåvarande rektor, med 
musik och tal, trodde ingen att deras livstid 
skulle bli så kort. 

Vad händer nu? I LUM nr 2 2013 läser 
man följande: ”när det gäller villorna längs 
Biskopsgatan ... /måste/ man tyvärr säga 
upp dem till fastighetsägaren Akademiska 
Hus om man inte hittar nya verksamheter.” 
Vidare: ”Det behöver inte vara en förlust för 
universitetet utan Akademiska Hus kan byg-
ga om villorna för andra verksamheter.” 

Detta får inte hända! Att offra dessa 
byggnader, en gång universitetets egen-
dom och en prydnad för detsamma, dessut-
om en viktig milstolpe i dess utveckling vore 
inte mindre än en skandal. Det är omöjligt 
att tänka sig att LU, med uttalat stora am-
bitioner, inte har bruk för dem. Utan större 
insikt inser man lätt att de kan tas i anspråk 
av andra discipliner. Svårligen hittar man 
en i alla avseenden mer stimulerande stu-
diemiljö än den som t.ex. Kulturanatomen 
erbjuder. Studenter behöver arbetsplatser, 
gästforskare likaså, professorer emeriti en 
ämnesöverskridande mötesplats. Och en 
av professorsvillorna längs Finngatan skulle 
kunna bli den Faculty Club som så många 
länge har efterlyst, inte minst utländska 
forskare. Ett Litteraturhus efterfrågas ock-
så. Tänk till.

hjÖrdis kristenson

Att offra byggnaderna längs Biskopsgatan vore en skandal, menar Hjördis Kristenson, konst-
historiker med akademiska byggnader som specialområde. foto: hjördis kristenson
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 konst. 1956 restes Arne Jones Vertikal 
komposition framför den Fysiologiska in-
stitutionen i Lund nära gamla Vattentor-
net. Konstverket blev ett mycket uppskattat 
blickfång och en stimulerande vy. ”Fysiolo-
giprofessorn Georg Kahlson, som ”beställt” 
statyn och stött samarbetet mellan arkitek-
ten Klas Anshelm och Arne Jones, sade att 
statyn kunde symbolisera obändig frihets-
längtan och framtidshopp.” (Citat H. West-
ling i Från Intighet till Ideon.) Vid tillkomsten 
överlämnades konstverket till fastighetsäga-
ren som sedan mitten av 1990-talet är Aka-
demiska Hus AB. 
     För drygt tio år sedan råkade ett fordon 
skada konstverket. Det restaurerades och 
återfördes till sin plats utanför det som nu 
hette BMC. I början av år 2011 stals kop-
par från konstverket vilket försvagade det. 
Detta kan ha bidragit till att konstruktio-
nen blåste ner i en kraftig storm kort där-

Vackert konstverk saknas

 konst.  Som fastighetsägare har Akade-
miska Hus ett ansvar att vårda och förvalta 
den konst som finns i våra byggnader. För 
att kunna utföra detta arbete på ett kor-
rekt sätt har vi ett nära samarbete med Sta-
tens konstråd, vilket bland annat innebär att 
samtliga restaureringar av konstverk måste 
genomföras med deras godkännande och 
under deras översyn. 

Sedan 2011 driver Statens konstråd med 
stöd av riksantikvarieämbetet ett forsk-
ningsprojekt om offentlig konst som kultur-
arv. Projektet genomförs i samarbete med 
Institutionen för kulturvård vid Göteborgs 
universitet, Konstvetenskapliga institutio-

nen vid Uppsala universitet och Skissernas 
museum i Lund. Målsättningen är att utar-
beta förslag på hur förutsättningarna för 
långsiktigt bevarande av byggnadsanknu-
ten konst kan stärkas. Projektet tar hänsyn 
till all offentlig konst över hela landet och 
förväntas vara klart under 2013. 

Inom ramen för forskningsprojektet har 
Statens konstråd och Akademiska Hus ini-
tierat en ansökan till Länsstyrelsen i Skåne 
om kulturmiljövårdsbidrag för återställan-
de av Arne Jones skulptur Vertikal kompo-
sition. Syftet är att pröva om den offentliga 
konsten från 1900-talet idag kan innefattas 
av kulturmiljövårdsbidrag, på samma villkor 

som andra äldre konstnärliga verk och kul-
turmiljöer. 

Akademiska Hus inväntar nu resultatet 
av ansökan som kommer att redovisas i Sta-
tens konstråds slutrapport tillsammans med 
nya riktlinjer för hur offentlig konst ska vår-
das och förvaltas. Innan det arbetet är klart 
kommer Akademiska Hus inte att påbörja 
en restaurering av ett enskilt konstobjekt. 
Därefter är vår förhoppning, precis som Lars 
Malms, att konstverket av Arne Jones ska 
kunna återplaceras utanför Fysiologen.

john erik persson
FASTIGHETSCHEF AKADEMISKA HUS 

rEGIOn SyD

efter. Konstverket har sedan legat i delar i 
ett förråd hos Akademiska Hus på Ole rö-
mers väg. Efter påstötning lät fastighetsche-
fen i ett brev till mig 2013-01-28 meddela 
att ”Akademiska Hus prövar nu tillsammans 
med Statens Konstråd möjligheten att söka 
medel för förvaltning eller snarare de anti-
kvariska merkostnader förvaltningen inne-
bär hos Länsstyrelsen.”  
     En restaurering och uppsättning har tidi-
gare bedömts kosta ca 300.000 kr. Även om 
det skulle kosta en halv miljon, vilket idag 
kanske är rimligare, så skulle nog Akademis-
ka Hus själv kunna klara den kostnaden om 
inte nämnda medelsansökning snarast ger 
resultat. Inte bara vi som en gång arbetat på 
Fysiologen utan säkerligen många andra vill 
nog gärna se detta, ett av Arne Jones bästa 
konstverk, så snart som möjligt åter på plats.  

Lars maLm
PrOF.EM. Saknad: Arne Jones Vertikal komposition.

Vi väntar på besked om kulturvårdsbidrag
AKADEMISKA HUS SVArAr:
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Skandaler ställs ut på UB
utställning. watergateaffär och 
rumpchock som uttryck för att visa 
att uB är mer än bara böcker. det 
och mycket annat vill studenterna 
Linnéa hansson, hannah fredriks-
son och maria olofsson, som ar-
rangerar utställningen skandal på 
uB, förmedla. 

Utställningen, Skandal på UB!, invigs i bör-
jan av maj och fortsätter till november. Allt 
från reklam- och kändisskandaler till den 
”svenska synden” får plats på utställningen 
som visas på UBs entréplan.

Det är första gången det anordnas en ut-
ställning på entréplanet. En plattform som 
för mycket gott med sig, men som även kan 
innebära en del problem.

– Vi har mer plats att arbeta på vilket är 
en fördel. Samtidigt har vi blivit tvungna att 
tänka om en hel del gällande framförandet. 
Tidigare hade vi tänkt använda oss av mont-
rar, men det går inte på entréplan. Därför 
har vi försökt hitta nya kreativa vägar för att 
nå ut, säger Linnéa Hansson

Ett försök till detta är att bemöta besö-
karna mer interaktivt. 

– Vi kommer att hänga upp en lina mel-
lan två pelare där besökarna kan sätta upp 

paneldebatt. Den 12 juni arrangerar 
Lunds universitet en paneldebatt om 
storskaliga forskningsanläggningar, i 
ljuset av satsningarna på MAX IV och 
ESS. Syftet är att diskutera hur samhäl-
let ska få nytta av den kompetens, de 
nätverk och den tekniska utveckling 
som byggs upp i och kring forsknings-
anläggningar. Andra aspekter som tas 
upp är hur forskningsfinansieringen 
ska fördelas – dels mellan olika forsk-
ningsområden, dels mellan grund-
forskning och tillämpad forskning.

I paneldebatten deltar Lars Lei-
jonborg, Allan Larsson, Mats Ben-
ner, Forskningspolitiska institutet, 
Christoph Quitmann, direktör vid 
MAX IV-laboratoriet, samt Ulrika 
Björkstén, chef för Vetenskapsradion. 
Vetenskapsjournalisten Peter Sylwan 
kommer att leda diskussionen. Lokal: 
Stora Salen, AF-borgen. Tid: kl 19.00.

Paneldebatten har fått titeln 
”Large scale facilities, magnificent 
toys, spectacular results” och hålls på 
engelska. Evenemanget är öppet för 
både universitetsanställda och allmän-
heten. Debatten ingår i programmet 
för Nordiska fysikdagarna, som i år 
arrangeras 12–14 juni av Fysiska insti-
tutionen vid Lunds universitet.

egna exempel på skandaler och berätta vad 
de tänker på när de hör ordet skandal. Ut-
över detta finns ett moment som heter ”Gis-
sa skandalen!” där vi har plockat bort ord 
från skandalrubriker. Här ska besökarna på 
egen hand försöka lista ut vilken skandal 
som det syftas på, säger Hannah Fredriks-
son.

skandaLer upprÖr och diskuteras stän-
digt. Därför har det varit extra viktigt för 
arrangörerna att bemöta ämnet på ett mer 
lättsamt sätt.

– Det finns många exempel på när skan-
daler kan vara underhållande och det vill vi 
lyfta fram. Jag tror att utställningen vinner 
på att den innehåller inslag av humor, säger 
Maria Olofsson.    

Hannah, Maria och Linnéa studerar alla 
sista terminen på ABM-mastern med inrikt-
ning museologi och de arrangerar utställ-
ningen samtidigt som de skriver masterupp-
satsen.  

– Det är stressigt men samtidigt oerhört 
roligt. Vi vill fortsätta att arbeta med utställ-
ningar och det här är en riktigt bra erfaren-
het, säger de.  

text & foto: fredrik BrÖndum

på gång.

Hannah Fredriksson, Linnéa Hansson och Malin Olofsson fick i uppdrag av UB att anordna ut-
ställningen och de är väldigt nöjda med resultatet.

paneldebatt 
om storskaliga 
forskningsanläggningar

Skiss över de framtida MAX IV och ESS.



LUM nr 4 | 2013     43

mässa. kreativt nytänkande och 
nyskapande i köket är viktiga ingre-
dienser för att främja studenters 
matvanor.

 så tänker mattias kroon, pro-
jektassistent på Lu open, och syftar 
på den kommande matmässan. 

Fredagen den 3 maj är LU Open med och 
arrangerar en matmässa för studenter och 
anställda. Deltar gör ett trettiotal utställare 
för att bidra med inspiration och smakprov.    

– Målet med mässan är att besökarna 
ska gå härifrån med nya idéer att använda 
sig av i matlagningen. Vi vill ge studenter 
verktygen till att laga riktigt bra mat och ge 
dem modet att våga prova på nya saker i 
köket trots deras smala budget, säger Mat-
tias Kroon. 

I övrigt blir besökarna bjudna på stand-

malmö-symposium 
om biomarkörer 
för hjärtsjukdomar
symposium. Malmö är platsen för ett 
symposium om biomarkörer i samband 
med hjärt-kärlsjukdomar i juni. Sympo-
siet äger rum i anslutning till ett stort 
symposium i Milano anordnat av ESH, 
European Society of Hypertension.

Intresset för biomarkörer i det här 
sammanhanget har vuxit på senare år 
i takt med nya forskningsfynd inom 
bl.a. genetik och medicinsk bildteknik. 
Flera LU-forskare står som talare vid 
symposiet: Anders Rosengren talar om 
biomarkörer i samband med diabetes, 
Marju Orho-Melander om gener och 
miljö, Lennart Minthon om biomarkörer 
för demens, Olle Melander om biomar-
körer från blodet i samband med hjärt-
kärlsjukdomar och Peter M Nilsson om 
nya riktlinjer för förebyggande arbete 
mot hjärt-kärlsjukdomar. De två senare 
är också arrangörer för programmet i 
Malmö.

up, mattävling och föreläsningar. En delta-
gare är Charlotte Erlanson-Albertsson, pro-
fessor i medicinsk och fysiologisk kemi. Hon 
ska föreläsa om hur vi bör äta för att hålla 
hjärnan i form. 

– Jag kommer att förklara effekterna av 
vårt ätande och hur det påverkar hjärnan. 
Till exempel varför vi bör undvika socker och 

småätande, men att vi gärna får ta en bit 
mörk choklad till kaffet, säger Charlotte Er-
lanson-Albertsson. 

Det är första gången LU Open anord-
nar ett projekt i den här stilen, men Mattias 
Kroon hoppas att det bara är början.  

– Vi har inspirerats av Kemicentrums mat- 
och molekylmässa från 2011. Samtidigt vill 
vi att mässan ska fungera mer på studenter-
nas villkor, säger Mattias Kroon och lovar att 
ta ut svängarna än mer om det blir ytterli-
gare en matmässa.

Invigningen av mässan är klockan tolv 
och hålls i Alfa 2-byggnaden på Scheelevä-
gen 15A, nära Ekonomihögskolan. 

fredrik BrÖndum

Fotnot: Matmässan anordnas av LU Open, 
studentföreningen FENA, receptsidan Cook’n 
Smile, Livsmedelsverket, och Ideon AB.

Matmässa vill inspirera studenter

Charlotte 
Erlanson-
Albertsson 
pratar om  hur 
mat påverkar 
hjärnan. 
foto: mikael 
risedal

2013 års stipendier och konferensbidrag från 

Anvisningar för ansökan finns nu på vår hemsida: 

www.sol.lu.se/forskning/stipendier 

Beslut om tilldelning sker i juni 2013.

The Birgit Rausing Language Programme

Öppettider vardagar 9-12, 13-16 • Byggnad 401 • telefon 046-5901510

Prototypverkstaden har en stor erfarenhet av produktionsteknik i mekaniska 
verkstäder genom våra duktiga medarbetare Mats Grip och Jan-Erik Falck 
med bakgrund i universitet och industri. Vi hjälper till med att dimensio-
nera och optimera din produkt genom att välja ut bästa material och rätt 
produktionsmetod.

Tillverkning • Service • Reparation • Elektronik • Laboratorieglas
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3 maj Cook eat ´n smile matmässa. Dagen 
ebjuder massvis med inspiration och smak-
prover från över 30 olika utställare och är fylld 
med spännande event och matnyttiga föreläs-
ningar från universitetet. Info: www.cooknsmi-
le.com/matmassa eller kontakta mer.anders-
son@gmail.com  Kl 11.00– 9.00 Ideon Alfa 2, 
Scheelevägen 15 A, Lund.

3 maj fredagsseminarium i biologi 
med Petri Ala-Laurila som föreläser om ”see-
ing in the dark: the neural mechanism 
of dim light sensitivity in primates”. Kl 
13.00–14.00 Blå hallen, Ekologihuset, Sölve-
gatan 37, Lund.

5 maj föredrag ”parsifal i Lunds dom-
kyrka. före eller efter sin tid?”, Anders 
Jarlert, professor i kyrkohistoria vid Lunds uni-
versitet. Kl 15.00 – 16.00 Hörsalen, Palaestra 
& Odeum, Lund. Info: nils.rosengren@odeum.
lu.se

7 maj sasnet seminar with Krish-
nan Srinivasan on Europe and Emerging Asia. 
Kl13.15–15.00 Palaestra övre, Universitetsplat-
sen, Lund. Info: Jonathan.Stoltz@sasnet.lu.se

7 maj seminarium. Beskattning av fö-
retag – överväganden i företagsskatte-
kommittén. Ett seminarium med Åsa Hansson, 
nationalekonom och ledamot i Företagsskatte-
kommittén. Kl 16.15–17.30 i Sessionsrummet, 
Juridiska fakulteten, Lund. Info och anmälan 
(senast 3  maj) maila gslu@ehl.lu.se

7 maj seminarium. ”vad kan man säga 
om framtiden?” IVA Syd i samarrangemang 
med Lunds universitet. Klas Eklund, senioreko-
nomi SEB och adjungerad professor vid Lunds 
universitet, har varit medlem i regeringens 
framtidskommission, med uppgift att försöka 
analysera Sveriges långsiktiga utmaningar. Han 
berättar dels om kommissionens arbete, dels 
om sin syn på vad vi mer allmänt kan säga om 
framtiden – varför blir prognoser fel? Varför 
måste vi ändå försöka göra dem? Kl 17.30–
19.00, universitetshuset, sal 206, Paradisgatan 
2, Lund. Anmälan och info: Ulla.Svantesson@
iva.se, 08-7912993.

7 maj Lunds filosoficirkel. Ingmari Da-
nielsson Malmros: ”den mörknande fram-
tid är vår” och andra berättelser om varför 
det gick som det gick och blir som det blir”. Kl 
19.30–21.00 Palaestra, Lund.

8 maj Booktalks: vad är egentligen 
strategi?”. Strategiprofessorerna Lars Bengts-
son och Thomas Kalling reder ut begreppen 
för vad en strategi är, ska göra och hur den 
bäst implementeras. Kl 13.00–15.00 rhen-
manssalen, Alfa 2, Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet.

8 maj forskningsseminarium. ”Stu-
dent life in a transforming post-conflict socie-

på gång.

Mötesplats!
Hos oss är det lätt att mötas, samla tankarna och 
fatta kloka beslut. Till din hjälp har du goda luncher 
och middagar, vacker miljö och behagligt boende. 
Varmt välkommen!

Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se

Konferenspris! 

fr. 585 sek 

/person

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferens- 
centret mitt i natursköna Skåne. 

Vi har nio moderna konferenssalar, 
med senaste teknik. Nyrenoverat bo-
ende och en restaurang med menyer 
enligt god skånsk tradition.

Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se 

www.afborgen.se | 046-38 49 05 | bokning@afborgen.se

FEST OCH MÖTE
I HJÄRTAT AV LUND

Bröllop, disputationsfester, kongresser, konferenser 
från 2 till 750 personer... 

Förlägg dina viktigaste arrangemang till Lunds hjärta!
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ty – Higher education in the Kurdish region 
in Iraq, Katrine Scott and ”Kemalism, femi-
nism, and the ”woman question”: Kemalist 
women´s activism  in contemporary Turkey”, 
Selin Cagatay. Kl 13.15–15.15 Centrum för ge-
nusvetenskap, rum 221, Allhelgona kyrkogata 
14 M, Lund. Info: irene.pelayo@genos.lu.se

13 maj seminarium. urban visions and 
Challenges – sustainable Buildings. Visions 
of buildings of tomorrow – how will we con-
struct houses in 2050? Pathway for sustaina-
ble buildings – how do we make change hap-
pen? Kl 8.30 – 15.30. Main University Building, 
Lund. Information nora.smedby@iiiee.se 

14 maj Lunds filosoficirkel. Antje Jack-
elén: ”apokalyptik och eskatolog i natur-
vetenskalig och teologisk belysning”. Kl 
19.30 – 21.00 Palaestra, Lund.

15 maj föredrag. LuCas breakfast 
seminar. Per runesson, Dept. of Computer 
Science,  and  Stefan Larsson, Lund Univer-
sity Internet Institute, presents ”Prospects 
and challenges in the Digital Society”. Info: /
www.lth.se/programvaruportalen/kalendari-
um/lucas_2013/2013_05_15 Kl  9.00 – 12.00 
E:2116, E-huset, LTH, Lund.

disputationer.

3 maj 

Lena hohenschwert i företagsekonomi: 
”Making B2B sales interactions valuable – A 
social and symbolic perspetive”. Kl 13.00 i 
EC3:210, Holger  Crafoords Ekonomicentrum, 
Lund. 

nils gustafsson i statsvetenskap: ”Leet-
ocracy. Political participation, social network 
sites and inequality”. Kl 10.00 Stora hörsalen, 
Ingvar Kamprads designcentrum, Sölvegatan 
26, Lund. 

violeta sànchez nogué i teknisk mik-
robiologi: ”Industrial challenges for Saccha-
romyces cerevisiae during ethanolic fermen-
tation of lignocellulosic biomass”. Kl 10.30 i 
hörsal C, Kemicentrum, Lund. 

martina kalle i biomedicin med inrikt-
ning experimentell dermatologi och ve-
nereologi: ”Targeting bacterial infections 
by using immunomodulatory host defence 
peptides and proteins”. Kl 9.00 Segerfalksa-
len, Wallenberg neurocentrum, Sölvegatan 
17, Lund. 

katarzyna maria sitnik i biomedicin 
med inriktning immunologi: ”Phenotypic 

15 maj Critical disability studies semi-
nar. ”trans” bodies in trans”, Emmi Vähä-
passi, Turku university. Emmi is a Ph.D-student 
at Turku university. Info: Jens.rydstrom@ge-
nus.lu.se. Kl 13.15–15.00 Centrum för Genus-
vetenskap, rum 221, Allhelgona Kyrkogata 14 
M, Lund.

16–17 maj european entrepreneurship 
education award + workshop 2013. Info: 
www.entrepreneur.lu.se/en/eeew2013. Plats: 
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, EHL. 
Kontakt: ras@fek.lu.se

18 maj fascinerande växters dag i Bo-
taniska trädgården i Lund. Växter kan hjäl-
pa vår miljö. Inte bara som alternativ till fossila 
bränslen utan även som förnyelsebara mate-
rial. Under årets gröna tema ”Gröna material” 
visar vi hur växter kan hjälpa oss att hushålla 
med jordens resurser.Info: www.plantlink.se  
Kl 10.00–14.00 Botaniska trädgården, Lund.

21 maj seminarium. global gender 
matters workshop, Civil Society, Politics, and 
Opposion. Kl 10.15–15.00 på Kulturen i Lund. 
Info Irene.Pelayo@genus.lu.se

21 maj Lunds filosoficirkel. Johan 
Stenfeldt, ”mellan utopisk förväntan och 

and functional analysis of the mesenchumal 
stromal cell compartment in the thymus”. Kl 
13.00 i Belfragesalen, MBC D 15, Klinikgatan 
32, Lund. 

Charlotta nilsson i klinisk medicin med 
inriktning diabetologi: ”Gestational diabe-
tes melitus – future risk for mother and child”. 
Kl 13.15, Segerfalksalen, Wallenberg neuro-
centrum, Sölvegatan 17, Lund. 

11 maj 

miranda Landen i litteraturvetenskap: 
”Och nu börjar historien. Hjalmar Söderbergs 
novellkonst”. Kl 10.15 i hörsalen, Språk- och 
litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund.

17 maj 

madeleine selvander i klinisk medicin 
med inriktning oftalmologi: ”Validity and 
usability of a virtual reality intraocular surgical 
simulator”. Kl 13.00 i Lilla aulan, Medicinskt 
forskningscentrum, Jan Waldenströms gata 5, 
ing 59, Skånes universitetssjukhus, Malmö. 

Disputationer som ägt rum:

johanna Bergqvist i historisk arkeologi: 
”Läkare och läkande. Läkekonstens professio-
nalisering i Sverige under medeltid och renäs-
sans”. Kl 10.15 i sal 206, universitetshuset, Pa-
radisgatan 2, Lund. 

mahmood sabooni i fysik: ”Efficent 
quantum memories based on spectral enigee-
ring of rare-earth-ion-doped solids”. 

patrick Borgqvist i förbränningsmoto-
rer: ”The low load limit of gasoline partially 
premixed combustion (PPC) – experiments in a 
light duty diesel engine”. 

Cecilia fernbrant i folkhälsovetenskap 
med inriktning socialmedicin: ”Violence 
against foreign-born women in Sweden”. 

maria andrada hamed i klinisk medicin 
med inrikning obstetrik och gynekologi: 
”Female urinary incontinence. A study on he-
redity, urodymanic and hormonal factors and 
the evaluation of a novel surgical technique”. 

ola Borgquist i klinisk kirurgi: ”nega-
tive pressure wound therapy. Therapy settings 
and biological effects in peripheral wounds”. 

Linn antberg i immunteknologi: 

dystopisk erfarenhet. ett perspektiv på 
svensk idédebatt under efterverknings-
tiden”. Kl 19.30–21.00 Palaestra, Lund.

27 maj konferens. sweConsnet 
workshop 2013. Info: www.lth.se/index.
php?id=70383 Plats: E:1406, Ole römers väg 
3, Lund. Kontakt: Jonas.Wisbrant@cs.lth.se

31 maj. doktorspromotion. Processio-
nen lämnar universitetshuset kl 12.00.

4 juni seminarium. Booktalks:” grek-
landskrisen – ett historiskt perspektiv”. 
Carl-Hampus Lyttkens, professor i national-
ekonomi. Kl 15.00 – 17.00 EC 1:138, Holger 
Crafoords Ekonomicentrum, Tycko Brahes väg 
1, Lund.

12 juni konferens. ninth scandinavian 
sCm day. Info: http://snescm.cs.lth.se/Com-
mon/SCM-day-13/, Jonas.Wisbrant@cs.lth.se.  
Plats: E:1406, Ole römers väg 3, Lund.

19–20 juni konferens. greit 2013 – 
Europas största konferens för skatterätt. Te-
mat för 2013 års upplaga är ”Principles of law: 
Function, Status and Impact in EU tax law”. 
Info: www.greit-tax.eu/ Plats: Juridiska fakul-
teten, Pufendorfsalen, Lilla Gråbrödersgatan 
4, Lund.

t
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hänt.

sök till lupod!
Lunds universitets postdoktorsprogram 
(luPOD) är ett utvecklingsprogram för 
forskare och lärare med postdoktoral an-
ställning vid Lunds universitet. Syftet med 
programmet är att stödja deltagarna i de-
ras personliga och professionella utveck-
ling, såväl inom som utanför akademien. 
LuPOD startar i augusti 2013 och avslu-
tas i maj 2014. Sista ansökningsdag är 17 
maj. För mer information se www.lu.se/
kompetensutveckling – se utbud och an-
mäl dig.

 ”Dissection of breast cancer – via cells and 
organelles to pathways”. 

mattias Callreus i ortopedi: ”Peak 
bone mass, lifestyle factors and birth 
weight: A study of 25-years old women”. 

kristian kallberg i tillämpad biokemi: 
”Multimodal interaction chromatography 
for investigation and separation of proteins”. 

ola svejme i klinisk medicin med in-
riktning ortopedi: ”risk factors for bone 
fragility and fracture in postmenopausal 
women”. 

Lousie Cornmark i laboratoriemedi-
cin med inriktning tumörcellsbiologi: 
”roles of protein kinase C in cell death and 
breast cancer”.  

jonatan Leffler i ämnet laboratorie-
medicin med inriktning medicinsk pro-
teinkemi: ”Complement in autoimmunity – 
the importance of clearing waste”. 

Louise walther sturesson i klinisk 
medicin med inriktning anestesiologi 
och intensivvård: ”Gas exchange with a 
reflection system for inhalational anaesthe-
sia”. 

michael ringborn i klinisk medicin 
med inriktning kardiologi: ”Ventricular 
depolarization in ischemic heart disease. Va-
lue of electrocardiography in assessment 
of severity and extent of acute myocardial 
ischemia”. 

Cecilia areberg i vårdvetenskap med 
inriktning arbetsterapi: ”Individual pla-
cement and support (IPS) for persons with 
severe mental illness – outcomes of a rando-
mised controlled trial in Sweden”.

doktorand i analytisk kemi med inrikt-
ning mot kemometri/metabolomik. 
ref nr nPA 2013/217, ans 3 maj. Info 046-
2228139.

LandsBygdsansLag. 
henrik smith, professor 
i biodiversitet, har bevil-
jats anslag på drygt fem 
miljoner kronor från For-
mas inom ramen för det 
europeiska forskningsnät-
verket rUrAGrI. Lunda-
projektet  handlar om 
landsbygdsutveckling ge-

nom styrning av det multifunktionella jordbru-
kets markanvändning.
 
prisade avhandLingar. Anna-Greta Cra-
foords stiftelse har delat ut pris för bästa medi-
cinska avhandling under 2012. Priset delas mel-
lan michael Carlsson, som skrivit om en sorts 
serumproteiner som möjliga biomarkörer, och 
Christian Lood, som skrivit om sjukdomen 
SLE, systemisk lupus erythematosus. 

kungLigt. Cecilia akselsson, forskare vid 
Institutionen för naturgeografi och ekosystem-
vetenskap, har tilldelats ett stipendium ur Stif-
telsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för 
vetenskap, teknik och miljö. Pengarna får hon 
för forskning rörande ett miljövänligt och lång-
siktigt hållbart bruk av Sveriges skogar. Sum-
man är 85.000 kronor och stipendiet delas ut 
vid en mottagning på Kungliga slottet 27 maj.

BeLÖning. sofia feltzing, professor vid In-
stitutionen för astronomi och teoretisk fysik, 
har fått pris av Kungliga Vetenskapsakade-
mien. Hon får priset för sina ”spektroskopiska 
och fotometriska studier som avgörande bi-
dragit till en djupare förståelse för utveckling-
en hos Vintergatan och dess omkringliggande 
galaxer”. Priset heter Strömer-Ferrnerska belö-
ningen 2013.

tjänster.

Henrik Smith.

Den 22 april hölls den första upplagan av TEDx Lund Uni-
versity på Skissernas museum, med en rad föredrag på 
max 18 minuter enligt TED-konceptet. Talarna var en 
blandning av forskare, författare, entreprenörer och jour-
nalister som pratade under rubriken ”Perspectives”. Se de 
filmade föredragen på www.tedxlunduniversity.com

innovation in mind – rabatt på konferenssavgiften
Femårsjubilerande innovationskonferensen Innovation in Mind den 18–20 september har 
temat ”What´s next?” och ska fånga viktiga trender och förändringar som påverkar vårt 
sätt att arbeta, organisera oss och interagera med vår omvärld. Förutom ett tiotal interna-
tionella talare, blir det inte mindre än 25 så kallade breakout sessions – workshops, forum 
och rundabordsdiskussioner – längs de fem spåren Society, Body, Strategy, Technology och 
Finance. Den som anmäler sig före den 1 juni får en rejäl rabatt på konferensavgiften. Mer 
information och anmälan på www.innovationinmind.se

se tedx Lund university på nätet

Manvendra Singh Gohil 
talade på TEDx. 
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 Intensiv dansk for svenskere! 
24 – 28 juni 2013

Kursen är kostnadsfri och hålls i Köpenhamn veckan efter midsommar.
Varmt välkommen med din ansökan! 

www.lu.se/danmarksstudier

Centrum för Danmarksstudier
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LUIS – LUnd UnIverSIty InnovatIon SyStem

THE LINK BETWEEN ACADEMIA AND BUSINESS

LUIS hjälper forskare vid Lunds universitet 
att utveckla affärsidéer baserade 
på forskningsresultat. 

Vårt uppdrag är att öka tillväxten och 
göra forskningen tillgänglig i samhället. 

Nyfiken? Läs mer på:
www.luis.lu.se

Har du en idé? 
Vi Hjälper dig att 
förVerkliga den.



posttidning B

Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
www.lu.se

Hallå Ingela Johansson...
...lektor i spanska, vars avhandling om 
indianska kvinnor i fem latinamerikanska 
romaner är den mest lästa skriften i 
 universitetets databas LUP.

Över 11.000 nedladdningar
– hur gick det till?
– Det förstår jag faktiskt inte själv! Den 
började tydligen laddas ner i stor skala 
redan 2008, när avhandlingen las ut på 
nätet. Själv visste jag inte om detta förrän 
i höstas, då vår bibliotekarie berättade att 
den hamnat i topp i LUPs statistik. 

vad heter din avhandling?
– Den heter ”El personaje femenino de 
la novela indigenista” och handlar om 
de kvinnliga romanfigurerna i fem latin-
amerikanska verk från slutet av 1800-ta-
let till slutet av 1950-talet. Verken tillhör 
”indigenista”-genren och handlar alltså 
om indianbefolkningen och dess pro-
blem. Just de kvinnliga personerna i dessa 
romaner hade det skrivits mycket lite om.

varifrån har nedladdningarna 
gjorts?
– De flesta kommer från Peru, och där-
näst Ecuador och Colombia. USA kom-
mer på sjätte plats och Sverige först på 
elfte plats. ”Indigenista”-romanernas 
ämne känns inte så heta här i landet, 
men de är tydligen fortfarande aktuel-
la i Latinamerika och i USA. I USA finns 
det ju nu många universitetsforskare och 

väldigt många studenter med latinameri-
kansk bakgrund.

men ändå – hela 11 000 nedladd-
ningar...?
– De fem romaner jag skriver om är myck-
et kända inom den latinamerikanska litte-
raturen. Jorge Icazas bok Huasipungo till 
exempel, om de indianfamiljer som levde 
som livegna på storgodsen, anses som en 
klassiker. Därför är det nog många gym-
nasieklasser och universitetsstudenter 
som får i uppgift att skriva om denna el-
ler de andra böcker som jag tagit upp. när 
de då googlar för att hitta bakgrundsma-
terial kommer de fram till min avhandling. 
Jag gissar att det kan vara en förklaring 
till den höga siffran.

om du disputerat innan internet 
och fri nätpublicering fanns, hur 
hade din avhandling spridits då?

– Vi hade ju skickat pliktexemplar till 
de svenska biblioteken. Och så hade jag 
skickat några exemplar till kollegor utom-
lands, och gett bort en del här inom insti-
tutionen. Men mer hade det väl inte blivit...

ingeLa BjÖrCk

Lups tio i topp
Listan över de mest nedladdade 
forskningspublikationerna i LUP, 
Lunds Universitets Publikationer, är 
ämnesmässigt mycket blandad. Här 
ryms allt från våtrum till tumörer och 
Shakespearesonetter.

Efter Ingela Johanssons avhand-
ling från Avdelningen för spanska, 
som den 8 april hade 11.364 nedladd-
ningar, kommer en text från Förpack-
ningslogistik om en Ikea-studie med 
över 7.600 nedladdningar. ”Tätskikt 
i våtrum” från Byggnadsfysik är tätt 
i hälarna med drygt 7.400 nedladd-
ningar.

På platserna fyra och fem, med 
nära 6.000 resp. nära 5.000 ned-
laddningar, kommer publikationer 
från Socialhögskolan och Sociologen 
om begreppet Kasam (”känsla av 
sammanhang”) resp sociologi. En 
text från Teaterhögskolan om en 
Shakespeare-sonett ligger sexa med 
4.400 nedladdningar, och en text om 
Ciceros metaforer från Latin är sjua 
med drygt 4.000 nedladdningar.

På åttonde, nionde och tionde 
plats med nära 4.000 nedladdningar 
vardera ligger texter från Diagnostisk 
radiologi, Elektro- och informations-
teknik och Omvårdnad om osteo-
sarkom, radiokommunikation resp. 
diskriminering av psykiskt sjuka.


