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För första gången visas delar av 
Lunds universitets konstsam-
ling. Den främsta målgruppen 
är anställda och studenter – men 
även den intresserade allmänheten. 
Utställningen som fått namnet 
”Skiftande landskap” hänger på 
Skissernas museum och det är en 
nöjd museichef som visar runt i 
de fyra stora rummen på andra 
våningen. 

– Det finns inga mer mättade och betydel-
sebärande landskapsmålningar än de Ger-
hard nordström gjort, säger Patrick Am-
sellem och förklarar att det är därför som 
utställningen både inleds och avslutas med 
nordströms verk.

Det är en liten tavla ”Eroderat landskap” 
av Gerhard nordström som inleder i första 
rummet. Och den som kan sin nordström 
vet att det alltid är något som stör i hans 
landskap varför det första rummet är vigt 
åt stridslandskap. Här hänger även andra 
svenska storheter som GAn, C.O. Hulthén 
och John Wipp. Den fjärde väggen här bju-
der lite överraskandes på holländska stille-
ben från 1600-talet.

– Universitetets konstsamling domineras 
av svenskt 1800- och 1900-talsmåleri och 
holländskt 1600-tal, säger Patrick Amsel-
lem och berättar att målningarna här är s.k. 
vanitas-stilleben, en genre som handlar om 
livets förgänglighet och därför passar bra 
ihop med stridslandskapen.

i det andra rummet hänger de lyriska och 
poetiska landskapen. Här finns utställning-
ens yngsta konstnär, niki Cervin, represen-
terad, med en av sina molntavlor. Här häng-

Universitetets 
konstskatt 
visas upp

  3

t

Museichef Patrick Amsellem med 
det stora porträttgalleriet  innan 
det hängdes upp på väggen. 
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t er också ett stort bäck- och skogslandskap 
av Ulf Trotzig och två vackra C F Hill-mål-
ningar. Sven x:et Erixson har nästan fått en 
hel vägg till sitt stadslandskap (Stockholm) 
och ett nonfigurativt poetiskt verk av Len-
nart rhode avslutar den lyriska och poetiska 
delen av utställningen.

Det tredje rummet känns som en alldeles 
egen utställning. Här hänger porträtt från 
tak till golv. Måhända ett porträttlandskap…

– Dessa porträtt blir en karta över Lunds 
universitets historia, säger Patrick Amsel-
lem. Här finns viktiga professorer och rek-
torer, från Samuel Pufendorf till Carl Adolph 
Agardh och Philip Sandblom – och andra 
som betytt mycket för universitetet.

På väggen mitt emot det stora porträtt-
galleriet hänger ett antal ansiktslösa mål-
ningar.

Och så den magnifika avslutningen i fjär-
de rummet med det stora fönstret ut mot 
UB-parken, med tre av Gerhard nordströms 
nära nog väggtäckande verk – som aldrig vi-
sats på detta sättet tidigare.

en deL av utstäLLningens drygt 60 verk 
hänger vanligtvis i Biskopshuset, och något 
i Universitetshuset.

– Men långt från alla anställda och stu-
denter är ju där så det känns bra att få visa 
upp verken även för dem, säger Patrick Am-
sellem och berättar att inträdet för anställda 
är fritt till hela museet under just den här 
utställningen.

Den pågår till den 2 augusti och blir den 
sista innan museet stänger för om- och till-
byggnad. 

Då återbördas verken till sina platser – 
men Patrick Amsellem hade gärna sett mo-
dernare magasin som skyddar bättre än de 
nuvarande gör. Han konstaterar att näs-
tan alla tavlor var mycket dammiga när de 
togs fram, och att det är en stor konstskatt 
värd den bästa omvårdnad och skötsel som 
Lunds universitet ruvar på.

text: maria Lindh
foto: gunnar menander

Överst: Julia Larsson, Christina Sverdrup, Henri-

ka van den Born på vernissage. mitten: Vernis-

sagebesökare i hatt. underst: Museichef Patrick 

Amsellem vid ett av Gerhard Nordströms verk. 
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Winstrup-projektet ekonomiskt säkrat
Intresset växer för Lunds universitets initiativtagare, 1600-talsbiskopen Peder 

Winstrup, vars mumifierade kropp nu undersöks med moderna metoder. Dona-
tioner har säkrat projektet som förutom undersökningarna omfattar en utställning 
och en bok.

Breddad rekrytering åter på dagordningen
regeringen har gått ut med ett upprop om att snedrekryteringen till hög-

skolan ska brytas. Vid LU har man jobbat med detta länge, bland annat genom 
”Flickor på Teknis”. Centralt har frågan dock varit död ett tag, men enskilda initiativ 
är igång. LUM följde med när ett gäng studenter besökte Stenkulaskolan i Malmö. 

Ät ordentligt när du hårdtränar!
Om man tränar mycket bör man inte vara så restriktiv med sitt ätande. Man 

kan tillåta sig snabba kolhydrater och äta godis. Det säger Åsa Tornberg, forskare 
och ansvarig för Health Sciences Lab, som kombinerar många olika typer av mät-
metoder och därför kan analysera livsstil och prestation på flera olika sätt. 

Fast fashion skyndar på modet
Ett par veckor från catwalk till butik – modet har aldrig haft snabbare 

omsättning än nu. Fenomenet kallas fast fashion och har en stor publik, inte minst 
de unga kvinnor som har stenkoll på alla nya plagg i butikerna. Emma Samsioe har 
forskat på fenomenet. 

Inget jobbprat på helgen
Olle Melander och Marju Orho-Melander tillhör universitetets mest pris- 

och anslagsbelönade forskare på det medicinska området. De är också gifta med 
varandra och har två barn. Hur får de vardagslivet att gå ihop? Och är de aldrig 
avundsjuka på varandra?

adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 
22100 Lund internpost: Hs 31 

e-post: lum@lu.se 

Lum på nätet: www.lum.lu.se

annonser: Tomat annonsbyrå, www.tomat.se 
tel 046-13 74 00/02, e-post PC: info@tomat.se 
e-post Mac: material@tomat.se

Prenumerationer: Anställda vid LU får LUM 
gratis. Enskilda abonnenter – 190 kr/9 nr. För 
prenumeration kontakta Eva Andersson: 046-
222 70 10, Eva.Andersson@rektor.lu.se

adressändring: Anställda anmäler ändringar 
till katalogansvariga vid institutionen (motsv). 
Övriga skickar ändringsuppgifter till LUM, 
gamla adressrutan bifogas.

tryck: Lenanders Grafiska i Kalmar

nästa Lum: Manusstopp 26 maj, utkommer  
12 juni.

issn: 1653-2295

omslag: Studenten ruaa Abbas besöker Sten-
kulaskolan i Malmö. Foto: Gunnar Menander

Lunds universitets magasin Lum utkom första 
gången 1968. det når i dag samtliga anställda 
och nästan lika många utanför universitetet. 
Lum har en upplaga på 14.000 exemplar och 
utkommer med 9 nummer per år.Lunds universitets magasin
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mumieundersÖkning. intresset för 
Peder Winstrups mumie fortsätter 
att växa. tack vare donationer är 
projektet nu säkrat, vilket ska-
par förutsättningar för såväl fler 
undersökningar som en kommande 
bok och utställning. det finns också 
goda förhoppningar om att krop-
pen kan återföras till Lunds dom-
kyrka.

– Vi kan konstatera att Winstrups mumie 
är en av de bäst bevarade kropparna från 
1600-talets Europa, med en informations-
potential väl i linje med Ötzi-ismannen eller 
egyptiska mumier, säger Per Karsten, pro-
jektledare och chef för Historiska museet.

Peder Winstrup och hans mumifierade 
kropp är intressant både som medicinskhis-
toriskt arkiv och som den historiske central-
gestalt han var och den roll han spelade i 

Stor donation säkrar 
Winstrup-projektet

Lund som mångårig biskop och initiativta-
gare till universitetet. Såväl kropp som klä-
der och växter i kistan är i ett väldigt bra 
skick, vilket skapar förutsättningar för om-
fattande och bred forskning. Samtidigt krä-
ver det pengar. Därför var det en lättnad när 
Crafoordska stiftelsen beviljade ett bidrag 
med 3,3 miljoner kronor. 

– Det är otroligt skönt. Vi behöver fort-
farande mer pengar, men tillsammans med 
ett antal andra donationer innebär det att 
projektet är säkrat med grundfinansiering 
till analyser och utställningen, säger Per Kar-
sten.

i ett fÖrsta steg har kistan med kroppen 
CT-scannats och osteologerna Caroline Ahl-
ström Arcini och Torbjörn Ahlström har med 
hjälp av röntgenläkare på sjukhuset kunnat 
upprätta en sjukjournal över Peder Win-
strup. resultaten visar bland annat att han 
led av artros, åderförkalkning och välfärds-
sjukdomar, liksom stora mängder gallstenar 
och svår karies. Dessutom visade röntgen en 
överraskande upptäckt.

– Vi hittade ett fem–sex månader gam-
malt foster väl gömt under Winstrups föt-
ter. En DnA-undersökning kommer att ska-
pa klarhet i om fostret har något släktskap 
med Winstrup eller inte, berättar Per Kar-
sten.

Undersökningen av kroppen visade att 

aktuellt.

Peder WinstruP 

Levde mellan 1605 och 1679.
Född i Köpenhamn och studerade i 
Tyskland innan han blev professor i 
filosofi vid Köpenhamns universitet 
och kort därefter hovpredikant och 
teologie doktor.

1638, knappt 33 år gammal, utsågs 
han till biskop i Lunds stift. Efter att 
Skånes blev svenskt 1658 adlades han. 
Han tog initiativet till bildandet av 

Lunds universitet.
2013 gjordes en 

förundersökning 
av Peder Winstrups 
kropp i Domkyrkans 
krypta och kroppen 
visade sig vara i ett 
mycket gott skick

Hösten 2014 flyt-
tades han från Domkyrkan för vidare 
undersökningar. 

Peder Winstrups mumie är bland de bäst bevarade kropparna från 1600-talets Europa. 
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internationeLLt samarbete. 
Ledningen för ett av kinas 
främsta cancersjukhus, tian-
jin medical university Cancer 
institute & hospital (tmuCih), 
besökte nyligen Lunds universi-
tet. här sammanstrålade de med 
forskare från Create health 
för att diskutera ett pågående 
samarbete inom pancreascancer 
(bukspottskörtelcancer). 

Under det senaste året har forskarna 
testat en egenutvecklad teknik för att 
tidigt spåra denna svårbotliga cancer-
form på kinesiska patienter. Samarbetet 
med kinesiska läkare och forskare har 
fallit mycket väl ut och en gemensam 
vetenskaplig artikel är på gång.

– Det här bygger på ett av Lunds uni-
versitets första life science-avtal med 
Kina, berättar Carl Borrebaeck, profes-
sor i immunteknologi vid LTH, och tilläg-
ger att ett liknande projekt inom ägg-
stockscancer planeras vid besöket.

Vinsten med att samarbeta med ett 
mycket stort och välorganiserat kine-

siskt sjukhus är inte endast att lunda-
forskarna får chans att testa sin teknik 
på stora patientgrupper. I och med att 
medicineringen i framtiden förmodli-
gen alltmer kommer att anpassas efter 
patientens genetiska förutsättningar 
(”personalized medicine”), får man ge-
nom globala samarbeten också chans 
att utröna om diagnostiken skiljer sig 
mellan kaukaser och asiater. I fallet med 
tidig diagnostik av pancreascancer ver-
kar inte detta spela någon roll. 

Sjukhuschefen från TMUCIH, Ping 
Wang, är också nöjd.

– Lunds universitet är världsberömt 
för sin innovativa, tvärvetenskapliga 
miljö. Dessutom underlättar det att 
samarbetet med andra aktörer i regi-
onen fungerar väl, säger han beröm-
mande och tillägger att han hoppas att 
samarbetet i framtiden också omfattar 
doktorand- och studentutbyten. 

Samarbetet startade efter att Invest 
in Skåne år 2012 initierade och plane-
rade besök på 16 olika cancersjukhus 
i Kina. 

text & foto: kristina Lindgärde

Cancerforskare från LU utökar 
samarbete med kinesiskt sjukhus

de inre organen finns kvar, vilket skapar uni-
ka möjligheter att lära sig mer om 1600-ta-
lets hälsovillkor. nu väntar analyser av hår-
strån, så långa att en spårämnesanalys kan 
avslöja Winstrups hälsotillstånd under hans 
tre sista levnadsår. Det ska även göras biop-
sier av vävnadsprover från de olika organen.

– En intressant sak är att se om det finns 
några inälvsparasiter. Om sådana finns be-
varade kan det säga mycket om det allmän-
na hälsotillståndet hos dåtidens Lundabor, 
säger Per Karsten.

från bÖrjan var det tänkt att kroppen 
skulle begravas på norra kyrkogården efter 
att undersökningarna var klara. Men efter-
som kroppen är så välbevarad och därmed 
är en internationell angelägenhet för medi-
cinhistoriskt arbete så har bland andra Per 
Karsten arbetat för att kroppen ska återbör-
das till Domkyrkan, och därmed finnas till-
gänglig för framtida forskning.

I skrivande stund är inga beslut fattade, 
men frågan utreds av domkyrkan. Under en 
pressträff i april sa den nuvarande biskopen 
Johan Tyrberg att han hoppas på ett posi-
tivt resultat.

– Utredningens uppdrag är att hitta en 
plats i kyrkan där vi kan placera honom, sä-
ger han.

text: jonas andersson
foto: gunnar menander

fotnot: Projektet har hittills fått bidrag från 
Crafoordska stiftelsen, Thora Ohlssons stif-
telse, Erik Philip Sörensens stiftelse samt 
Ebbe Kocks stiftelse.

1600-talsbiskopen Winstrup CT-scannas.

Carl Borrebaek till vänster med LU-kollegor och kinesiska samarbetspartners.
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LedarskaP. – var den chef du själv 
skulle vilja ha!

det rådet gav rektor torbjörn 
von schantz den grupp Lu-anställ-
da som deltagit i de interna ledar-
skapsprogrammen och som samlats 
till ett samtal med nye rektorn om 
chefs- och ledarskap.

Initiativet kom från sektionen Personal och 
ledarskapskonsult Matts Carlsson, ledde 
samtalet med Torbjörn von Schantz.

En fråga rektor fick var hur han tycker att 
ett gott ledarskap syns.

– Att man vill gå till sin chef och att man 
känner trygghet och tillit till ledningen, sva-
rade rektor. 

Som exempel på goda ledare nämnde 
han Allan Larsson.

– Han var den bäste styrelseordförande 
som jag har haft. Han lät alla komma till tals, 
uppmuntrade folk att framföra sina åsikter 
– även om han inte delade dem.

Torbjörn von Schantz var också impone-
rad över den, som han uttryckte, gigantiska 
satsning som Lunds universitet gjort på le-
darskapsutbildning. Han satte likhetstecken 
mellan gott ledarskap och god arbetsmiljö, 
och menade att det ökar kvaliteten på ar-
betsplatsen.

Av publikens frågor att döma finns det 
dock en hel del kvar att jobba med. Exem-
pelvis muren mellan den tekniskt/adminis-
trativa, TA-personalen, och forskarna/lärar-
na. Hur river man den?

– Ödmjukhet och respekt från de aka-
demiska ledarna gentemot TA-personalen, 
och där tror jag att vi har kommit en bit på 
väg, sa rektor.

Det trodde inte samtalsledaren Matts 
Carlsson som mött mycket TA-personal på 

sina ledarskapskurser. Men Torbjörn von 
Schantz pekade på att man gjort vissa för-
ändringar i riktning mot en kulturförändring 
som exempelvis släppt in all typ av personal 
i universitetskollegiet som då får vara med 
och rösta fram kandidater till ny universi-
tetsledning.

en annan fråga från publiken handlade 
om prefekter och tillsättningar av dem. Pro-
fession eller professionalism? Ska de rekry-
teras utifrån på allmänna chefsmeriter eller 
stöttas inifrån? Som en tidigare så tydlig före-
språkare för det akademiska ledarskapet var 
Torbjörn von Schantz nu lite försiktig och me-
nade att man för legitimitetens skull ska bör-
ja i de egna leden. Men går inte det får man 
kanske se sig om utanför den egna sfären.

– Det absolut viktigaste är att man gör 
ledaruppdraget roligt. Det ska kännas kul 
att vara delaktig och få påverka. Det bor-
de dock vara mer lönsamt ur ett karriärper-
spektiv och man bör se till att man har något 
att komma tillbaka till efter prefekttiden.

Han sa sig vara en vän av stora institu-

tioner och därmed ett starkt professionellt 
stöd.

– Det är viktigt att man som prefekt har 
ett så bra administrativt stöd så att man inte 
måste syssla med sådant som man inte kan. 
Det är annars lätt att drunkna i just det. 

torbjÖrn von sChantz blundade dock 
inte för svagheterna med det akademiska 
ledarskapet.

– Vi är dåliga på att fatta jobbiga beslut 
och surdegar tillåts växa. Så det är viktigt att 
våga ta rodret, ge positiv – och negativ om 
det behövs – feedback och se till att med-
arbetarna växer. 

Själv tillhör han dock inte den ledartypen 
som pekar med hela handen – utan han tror 
mer på att utveckla ledningsgrupper.

På frågan om vad man kan förbättra inom 
LU:s organisation svarade rektor att vissa de-
lar inom LU är dåligt ledda. Det finns också 
en del verksamheter som har dålig eller ingen 
koppling till övriga organisationen, menade 
han. Och på frågan om jämställdhet och möj-
lighet till kvotering var han inte alls omöjlig.

– Ja, varför inte kvotering? Kanske vi en-
bart ska kalla kvinnliga professorer ett tag, 
föreslog han och efterlyste tips för att lösa 
jämställdhetsfrågan.

Personaldirektör Ingrid Estrada-Magnus-
son undrade vad Torbjörn von Schantz hade 
med sig från sina tidigare erfarenheter när 
det gäller ledarskap. Den frågan ledde in ho-
nom på utbildning och undervisning.

– Att vara lärare och handledare är att 
vara ledare. Det finns mer pengar i forsk-
ningen men det är mer krävande att under-
visa. Och så länge vi har en så dåligt finansie-
rad grundutbildning så kommer inte svenska 
lärosäten att hamna i världsklass, sa han. 

maria Lindh

aktuellt.

Rektor Torbjörn von Schantz. 
foto: gunnar menander

rektor Torbjörn von Schantz om ledarskap:

– Det absolut viktigaste är 
att man gör ledaruppdraget roligt
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forskarutbiLdning. knäckande 
men inte konstruktiv kritik. det 
finns doktorander som vill hoppa 
av efter att ha lagt fram sin text på 
seminarium. eQ-11-projektet ”det 
goda seminariet” arbetar för att 
sprida medvetenhet om hur viktig 
en god seminariekultur är.

 
– Till mig kommer förkrossade doktorander. 
De har ofta fått hård kritik på sin vetenskap-
liga text på seminarier, men däremot ingen 
konstruktiv hjälp med hur de ska komma vi-
dare med sin avhandling, säger Aleksandra 
Popovic, doktorandombudsman vid Lunds 
universitet.

 många institutioner vittnar om att allt 
fler doktorander väljer bort att gå på högre 
seminarier. Tidsbrist, ett hårt diskussionskli-
mat, och att det inte upplevs som menings-
fullt är orsaker till att doktoranderna uteblir.

 – Vår yrkesidentitet bygger på att vi mås-
te kunna ta allvarlig kritik från kollegor. Det 
finns något svårt och spännande i det. Men 
bara hård kritik utan goda idéer om föränd-
ringar riskerar att sänka doktoranden, säger 
Marie Cronqvist, docent i historia och lektor 
i mediehistoria.

Tillsammans med Alexander Maurits, 
prefekt vid Centrum för teologi och reli-

gionsvetenskap, leder hon EQ11-projektet 
”Det goda seminariet” vid LU. De har be-
sökt många institutioner för att diskutera 
vad som får ett seminarium att lyfta och 
tvärtom. En god seminariemiljö är en förut-
sättning för en forskarutbildning med hög 
kvalité, även om seminarieverksamheten 
kan se väldigt olika ut på fakulteterna. Oli-
ka institutioner ser också helt olika styrkor 
och brister i sina högre seminarier.

men att seminarieLedaren är oerhört 
viktig för att sätta tonen i rummet är en tyd-
lig slutsats i projektet. Många doktorander 
sitter mycket ensamma och arbetar med sin 
avhandling. när det är dags för seminarium 
är det inte ovanligt att det blir känsloladdat, 
när doktoranden hungrar efter bekräftelse 
om att hen är på rätt väg.

– Seminarieledaren måste ha örnblick 
för alla i rummet, kunna skapa en positiv 
och konstruktiv stämning och undanröja de-
struktiva revirstrider. Idealt ska seminariet få 
både kunskaper och människor att växa, or-
det seminarium kommer från det latinska or-
det semen, som betyder just frö eller plan-
ta. Mer praktisk träning i att leda seminarier 
hade varit önskvärt, kanske under forskar-
handledningskursen, säger Marie Cronqvist.

Ibland upplevs seminarier som menings-
lösa av doktoranderna, om diskussionerna 

blir för snäva eller för breda. Även här har se-
minarieledarens en viktig uppgift: att knyta 
ihop trådarna så att det blir relevant för alla. 

Hur mycket plats man får ta på det hö-
gre seminariet påverkas också av vilket kön 
man har. En enkät inom humaniora och teo-
logi (2012) visade att kvinnliga doktorander 
upplevde att de varken fick ordet lika ofta 
eller fick prata lika länge som männen.

– Professorerna har inte alltid koll på 
maktstrukturerna i rummet, de behöver 
vara medvetna om sitt maktövertag över 
doktoranden. Seminarieledaren behöver 
också ha genusperspektivet med sig in i se-
minarierummet, säger Aleksandra Popovic.

otydLiga krav på vad man förväntas hin-
na med som doktorand leder till stress. Dok-
toranderna uppger ofta tidsbrist som ett 
skäl till att de inte på seminarier. 

– Stressade doktorander är mindre be-
nägna att vara lojala och gå på kollegornas 
seminarier. Då riskerar man att det blir tomt 
när man själv ska presentera sin forskning, 
säger Marie Cronqvist.

 Det är inte ovanligt att doktoranderna 
går oftare på seminarier i början av sin utbild-
ning, men inte tycker att de hinner i slutet.

– Det kan bli lite av att en blind leder 
en blind om nästan alla seminariedeltagare 
är nya doktorander. Universitetet bör ta sitt 
planeringsansvar på större allvar och förkla-
ra tydligare vad man förväntas hinna som 
doktorand och även när man ska göra olika 
saker i sin utbildning, som att gå på semina-
rier, säger Aleksandra Popovic.

text: jenny LoftruP
foto: gunnar menander

 
 

Knäckta doktorander 
undviker seminarier

Projektledaren 
för ”Det goda 
seminariet”, 
Marie Cronqvist, 
och doktorand-
ombudsman 
Aleksandra 
Popovic.
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soCioLogi. vid 90-års ålder är socio-
logen zygmunt bauman så nära en 
rockstjärna som man kan komma 
som akademiker. kön ringlade lång 
utanför Lux hörsal och besvikelsen 
var stor bland dem som hänvisades 
att se honom via videolänk i en 
intilliggande lokal.

– Han är den sociolog som betyder mest 
idag, säger Bo Isenberg som själv är sociolog 

Sociolog med
rockstjärnestatus 
gästade Lund

Gamla vänner lockade Bauman till LU
soCioLogi. de lämnade Polen i 
samband med den antisemitiska 
vågen i början av 70-talet och ses 
på lunch nästan varje dag. och de 
är vänner till zygmunt bauman som 
de lockade att föreläsa vid Lunds 
universitet. 

LUM träffar Jaff Schatz, Bozena Werbart 
och Leopold Sobel på Patisseriet i centrala 
Lund. Där brukar dem och andra av deras 
före detta landsmän ses nästan varje dag. 

– Jaff är sammankallande för lunchträf-
farna, säger Bozena Werbart, professor 
emeritus i arkeologi som varit verksam först 
i Lund därefter vid Umeås universitet.

Hon kom först i kontakt med Zygmunt 
Bauman som var hennes föreläsare vid uni-
versitetet i Warszawa i slutet av 60-talet. 
Liksom Bozena Werbart var Zygmunt Bau-

och en av arrangörerna bakom Baumans be-
sök. Dessutom har Bauman en unik förmå-
ga att nå långt utanför akademins gränser. 

Sociologiska institutionen och Centrum 
för Europastudier stod för arrangemanget 
när Zygmunt Bauman besökte universite-
tet. Ämnet var dagens Europa men Bauman 
började sitt resonemang långt bak i tiden 
genom att teckna nationalismens historia. 
Han landade i dagens växande nationalistis-
ka strömningar i Europa och menade att det 

idag finns en tendens att vilja hantera mång-
kultur genom att skilja människor åt. Sverige 
åt svenskarna, Frankrike åt fransmännen etc.

– Men man löser inte de problem som 
mångkultur för med sig genom att avskär-
ma sig, sa Bauman och menade att vi försö-
ker skapa ”comfort zones” där vi slipper kon-
fronteras med människor som inte är som vi.

Ett exempel i tiden på hur vi skapar vår 
egen bekvämlighetzon är Facebook. Face-
book blir som en spegelssal för likar, me-

Zygmunt Bauman är en av väldens mest betydande sociologer.

Bozena Werbart,  Leopold Sobel och Jaff Schatz träffas på café nästan varje dag. 
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man tvungen att lämna Polen på grund av 
kommunistregimens antisemitiska kampanj 
som kulminerade i början av 70-talet. Bo-
zena Werbart kom till Sverige medan Bau-
man kom först till Israel för att sedan fort-
sätta till Leeds där han än idag är verksam 
vid universitetet.

Till Sverige och Lund kom i samma veva 
Jaff Schatz. Han och Bozena Webart var två 
av de närmare 300 polska judar som hamna-
de i Lund under de åren. Jaff Schatz fortsat-
te så småningom sina studier i sociologi vid 
Lunds universitet. 1989 la han fram en upp-
märksammad avhandling om polskjudiska 
kommunister som flera satt fängslade för sin 
politiska övertygelse under mellankrigstiden. 
De som överlevde Förintelsen var med om 
att bygga upp det kommunistiska Polen men 
blev så småningom tvungna lämna Polen i de 
antisemitiska utrensningarna på 60-70-talet. 

Bauman som själv en gång hade varit en 
av dessa övertygade kommunister anlitades 
som opponent på Jaff Schatz disputation. 

– Det var nog världens kortaste disputa-

utbiLdning. Lärosätena sitter i kläm 
mellan två olika styrsystem: central 
styrning respektive marknadsstyr-
ning och konkurrens om studen-
ter. sammantaget innebär det att 
lärosätena kan sägas arbeta med ett 
omöjligt uppdrag. det är en slutsats 
i en ny utredning från universitets-
kanslerämbetet ukä: dimensione-
ring av högre utbildning. 

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen 
att följa upp hur lärosätena arbetar med 
dimensionering av utbildningsutbudet. 
Utvecklingen har gått mot att fler beslut 
fattas på central ledningsnivå, enligt 
rapporten som bygger på intervjuer med 
lärosätesföreträdare.

Lärosätena har infört tydligare strategier 
och styrdokument samt nya beredningsor-
gan. Det krävs kunskap om arbetsmarkna-
dens behov, men prognoserna anses inte 
tillförlitliga. Det krävs också bättre långsik-
tighet och mindre ryckighet i planeringen. 
Det tar tid att anpassa utbudet och det är 
svårt för lärosätena att agera snabbt utifrån 
politiska beslut. Rapporten tycker lärosäte-
na jobbar på för att arbeta ändamålsenligt 
och effektivt, men att resultatet speglas av 
hur tydliga organisationerna är och de olika 
delarnas klart definierade ansvar.

Studenterna får jobb relaterade till vad 
de läst, så utbudet tycks relativt väl anpas-
sat till arbetsmarknadens behov. Men 
inom politiskt styrda områden som skola 
och vård finns en skillnad mellan studen-
ternas efterfrågan och vad arbetsmarkna-
den efterfrågar, enligt rapporten.

Systemet för att fördela resurser har 
avgörande betydelse för dimensionering-
en. Lärosätena kan inte erbjuda utbild-
ningar som efterfrågas på arbetsmarkna-
den om inte studenterna vill gå dem. Det 
måste vara ett ansvar för lärosätena att 
bevaka arbetsmarknaden och anpassa sitt 
utbud. Lärosäten borde också kunna sam-
arbeta mer. Men om det saknas sökande 
till en utbildning så spelar det ingen roll 
om lärosätena har beredskap att ta emot 
fler studenter, enligt rapporten. 

britta CoLLberg

nade Bauman. Där väljer vi vem vi vill ha 
kontakt med och slipper konfronteras med 
människor som inte är som vi. 

Baumans internationella genombrott 
kom med boken ”Auschwitz och det mo-
derna samhället”. I den kommer han till 
slutsatsen att Förintelsen, till skillnad från 
exempelvis folkmordet i rwanda, är ett re-
sultat av det moderna samhället. Det var 
den byråkratiska processen bakom beslu-
ten och den sociala ingenjörskonsten som 

gjorde förintelsen möjlig, menar han.
Baumans genombrott som forskare kom 

sent. Han var 64 år när han skrev boken om 
Auschwitz och moderniteten, och därefter 
har han skrivit en mängd böcker, många kri-
tiska till det moderna samhället. 

– Han uttrycker sig ofta svepande men 
träffar ändå mitt i prick i mycket av sin sam-
hällskritik, säger Bo Isenberg.

text: uLrika oredsson
foto: gunnar menander

tion, minns Jaff Schatz. Bauman sa bara att 
avhandlingen var mycket bra, sen var den 
över.

Men disputationen ledde också till vän-
skap mellan familjerna Schatz och Bauman. 

På Patisseriet sitter också Leopold Sobel, 
även han med polskjudiskt ursprung men 
numer Lundabo. Han lärde känna Zygmunt 
Bauman då han som ung och fattig student 
kom till Leeds universitet på 70-talet. Ge-
nom goda vänner hamnade han hos famil-
jen Bauman som öppnade sitt hem åt Leo-
pold Sobels och hans unga fru under deras 
första år i Leeds. 

– Bauman hade själv tvillingar och det var 
faktiskt han som lärde mig att byta blöjor, 
minns Leopold Sobel.

De tre vännerna på Patisseriet har under 
längre tid velat bjuda in Bauman och när han 
tackade ja kontaktade de Centrum för Euro-
pastudier och Sociologen som arrangerade 
den välbesökta föreläsningen.

text: uLrika oredsson
foto: gunnar menander

Köerna ringlade långa till Baumans föreläsning på LUX, och många blev utan plats.

svårt att dimensionera
högre utbildning rätt



12                          LUM nr 4 | 2015

aktuellt.

tvärvetenskaP. en biohackare expe-
rimenterar med sin egen kropp för 
att uppgradera sig själv. man försö-
ker skaffa sig ett superminne, öka 
sin ämnesomsättning eller påverka 
någon annan biologisk mekanism. 
nu undersöker ett tvärvetenskap-
ligt projekt hur biohacking kommer 
att påverka vår syn på kroppen och 
biovetenskapen.

– Biohackare delar sin etik med datahack-
ers. Istället för datorer försöker de ”hacka” 
kroppen och knäcka koden hur den är ”pro-
grammerad”. Alla metoder och resultat ska 
delas på nätet, alla har rätt till mer kunskap 
om kroppen. rörelsens förespråkare menar 
att det är en demokratirörelse, säger Moa 
Goysdotter, kulturvetare inriktad på digita-
la kulturer.

i usa är biohacking en etablerad folkrörel-
se sedan tio år tillbaka. när biohackare over 
there ordnar stora event bjuds även företag 
in för att snappa upp idéer som de sedan 
kan utveckla till nya produkter. 23andMe 
är ett exempel på företag som sprungit ur 
biohacking. De säljer gentester till privatper-
soner som vill kartlägga sitt DnA. 

Martina Johansson är biohacker och bio-
teknolog. Hon beskriver de flesta biohacka-
re som nyfikna privatpersoner som försöker 
hacka enstaka saker då och då, till exem-
pel hur kan jag få en bättre sömn. Men det 
finns även biohackare som är biologer och 
kemister med egna labb i garaget, som mer 
konsekvent testar vad som styr kroppens 
funktioner. Andra är programmerare eller 
ingenjörer som gör egna chip eller appar för 
att kunna följa sin kropps funktioner.

– Biohacking innebär att man slutar se sig 
som ett offer för sina gener, ödet eller om-
ständigheterna och tar precis allting i egna 
händer. Man drar sig inte för att genomföra 
dramatiska experiment med sin egen kropp 
eller hjärna. En biohacker går ofta emot ved-
ertagna hälsoråd, lyssnar på ingen och är 
skeptisk mot läkare, tandläkare och psyko-
loger, säger Martina Johansson, biohacker 
som nu är baserad i Shanghai. Hon har nyss 
gett ut en bok om hur tarmfloran och ma-
gens nervsystem fungerar.

när moa goysdotter 2013 började un-
dersöka biohacking fick hon åka till Köpen-
hamn för att hitta en aktiv grupp. Men nu 

har nätverket Bionyfiken vuxit fram i Sveri-
ge, med avdelningar i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Medlemsantalet ökar snabbt, 
med 2–3 personer per dag. nyss hölls ett 
transplantparty i Malmö, där en liten ska-
ra valde att låta ”chippa sig”, att operera 
in ett chip i handen, programmerat till ex-
empel med dörrkoder och ICA-kortet. Se-
dan är tanken att dörrar ska öppna sig om 
man håller fram handen. Människa och tek-
nik smälter ihop och kroppen uppgraderas 
med nya förmågor.

– Det finns enorma databaser med bio-
logiska data som är öppna för vem som 
helst. En del ser biohacking som en ny ve-
tenskapsform och tror att man snabbare 

Tvärvetenskaplighet sprungen ur lång vänskap. Immunologen Jenny Grönberg-Hernàndez 
och digitala kulturvetaren Moa Goysdotter föreläste under HT-dagarna om biohacking.

Biohackare knäcker koden 
för kroppens ”programmering”
Experimenterar på sig själva 
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kommer hitta svaren som leder till nya 
behandlingsmetoder och mediciner om 
många ”forskar” och hjälps åt, säger 
Jenny Grönberg-Hernàndez, disputerad 
i immunologi som deltar i projektet se-
dan 2014.

biohaCking handLar också om att 
tillverka tillgänglig, billig utrustning som 
kan ersätta forskarnas dyra labb. Gen-
tekniken är numera så billig och lättill-
gänglig att det finns privatpersoner som 
har DnA-experiment som hobby. På 
YouTube visar en kille hur man bygger 
sin egen labbutrustning för att extrahera 
DnA. Den innehåller en salladscentrifug 
och är i trä och verkar fungera.

– när vi frågar biologer vad de tycker 
om biohacking så är den vanligaste reak-
tionen att det låter som en lek. Men hur 
ska biologivetenskapen hantera biohack-
ing om det blir en kraft att räkna med? 
Det vill jag följa, säger Moa Goysdotter.

text: jenny LoftruP
foto: gunnar menander

värLdens mest kände 
biohaCkare

namn: Jack Andraka
varfÖr? För att han som 
15-åring utvecklade ett test som 
upptäcka cancer i bukspottskör-
teln i ett tidigare stadium. 
hur? Till sin hjälp hade han en 
vetenskaplig artikel om nano-
tuber, Wikipedia, en biologi-
föreläsning om antikroppar 
och en enorm vilja att vilja hitta 
lösningen, efter att en nära släk-
ting dött av cancer i bukspotts-
körteln.

Källa: Wikipedia och YouTube

LivsmedeLsforskning. Lunds univer-
sitet är jätteduktigt på food studies 
– men vem känner till det? 

i det nystartade nätverket Lufo 
finns matforskare från nästan alla 
fakulteter. en förhoppning är att 
Lufo ska öka chanserna att få spela 
en viktig roll i eu:s jättesatsning 
foodkiC.

Mat berör oss alla, varje dag i våra liv. Det är 
svårt att hitta ett ämne som engagerar fler 
och det märks på den kickoff som LUFO, 
Lund University Food Studies, ordnar på 
LTH. Det är trångt runt den närproducera-
de soppan och fullt i föreläsningssalen när 
75 personer från olika forskningfält och livs-
medelsindustrin tar plats.

– Det goda är ofta det enkla, det gäller 
mat såväl som LUFO. Här finns redan forsk-
ning inom Food Studies på alla fakulteter. Vi 
samlar den under ett paraply och blir starka 
utåt. Vi är redan duktiga men vi har aldrig 
berättat det, säger Håkan Jönsson, koordi-
nator för LUFO, etnolog och före detta kock.

i nätverket Lufo finns bland andra: med-
icinforskare som försöker hitta livsmedel 
som hejdar diabetes, samhällsvetare som 
undersöker om hälsotrenden är en ny re-
ligion, forskare inom livsmedelsteknik som 
försöker hitta smartare sätt att förädla livs-
medel. Det finns även naturvetare som ana-
lyserar livsmedel och tarmfunktion, jurister 
som arbetar med EU-rätt och genmodifie-
ring, ekonomer som undersöker vad vi vill 
köpa och kognitionsvetare som undersöker 
våra beslut i matbutik. Under dagen diskute-
ras både globala utmaningar och nya forsk-
ningsrön. En panel med forskare och repre-
sentanter för livsmedelsindustrin har många 
olika idéer om vad LUFO bör fokusera på. 

– Var proaktiva och informera mer om 

matrön. Låt inte matbloggarna få ta mak-
ten över vad som är bra mat. Ut på You Tube 
där nästa generation lär sig laga mat och 
visa goda exempel, sa rickard Albin, VD för 
Lyckeby Culinar.

Lufo biLdades i slutet på 2014. Genom att 
samla all forskning runt livsmedel vill man 
öka samverkan mellan forskare från olika 
fält och med industrin. Koordinatorn Hå-
kan Jönsson hoppas att LU ska bli känt som 
Sveriges bästa universitet inom Food Stu-
dies. Det behövs när LU tillsammans med 
industrikonsortiet Foodbest ska ansöka om 
att få skapa en ny regional nod runt livsmed-
el, forskning och innovation i Lund/Köpen-
hamn. Det gäller att väl motivera att en så 
kallad FoodKIC, Food Knowledge and Inn-
ovation Community, ska etableras just här. 
Lyckas ansökan övertyga skulle det leda till 
stora anslag från Horizon 2020, EU:s störs-
ta satsning på forskning och innovation nå-
gonsin.

– Vi behöver samarbeta och synas för 
att öka våra chanser att få spela den roll vi 
hoppas på i EU:s jättesatsning. Vi vill kunna 
skicka in den bästa ansökan, säger Håkan 
Jönsson.

text & foto: jenny LoftruP

Etnologen Håkan Jönsson är koordinator för 
LUFO.

Livsmedelsforskare 
samlas i nätverket LUFO
Vill få en roll i stor EU-satsning
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Breddad rekrytering står på agendan igen.  Regeringen har gått ut med ett 
upprop om att snedrekryteringen till högskolan ska brytas. I Lund var man 
tidigt ute. Läs om ”Flickor på Teknis” som fyller 30 år i vår. 

Centralt vid LU dog dock frågan ett tag för att nu återuppstå igen. Ett 
nyligen arrangerat seminarium visade på hur man jobbar med breddad 
rekrytering vid andra lärosäten i Europa.  

För tre år sedan tog ett antal lundastudenter eget initiativ till besök i 
skolor där eleverna har sämre avgångsbetyg i nian än på andra skolor.  Nu är 
man uppe i ett 50-tal sådana besök. Följ med till Stenkulaskolan i Malmö!

Breddad rekrytering
åter på agendan

Asas Innab läser till civilin-
genjör och brinner för att 
få fler att förstå att univer-
sitetet är ett alternativ.
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är det sant att det är gratis att gå 
på universitetet? och att man kan 
komma in utan toppbetyg? när lun-
dastudenter besöker malmöskolor 
visar de upp en okänd värld.

– Många elever som vi träffar har inga dröm-
mar eller förebilder, dessutom känner väl-
digt få någon som har gått på högskolan. Ef-
tersom vi har haft liknande förutsättningar 
kan eleverna identifiera sig med oss. Kanske 
kan vi bli deras förebilder? säger Moham-
med Taha, f.d. student på LTH, som tog ini-
tiativet till de första skolbesöken i Malmö.

han viLL visa att högskolan är ett alterna-
tiv för alla. Under tre års tid har han tillsam-
mans med andra studenter från LTH gjort 
ett 50-tal skolbesök i Malmö. Gemensamt 
för skolorna är sämre avgångsbetyg i nian 
än genomsnittet. Projektet heter ”Skapa 
din framtid”. Idag är de på Stenkulaskolan 
och träffar en åttondeklass, som faktiskt är 
knäpptyst när studenterna pratar.

– Vet ni att det är gratis att gå på universi-
tetet, att jag till och med får pengar? nästan 
3000 kronor i månaden i bidrag får man, det 
är mycket pengar, säger Asas Innab, som lä-
ser till civilingenjör.

Sen visar han ett videoklipp från en våld-
sam demonstration i England, där studen-
ter protesterar mot att studieavgifter införs.

– I Sverige kan ni få en utbildning som 
kostar en halv miljon gratis, men ni måste 
själva ta chansen. nu går ni i åttan och jag 
hoppas ni vågar vara annorlunda, att ni vå-
gar vara den som pluggar lite varje dag.

 Lunds universitet viLL rekrytera studen-
ter från studieovana hem. Frågan har varit 
död centralt under ett par års tid, även om 
olika insatser har gjorts ute på fakulteterna. 
Juristerna har till exempel gjort en lyckad 
satsning på en nätbaserad introduktionskurs 
som var öppen för alla. De som lyckades bäst 

Lundastudenter visar en ny värld 
för åttondeklassare i Malmö

vann sedan en plats på juristprogrammet. nu 
står breddad rekrytering på agendan igen, 
både nationellt och vid LU. regeringen har 
gått ut med ett upprop om att snedrekryte-
ringen till högskolan ska brytas. Projektet på 
LTH skulle kunna inspirera till en mer LU-över-
gripande insats menar Mohammed Taha.

– Jag tror Lunds universitet ganska lätt 
kan få fler studenter från familjer utan stu-

dietradition genom fler skolbesök, som allra 
helst skulle börja långt före högstadiet. Men 
det är viktigt att eleverna kan identifiera sig 
med dem som kommer ut och pratar. Att 
plugga vidare är absolut inte det enda sättet 
att ”lyckas” men vi vill gärna att fler elever 
känner till rätten att studera vidare. 

Studentpatrullen på Stenkulaskolan vill 
särskilt nå dem som inte har toppbetyg och 

t

Överst: Ruaa Abbas 
pratar om utbildning 
som en möjlighet att få 
hjälpa andra människ-
or. Hon ska bli socionom 
och är den enda av stu-
denterna som inte läser 
på LTH.

tiLL hÖger: Tuba 
 Erkan, Ruaa Abbas och 
Mohammed Taha i hög-
stadiekorridoren.
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ett av Lunds universitets äldsta 
projekt inom breddad rekry-
tering, flickor på teknis, fyller 
30 år i vår. sedan starten har 
nästan 4.000 gymnasietjejer 
under några dagar besökt Lth 
för att bilda sig en uppfattning 
om ingenjörsstudier är något 
för dem. ungefär 20 procent 
brukar sedan börja på Lth. Lum 
ställde några frågor till tomas 
ringdahl som var med och star-
tade projektet 1984–1985 och 
bodil ryderheim som arbetar 
med projektet idag.

bodil ryder-
heim, avdel-
ningschef på 
program service 
och Lth:s 
kontaktperson 
i likabehand-
lingsfrågor
– Det är så mycket glädje i det här 
projektet. Tjejerna som kommer hit 
är entusiastiska och studenterna 
som arrangerar är lika nervösa varje 
år, men klarar det sedan alltid lika 
galant. Det är ganska självgående. En 
hel del har förändrats på de tio år jag 
arbetat med projektet. Exempelvis 
söker företagen numera mycket mera 
aktivt efter kvinnliga teknologer. De 
har egna jämställdhetsmål och insett 
att balans mellan könen ger bättre 
arbetsklimat. Det är också fler kvin-
nor som väljer ingenjörsstudier, då 
framförallt nyare utbildningar såsom 
ekosystemteknik, teknisk nanoveten-
skap, bioteknik och medicinsk teknik. 
Däremot är de traditionella civilin-
genjörsprogrammen såsom teknisk 
fysik, datateknik, maskinteknik och 

elektroteknik ungefär lika mansdo-
minerade som tidigare. Det är synd. 
En kvinna med examen i exempelvis 
elektroteknik är mycket attraktiv på 
arbetsmarknaden. 

tomas ring-
dahl, som var 
med och star-
tade projektet 
på teknolog-
kåren 1984–
1985, numera 
region direktör 
på akademiska hus.
– Upprinnelsen till projektet var 
att det fanns ett väldigt behov, då 
liksom nu, av välutbildade tekniker i 
samhället. Då kan man ju inte bortse 
från att rekrytera från halva begåv-
ningsreserven. Vi upplevde att det 
fanns missuppfattningar bland gym-
nasieskolorna om vad studier på en 
teknisk högskola innebar. Därför bör-
jade vi med att bjuda in studie- och 
yrkesvägledare från ett 40-tal skolor 
i södra Sverige för en tvådagarsut-
bildning om LTH. Alla kom! Därefter 
valde de ut tre kvinnliga gymnasister 
från sin skola. Det var en jättelogistik 
att arbeta med första gången, säkert 
hundra teknologer var involverade 
för att få ihop ett bra program. Visst 
var LTH en grabbig miljö i mitten 
av 1980-talet och man hade inte så 
djupa tankar kring genus. Som tur 
är har samhället blivit mer medvetet 
om detta sedan dess. Vi ville mest 
visa upp den fantastiska värld som en 
teknisk högskola är och de möjlig-
heter som utbildningen innebar. Det 
är otroligt roligt att detta projekt 
överlevt i trettio år. 

kristina Lindgärde 

visa att de inte är uträknade. De informerar 
om högskoleprovet, berättar att det finns 
utbildningar utan jättehöga intagningspo-
äng, att man kan bygga en examen av fristå-
ende kurser. Allt det där som lundabarn som 
växer upp i universitetets skugga bara vet, 
men som är nyheter för eleverna på Sten-
kulaskolan.

– Många vet inte att det finns olika vä-
gar. Jag hade inte jättebra betyg på högsta-
diet, men nu är jag snart civilingenjör, det 
ger dem en idé om att det kan gå ändå, sä-
ger Asas Innab, som läser informations- och 
kommunikationsteknik.

De tar sina egna utbildningar och liv som 
exempel och drar hela tiden in eleverna i dis-
kussionen. Eleverna bubblar av frågor när de 
delas in i smågrupper med var sin student. 
Vilka jobb ger bra lön? Vad kan man läsa om 
man vill jobba med datorer? Får man göra 
högskoleprovet flera gånger? Är det inte jät-
tesvårt att plugga på högskolan?

– Finns det några jobb med språk? frågar 

Tjugo procent börjar på LTH 
efter Flickor på Teknis

t

Hawoay Tao svarar på frågor. Hur svårt är det egent-
ligen att läsa på universitetet?
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att använda sig av lokala fotbolls-
lag för att locka 14-åriga pojkar att 
läsa vidare, är ett exempel på hur 
man arbetar med breddad rekryte-
ring i storbritannien.

universiteten i såväl edinburgh 
som nottingham arbetar intensivt 
för att nå grupper som normalt inte 
söker sig till högre utbildning.

Lunds universitet har relativt nyligen åter-
upptagit arbetet med breddad rekrytering 
och breddat deltagande, och med anledning 
av det ordnades ett seminarium i april där 
man bland annat gjorde en benchmarking 
med andra lärosäten i Sverige och Europa.

Kathleen Hood, ansvarig för breddad re-
krytering vid University of Edinburgh, berät-

tade att frågan är prioriterad, dels från re-
geringarna i Skottland och Storbritannien, 
dels för det egna universitetet som nämner 
breddad rekrytering redan på första sidan i 
sin strategiska plan. 

Mycket skiljer sig mellan Sverige och 
Storbritannien samtidigt som det finns lik-
heter, som att personer från utsatta socio-
ekonomiska grupper är underrepresentera-
de inom högre utbildning.

Vid de båda lärosätena i Storbritannien 
satsar man på att nå underrepresenterade 
grupper genom att rikta sig till områden och 
skolor där man vet att få utbildar sig och till 
familjer där föräldrar inte är högskoleutbil-
dade. Man uppmuntrar och upplyser dem, 
och erbjuder också stöd och hjälp med att 
göra ordentliga ansökningar och förbereda 

dem för högre studier. Ett exempel är pro-
jektet ”Educated Pass” i Edinburgh där man 
arbetar med lokala fotbollslag för att på så 
sätt nå 14-åriga pojkar och göra dem intres-
serade av att läsa vidare efter skolan. 

Penelope Griffin, som är chef för bred-
dad rekrytering i nottingham, berättar att 
man satsar två miljoner pund per år för att 
nå underrepresenterade grupper. De är 36 
anställda som arbetar med frågan – tillsam-
mans med 200 i den akademiska persona-
len och 650 frivilliga studenter. Man bör-
jar arbetet redan när barnen går i primary 
school och sedan sker en rad olika projekt 
under elevernas hela skolgång.

En omdiskuterad fråga i Storbritannien 
är olika former av subventioner för att fler 
ska ha råd med de ibland höga studieavgif-
terna. En del är kritiska och anser att det är 
orättvist, men både Kathleen Hood och Pe-
nelope Griffin anser att det är en av de vik-
tigaste faktorerna för att lyckas med bred-
dad rekrytering.

jonas andersson

”Min mamma är min idol. Hon var analfabet 
men har alltid sagt till mig att jag ska studera, att 
jag ska bli något! Och nu är jag på väg mot mitt 
drömjobb – jag ska bygga vägar, hus och broar!”

en 14-årig kille och berättar att han pratar 
kurdiska, arabiska, svenska, engelska och 
lite tyska. 

”skaPa din framtid” har också en face-
book-sida där eleverna kan ställa fler frågor 
efter skolbesöket. Det behövs för studen-
terna sätter igång många tankar. Tuba Er-
kan vill förmedla att högskoleutbildning inte 
bara handlar om framtid och karriär, utan 
att det också är roligt att studera.

– Jag har lärt känna massor av människ-
or i studentlivet och träffat en bästa vän. 
Jag har fått resa till Kina. Jag vet att ni alla 
vill ha sommarjobb, det får jag genom mina 

Brittiska universitet storsatsar 
på breddad rekrytering

studier. Det är fantastiska möjligheter!
Tuba Erkans mamma fick inte gå i skolan i 

sin barndoms Turkiet. Det gör Tuba Erkan till 
undantaget som bekräftar regeln, för ingen 
faktor är så viktig som föräldrarnas utbild-
ningsnivå när det gäller studier vid högsko-
lan. Jag undrar hur hon själv hittade vägen 
till universitetet.

– Min mamma är min idol. Hon var anal-
fabet men har alltid sagt till mig att jag ska 
studera, att jag ska bli något! Och nu är jag 
på väg mot mitt drömjobb – jag ska bygga 
vägar, hus och broar!

 text: jenny LoftruP
 foto: gunnar menander

Det handlar inte bara om framtid och karriär – 
det är också kul att plugga, menar Tuba Erkan.
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Pasta och godis är tillåtet om du tränar hårt. För lite mat är skadligt 
för intensivtränande kvinnor. Elitmotionärer och professionella 
idrottare med för lite energi i kroppen riskerar skelettskador, 
 menstruationsrubbningar och sämre utväxling på träningen.

Skadligt att äta för lite 
när man hårdtränar

18                          LUM nr 4 | 2015

Svettigt värre. På Health Sciences Lab kan man bland annat testa sin kondition, ämnesomsättning och muskelstyrka.
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– Ett råd är att om man tränar mycket bör 
man inte vara så restriktiv med sitt ätande. 
Man kan tillåta sig snabba kolhydrater och 
äta godis, säger Åsa Tornberg, forskare och 
ansvarig för Health Sciences Lab.

Health Sciences Lab har funnits i två år. 
Laboratoriet kombinerar många olika typer 
av mätmetoder och kan därför analysera 
livsstil och prestation på flera olika sätt. Det 
är många olika faktorer som spelar in vid 
mänsklig prestation – styrka, metabolism, 
uthållighet, anaerob kapacitet, nutrition 
och livsstil. Hit kommer både forskargrup-
per och elitidrottsklubbar. Forskargrupper-
na är främst inriktade på livsstilsrelaterade 
sjukdomar som diabetes och cancer. Elit-
klubbarna å sin sida vill veta i vilken form 
deras atleter är och hur de ska få dem att 
prestera maximalt.

Att följa statens kostrekommendationer 
slaviskt är inte att rekommendera, antingen 
man är elitidrottare eller elitmotionär. För 
att få räkna sig som elitmotionär ska man 
träna mer än fem timmar i veckan. 

– För lite energi är ett utbrett problem 
som leder till lägre bentäthet, lägre äm-
nesomsättning och rubbad hormonbalans. 
Om mensen försvinner är det ett allvarligt 
varningstecken på för lite östrogen, något 
som kan leda till sterilitet, säger Anna Melin, 
forskare i idrottsnutrition.

2012 visade forskarna Anna Melin och 
Åsa Tornberg i en studie med 50 elitidrotts-
kvinnor att hälften av dem åt så lite att de 
riskerade allvarliga skador. Kvinnorna tävla-
de i maraton, triathlon och orientering. Att 
elitidrotta är inte alltid detsamma som att 
leva hälsosamt. I uthållighetsporter blir det 
en ständig balansgång: man ska ha få ki-
lon att bära på samtidigt som man måste 
orka massor av träning. Är man kvinna är 
det dessutom inte socialt accepterat att vara 
en storätare. Att lassa upp ett berg med kött 
och sås på tallriken går inte obemärkt förbi.

– Det anses inte särskilt kvinnligt att äta 
mycket. Våra elitidrottare får ofta kommen-
tarer som ”ska du verkligen äta allt det där?” 
säger Anna Melin.

Under många år var Anna Melin dietist 
vid Team Danmark. Hon vet att många eliti-
drottskvinnor tycker att försvunnen mens 

är ett pris som är värt att betala för att bli 
lite lättare. 

– Om de är övertygade om att det kan 
hjälpa dem att de knipa den där platsen till 
OS eller VM, så äter de mindre, säger Anna 
Melin.

Att elitidrottskvinnor äter för lite hade 
också att göra med okunskap, man vet inte 
hur man ska äta. Det är svårt att få i sig till-
räckliga mängder om inte maten är kalori-
rik, så fullkornsprodukter ska man undvika. 
Anna Melin har i en studie undersökt vad 
som händer inne i kroppen på hårt tränande 
kvinnor med energibrist.

– Det är ny kunskap att kroppens system 
inte fungerar om man har ständig energi-

Health Sciences Lab är ett metabolt och muskulärt laboratorium som kan kombi-
nera många olika mätmetoder.

startade:  2013 vid institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet 
och har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården.

fÖr vem? Forskare inom fältet livsstilsrelaterade sjukdomar. Utbildnings-
program för t.ex arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor. 
Elitidrottsklubbar som vill mäta prestation och optimera träningsplanering för 
sina idrottare.

tiPs från forskaren: Om du har eller vill minska risken för en sjukdom som 
kan påverkas av träning, läs om den i nya FYSS, Fysisk aktivitet i sjukdomspreven-
tion och sjukdomsbehandling.

heaLth sCienCes Lab

Se en film från labbet på 
https://youtu.be/FB7BWVxGrww

brist. Vi ser att elitidrottarnas hälsa lider här 
och nu, de är redan bensköra. Det är inte 
något som händer när de blir gamla.

när det gäller alldeles vanliga kvinnor i 
västvärlden så vet man att omkring en fem-
tedel får i sig för lite energi på grund av res-
triktivt ätande i kombination med träning.

– Det sätter viktiga system i gungning, 
man kan se hormonförändringar ganska di-
rekt. Det är mer hälsosamt att vara tränad 
och lite överviktig, än smal och otränad, av-
slutar Åsa Tornberg.

text: jenny LoftruP
foto: johan nyman

”För lite energi är ett utbrett problem som leder 
till lägre bentäthet, lägre ämnesomsättning 
och rubbad hormonbalans.”

Anna Melin och Åsa Tornberg lär studenter att använda utrustningen i Health Sciences Lab.
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Varje dag tar de en sväng förbi de stora klädkedjornas skyltfönster. De har 
full koll på leveransdagarna, och har lärt sig att avläsa skyltningen så de 
vet när något nytt har kommit in. 

Det handlar om de allt fler unga kvinnor som ägnar all sin lediga tid åt 
att shoppa. 

De har mycket att välja på. Fenomenet fast fashion har gjort det möjligt 
att för en liten slant köpa avancerade trendplagg snarlika de stora mode-
husens. Och detta bara ett par veckor efter att de visats på catwalken.

Fast fashion
– snabbmode för trendkänsliga 
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unga kvinnor som ägnar all ledig 
tid åt att shoppa. vilsna och ytliga 
själar utan mål i livet? eller kreativa 
och skapande människor? 

emma samsioe som har ägnat 
flera år att studera deras beteende 
vill nyansera bilden.

Det började när Emma Samsioe var ute och 
shoppade och la märke till unga tjejer som 
mest verkade stå och hänga i de stora kläd-
kedjornas butiker. De väckte hennes intresse 
och hon undrade vad de egentligen höll på 
med. För att ta reda på det började hon själv 
att hänga i klädaffärer och därmed föddes 
idén till att hon skulle skriva sin avhandling 
om de shoppande tjejerna. 

– när jag väl hade bestämt att jag ville 
forska om deras beteende var jag först rädd 
för att jag inte skulle hitta tillräckligt många 
för att få underlag till min forskning, berät-
tar Emma Samsioe. Men det hade jag inte 
behövt vara. Det är snarare förvånande hur 
många tjejer det verkligen är som ägnar en 
stor del av sin fritid åt shopping och att kolla 
utbud i de stora klädkedjorna. 

fenomenet unga kvinnor som tillbring-
ar mer tid på shoppingcenters än i sina egna 
vardagsrum är egentligen varken nytt och 
okänt. För inte så länge sedan uppmärksam-
mades dem i en artikel i new York Times 
där de beskrevs som vilsna, ytliga och utan 
mål i livet.  

– Det finns mycket förföreställningar, och 
samtal kring de här tjejerna utmynnar ofta 
i en klassdiskussion, säger Emma Samsioe, 
som vill försöka se bakom fördomarna.

Hon har djupintervjuat ett 40-tal unga 
kvinnor i åldrarna 21–35 år med ett enda 
stort intresse – kläder och mode. Att hon 
inte gått lägre ner i åldrarna beror på att de 
yngre ofta inte har pengar att förverkliga sitt 
klädintresse fullt ut.

Det som mest har förvånat Emma Sam-
sioe är det systematiska i kvinnornas shop-
ping; varje dag tar de en sväng förbi de stora 
klädkedjornas skyltfönster. De har full koll 

på vilka dagar som är leveransdagar, och de 
har lärt sig att avläsa butikernas skyltning 
så de vet när något nytt har kommit in. De 
letar ständigt inspiration till nya klädkombi-
nationer och tänker kring detta i termer av 
ett kreativt arbete. 

– Exempelvis skulle de aldrig köpa en 
oufit rakt av så som den ser ut i ett skylt-
fönster, berättar Emma Samsioe. Det skulle i 
så fall vara ”made by H&M, not by me” som 
tjejerna uttrycker det. 

dagar de inte hinner ta en sväng förbi 
H&M, Zara eller någon annan klädkedja kan 
de titta på s.k. haul-filmer, det vill säga You-
Tubeklipp med andra mer eller mindre kän-

da shoppare som visar sina senaste inköp. 
Kvinnornas mål är, enligt Emma Samsioe, 

att bli kompetenta i att bygga sin egen out-
fit, att få den perfekta garderoben. De är 
medvetna om att många ser ner på deras in-
tresse och tycker att deras livsstil är ytlig och 
förkastlig. Därför var flera till en början inte 
intresserade av att medverka i Emma Sam-
sioes forskningsprojekt. För att vinna deras 
förtroende och få dem att vara öppna kring 
sitt intresse så har alla intervjuer skett i hem-
miljö över en bit mat. 

– Vi samlas hemma hos någon av tjejerna 
och för att komma igång med samtalet bru-
kar jag be dem att ta med nyinköpta kläder 
och andra attiraljer för att visa upp, berät-

En ständig jakt efter det allra senaste

”Det alltså en slags kompetens som tjejerna 
visar via sin klädsel. I kompetensen ingår att 
samma outfit inte kan användas två gånger, 
åtminstone inte i samma kombination.”

t

Emma Samsioe är doktorand på Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap. 
Hon har hängt en hel del i klädaffärer för att studera shoppingbeteende hos tjejer.
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fast fashion har kortat ner modets 
omsättningstid från tre månader 
till ofattbara två veckor. nya idéer 
fångas upp på catwalken, tolkas 
och omvandlas till avancerade 
plagg med låg prislapp, tillgängliga 
i butik och på nätet. snabbmodets 
genomslag beror på innovativa 
storföretag enligt ekonomerna. an-
tropologen Christina moon hävdar 
att bakgrunden är mer kulturell. 
det är koreanska familjeföretag 
som med Los angeles som bas nu 
intar modevärlden.

Christina Moon är föreståndare för master-
utbildningen i modevetenskap vid den kän-
da Parsons new School for Design i new 
York – en skola som fostrat modeskapare 
som bland andra Donna Karan och Tom 
Ford. nyligen besökte hon Lund för att tala 
på Focus Asias aprilsymposium, i år med te-
mat ”Shopping Asia” (se faktaruta). 

Många design- och konststudenter i USA 
har koreansk bakgrund och här finns en del 
av förklaringen till fast fashion-fenomenet, 
säger Christina Moon.

– De söker inte jobb hos de stora mode-
husen i Paris, London eller new York, utan 
återvänder hellre hem till Los Angeles där 
föräldrarna ingår i en stor koloni koreanska 

tar Emma Samsioe. En vanlig rakt upp och 
ner intervjusituation hade förmodligen inte 
gett önskat resultat. 

Det är alltså en slags kompetens som tje-
jerna visar via sin klädsel. I kompetensen in-
går att samma outfit inte kan användas två 
gånger, åtminstone inte i samma kombina-
tion. För att komma ihåg vad de har haft på 
sig använder de ofta ett sinnrikt förvarings-
system där lådor och galgar markeras. Face-
book-bilder hjälper dem också att minnas. 
Tvärtemot vad man hade kunnat tro så är 
det inte mycket som slängs. Däremot säljer 

de på andrahandsmarknaden för att få råd 
med  att fortsätta shoppa.

Emma Samisoe berättar att hennes in-
formanter ofta blir förvånade när hon be-
rättar för dem att de inte är ensamma med 
att leva som de gör.

– Många tror att deras systematiska 
shoppingbeteende är unikt just för deras 
grupp. Därför blir de ofta nyfikna och vill 
höra mer om hur andra tjejer gör för att 
skaffa sig en unik och ”kompetent” outfit.

Emma Samsioe funderar mycket över vad 
det är som driver tjejerna. En del har yrken 

Koreansk effektivitet bakom fast fashion

där deras kompetens kommer till använd-
ning. De är personal shoppers, stylister el-
ler arbetar som key account managers eller 
med store checks för stora klädföretag. I de 
fall de studerar vid högskola läser de ofta 
ekonomi och skriver sina exjobb om H&M 
eller annan stor klädkedja. Men de flesta har 
ingen högre utbildning, däremot en kreativ 
bakgrund.

– Jag hade förväntat mig att många skulle 
blogga, men endast en av mina informanter 
har en blogg. Jag tror att bloggen är ett för 
långsamt medium för dem.

immigranter som arbetat med konfektion i 
decennier. 

Christina Moon har själv koreansk bak-
grund. Tillsammans med fotografen Lauren 
Lancaster har hon utforskat ”Fast fashion” 
i ett stort kvarter i Los Angeles som kall-
las ”Jobber Market”. Här arbetar hundra-
tals koreanska immigranter i små konfek-
tionsföretag. 

– Under flera decennier gjorde man 
baskläder. Men under 2000-talet har mo-
devärlden förändrats. Med internet, teve-
program som Project runway etc. har kun-
skapen om mode ökat liksom suget efter 
det hetaste nya. 

”Jobber Market” har förvandlats till cen-
tral ”hub” för snabbmode i både nord- och 
Sydamerika, där det finns en stor grupp av 

t

Christina Moon visar upp exempel på nya plagg som hela tiden läggs ut på webben. 
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shoPPing asia 

Symposiet ”Shopping Asia” 
med underrubriken ”The world 
consumes Asia, Asia consumes 
the world” arrangerades av ACE, 
Centrum för öst- och sydöst-
asienstudier vid Lunds universitet.

Huvudansvarig för symposiet 
var Solee Shin, post doc-forskare 
på ACE. Hon är sociolog och stude-
rar konsumtion i Asien, särskilt det 
som kallas detaljhandelsrevolutio-
nen, dvs. de stora varuhuskedjor 
och shoppingcenter som växer upp 
över hela Asien. 

– Det har inte forskats så mycket 
på den här utvecklingen, samtidigt 
som det finns mycket ny teknik, 
som hjälper varuhusen att hålla 
koll på efterfrågan och utifrån den 
beställa hos tillverkarna. Han-
delns makt har ökat och vi ser en 
starkare koppling mellan handel 
och tillverkare, vilket påverkar hur 
tillverkningen organiseras, säger 
hon.

Vid konferensen deltog fors-
kare från Europa, USA och Asien, 
bland andra Tsai-man Ho som är 
en av de få som studerat ledande 
asiatiska tillverkningsföretag som 
Li and Fung och Pao Chen, vilka 
tillverkar plagg för hundratals 
väster ländska klädvarumärken. 

menskapen, menar hon. Inom dessa tajta 
immigrantmiljöer finns inte bara de tekniska 
och kreativa färdigheterna utan också tilliten 
som möjliggör den extrema effektivitet som 
är en förutsättning för fast fashion. Kulturen 
fungerar som olja i maskineriet också i kon-
takter med tillverkarna i Asien, menar hon.

Det finns kritik mot fast fashion, både 
från ett hållbarhetsperspektiv och från de-
signers som upplever att de blir kopierade 
även om fast fashion-producenterna kallar 
det tolkning. Christina Moon tar inte ställ-

ning, hennes syfte är att blottlägga bak-
grunden, dvs. immigranternas roll. Hon häv-
dar för övrigt samma sak när det gäller new 
Yorks framväxt som modets globala huvud-
stad. Immigranter har haft ett enormt infly-
tande på new Yorks kreativa och kulturella 
utveckling och inte bara bidragit som ren 
arbetskraft, slår hon fast. 

– Fast fashion blomstrar. Koreanska im-
migrantfamiljer i ”Jobber Market” känner 
att de lever den amerikanska drömmen. 
Men snabbmodet har inte uppstått utan 
ansträngning och det har tagit lång tid att 
bereda vägen för det, sammanfattar Chris-
tina Moon.

britta CoLLberg

Emma Samsioe kallar sitt forskningspro-
jekt Fast fashion, eftersom allt som har med 
mode att göra numera måste gå väldigt 
snabbt. Förr i tiden gick det mycket lång-
sammare; dagstidningarna gjorde reporta-
ge vid de stora modevisningarna i Milano 
och Paris. Därefter tog det något år innan 
man kunde se kopior med inspiration där-
ifrån i klädkedjornas kollektioner. 

idag tar det, enligt Emma Samsioe, två 
veckor från idé till butik. Allt går i en rasan-
de fart och det gör även klädkonsumtionen. 

Det gäller att vara först ut med att snappa 
upp den senaste trenden.

Frågor som hållbar och schysst konsum-
tion ligger inte högt på tjejernas priorite-
ringslistor. 

– De reflekterar ofta inte över det proble-
matiska med sitt leverne, säger Emma Sam-
sioe. Självklart känner de till ekomode men 
det är inget för dem. De behöver ett större 
urval, menar de, och då kan de inte begrän-
sa sig till ekomode. 

Å ena sidan kan man förfasas över deras 
ohållbara konsumtion, menar Emma Sam-

sioe, men å andra sidan lever de här tjejerna 
precis som konsumtionssamhället lär. De får 
ofta beröm av vänner och affärsbiträden för 
sina köp och outfits. Det blir som en slags be-
kräftelse på att de är duktiga på vad de gör 
och att deras kunskaper inte är värdelösa.

Men Emma Samsioe tror att det framför 
allt är kreativitet och lekfullhet som styr de 
unga kvinnornas beteende. 

– Det vanligaste svaret jag får när jag frå-
gor om varför de ägnar så mycket tid åt sina 
outfits är: För det är kul! 

uLrika oredsson

koreaner. Utbudet i detta Los Angeles-kvar-
ter är enormt. Över 6.000 immigrantägda 
klädmärken visar upp sina trendplagg, in-
skeppade från tillverkare i Asien. Stora 
snabbmodekedjor och vanliga modevaru-
hus är dagliga kunder.

Den globala modeindustrin beskrivs ofta 
som en pyramid där innovation sipprar ner 
från toppen. Man talar om flöden, ”high 
tech” och ”high speed”. Men teknologi är 
inte det enda som skapar globala koppling-
ar, framhåller Christina Moon. 

– I själva verket handlar fast fashion om 
koreanska immigranter med designerbarn 
som hunnit bli vuxna. Föräldrarna kan hant-
verket och har kontakter med klädtillverkare 
i Kina och Vietnam. Och de designutbildade 
sönerna och döttrarna har ”ögat” – för tren-
der, färger, snitt och de kan dessutom den 
västerländska marknaden. 

Snabbmode-plaggen konstrueras i Los 
Angeles, sys upp i Asien, hängs på en vit mo-
dell och bilderna läggs ut på nätet i en aldrig 
sinande ström. Plaggen är inte enkla, själlösa 
kopior, utan ofta ganska avancerade, med 
arbetade detaljer, fortsätter Christina Moon. 
Att de kan framställas så snabbt och billigt 
beror på den tämligen slutna koreanska ge-

”Snabbmode-plaggen konstrueras i Los Angeles, 
sys upp i Asien, hängs på en vit modell och bilderna 
läggs ut på nätet i en aldrig sinande ström.”
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”Bakom varje framgångsrik man står en kvinna”, säger ett gammalt tale-
sätt. Hur är det då med framgångsrika kvinnor? Och hur är det med par 
där båda är framgångsrika – hur får de familjelivet att fungera? LUM har 
träffat Olle Melander och Marju Orho-Melander, som är bland universite-
tets mest pris- och anslagsbelönade forskare på det medicinska området.

Planering a och o 
för framgångsrikt forskarpar
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Olle Melander och Marju Orho-Melander träffades som doktorander och har båda är nu framgångsrika professorer.
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Parets forskning har många berö-
ringspunkter. Båda studerar sam-
banden mellan gener och folksjuk-
domar – i Marju Orho-Melanders 

fall diabetes och fetma, i Olle Melanders fall 
hjärt-kärlsjukdomar. (Se vidstående artikel). 
De träffades också när de var doktorander 
i samma grupp.

– Jag hade följt med diabetesforskaren 
Leif Groop när han flyttade från Helsing-
fors till Malmö, och Olle började doktorera i 
samma labb år 1996. Sedan blev vi ihop väl-
digt snabbt, berättar Marju Orho-Melander. 

Efter disputationerna har bådas karriä-
rer gått spikrakt uppåt. Båda utnämndes 
till professorer år 2010. Marju Orho-Melan-
der fick universitetets lokala Fernströmpris 
år 2010 och det prestigefyllda ErC-anslaget 
från European research Council i år. Olle 
Melander fick Fernströmpriset lite senare, 
2013, men fick sitt ErC-anslag lite tidigare, 
2011. De har också fått miljonanslag från 
bland annat Hjärt-Lungfonden och Veten-
skapsrådet.

– Vi har alltid kunnat glädjas åt varandras 
framgångar, och lyckats låta bli att vara av-
undsjuka. Fast jag måste medge att när Olle 
fick sitt ErC-anslag tänkte jag att det någon 
gång borde bli min tur också… Men jag fick 
söka sex gånger hos ErC och komma till in-
tervju fyra gånger, innan jag nådde ända 
fram nu den sjätte gången! säger Marju Or-
ho-Melander.

med två barn, 12-årige Wille och 10-åri-
ga Mella, gör paret sitt bästa för att leva ett 
vanligt familjeliv trots sitt intensiva arbete. 
Det betyder bland annat att reservera hel-
gerna för familjen, och att undvika jobbprat 
vid middagarna.

– Och vi pratar faktiskt inte jobb på da-
garna heller, eftersom vi sitter på olika håll. 
Vi sköter alla forskningsdiskussioner via mejl 
eller bokade möten, säger Olle Melander.

Han tycker balansen mellan arbete och 
hemliv i regel fungerar bra. Det som kan 
förrycka balansen är resorna.

– resorna tär en del, måste jag säga. 
De är på marginalen, lite utanför vad man 
egentligen orkar med. Samtidigt är det ju 
nödvändigt att inte bara mejla och tala i tele-
fon med samarbetspartners i andra länder, 

utan att ibland också träffas personligen.
Är det då inget som blir lidande på försö-

ken att kombinera föräldraskap med forsk-
ning på toppnivå – sömnen, till exempel?

– nej, vi sover mycket, det måste vi göra 
för att orka. Vi lägger oss tidigt och vaknar 
tidigt. Jag kan lägga mig ihop med barnen 

Marju Orho-Melander forskar om 
samspelet mellan gener, livsstilsfakto-
rer som kost och motion, och sjukdo-
mar som diabetes, fetma, blodfettsru-
bbningar och cancer. Idag vet man att 
det finns flera genvarianter som ökar 
risken för dessa sjukdomar. 

Att risken ökar är dock inte samma 
sak som att det fruktade verkligen 
inträffar. Därför är det viktigt att för-
stå hur man med kost och motion kan 
hjälpa de berörda personerna att und-
vika att riskgenerna får genomslag.

På senare år har Marju Orho-Me-
lander också börjat intressera sig för 
tarmens mikroflora, som kan spela en 
viktig roll i samspelet mellan gener, 
kost och sjukdomar. Hon är därför 
med i arbetsgruppen för kost och 
hälsa inom MOS, Malmö Offspring 
Study. Deltagarna i denna studie är 
barn och barnbarn till personer som 
varit med i en tidigare stor malmöstu-
die, Malmö Kost Cancer. Tanken är att 
man ska följa anlag och riskfaktorer 
över generationerna inom samma 
familj. En särskild delstudie ägnas åt 
maten, tarmens bakterieflora och hur 
denna påverkar hälsan.

gener oCh sjukdomsrisker

Olle Melanders forskning är inrik-
tad på gener och sjukdomsmekanis-
mer kopplade till hjärt-kärlsjukdom. 
Även han använder sig av material 
från de stora studier som gjorts och 
görs i Malmö.

Flera riskfaktorer för hjärt-kärl-
sjukdom är väl kända, som rökning, 
högt blodtryck, höga blodfetter och 
diabetes. Men de räcker inte alltid 
till: det finns människor som får t.ex. 
hjärtinfarkt utan att ha haft någon 
av dessa riskfaktorer. Därför är det 
viktigt att hitta riskgener, och sedan 
lära sig förstå vilka proteiner som till-
verkas av dessa gener. Vet man det, så 
kan dessa proteiner sedan användas 
som mått på sjukdomsrisk, och kanske 
även som mål för förebyggande 
behandling. 

En av forskargruppens senaste pu-
blikationer handlar om den genetiska 
risken för förmaksflimmer och stroke. 
En annan beskriver genvarianter 
som förutsäger en människas risk för 
kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt, 
och även visar om en förebyggande 
behandling kan vara till nytta.

och stiga upp halv fyra för att få lite jobb 
gjort före frukosten. Olle stiger upp klockan 
5 och springer en mil, berättar Marju Orho-
Melander. Hon sprang också själv innan hon 
drabbades av diskbråck, men nu består hen-
nes träning i stället av rullskidor och yoga.

Sömnen är alltså viktig, och planeringen. 

”Vi har alltid kunnat glädjas åt varandras 
framgångar, och lyckats låta bli att vara 
avundsjuka. Fast jag måste medge att när 
Olle fick sitt ERC-anslag tänkte jag att det 
någon gång borde bli min tur också…”

t
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Båda är noga med att vara så effektiva som 
möjligt under sin vakna tid. Men visst finns 
det också saker som får stryka på foten.

– Jag längtar efter att kunna läsa mer. 
Men ibland är jag så trött i huvudet att jag 
inte kan läsa, så det kan gå månader innan 
jag har ork att fördjupa mig i en bok, säger 
Marju Orho-Melander.

Hon skulle också vilja ta upp sången 
igen. Innan barnen kom sjöng hon i en mot-
ettkör, vilket hon tyckte var väldigt givande.

– notläsning och sång är otroligt bra 
meditation. Man använder en del av hjär-
nan som inte kommer till bruk i vanliga fall. 
Det längtar jag också mycket efter!

att Paret meLander har samma huvud-
sakliga forskningsinriktning – geners sam-
verkan med olika sjukdomar – ger dem för-
ståelse för varandras forskningsfrågor. Det 
gör också att de ibland också kan använda 
samma utrustning och analyser. Ett exempel 
är de dyra analyser som behövs för att kart-
lägga alla gener hos de 28.000 deltagarna i 
en av de stora Malmöstudierna, vilket ingen 
av dem kunnat göra på egen hand. 

Samtidigt är de inriktade på olika sjuk-
domar och utgår från olika frågeställningar 
och metoder. De behöver därför inte direkt 
konkurrera om forskningsanslagen. Deras 
forskargrupper har också lite olika karak-
tär.

– Olle är läkare och har fler läkare i sin 
grupp, och fler svenskar. Jag är biokemist 
och har mest biomedicinare och epidemio-
loger i min grupp, som också är mer interna-
tionell. Det gör att vi och våra medarbetare 
tänker på lite olika sätt och kan ge varandra 
värdefulla synpunkter. Vi brukar ordna ge-
mensamma möten för grupperna en gång 
om året, vilket gett många nya forskning-
sidéer, säger Marju Orho-Melander.

vad ser de som sina mest spännande 
forskningsresultat genom åren? Olle Melan-
der tycker att en av de mest intressanta upp-
täckterna var att vasopressin, ett av krop-
pens salt- och vattenreglerande hormoner, 
kan förutspå framtida diabetes. Blodets 
innehåll av detta hormon har visat sig av-
spegla en människas diabetesrisk långt inn-
an blodsockret börjat stiga. Vasopressinni-

vån är också kopplad till andra sjukdomar, 
som högt blodtryck och fetma.

– Det som gör mig glad över just detta 
fynd är att vasopressinnivåerna går att be-
handla. Det finns redan idag läkemedel som 
blockerar hormonets effekter. Och kanske 
skulle det kunna räcka med att dricka ex-
tra mycket vatten? Om man spär ut blodet 
genom att dricka vatten så minskar krop-
pens utsöndring av vasopressin, förklarar 
Olle Melander.

marju orho-meLanders lyckligaste fors-
karperiod var när man äntligen började kun-
na identifiera gener som hör samman med 
de stora folksjukdomarna. Detta genom-
brott kom 2007. Då hade det blivit tekniskt 
och ekonomiskt möjligt att analysera inte 

bara enskilda gener utan hela det mänskliga 
genomet – alla gener på en gång.

– Dittills hade man fått välja ut vissa ge-
ner som man trodde kunde vara kopplade 
till olika sjukdomar. Men man hade inte till-
räcklig kunskaper för att vare sig välja rätt 
eller analysera på rätt sätt, så analyserna 
gav nästan ingenting, säger Marju Orho-
Melander.

Åren närmast före 2007 minns hon där-
för som frustrerande, fyllda av hårt men re-
sultatlöst arbete.

– Då var jag nära att ge upp och övergå 
till något annat. Men det var ju tur att jag 
inte gjorde det, för då hade jag känt mig väl-
digt snopen idag!

text: ingeLa bjÖrk
foto: gunnar menander

t

Trots sitt intensiva arbete gör paret Melander sitt bästa för att leva ett vanligt familjeliv med 
barnen Wille och Mella (och som här familjens kanin). Helgerna reserveras för familjen och de 
undviker jobbprat vid middagsbordet. 
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listan.

I drygt tio år har Maria Andersson undervisat dokto-
rander i innovation och entreprenörskap. Hon är själv 
disputerad i bioteknik vid LTH och är vid sidan av 
det akademiska livet idag också VD för spinoff-bolaget 
Enza Biotech. Här är hennes tips till forskare som vill 
starta företag:

Vad forskare bör tänka på 
för att lyckas med sin affärsidé

Prata med de personer du föreställer dig ska köpa tjänsten 
eller produkten. Att själv prata med de tilltänkta kunder-
na är enda sättet att lära sig om de verkliga behoven samt 

att testa och få styr på sin idé. I början kan man göra mycket på egen 
hand. Man behöver inte anlita någon konsult för dyra marknadsun-
dersökningar.

Prata i tid! Testar man sin idé i god tid kan många års irr-
vägar och misstag besparas. Skälen till att så pass många 
inte stämmer av i tid kan vara flera. Det kan bero på den 

klassiska ”kill your darlings-oviljan” vilket medför att man blir allt 
för fokuserad på den tekniska lösningen och glömmer de problem 
som faktiskt ska lösas. En liten förändring av den tekniska lösningen 
kan kanske öppna upp för en mycket intressantare produkt och stör-
re marknad!

Läs Patent och inte bara vetenskapliga artiklar. Lär dig 
hur ett patent är uppbyggt och vad som går att patentera. 
Därigenom minskar du risken att du hamnar i en situation 

där du spolierat dina egna patent-chanser efter att exempelvis pu-
blicerat resultat eller presenterats dem på en konferens. Anlita en 
duktig patentkonsult som hjälper dig att skriva patentansökan. 

tro inte att någon annan ska ”fixa det”. Det är yt-
terst du själv som måste dra i din idé. Visst kan vi på universi-
tetet få utmärkt hjälp av LUIS att komma igång, men det är 

i huvudsak upp till dig att antingen driva idén eller teama upp med 
personer som kan driva projektet framåt. Ja, just det:

teama ihoP dig med rätt Personer. Det är jätte-
viktigt att skapa en grupp som arbetar bra ihop och som 
alla har ett incitament att ge järnet för affärsidén. Många 

gör misstaget att liera sig med någon som är alltför lik sig själv. Om 
du exempelvis är introvert och drar dig för att nätverka – hitta en 
 extrovert person som kan sköta den biten istället!

text & biLd: kristina Lindgärde

1
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forskning.

mediCin. hur berättar man om ett 
otäckt och livshotande tillstånd så 
att lyssnarna blir medvetna om dess 
existens, utan att bli så skräck-
slagna att de slår dövörat till? och 
hur får man pengar till forskning 
om något som de flesta knappast 
hört talas om – eller bara känner till 
under ett gammalt, delvis felaktigt 
namn? 

det är problem som en grupp Lu-
forskare brottas med.

Tillståndet är sepsis, tidigare kallat blodför-
giftning. Sepsis är en följd av en svår infek-
tion, dock inte nödvändigtvis i blodet utan 
lika gärna t.ex. en lunginflammation eller en 
hud- eller urinvägsinfektion. 

Vid sepsis har immunförsvaret gått över 
styr och släppt ut en mängd ämnen som 
får blodkärlen att läcka vätska. Blodtrycket 
faller, vilket leder till skador på både njurar, 
hjärta och hjärna. I värsta fall dör patienten 
på bara några timmar.

– Immunförsvarets överreaktion kan lik-

nas vid att använda en atombomb för att för-
svara sitt land. Man dödar angriparna, men 
riskerar också den egna befolkningens liv, 
säger läkaren och forskaren Adam Linder.

Hans forskning handlar om ett nytt sätt 
att ställa diagnos på sepsis. Ett problem är 
nämligen att dess symtom – bl.a. feber, lågt 
blodtryck, hög puls, ont i kroppen, och för-
virring – förekommer också vid mer besked-
liga tillstånd. Ett speciellt protein som släpps 
ut av de vita blodkropparna kan, hoppas 
Adam Linder, visa vilka patienter som ris-
kerar svår sepsis och måste ha intensiv be-
handling. 

Han vill sprida medvetenhet om sepsis 
– ett vanligt, dödshotande tillstånd

sePsis

Svår sepsis är en av de vanligaste 
dödsorsakerna i världen. En patient 
med sepsis löper fem gånger högre 
risk att dö än en patient med en 
stroke eller hjärtinfarkt.

I tredje världen står sepsis för 
60–80 procent av alla dödsfall, ofta 
hos nyfödda barn och gravida kvin-
nor. 

Om kraftfull behandling sätts in 
så fort tillståndet uppstått klarar sig 
fyra av fem patienter. Chansen att 
överleva sjunker sedan snabbt för 
varje timme.

Adam Linder har också, tillsammans 
med professorn i infektionssjukdomar Hei-
ko Herwald och professorn i lungmedicin 
Arne Egesten, tagit initiativ till en konferens 
i Lund den 17–18 september. Konferensen 
ska samla läkare och forskare från hela lan-
det för att bygga upp ett nätverk för sep-
sisforskning. 

– Vi befinner oss ungefär där diabetes 
och cancer var förr, när dessa sjukdomar 
kallades sockersjuka och kräfta. Vare sig 
allmänheten eller vården visste mycket om 
sjukdomarna, och det fanns inga särskilda 
forskningspengar, säger Adam Linder.

han viLL bL.a. att man i vården ska bli med-
veten om att ungefär var femte sepsispa-
tient som läggs in på sjukhus riskerar att ut-
veckla ett svårt, livshotande tillstånd inom 
ett dygn. Om läkarna inte förstår lägets all-
var kanske patienten får otillräcklig behand-
ling eller hamnar på en avdelning med min-
dre tät tillsyn. 

Att sepsis är såpass okänt har flera skäl, 
tror Adam Linder. Ett är att infektioner inte 
uppfattas som så farliga nu längre, när livs-
hotande infektioner som TBC går att bota. 
Ett annat är att läkarna själva sällan talar om 
sepsis, utan säger t.ex. att patienten ”dött i 
lunginflammation”.

Hur ska man då på ett lagom försiktigt 
sätt kunna öka medvetenheten om sepsis? 
Det handlar ju om en skrämmande förmå-
ga hos varje människas immunförsvar att 
löpa amok. Adam Linder är väl medveten 
om problemet.

– Vi måste försöka gå en balansgång. Vi 
vill inte göra människor hysteriska, men vi 
vill ändå att det ska finnas ett tryck på vår-
den och makthavarna så att sepsis blir mer 
uppmärksammat. Så allvarligt som detta till-
stånd är, så kan vi ju inte bara vara passiva!

ingeLa bjÖrCk

Adam Linders forskning handlar om ett nytt 
sätt att ställa diagnos på sepsis . 
foto: roger lundholm
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antroPoLogi. gör rätt sak eller do 
the right thing! det var temat på 
en konferens som lundaantropolo-
gerna var värdar för nu i april.

– antropologi är inte ett så stort 
ämne i Lund så vi tycker det är extra 
roligt att få hålla denna internatio-
nella konferens hos oss, säger tova 
höjdestrand som ledde arrangörs-
arbetet.

Sveriges Antropologförbund, SAnT, håller 
regelbundna konferenser och i år var te-
mat ”antropologi och moral”. Konferensen 

lockade drygt hundra deltagare och utöver 
svenska deltagare kom antropologer från 
norge, Danmark, Frankrike, Tyskland och 
Polen. Keynote speakers var Unni Wikan 
som är en av norges ledande antropologer 
samt Mikael Kurkiala från Uppsala.

under rubriken ”Vem bryr sig?” bjöd 
Mikael Kurkiala på en odyssé genom mo-
ral, omoral och likgiltighet med ursprung i 
Adams och Evas möte med ormen i Para-
diset.

Mikael Kurkiala, som idag är antropo-
log vid Svenska Kyrkan, blev ett känt namn 

för många efter hedersmordet på Fadime 
Sahindal. Han var den som då starkast ar-
gumenterade för att hedersmord har kul-
turella orsaker och han drog bland annat 
paralleller till anorexi, ett fenomen som 
nästan enbart drabbar flickor i den väster-
ländska kulturen. Båda fenomenen, mena-
de han, är symptom på kultur och samhäl-
len i kris.

i sin fÖreLäsning om moral delade Kur-
kiala in omvärlden i subjekt, potentiella sub-
jekt och objekt, där subjekten är de männ-
iskor vi bryr oss om och känner moraliskt 
ansvar för. när människan begår omoraliska 
handlingar mot andra så sker det oftast ef-
ter att vi först har ”objektifierat” dem. Han 
gav etniska rensningar och den nazistiska 
läkaren Mengele som exempel: 

– Det fanns inget hat hos Josef Menge-
le när han gjorde fasansfulla experiment på 
små barn, bara vetenskaplig nyfikenhet, sa 
Mikael Kurkiala som menade att ondska 
handlar om frånkopplande av den moralis-
ka rättsapparaten. 

när det gäller bestialiska dåd som Josef 
Mengeles experiment så måste offret vara 
anonymt för att dåden ska kunna begås. Mi-
kael Kurkiala drar paralleller mellan de rik-
tigt ondskefulla dåden och de riktigt goda 
gärningarna.

– Både den yttersta ondskan och den 
högsta moralen förutsätter anonymitet och 
distans, menade Mikael Kurkiala. Han kall-
lar det ”helgonets etik”– att göra en god 
handling mot någon som man inte har en 
relation till. 

kurkiaLas fÖreLäsning landade så små-
ningom i nätmoral och hur vi förändrar vårt 
beteende online.

– när det gäller hatiska anonyma kom-
mentarer på nätet kan man resonera på två 
sätt. Antingen att nätet är ett forum där 
folk verkligen säger vad de tycker. Eller att 
de anonyma nätforumen fungerar som ett 
drivhus där folk hetsas att bli mer och mer 
aggressiva, sa Mikael Kurkiala, som själv 
tror mest på det senare alternativet.

text: uLrika oredsson
foto: gunnar menander

Tova Höjdestrand och Mikael Kurkiala i samspråk på Eden strax före hans föreläsning. 

Objektifiering bakom
omoraliska handlingar

Antropologikonferens om att göra rätt sak
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forskning.

arbets- oCh miLjÖmediCin. – synen 
på äldre behöver ändras. vi måste 
se äldre som en resurs och skapa 
möjligheter för dem att vara kvar i 
arbetslivet även efter 67 om de vill, 
säger Pia hovbrandt. 

Hon är arbetsterapeut, doktorand och del-
tar i ett projekt om hur förutsättningarna 
för ett gott arbetsliv efter 65 ser ut, och vad 
man kan göra för att få fler att både orka 
och vilja arbeta längre. Pia Hovbrandts del-
projekt består av intervjuer med äldre som 
har valt att jobba kvar efter 65. I ett an-
nat delprojekt vid Arbets- och miljömedicin 
i Lund, är fokus på chefer och deras syn på 
att ha äldre medarbetare.

under det senaste året har Pia Hov-
brandt intervjuat äldre som arbetar inom 
medelstora industriföretag och äldreomsor-
gen.

– De jag har intervjuat tycks ha hittat en 
balans i livet efter 65. Allt fler blir allt friskare 
längre upp i åldrarna och både kan och vill 
jobba vidare. De har gjort ett aktivt val att 
det här vill jag fortsätta med. 

Pia Hovbrandt berättar att det inte finns 
så mycket tidigare forskning som tittat på 

just den här gruppen. Det finns många stu-
dier om varför man går i pension tidigare, 
men inte så mycket gjort kring vad som gör 
att man fortsätter att arbeta.

fortfarande Pågår analysarbetet av in-
tervjumaterialet, men en viktig faktor som 
många framhåller är flexibilitet.

– Flera av de jag har intervjuat arbetar 
tre–fyra dagar i veckan. Det gör att de or-
kar och hinner med arbetet och andra akti-

– Vi måste skapa möjligheter 
för dem som vill jobba efter 67

viteter utanför arbetet på ett annat sätt än 
tidigare. De upplever en ny sorts makt över 
sitt liv, säger Pia Hovbrandt. 

något Pia hovbrandt framhåller är att 
arbetet också tycks vara en bidragande fak-
tor för att hålla sig frisk. 

– Det är tillfredsställande att gå till job-
bet och känna att du behövs. Arbetet ger 
utmaningar och rutiner i tillvaron. Samtidigt 
är det helt nödvändigt med anpassningar 
– både i form av hjälpmedel om arbetet är 
tungt, men även när det gäller arbetsupp-
gifter och arbetstid. 

Att äldres kompetens används till rätt sa-
ker, och att du får möjlighet att förmedla 
dina kunskaper vidare till de yngre värde-
sätts också. 

– Jag har också märkt i mina intervjuer 
att många vill att ens kompetens används 
för det man är bra på, säger Pia Hovbrandt, 
som gärna hade sett att arbetsgivaren hade 
väckt frågan om hur de i 60-årsåldern vill att 
framtiden ska se ut, och skapa möjlighet för 
fortsatt arbete. 

text & foto: nina nordh

fotnot. Läs mer om projektet på http://
www.metalund.lu.se/index.php?id=71069 

Pia Hovbrandt forskar om förutsättningarna 
för ett gott arbetsliv på äldre dagar. 

Pia Hovbrandt 
har intervjuat 
äldre som arbetar 
inom  medelstora 
industriföretag 
och äldreomsor-
gen. (Mannen på 
bilden har inte 
varit med i under-
sökningen). 
foto: shutterstock
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konsumtionsforskning. nörden 
har blivit inne. och med nördens 
innestatus följer nya köpbeteenden 
och nya marknader – något som 
konsumtionsforskarna på ekonomi-
högskolan nu djupstuderar.

Jon Bertilsson tar emot på sitt rum på Eko-
nomihögskolan, ett rätt avskalat kontor. Man 
skulle kunna säga att det är rätt typiskt för 
en forskare med bokhyllor, skrivbord, böcker 
och pappershögar. Där finns inget som direkt 
avslöjar vad Jon Bertilsson är för person eller 
om han har något nördigt intresse.

– Jag har en kärlek till fotboll och ishock-
ey. Jag håller på HIF och rögle BK och följer 
dem intensivt. Men jag skulle ändå inte kalla 
mig nörd, säger han.

fÖr det är nÖrden som han och hans kol-
legor i projektet ”Connoisseurskap, snobbe-
ri och engagemang – kultiveringstrendens 
kolonisering av den vardagliga konsumtio-
nen” studerar. Eller rättare sagt: de studerar 
hur t.ex. motion, ätande och matlagning har 
gått från att vara vanliga intressen i största 
allmänhet till att bli något som genomsyrar 
en stor del av människors liv, kanske till och 
med bygger det personliga varumärket och 
något man kan ange som merit på sitt CV. 
Matlagningsentusiasten blir finsmakare och 
motionären driver sin kropp till det yttersta i 
världens mest krävande tävlingar.

– Det ger status att vara unik och an-
norlunda. Lyckas man skapa en nördfak-
tor kring en produkt kan även traditionella 
stapelvaror bli attraktiva i konsumenternas 
strävan efter kultivering. Kaffekulturen är 
ett sådant exempel, säger Jon Bertilsson.

Just finkaffetrenden och kaffenörden är 
något som Jon Bertilsson har tittat på i sin 
del av projektet. Kaffetrenden har pågått 
ett tag och kan därför spåras tillbaka i tid, 

något som är intressant för forskarna när de 
kartlägger köpbeteenden eller nya köptren-
der eller marknader som vuxit fram i finkaf-
fekulturens kölvatten. 

jon bertiLsson har bl.a. intervjuat en ba-
rista, som blev så hängiven kaffe att han själv 
fick öppna en kaffebar för finsmakare för 
att få utlopp för sitt kunnande. Men det är 
inte alltid att ett nördigt intresse håller i sig.

– Slår man i taket och inte kan förkov-
ra sig mer eller andra har hoppat på sam-
ma trend och det man gjorde har blivit 
mainstream – då kan man söka sig ett nytt 
nördintresse, förklarar Jon Bertilsson.

För träningsnörden är erkännande och 
prestige viktiga faktorer. En som tränar för 
tuffa tävlingar såsom Iron Man, Toughest 
Mudder eller triathlon vill inte bara göra det 
för sin egen skull. Kroppen blir ett redskap 
som ska byggas och visas upp, resultat och 
tävlingsmedverkan kan användas merite-
rande i jobbsökarsammahang.

– Idag ska man logga allt på Facebook och 
Twitter och man skulle inte hålla på med in-
tresset om det inte syntes. I dessa fall är det 
yttre faktorer som gör att man känner sig mo-
tiverad till skillnad från om motivationen kom-
mer inifrån, till exempel att man motionerar 
för att få bättre hälsa, säger Jon Bertilsson. 

Vad är det då som kategoriserar en nörd 
till skillnad från en hobbyentusiast? 

– Alla med en hobby behöver inte vara 
nördar men ett nörderi startar ofta från en 
hobby. nörderi är mer genomgripande i li-
vet, förklarar Jon Bertilsson.

Enkelt sagt skulle man kunna säga att en 
hobby utövar man för att må bra och inte 
för att bli mer anställningsbar. 

– I engelskan skiljer man på labour och 
work, där labour är något som man gör för 
att kunna betala sin hyra medan work är nå-
got som mer lutar åt den lustfyllda hobbyn.

Forskningsprojektet fick 2011 9,1 miljoner 
kronor av ragnar Söderbergs stiftelse, det 
största anslaget från stiftelsen det året. Pro-
jektgruppen består av forskarna Jon Bertils-
son, Sofia Ulver och Ulf Johansson samt tre 
doktorander på Företagsekonomiska institu-
tionen och projektet avslutas i slutet av 2017.

anna johansson

Det våras 
för nörden!

Liten ordLista

nÖrd. Har ett genuint intresse och 
kunnande om sitt specialområde och 
låter intresset genomsyra livet. Nu-
mera tillhör området ofta populär-
kulturen men var förr ansett som ett 
väldigt smalt område. En del nördar 
kan inte prata om något annat än sitt 
intresse.
konnässÖr: Har en lång och 
gedigen kunskap inom ett kulturellt 
legitimt område såsom mat, vin, 
konst eller klassisk musik. Kunskapen 
ger hög kulturell status. 
snobb: Har läst en vinguide för att 
kunna briljera men kan inte så mycket 
under ytan. Vill verka nobel men är 
det inte.

Nördforskaren 
Jon Bertilsson.
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utbildning.

Lärare hämtade inspiration 
från Morden i Midsomer
Casemetodik. vi lär oss bäst ge-
nom mänskliga berättelser. det har 
LuCa, en ny akademi för utveckling 
av case undervisning vid Lunds uni-
versitet, tagit fasta på. i april bjöds 
lärare vid universitetet in till en 
workshop med en av manusförfat-
tarna bakom morden i midsomer. 

Steve Trafford är skådespelare och manus-
författare. Han har bland annat skrivit en rad 
avsnitt till den populära kriminalserien Mor-
den i Midsomer samt en mängd såpoperor 
för brittisk tv. För många, säger han med 
lågmäld humor när han presenterar sig själv.

– Berättelser handlar om att kommuni-
cera värden och utforska dilemman, förkla-
rar Steve Trafford vidare för de forskare och 
lärare från bl.a. LTH, Medicinska fakulteten 
och Ekonomihögskolan som samlats i Bi-
skopshuset en solig eftermiddag i april. 

Det vid en första anblick ganska omaka 
paret, såpoperor och fallstudier, blir i samma 
stund en potentiellt lyckosam förening. Fall-
studier, eller case, handlar ju också om att 
utforska och lösa problem. 

någon minut senare har Steve Trafford 
förklarat ett av huvudkoncepten för att ska-
pa en engagerande berättelse. Han kryddar 
med ett pedagogiskt exempel och delar se-
dan upp lärarna i grupper. nu ska de börja 
skapa egna berättelser.

På 20-talet gjorde Harvard Business 
School sig ett namn på att använda fallstu-
dier, så kallade case, i utbildningen. Tanken 
är att studier och diskussioner kring exem-
pel ur verkligheten ökar engagemanget hos 
studenterna, rustar dem bättre för yrkeslivet 
och förbättrar inlärningen.

Idag är fallstudier väl etablerade på eko-
nomiutbildningar världen över och färdig-

bakade fallstudier kan köpas på nätet. Men 
det finns problem, menar Ulf ramberg, uni-
versitetslektor i företagsekonomi på Eko-
nomihögskolan vid Lunds universitet.

– Fallstudierna är ofta skrivna för de 
modeller och teorier som är domineran-
de i USA. Dessutom saknas det case inom 
många ämnen utanför de klassiskt ekono-
miska disciplinerna.

Tillsammans med kollegorna Ola Mattis-
son och Mats Urde från Ekonomihögskolan 
har han därför startat upp Lund University 
Case Academy (LUCA). Syftet är att ge fors-
kare och lärare vid Lunds universitet verktyg 
och kunskaper att skriva egna fallstudier. 

Ett annat problem är att fallstudier ofta 
präglas mer av tung akademisk prosa och 
mindre av engagerande berättelser kryd-
dade med fakta och förutsättningar. Det är 
för det ändamålet som gruppen bjudit in 
manusförfattaren Steve Trafford till en två 
dagars konferens om utveckling av caseun-
dervisningen. 

– Berättelser har förmågan att engage-

ra människor. Om du inte är engagerad så 
lär du dig inte. Men när du väl har männis-
kors engagemang, då är det lättare för dem 
att analysera och gå djupare, förklarar Steve 
Trafford i en av pauserna.

när vi återvänder till workshopen ser 
han ut att ha rätt. Energinivån är hög med 
skratt och upprymda diskussioner. Delta-
garnas berättelser håller på att ta form. De 
har nu en miljö, teman, huvudpersoner och 
en konflikt som stegras i takt med varje scen. 
Samtidigt utgör berättelserna underlag till 
diskussioner om arbetskonflikter, organisa-
tionsfrågor och maktbalanser. Och när del-
tagarna lämnar för dagen verkar de nöjda.

– Det ska bli spännande att använda de 
här metoderna för att skapa fallstudier som 
berör våra frågeställningar. Jag ser också 
många potentiella samarbeten mellan oss 
deltagare, säger Beatrice Kogg, studierek-
tor på Internationella miljöinstitutet, IIIEE.

 text: henrik kiLLander
 foto: gunnar menander

Steve Trafford vägleder deltagarna i konsten att skapa en berättelse som engagerar. 
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”andra jag” finns fortfarande med när hon 
skriver romaner.

– Hon har åldrats förstås, hon är ju fort-
farande åtta år äldre än jag.

skrivandet har aLLtid funnits med men 
att både jobb och hobby skulle kretsa kring 
historia var inte givet.

– Jag tyckte historia var jättetråkigt i sko-
lan, och klarade bara betyget genom att jag 
läste en massa skönlitteratur och lärde mig 
historia den vägen.

text: jenny LoftruP
foto: gunnar menander

ingegerd Christiansson 

vem: Ingegerd Ericsdotter Christi-
ansson, 60 år, manusförfattare, re-
gissör och utbildningsadministratör, 
skyddsombud på Historiska institu-
tionen, huvudskyddsombud för HT.
aktueLL: Med bygdespelet ”Och 
skina som solen klara” som har pre-
miär i Össjö den 7 juni. 
intressen: Skriva dramatik och 
romaner, sy lapptäcken, åka landet 
runt för att se 1700-talskonstnären 
Johan Ullbergs och andras altarupp-
satser i trä i kyrkor.

Hon har skrivit manus till 70 
bygdespel. Ingegerd Christians-
son är utbildningsadministratören 
som blåser liv i skånsk historia på 
regelbunden basis.

Skriver bygdespel från Össjö socken
– Jag vet inte varför jag gick med på att bli 
intervjuad, jag har ju inget intresse av att sy-
nas egentligen, inleder Ingegerd Christians-
son, till vardags utbildningsadministratör på 
Historiska institutionen.

Lite hemlig och blygsam är hon allt, med 
en hög egenförfattade romaner i ett skåp 
som ingen har fått läsa. En enda gång skick-
ade hon iväg ett romanmanus till en ama-
törromantävling. Då fick hon beskedet att 
hon inte fick vara med i tävlingen, för det 
var uppenbart att hon inte var någon ama-
tör. Hon har ett behov av att skriva, inte av 
att bli publicerad. Men när hon skriver byg-
despel för amatörskådespelarna i Origona-
len så gäller att det att leverera och det gör 
hon två gånger om året.

– Det tar den tid det tar att skriva ned 40 
sidor. Jag har gjort det stora arbetet med 
bakgrundsforskningen innan och lärt känna 
personerna. Man måste ha det i sig innan 
man kan få det ur sig. replikskiftena uppstår 
oftast i skrivande stund.

det finns ingen nu levande människa som 
vet mer om Össjö socken utanför Ängelholm 
än Ingegerd Christiansson. Det som händer i 
bygdespelen bygger på historiska personer 
och händelser och efter 30 års skrivande har 
Ingegerd Christiansson koll på gårdar, herr-

skap och torpare flera sekler tillbaka i tiden. 
Stoff till handlingen hittar hon på många 
ställen; i domstolsprotokoll, gamla visor el-
ler medicinböcker. I sommarens bygdespel 
ska bland annat en skånsk godsägares gikt 
botas med den tidens medicin – man sticker 
ihjäl en hundvalp och smörjer in foten med 
hundblodet.

– Men förutom godsägaren är det mest 
torpare och bönder i sommarens bygdespel. 
På vintern får fler herrskapsfolk vara med. 
Då tar vi fram våra fantastiska herrskaps-
kostymer i 1700-talsstil som inte tål att vara 
utomhus.

ingegerd Christiansson började skriva 
när hon var tolv år tillsammans med sin ku-
sin Staffan. Under skolloven gick de in i sin 
skrivarbubbla och turades om att skriva på 
skrivmaskinen. 

– Staffan var verkligen min tvillingsjäl, vi 
pratade i halva meningar och visste precis 
vad den andra menade. nu är det omöjligt 
att veta vem som skrev vad i våra alster.

De skapade två personer, var sitt ”andra 
jag” som var några år äldre än de tonåriga 
författarna. Dessa extra personligheter figu-
rerade i alla berättelser och runt dem bygg-
des en fantasivärld. Idag lever inte Staffan 
längre, han dog relativt ung. Men Ingegerds 

Historia är en viktig del i Ingegerd Christianssons liv, både på arbetet  på Historiska institionen 
och när det gäller fritidssysslan att skriva bygdespel från Össjö socken. 

 folk.

Lärare hämtade inspiration 
från Morden i Midsomer
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Vad har förnekarna 
av Förintelsen och det 
armeniska folkmordet 
gemensamt? 
– Deras argument förfinas med tiden 
och de blir alltmer låsta i sin övertygel-
se. I Tyskland talade man om nazister-
nas massmord i termer av förintelse 
först på 50-talet och det var då som 
förnekarna positionerade sig. Fast för-
övarna själva har förnekat hela tiden. 
Det armeniska folkmordet har väckt 
mest uppmärksamhet på senare tid då 
förnekelsen har blivit mer påtaglig.

– Det finns ju så klart skillnader 
också. I fallet med tyskarnas förbry-
telser förnekas de av en brokig skara 
spridd över hela världen. När det gäller 
förnekelsen av folkmordet på arme-
nier är den koncentrerad till en nation.

– Hade inte Turkiet så envetet 
förnekat folkmordet hade 
det säkert inte rönt den 
uppmärksamhet som det 
gör idag. Skulle de idag vilja 
kännas vid sitt brott så är det 
inte bara folkmordet i sig de 
måste erkänna utan också 
hela den förnekelsepolitik 
som de ägnat sig åt. 

MArIA KArLSSOn
Cultures of denial: 
Comparing holocaust and 
armenian genocide denial 
(Lunds universitet) 

Maria Karlsson, doktor i historia

boken.
REDAKTÖR: ULRIKA OREDSSON

JOACHIM ÖSTLUnD
saltets pris – svenska slavar i nordafrika 
och handeln i medelhavet 1650–1770
(nordic Academic Press)

Under perioden 1650–1770 tillfångatogs ett tusental svenska sjömän 
som var sysselsatta i den viktiga importen av salt till Sverige. Många 
blev sålda som slavar och i Saltets pris berättar historiker Joachim 
Östlund historien om dessa sjömän. Genom en omfattande analys 
av diplomatisk korrespondens, tidningsartiklar, sjömansvisor, kollekt-
utlysningar, äventyrsberättelser och akademiska skrifter visar han hur 
sjömännens öden påverkade samhälle och kultur i Sverige. 

rED: GUnnAr AnDErSSOn, THOMAS BrAnTE 
OCH CHrISTOFEr EDLInG
det personliga är sociologiskt 
(Liber)

14 framstående sociologer beskriver sociologins utvecklingsförlopp. 
Genom personliga betraktelser – en slags akademiska självbiogra-
fier – tecknar boken en bred bild av ämnets historia och nuvarande 
villkor, en bild från vilken den svenska sociologin kan ta avstamp och 
blicka framåt.

ULF TELEMAn
nordister och nordistik i Lund
– från 1860- till 1930-tal
(Lunds universitet)

Lund fick sin första professur i nordiska språk år 1958. Ulf Teleman, 
professor emeritus i svenska språk, har skrivit om ämnets första pro-
fessorer: Theodor Wisén, Knut F. Söderwall, Axel Kock, Elof Hellquist 
och Erik Olson. Boken handlar om hur de är som människor och vad 
de uträttat som vetenskapsmän. Deras forskning beskrivs ur såväl 
samtidens som eftervärldens perspektiv.

STEFAn SVEnnInGSSOn OCH nADJA SÖrGÄrDE
organisationsförändring – hur, vad och varför?
(Studentlitteratur)

Organisationsförändring är svårt och leder inte alltid till det man har 
tänkt sig. Även om de flesta organisationsförändringar börjar bra rin-
ner ofta mycket ut i sanden. Trots goda ambitioner och rikligt med 
råd i litteraturen om hur man går tillväga är det lätt att bli fast i fall-
gropar och dilemman. Boken behandlar standardrecepten och visar 
på fallgroparna. Författarna, från Ekonomihögskolan, bidrar med en 
mer kritisk syn på varför förändring i dag uppfattas som självklar. Är 
det alltid motiverat med förändring och vad innebär det att utveckla 
ett mer skeptiskt förhållningssätt till förändring?
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Telefonen ringer. En glad och trevlig Stockholmsstu-
dent ringer för att fråga om studier i islamolo-
gi. Hennes gävledialekt har en lätt brytning, i bak-
grunden hörs ett jollrande barn. Hon vill läsa 

islamologi 31–90 högskolepoäng (hp) – dvs. andra och tred-
je terminen i grundutbildningen – hos oss i Lund. Hon har re-
dan läst 90 hp i ett annat ämne och vill komplettera med lika 
mycket islamologi, men Stockholm erbjuder bara 30 hp, dvs. 
första terminen. 

För första gången sedan jag 
började undervisa 1994 är jag 
tvungen att svara att min insti-
tution och mitt universitet till 
nästa vår troligen bara kommer 
erbjuda en 7,5 hp kurs islamolo-
gi, dvs. en kvarts termins heltids-
studier, även om det också finns en kurs som heter 31–60 hp 
islamologi fortsättningskurs. I denna ska de resterande 22,5 
högskolepoängen läsas tillsammans med religionshistoria, re-
ligionsbeteendevetenskap och judaistik. De ska innehålla viss 
kunskap om islam, men kommer bara på pappret att kunna 
kallas islamologi, inte vara det i den verkliga utbildningen som 
vi erbjuder. 

hon Låter besviken. Det finns nämligen ingen annan längre 
utbildning i islamologi i Sverige än den i Lund där vi har haft 
grund-, master- och doktorandutbildning. I över tjugo år har vi 
undervisat duktiga studenter som gått ut i arbetslivet och jobbar 
som journalister, lärare, tjänstemän i kommuner och landsting, 
ekonomer och annat. Vi har även framgångsrikt lett fjorton dok-
torander till disputation, varav fyra är professorer och de flesta 
arbetar som lärare eller forskare vid universitet och högskolor. 

På grund av hur universitetet hanterar sin ekonomi har 

Lunds universitet skär ner den enda längre utbildningen 
i islamologi som finns i Sverige. Kan inte universitetet 
se att kunskapsfält som islamologi behövs? skriver Jonas 
Otterbeck, professor i islamologi.

trycket på mindre utbildningar inte blivit högt – det har blivit 
ohållbart. Sammanslagning och nedläggning är tonläget för da-
gen, inte kreativ pedagogik och nyfiken forskning. Kan inte uni-
versitetet se att kunskapsfält som islamologi behövs? Och förstå 
att stödja småämnen istället för att krasst följa plånboken? 

en gång i tiden, på 1980-talet, var regeringen visionär nog att 
se att Sverige i framtiden skulle behöva kunskapare som kan om 

islam. De hade rätt. Islam har gått 
från att vara en religion som tillhör-
de andra världar till att bli ett både 
nationellt och globalt viktigt feno-
men för Sverige. Islam och muslimer 
påverkar hur svensk lag förstås, hur 
undervisningen i skolan ordnas, po-
lisens och sjukvårdens arbete. Islam 

och muslimer används som slagträ inom europeisk och svensk 
politik, påverkar livet för nya migranter och hur unga svenskar 
från familjer som flyttat hit ordnar med sin framtid, sin sexu-
alitet, sina värderingar. Jag tycker personligen detta mer än väl 
motiverar att stödja att det ska gå att läsa islamologikurser på 
31–60 och 61–90 hp-nivå i en form som inte är så urvattnad att 
det egentligen är allmän religionshistoria, inte islamologi. Sär-
skilt som vi är ensamma om detta i Sverige och särskilt som vi 
en gång har tagit ett intellektuellt och moraliskt ansvar för det-
ta kunnande.

tyvärr var det inte en glad och motiverad student som lade 
på luren, utan en som var tvungen att tänka om. För mig var det 
första gången som jag var tvungen att göra en student besviken 
på detta sätt. Tyvärr var det nog inte sista gången. 

jonas otterbeCk,
PrOFESSOr I ISLAMOLOGI

Förstår inte universitetet 
att kunskapen om islam behövs?

”På grund av hur universitetet 
hanterar sin ekonomi har trycket 
på mindre utbildningar inte blivit 
högt – det har blivit ohållbart.”

gästtyckaren.
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på gång.

9–10 maj musikbiennal. Odeum anordnar 
för tredje gången biennalen Musik i Lunda-
gård. Ensembler och studenter från Musikhög-
skolan i Malmö och Odeum ger under helgen 
konserter och föreläsningar runtom Lunda-
gård. 

9 maj Öppet hus i vattenhallen. Kl 
13.00 berättar Lars Lundqvist, museiintendent 
emeritus, om Djur som bränns, sticks och bits. 
Kl 13–17 i Vattenhallen, Science Center, John 
Erikssons väg 1, Lund.

11 maj Ced-seminarium: ”innovativ 
forskarutbildning med innovativa dokto-
rander: en möjlighet för alla!” Kl 13.15–
16.00 i M313, CED, MnO-huset, Sölvegatan 
16, Lund. Info: gun.wellbo@ced.lu.se

12–13 maj Ced-workshop: ”Wikipedia 
for teachers”. Kl 10.15 på CED, Sölvegatan 
16, MnO-huset, rum M313, Lund. Info: lotta.
abjornsson@ced.lu.se

12 maj Personalvisning på skissernas 
museum. Kl 12.30–13.00, Finngatan 2, Lund. 
Anmälan: adk@adk.lu.se.

12 maj seminarium. ”fat bodies in po-
pular culture”. Kl 13.15–15.00 på Genusve-
tenskapliga institutionen, Allhelgona kyrkoga-
ta 14 M, Lund. Info: jens.rydstrom@genus.lu.se

12 maj Lunds filosoficirkel. Jenny Maria 
nilsson: ”Camus och sartre”. Kl 19.30–21.00 
Palaestra, Lund.

13 maj teckna på skissernas museum. 
Performance croquis med Annou nilson. En al-
ternativ form av kroki för alla tecknare – erfar-
na som oerfarna.  Kl 19.00–20.15 på Skisser-
nas museum, Lund.

16–17 maj storslagen elektronik i vat-
tenhallen. Upplev spännande och interaktiva 
experiment och shower i Vattenhallen.  Från 
kl 12 på lördagen till kl 17 på söndagen, Vat-
tenhallen, Science Center, John Erikssons väg 
1, Lund.

18 maj idahot. Lunds universitet upp-
märksammar IDAHOT-dagen, den internatio-
nella dagen mot homofobi, transfobi och bifo-
bi. Hela dagen i Universitetshuset, Lundagård, 
Lund. Info: Hbtq-lu@pers.lu.se

19 maj Lunds filosoficirkel. Sigrid Com-
büchen: ”Den förtalade människans egentliga 
liv”. Kl 19.30 Palaestra, Lund.

20 maj babyvisning på skissernas mu-
seum. Visning och verkstad i lugn takt för vux-
na med barn i åldern 0–15 månader. Kl 13.00–
15.00, Skissernas museum, Finngatan, Lund.

20 maj docentföreläsning. Dr Maria 
Hansson: ”biological receptors and interac-
tions with pollutants and human pharma-
ceutical products in aquatic organisms”. 
Kl 13.00–14.00. Ekologihuset, röda rummet, 
Lund.

jordkonferens. – i sverige har 
vi blivit bättre på att ta hand 
om våra jordbruksmarker, säger 
markforskare katarina hedlund, 
professor vid biologiska institu-
tionen. dessvärre är det inte så i 
resten av världen. 

hon är en av talarna på konfe-
rensen ”save our soils” som hålls 
senare i maj med anledning av att 
fn utnämnt 2015 till jordens år. 

Katarina Hedlund ansvarar för ett inter-
nationellt projekt inom Mistra som går 
ut på att kartlägga cirka 500 s.k. långlig-
gande jordbruksförsök i Kina, USA, Aus-
tralien, Europa och Sydamerika. .

– Vi undersöker och jämför försök på 
jordbruksmark där man exempelvis plöjt 
och inte plöjt, och behandlat jordarna på 
olika sätt. Projektet ska resultera i en inter-
aktiv evidenskarta där nya forskningsför-
sök kan fyllas på efter hand, berättar hon.

att sverige bLivit bättre på att ta 
hand om sina marker är dessvärre inte 
något som gäller för resten av världen. 
Tvärtom utarmas markerna på många 
håll och resultatet blir magra, obrukba-
ra jordar.

– Problemet är att det blir allt svårare 
att behålla det organiska materialet i jor-
darna vilket ökar bland annat erosionen. 

Det organiska materialet minskar 
i marken vid plöjning och avsaknad av 
stallgödsel. Snabbväxande grödor med 
svaga rotsystem kan inte bygga upp or-
ganiskt material och Katarina Hedlund 
varnar också för öppna marker.

– Det är viktigt att jorden verkligen är 
täckt av växter, och det kan man se tyd-
ligt hos oss jämfört med för bara ett par 

år sedan. nu har vi inte lika mycket öppen 
jord över vintrarna 

Jordbrukare i USA var tidiga när de 
tvingades lära sig att odla sina jordar ef-
ter torkperioden på 20-talet med stor er-
osion och depression som följd, den s.k. 
Dust Bowl-krisen . 

– Där odlar man fortfarande gräs var-
vat med vetet, berättar Katarina Hed-
lund.

Konferensen som hålls i Malmö den 
20 maj har lockat många stora internatio-
nella forskare, bland andra David Mon-
togmery från Seattle och rattan Lal från 
Ohio. Från Lund deltar också professor 
Henrik Smith, föreståndare för Hållbar-
hetsforum.

maria Lindh

Jordbruksmarker 
riskerar utarmning

konferensen 
save our soiLs
Konferensen S.O.S., Save Our 
Soils, hålls på Palladium i Malmö 
onsdag den 20 maj mellan 9 och 
13. Den är gratis men kräver 
anmälan till gun.asero@ksla.
se. Arrangörer är bl.a. SIANI 
(Swedish International Agricul-
tural Initiative) i samarbete med 
Region Skåne. 

forskningsProjektet 
Katarina Hedlund ansvarar för 
ett projekt inom Mistras råd för 
evidensbaserad miljövård EviEM, 
tillsammans med kollegor från 
Italien, Danmark och USA. Evi-
densundersökningen beräknas 
vara klar i år och därefter påbör-
jas arbetet med den interaktiva 
evidenskartan.

Konferensen Save Our Soils
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disputationer.

med förslag till aktiviteter för eleverna. LUnE 
vänder sig till elever i årskurs 6–9. Plats: Fysi-
kum och Vattenhallen i Lund. Kontakt: tomas.
brage@fysik.lu.se. Info och anmälan: www.ut-
bildning.fysik.lu.se/LUnE

21 maj rundabordssamtal med he-
dersdoktor vilhelm ekensteen om funk-
tionshinder. ”vägen in i framtiden – vad 
väntar?” Med debattboken ”På folkhemmets 
bakgård” och opinionsrörelsen Anti-Handi-
kapp inleddes 1968–69 omdefinieringen av 
begreppet handikapp. Från att tidigare ha upp-
fattats som en individuell egenskap riktades 
 istället fokus på exkluderande och diskrimine-
rade samhällsförhållanden. Kl 18.15 Edens foa-
jé, Lund. Info: per.wickenberg@soclaw.lu.se

22 maj Lunchkonsert med musikhög-
skolans gitarrister. Kl 12.15 Kapellsalen, Pa-
laestra et Odeum, Lund.

23–24 maj Ljudshow i vattenhallen. 
Öppet för allmänheten. Kl 12.00–17.00, vat-

tenhallen, Science Center, John Erikssons väg 
1, Lund. Program och info: www.vattenhal-
len.lth.se

28 maj föreläsning. ”yttrandefrihet 
för vem? medierna i en förändrad offent-
lighet”. Professor Ulla Carlsson, professor vid 
Göteborgs universitet, hedersdoktor vid Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten. Kl 10.00–11.00 
Eden 021, Lund.

29 maj doktorspromotion. Kl 12.00 
Domkyrkan, Lund. Info: www.lu.se/om-uni-
versitetet/akademiska-hogtider/doktorspro-
motionen.

30–31 maj bajsresan i vattenhallen. 
Tillhör du dem som alltid undrat hur och fram-
förallt varför något som ser så gott ut på tallri-
ken alltid slutar som en brun ”klutt” som luk-
tar illa! Bajsresan är musikäventyret som följer 
matens väg ända ner till stationen! Vatten-
hallen, Science Center, John Erikssons väg, 1, 
Lund. Info: www.vattenhallen.lth.se  

8 maj 

jessica skoog i klinisk medicin med inrikt-
ning allmänmedicin: ”Analysis of factors of 
importance for drug use”. Kl 9.00 CrCs aula, 
Jan Waldenströms gata 35, Skånes Universi-
tetssjukhus, Malmö. 

Linus kvist i klinisk medicin med inrikt-
ning reproduktion: ”Sperm Y:x chromoso-
me ratio and androgen response in men ex-
posed to environmental pollutants”. Kl 13.00 
Patologens aula, Jan Waldenströms gata 59, 
ing 78 Skånes Universitetssjukhus i Malmö. 

martin hooper i byggande och arkitek-
tur: ”BIM anatomy II: Standardisation needs 
& support systems”. Kl 10.00 i Lilla hörsalen, 
IKDC, Sölvegatan 26, LTH. 

olof rännbäck garpinger i reglertek-
nik: ”Analysis and design of software-based 
optimal PID controllers”. Kl 10.15 i hörsal B, M-
huset, Ole römers väg 1, Lund. 

markus borg i programvarusystem: 
”From bugs to decision support – Leveraging 
historical issue reports in software evolution”. 
Kl 14.15 i hörsal E:1406, E-huset, Ole römers 
väg 3, Lund. 

amanda ode i laboratoriemedicin med 
inriktning epidemiologi och miljömedicin: 
”Environmental toxins and essential trace ele-
ments at delivery and ADHD”. Kl 9.00 Seger-
falksalen, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund. 

olof garpinger: Analyses and design of 

software-based optimal PID controllers”. Kl 
10.15 föreläsningshall B, M-huset, Ole römers 
väg 1, Lund.

11 maj 

janina sprenger i biomedicin med inrikt-
ning medicinsk strukturbiologi: ”Polyami-
ne pathways as drug target against malaria”. 
Kl 10.00 Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 
32, Lund.

12 maj 

Liney kristinsdottir i fysik: ”Interaction ef-
fects in the transport of particles in nanowire 
quantum dots”. Kl 10.15 i Lundmarksalen, Ast-
ronomihuset, Sölvegatan 27, Lund.

13 maj 

fredrik modéus i systematisk teologi: 
”Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan. Ett studi-
um av gudstjänstgemenskapens identitet och 
ställning i Svenska kyrkan”. Kl 13.15 i sal C116, 
LUx, Helgonavägen 3, Lund. 

anna sällfors holmqvist i klinisk medi-
cin med inriktning pediatrik: ”Long-term 
morbidity and socioeconomic outcome among 
nordic childhood cancer survivors”. Kl 9.00 Se-
gerfalksalen, Wallenberg neurocentrum BMC 
A10, Sölvegatan 17, Lund. 

sanaz gabery i biomeidin med inrikt-
ning neurovetenskap: ”new perspektives 
on pathology in Huntington´s disease – charac-
terization of hypothalamic changes”. Kl 9.00 
Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund.

robert jablonowski klinisk medicin 
med inriktning klinisk fysiologi: ”Asses-
ment of myocardial viability using magnetic re-
sonance imaging”. Kl 13.00 föreläsningssal 3, 
Skånes Universitetssjukhus, Lund. 

Cheryl sjöström i hållbarhetsveten-
skap: ”Food for naught: The politics of food 
in agricultural modernization for African small-
holder food security”. Kl 10.15 rum Ostrom, 
Josephson, Biskopsgatan 5, Lund. 

Carola jutta müller: ”On evil twins and 
their absent friends”. Kl 10.15 i föreläsningshall 
F, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund.

15 maj 

harald ekedahl i klinisk medicin med in-
riktning ortopedi: ”Assessment of lumbar 
radicular pain. Validity and predictive value of 
clinical tests”. Kl 13.00 i GK-salen, BMC, Sölve-
gatan 19, Lund. 

karolina Östbring i biomedicin med 
inriktning nutrition och metabolism: 
”Thylakoid membrane from spinach – effect 
of processing on their funtion as appetite sup-
pressing ingredient”. Kl 13.00 Segerfalksalen, 
BMC, Sölvegatan 19, Lund.

20 maj seminarium om offentlig 
konst. OFFKOnST 2: De temporära rummens 
polemik. Kl 17.00–20.00 Skissernas Museum, 
Lund.

20 maj föredrag på historiska mu-
seet. Liv nilsson Stutz: ”vem äger det för-
flutna? repatriering och återbegravning 
av mänskliga lämningar i ett globalt per-
spektiv”. Kl 18.00–19.30 på Historiska mu-
seet, Krafts torg 1, Lund.

21–22 maj konferens: ”Consumption, 
credit, health and welfare”. Info: http://
www.pi.lu.se/verksamhet/asg-the-credit-so-
ciety/conference-may-21-22-consumption-cre-
dit-health-and-welfare Plats: Pufendorfinstitu-
tetet i Lund.

21–27 maj Lune-dagar 2015. Lunds uni-
versitet och nationalencyklopedin samarbetar 
kring ett projekt där de populära naturveten-
skapliga showerna (Biologishowen, Kemisho-
wen och Fysik- och lasershowen) kombineras 
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18 maj 

deepti Chugh i klinisk medicin med inrikt-
ning neurobiolgi: ”Brain inflammation and 
adult hippocampal heurogenesis in epilepsy”. 
Kl 13.00 i Segerfalksalen, BMC A10, Sölvega-
tan 17, Lund.

20 maj 

kristinn Örn sverrisson i klinisk medicin 
med inr. njurmedicin: ”Physiological aspects 
of the glomerular filtration barrier”. Kl 9.00 i 
Segerfalksalen, BMC A10, Sölveg. 17, Lund.

22 maj 

sune bechmann Pedersen i historia: ”reel 
socialism. Making sense of history in Czech 
and German cinema since 1989”. Kl 10.15 i sal 
C126, LUx, Helgonavägen 3, Lund.

5 juni 

sarah anne rennick: ”The practice of poli-
tics and revolution: Egypt´s revolutionary youth 
social movement”. Kl 10.00 Edens hörsal, Pa-
radisgatan 5, Lund.

Disputationer som ägt rum:

jouri kanters i byggande och arkitektur: 
”Planning for solar buildings in urban envi-
ornments – an analysis of the design process, 
methods and tools”. 

enas sheik-khalil i laboatoriemedicin 
med inriktning molekylär medicin: ”Ef-
fects of galenctins and antibodies in HIV infec-
tion; novel Assays”. 

henrik Wagner i klinisk medicin med 
inriktning kardiologi: ”Clinical and expe-
rimental insights into the use of mechanical 
chest compressions during prolonged resus-
citation in the coronary catheterization labo-
ratory”. 

olena bokareva i civilrätt: ”Multimo-
dal transportation under the rotterdam rules: 
Legal implications for European Carriage of 
Goods and the quest for uniformity”. 

ivana a stojkovic i biomedicin med in-
riktning experimentell endokrinologi och 
genetik: ”Genetic variants for liver fat accu-
mulation and circulating triglyceride levels. A 
focus on dietary intakes and the risk of cardio-
metabolic disease”.  

vikas Choudhry i folkhälsovetenskap: 
”Trading in sexual currency: transactional sex, 
sexual coericion and sexual behaviours among 
young people in Uganda”. 

jenny Calvén i biomedicin med inrikt-
ning medicinsk inflammationsforskning: 
”Emerging role of rIG-like receptors in antivi-
ral innate immunity in airway structural cells”. 

karin moesch i psykologi: ”Psychologi-
cal momentum in handball”. 

malin johansson i klinisk medicin med 
inriktning thoraxkirurgi: ”Transcatheter 
aortic valve implantation. risk assessment and 
clinical outcome”. 

mohammed merza i klinisk medicin 
med inriktning experimentell kirurgi: ”Iso-
prenylation and nET formation in acute pan-
creatitis”.  

rundk hwaiz i klinisk medicin med in-
riktning experimentell kirurgi: ”rac 1 sig-
naling regulates platelet-dependent inflamma-
tion abdominal sepsis”. 

Peter floderus: ”Effecient algorithms for 
graph-theoretic and geometric problems”. Iva-
ylo Vasilev: ”User effect mitigation in MIMO 
terminal antennas”. 

henrik svarrer Larsen: ”Tangible partici-
pation – engaging designs and design engage-
ments in pedagogical praxes”. 

ramin sabet azad: ”Microbial produc-
tion of 3-hydroxypropionic acid and poly 
(3-hydroxypropionate): Investigation of lacto-
bacillus reuteri propanediol utilization pathway 
enzymes”. 

Öppettider vardagar 9-12, 13-16 
Medicon Village, byggnad 401

Telefon: 046-590 15 10 • Protomobilen: 072-505 15 10 
info@prototypverkstaden.com

Verkmästare: Mats Grip 
Instrumentmakare: Jan-Erik Falck

Tillverkning • Service • Reparation 
Elektronik • Laboratorieglas

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 

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. 598 sek 

/person
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diabetesPris. Professor 
erik renström tilldelas 
nordens främsta pris inom 
diabetesforskning för sin 
forskning om vad som går 
fel i betacellen vid typ 2-di-
abetes. ”The Knud Lund-
beck Award” delas ut av 
The Scandinavian Society 
for the Study of Diabetes.  

ordfÖrande. anders jarlert, professor i 
kyrkohistoria vid CTr, har valts till ordförande i 
Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet 
i Lund från och med 1 juli i år till och med sista 
juni 2017.  

LäroboksPris. Boken ”Visual Ecology” 
knep årets Prose Award i klassen läroböcker i 

biologi och life science. En av författarna är eric 
Warrant, professor i biologi. 
 
kemiPris i. Charlotta 
turner, professor vid Ke-
miska institutionen, har 
fått pris från American 
Oil and Chemists’ Society 
(AOCS) för forskning om 
fetter och oljor. Priset de-
las ut i Orlando i maj.

kemiPris ii. björn Lindman, professor emeri-
tus i fysikalisk kemi tilldelas “lifetime achieve-
ment award 2015” av International Associa-
tion of Colloid and Interface Scientists. Priset 
delas ut vart tredje år. Prisföredraget hålls i maj i 
Mainz, Tyskland vid IACIS konferens vilken sam-
lat mer än tusen deltagare.

hänt.

bästa avhandLing. Anna-Greta Crafoords 
pris för bästa avhandling 2014 vid Medicinska 
fakulteten i Lund delas i år mellan malin åker-
blom, forskargruppen för molekylär neuroge-
netik, Institutionen för experimentell medi-
cinsk vetenskap för avhandlingen ”The role of 
mirnA in neurogenesis and cell specification” 
och daniel ansari, avdelningen för kirurgi, In-
stitutionen för kliniska vetenskaper i Lund för 
avhandlingen ”Pancreatic cancer – early detec-
tion, prognostic factors and treatment”.

ny Lus-ordfÖrande. Cecilia skoug, tidi-
gare ordförande för Medicinska föreningen har 
valts till ordförande i Lunds universitets student-
kårer, LUS. Linnea jacobsson blir vice. De till-
träder den 1 juli. 

erik renström.

Charlotta turner.

”som ett törnrosaslott av doku-
ment som vaknar upp i forska-
rens händer”. 

så beskriver eva nylander, 
chef för avdelningen för sam-
lingar, den mest okända av ub:s 
alla samlingar, vardagstrycket. 
nu finns en del av detta tryck 
samlat i en utställning i ub:s 
entré under namnet ”var dags 
tryck”.

Det handlar om enstaka blad, pamfletter, 

broschyrer, affischer och programblad från 
1600-talet fram till 2000-talet med beto-
ning på slutet av 1800-talet och första de-
len av 1900-talet. Utställningen är indelad 
i fyra teman; politik, folkrörelse, hälsa och 
fritid. 

– Av elva kilometers tryck har vi valt ut 
cirka 200, berättar Mats Larsson som ansva-
rar för utställningen. 

Via flera stora väggmontrar kan man 
inom delutställningarna följa en något sånär 
kronologisk utveckling

– Men ibland har vi istället plockat upp 
något annat som exempelvis när det blev 
populärt med elektricitet i medicinska be-

handlingar, och byggt vidare kring det, sä-
ger Mats Larsson. 

Temat ”Hälsa” handlar alltså inte bara 
om kroppen utan avspeglar även samhäl-
lets trender, teknikutveckling och sociala 
förändringar.  Temat ”Folkrörelser” le-
der fram till Föreningssverige. ”Politik” 
utmärks av det gamla ståndssamhällets 
övergång till det demokratiska folkhem-
met. Och ”Fritid” handlar i äldre tider om 
vad som sker lokalt. Det kan vara teater, 
cirkus, musik, dans eller film.

Utställningen är öppen för alla och på-
går ända till den 12 februari 2016.

maria Lindh

ub ställer ut godbitar ur vardagstrycket

Tidstypiska exempel från utställningen.
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Hallå Bengt Olle Bengtsson

... professor emeritus i genetik, och Jens 
Jansson, filmare, som gjort en halv-
timmeslång personlig filmberättelse 
om Lunds universitets framväxt och 
utveckling: ”People & Places”. 

Hur fick ni idén att göra en film om LU?
Bengt Olle: – Det var när jag som ordfö-
rande i Universitetshistoriska sällskapet 
hade visning på Universitetsmuseet för 
ett par år sedan. En åhörare tyckte att jag 
borde filmas när jag berättar. Det tog li-
tet tid att rigga projektet, men med stöd 
av museet och universitetet blev det av.

det är er och inte universitetets of-
ficiella berättelse?
Jens: – Ja, och framför allt Bengt Olles, 
han är berättaren. Bengt Olle frågade mig 
innan vi började filma hur mycket av hans 
eget liv som borde finnas med. Så mycket 
som möjligt tyckte jag. Och det person-
liga upplägget är det som gjort att filmen 
fungerar och varit så rolig att jobba med.

man får reda på var du bengt olle 
bodde som student och var du träf-
fade din hustru! och din fars gamla 
fotoalbum finns med i bildmateria-
let…
Bengt Olle: – Ja, i marginalen. Men bygg-
stenarna är universitetets olika utveck-
lingsstadier – från den storslagna starten 

på 1660-talet, med professorsstjärnor 
som Samuel Pufendorf som rekryterades 
från Tyskland. Över de svensk-danska kri-
gen och början av 1700-talet då kvalite-
ten sjönk – något som bl.a. Linné berät-
tade om – och hur universitetet återvann 
sin styrka och glans senare under 1700- 
och 1800-talen. Kvinnornas inträde ge-
nom Hilma Borelius finns med, liksom bo-
tanisten Bengt Lidforss som var en radikal 
debattör vid förra sekelskiftet.

hur studenterna organiserade sig är 
ett särskilt kapitel…
Bengt Olle: – Ja, många studenter hade 
det både socialt och materiellt svårt, och 
på 1800-talet gick de och några yngre 
lärare samman i Akademiska förening-
en. De fick ett eget hus och ett samman-
hang. Studentkåren var också viktig och 
en progressiv kraft när den på 1940-talet 
startade ett daghem för studenter med 
barn.

er film har inte mycket studentikosa 
inslag?

Jens: – nej, vi var rörande överens om att 
utelämna det, eftersom det nämns i de 
flesta andra berättelser om universitetet. 
Men vi hoppas att man mellan raderna 
förstår att Lund är en stad där man um-
gås och har kul. 

Bengt Olle: – Vi vill också att folk ska 
tänka att fy katten, vilken vacker stad! 
Utan att det känns som en reklamfilm.

när och var kommer filmen att 
visas?
– Dels i samband med universitetets 
350-årsjubileum om ett och ett halvt år, 
dels på Universitetsmuseet. Men den vi-
sas också redan nu för olika sällskap som 
jobbar med jubileet, och ska framöver 
kunna användas som en introduktion 
för studenter och andra som kommer till 
Lund. På sikt ska filmen finnas i digitala 
kanaler, både i sin helhet och i kortare 
snuttar, som speglar olika avsnitt av uni-
versitetets utveckling.
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