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Algoritmer räddar liv
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Socialhögskolan
samlas i gamla
lasarettsköket
Efter femtio år i tillfälliga lokaler
och tjugo års diskussioner om flytt
är det äntligen dags. Socialhögsko
lans tidigare spridda verksamhet
samlas nu under ett tak i total
renoverade lokaler på Allhelgona
Kyrkogata.
– Vi har haft de sämsta lokalerna på hela
Samhällsvetenskapliga fakulteteten och nu
har vi fått de bästa, säger Socialhögskolans
prefekt Staffan Blomberg.
Huset, där teologerna tidigare höll hus,
var från första början lasarettskök – därav
alla kakelväggar. Nu har det fått nya rums
indelningar, en öppen och rymlig bottenvå
ning med nylagt stengolv. En centrerad trap
pa förbinder de olika våningsplanen. Längst
in ligger ett studentcafé. Kakelväggarna är
en av få detaljer som skvallrar om tidigare
hyresgäster.
INTERIÖREN OCH STANDARDEN är något

t

annat än de dragiga vindskupor där många
medarbetare tidigare jobbade när Social
högskolan främst låg på Bredgatan.
Men den allra största vinsten, enligt Staf
fan Blomberg, är att medarbetare och stu
denter nu finns på ett ställe.
– 200 meter i geografiskt avstånd kan
lika gärna vara två mil. Nu kommer vi att
springa på varandra och träffas i fikarum
met. Så får vi se vad den här fördelen kan
leda till, men det borde underlätta sam
arbeten, säger han.

Karna och Ilias kafé som fanns i Social
högskolans tidigare byggnad vid Bred
gatan har fått följa med i flytten och
ligger nu i en ny glasad tillbyggad.
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Någon skillnad i kvadratmeter blir det
inte, och huset är redan fullt. Cirka 110
arbetsplatser eller 80 kontor – inga öppna
landskap – och 15 undervisningslokaler är
utspridda på de nästan 4000 kvadratme
terna.
En spänd förväntan, eller oro beroende
på vem man frågar, finns kring undervis
ningslokalerna. Eftersom de egna utrym
mena inte riktigt räcker till har man förlagt
viss undervisning till Eden och behållit en
lärosal på Gamla Kirurgen. Så att allt finns
samlat under ett tak är en sanning med mo
difikation.
CARINA TIGERVALL och Tina Mattsson är lä

rare och undervisar 100 studenter på grund
kursen. Tidigare har de kört tre parallella
klasser med många smågrupper och inten
siv växelverkan mellan klasserna.
– Vi kommer att behöva improvisera un
der hösten, eftersom lokalerna är annorlun
da utformade och det blir längre avstånd
mellan rummen. Kanske ska vi tänka om
från grunden, det finns ju flera sätt att job
ba, säger de.
MEN ÖVERLAG är de glada för flytten.

– Vi var och tittade på huset innan reno
veringarna började. Det såg ju förfärligt ut!
Det kändes som att gå i ett gammalt sjukhus
från 1800-talet som ingen varit i på länge.

Fokus för om- och tillbyggnaden av Socialhögskolans nya lokaler har legat på att skapa studie
miljöer, en ny hörsal och att öppna upp huset vertikalt för att skapa naturliga mötesplatser.

Att se hur det blev känns helt overkligt.
Ombyggnaden leder till att fakultetens
hyror ökar med sex miljoner kronor. Flytten
är ett led i att samla hela Samhällsveten
skapliga fakulteten i kvarteret Paradis. Ut
anför Socialhögskolans röda tegelbyggnad,
där det idag är parkeringsplats, planeras för
ett nytt samhällsvetenskapligt centrum med
bibliotek och studieplatser.
TEXT: KRISTINA LINDGÄRDE
FOTO: KENNET RUONA

Lärarna Tina Mattsson och Carina Tigervall är nöjda med de nya lokalerna, även
om de kanske behöver lägga om sin undervisning lite.

Marcus Knutagård och Socialhögskolans
prefekt Staffan Blomberg.

Kakelväggarna vittnar om husests ursprungliga funktion
som lasarettskök.
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Har du sett BMC har du sett världen – i alla fall i lunchrummet på plan
B10 där totalt 18 nationaliteter möts över maträtter från världens alla hörn.

28 Författaralumn till bokmässan
Karin Smirnoff skrev sin första Augustprisnominerade roman på Förfat
tarskolan i Lund. Hon skrev även sin nya bok där, och kommer att presentera sina
verk i LU:s monter på årets bokmässa i Göteborg.

34 LU bakom databas med talad engelska
Språkvetare i Lund ligger bakom en unik textdatabas med tillhörande
ljudfiler av talad engelska, något som efterfrågas inom många olika slags forskning
– från språkvetenskap och psykologi till AI och robotik.

48 Sommarjobbade i Nordkorea
I somras valde kyrkohistorikern och engelskläraren Martin Nykvist att ar
beta ideellt vid ett nordkoreanskt universitet. Han kan vittna om en strikt inrutad
vardag där studenterna inte fick lämna campus och förväntades hjälpa till med
universitetets byggen.
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I den nya organisationen ska UB och fakultetsbiblioteken samarbeta genom ett nätverk som ska ha regelbundna möten. foto: johan bävman

Biblioteken organiseras om
– UB får tydligare roll
BIBLIOTEKSORGANISATION. En tydli

gare biblioteksorganisation är på
väg att införas vid LU. Den innebär
bland annat att Universitetsbiblio
teket och biblioteksstyrelsen får
ett nytt uppdrag och att organisa
tionen Lunds universitets bibliotek,
LUB, läggs ner. Samarbetet mellan
biblioteken kommer att fortgå i ett
nätverk.
Eva Nylander, tf. universitetsbibliotekarie,
och vicerektor Bo-Anders Jönsson, ordfö
rande i biblioteksstyrelsen, har tagit fram
ett förslag till ett nytt uppdrag för UB och
biblioteksstyrelsen som rektor beslutar om
i slutet av september. De hoppas bägge på
en nystart och att den nya organisationen
ska förtydliga roller och ansvar inom LU:s
biblioteksverksamhet.
– Även om universitetsstyrelsen besluta
de att lägga ner organisationen LUB vid ett
möte i juni i år kommer vi fortsätta att sam
arbeta, säger Eva Nylander.
Den gamla biblioteksstyrelsen var sty
relse för LUB. När nu den organisationen
6

Eva Nylander, tillförordnad universitetsbibliotekarie, och vicerektor Bo-Anders Jönsson, ord
förande i biblioteksstyrelsen, har tagit fram ett förslag till ett nytt uppdrag för UB och biblio
teksstyrelsen. foto: maria lindh och kennet ruona

har upphört kommer samarbetet bibliote
ken emellan att, i likhet med LU-samarbetet
kring exempelvis IT- och kommunikations
frågor, bedrivas i nätverksform.
Biblioteksstyrelsen får också ett nytt upp
drag. Universitetsbiblioteket, UB och fakul
tetsbiblioteken är autonoma enheter. Fa
kulteterna har egna styrelseformer för sina
bibliotek och i förslaget blir biblioteksstyrel
sen UB:s styrelse.
Den nya biblioteksstyrelsen blir lite min
dre än den förra och kommer också att kun

na fatta beslut av universitetsövergripande
och strategisk karaktär – ärenden som är av
sådan art att de inte kan beslutas på fakul
tets- eller biblioteksnivå. Det kan röra ex
empelvis gemensam service, regler och lå
nesystem för studenter och forskare vid LU.
Bo-Anders Jönsson tror att mängden sam
manträden, två per termin, kommer att bli
den samma. Rektor utser ordförande och
fakulteterna utser fyra ledamöter.
– Ordet ledamot signalerar att man inte
primärt representerar sin fakultet i styrelsen
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i alla frågor utan ska se till helheten, säger
Bo-Anders Jönsson.
I styrelsen ska även ingå två externa
ledamöter och två studentrepresentan
ter samt representanter för personal
organisationerna. Även universitetsbib
liotekarien ingår, som får den nya titeln
överbibliotekarie, en titel som används
vid övriga lärosäten och som fram till mit
ten av 90-talet även fanns vid LU.
– Universitetsbibliotekarie är en titel
som exempelvis Göteborgs universitet
använder för alla anställda bibliotekarier
vid universitetsbiblioteket och inte enbart
för chefsnivån. I ett nationellt och inter
nationellt sammanhang är titeln över
bibliotekarie den relevanta för den chef
som representerar LU:s bibliotek. Titeln
blir också tydligare på engelska, säger
Bo-Anders Jönsson.
NÄTVERKET FÖR ALLA bibliotek vid LU

kommer att representeras av ett samråd
bestående av överbibliotekarien, fakul
tetsbibliotekens chefer och de fem avdel
ningscheferna vid UB. Samrådet kommer
att träffas regelbundet.
Det inte minst viktiga i förändringen
inom biblioteksverksamheten är att UB
får ett nytt och väldefinierat uppdrag
som formuleras i 14 punkter. Det mesta
av detta görs redan idag men med upp
draget, som tidigare inte har varit samlat,
förtydligas UB:s roll i förhållande till fakul
tetsbiblioteken.
Med organisationsförändringen ser
Eva Nylander fram emot en ökad tydlig
het vad gäller roller och mandat inom
biblioteksverksamheten vid LU.
Det finns många viktiga frågor som
rör finansiering av e-resurser, öppen ve
tenskap och digitalisering på biblioteksa
gendan, och Bo-Anders Jönsson menar
att man från ledningens sida är angelä
gen om att lyfta och stötta sina bibliotek.
– Kunskaps- och informationshante
ringen är en del av universitetets själ, sä
ger han.
Den nya biblioteksorganisationen in
förs nu under hösten och rekryteringsar
betet av en ny överbibliotekarie har inletts.
MARIA LINDH
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Stor ökning
av innovationsidéer
– samhällsvetenskap och humaniora på hugget
INNOVATION. LU Innovation har fått

in ovanligt många innovationsidéer
från forskare. Under första halvåret
fick man in 91 förslag, vilket kan
jämföras med att det under hela
förra året kom in 118 idéer – närapå
en fördubbling.
Idéerna kommer från hela universitet och
kan därmed handla om nästan vad som
helst. Som vanligt finns en övervikt mot
LTH och Medicinska fakulteten. Men che
fen för LU Innovation, Linus Wiebe, skönjer
ett trendbrott: den allra största ökningen
står Samhällsvetenskapliga och HT-fakulte
ten för.
– Det är väldigt roligt, för det finns så
mycket kunskap där som behövs i civilsam
hället. Ibland kan de kommersiella vägarna
vara de mest effektiva om man vill göra nyt
ta, säger Linus Wiebe.
ORSAKERNA till den kraftiga ökningen kan

Linus Wiebe bara spekulera i.
– Möjligen är den ett uttryck för ett
”mind shift”, där innovation håller på att bli
mer accepterat och premierat på hela uni
versitetet. Vi har också gjort flera riktade
insatser mot just Samhällsvetenskapliga fa
kulteten det senaste året, vilket också kan
ha bidragit en del, säger han.
Smittoeffekten, att forskare inspireras av
kollegorna, tror Linus Wiebe är en ytterliga
re förklaring.
– Institutionen för elektro- och infor
mationsteknik på LTH är ett exempel på en
sådan där miljö som genererat flera spän
nande projekt och intressanta bolag de se
naste åren: Xenergic, Acconeer, Debricked
och Mistbase som sedermera köptes upp av
ARM, säger Linus Wiebe som tror att goda
exempel kan främja en kulturförändring där

Chefen för LU Innovation, Linus Wiebe, tror
att ökningen av innovationsidéer kan bero
på en ökad acceptans för innovationsarbete.
foto: kennet ruona

innovation blir en integrerad del av verksam
heten.
Medicinska fakulteten får lovord av Linus
Wiebe för sitt beslut att införa en obliga
torisk utbildning i innovation och entrepre
nörskap för alla doktorander. Fakulteten har
också tydliggjort och skärpt nyttiggörande
aspekten vid tillsättning av tjänster och be
fordringar.
– Sådana här beslut ger ett ökat flöde av
idéer och innovationer. En obligatorisk ut
bildning i innovation och entreprenörskap
för doktorander borde alla fakulteter ha. Vi
hjälper gärna till med att bygga upp en så
dan, såsom vi gjort på Medicinska fakulte
ten, säger Linus Wiebe.
KRISTINA LINDGÄRDE
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Hårt arbete gav Ekonomihögskolan
ny internationell ackreditering
KVALITETSSÄKRING. Ekonomihög

skolan kan sedan i somras stoltsera
med två internationella kvalitets
ackrediteringar från AMBA och
EQUIS.
– Det är utmanande utvärde
ringar som hela tiden driver på vårt
eget arbete med att hålla interna
tionell standard för all vår verk
samhet, säger prorektor Kristina
Eneroth.
Den som kikar bakom kulisserna till de båda
ackrediteringsbeskeden hittar mycket hårt
arbete från fakultetens sida. Allt från detal
jerade rapporter om hur Ekonomihögskolan
bedriver och kvalitetssäkrar forskning, ut
bildning och samverkan, till möten och in
tervjuer med team från ackrediteringsinsti
tuten.
– Dialogen med de kvalificerade utvär
derarna som besökt oss är väldigt givande.
Den ger oss hela tiden nya idéer och upp
slag, säger Kristina Eneroth, prorektor vid
Ekonomihögskolan och en av de drivande i
arbetet med ackrediteringarna.
I LUM 3/2019 rapporteras om föränd
ringen från UKÄ:s utvärderingar av utbild
ningar till att fakulteterna ska göra sina
egna. Internationella ackrediteringar är Eko
nomihögskolans val av metod.
– Det råder stor överensstämmelse mel
lan de internationella ackrediteringarna och
UKÄ:s och Lunds universitets arbete med
kvalitetssäkring. Ekonomihögskolans inter
nationella ackrediteringar går in som en na
turlig del i universitetets kvalitetssäkrings
system, säger Kristina Eneroth.
AMBA har särskilt tittat på Ekonomihög
skolans masterprogram i Management och
beskriver undervisningen som välprofilerad,
forskningsbaserad, tvärvetenskaplig och in
ternationell.
8

Internationel
la ackreditering
ar är Ekonomi
högskolans val av
kvalitetssäkrings
metod, säger fa
kultetens pro
rektor Kristina
Eneroth. foto:
 åkan röjder (ovan),
h
gunnar menander

– Vi ser att studenterna går ut i en inter
nationell karriär redan med sitt första jobb.
Då måste vi hålla en nivå på utbildningen
som står sig i en global konkurrens. Ackre
diteringarna hjälper oss att mäta hur väl vi
lyckas med det, säger Kristina Eneroth.
EKONOMIHÖGSKOLAN har varit ackredite

rad av EQUIS sedan 2001. Under våren säkra
de fakulteten sin senaste återackreditering.
Däremot är det första gången som Ekonomi
högskolan blir ackrediterad av AMBA. Båda
kvalitetsstämplarna är giltiga i fem år.
– Ackrediteringarna är Ekonomihögsko
lans sätt att jobba med kvalitetsutveckling.
Vi blir utvärderade genom ett system av pe
ers, där teamen som har besökt oss ger en
rekommendation, men därefter är det en
oberoende styrelse knuten till respektive

ackrediteringsorganisation som fattar det
slutgiltiga beslutet, säger Kristina Eneroth.
Det finns 15.000 ekonomihögskolor
i världen och endast en procent av dessa
har båda ackrediteringarna. Ekonomihög
skolans mål är att även bli ackrediterad av
AACSB och därmed nå ”triple crown”, som
till exempel den närmaste konkurrenten
Copenhagen Business School.
Ekonomihögskolans arbete med att nå
även AASCB:s godkännande startade redan
2016–2017. I början av höstterminen i år fick
fakulteten besök av ordföranden i utvärde
ringsteamet. Han återvänder i mars 2020
tillsammans med teamet. Lagom till nästa
sommar bör Ekonomihögskolan få veta om
man kammar hem även den tredje ackredi
teringen. Tills dess ska Kristina Eneroth och
hennes kollegor skriva klart den rapport
som AACSB ska läsa inför sitt besök.
Hur många sidor har du skrivit för
Ekonomihögskolans räkning till
ackrediteringsinstituten?
– Det har blivit tusentals genom åren. Jag
vågar nog inte räkna. Det skulle räcka till en
bok. Eller kanske en skriftserie, säger Kris
tina Eneroth och skrattar.
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Ulf Ramberg och
Mikael Hellström
är aktiva inom
35-årsjubilerande
KEFU. Rådet star
tades 1984 på en
dåvarande central
enhet för forskar
samverkan och
hamnade sena
re organisatoriskt
på Ekonomihög
skolan.

Kommunalekonomisk
forskning jubilerar
SAMVERKAN. När du läser det här
är KEFU-dagen i full gång eller just
över. Det är en dag för praktiker
i Region Skåne och skånska kom
muner och forskare inom ekonomi,
kommunal ledning och organisa
tion.
KEFU, Rådet för kommunalekono
misk forskning och utbildning, firar
i år 35 år av praktiknära verksam
het.

Den 27 september fylls hörsalen på LUX med
sorl och klokskap från skånska kommuner,
regionen och universitetsvärlden.
– Mycket av det här handlar om indirekt
impact, på så vis att det är upp till de i verk
samheterna att införa och genomföra för
ändringar. KEFU-dagen brukar vara upp
skattad av just praktiker då det finns så
mycket för dem att ta med tillbaka, säger
Ulf Ramberg, universitetslektor i företags
ekonomi och forskningsledare för KEFU.
På universitetet representeras KEFU av en
forskargrupp inom företagsekonomi, natio
nalekonomi och statsvetenskap. KEFU sam
verkar bland annat med Region Skåne och
skånska kommuner i ett flertal projekt.
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– KEFU:s legitimitet baseras på att forsk
ning, utbildning och seminarier ger per
spektiv på för sektorn aktuella och relevanta
frågor, säger Mikael Hellström, universitets
adjunkt i företagsekonomi.
KEFU ANORDNAR SEMINARIER, ger ut ett

nyhetsbrev till närmare 6000 mottagare och
forskar. Forskarna har till exempel tagit fram
ett case om hur demenssjukvård kan organi
seras som nu används i verksamheten. KEFU
har även på uppdrag av Sveriges kommu
ner och landsting, SKL, studerat hur ledan
de tjänstemän pratar med politiker i toppen.
SKL sprider i sin tur rönen vidare.
– Det känns meningsfullt att jobba med
de här frågorna. Kommunal ekonomi har
en omvänd logik på så vis att ett underskott
borde betyda att man har en nöjd befolk
ning, för då har man gett mer än allt. Sam
tidigt har medlen kommit att bli närmast
ett självändamål de senaste åren. Det ser
man överallt, inte bara i Sverige, säger Ulf
Ramberg.
Forskare med anknytning till KEFU deltar
som experter i statliga utredningar och sva
rar på remisser. Men utan finansiärernas ut
hållighet hade det inte varit möjligt för KEFU

att bli det forum för en levande forsknings
miljö som det är i dag. Internationellt är det
nästintill unikt, menar Mikael Hellström.
– KEFU-finansierad forskning är många
gånger med som underlag i större ansök
ningar. Därför brukar vi säga att en krona till
KEFU ger mer än två kronor tillbaka, säger
Mikael Hellström.
Årets KEFU-dag har temat ”digitalise
ringens effekter”.
– Det är lättare att låta algoritmerna göra
jobbet när det gäller ”enklare” processer,
som ja eller nej i ett ansökningsformulär.
Men för att möta en skoltrött elev eller en
människa med demenssjukdom, där behövs
fortfarande människor, säger Ulf Ramberg.
– I dag är det också mycket enklare att
mäta saker. Stora steg har exempelvis ta
gits i arbetet med att definiera kvalitet i äld
reomsorgen. Det finns en stabilare grund
för diskussioner om kvalitet. För vad finns
bakom mått som personalkontinuitet för
en hemtjänsttagare eller ett bra skolbetyg?
undrar Ulf Ramberg.
KEFU:s verksamhet baseras på ett avtal
mellan Lunds universitet, Region Skåne och
Skånes kommuner via Kommunförbundet
Skåne. Senast fick rådet runt 2,6 miljoner
kronor. Hur mycket det blir framöver vet Ulf
Ramberg och Mikael Hellström inte.
– Region Skåne utvärderar nu flera av
sina externa åtaganden och KEFU är en del
i denna utvärdering. Vi hoppas att utvärde
ringen ska ge oss värdefull input till framti
da utvecklingsinsatser, säger Ulf Ramberg.
TEXT & FOTO: LOUISE L ARSSON

KEFU
KEFU:s uppdrag är forskning, utbild
ning och informationsspridning
inom ekonomi, kommunal ledning
och organisation. Styrelsen består av
forskningsledare och tre representan
ter från Lunds universitet, tre personer
från Region Skåne och tre från skånska
kommuner. KEFU:s seminarier är gratis
för medlemmar, vilket är anställda och
förtroendevalda i Skånes kommuner,
Region Skåne samt Lunds universitet.
En årlig uppsatstävling sporrar studen
ter att intressera sig för sektorn.
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Agenda 2030

Leonard Muyambo från Zimbabwe är grundare av ett nybildat företag som jobbar med utveckling av urbana parker. Tawonga Chihana är jurist
och jobbar för en organisation i Malawi som bland annat ägnar sig åt kvinnors landrättigheter. William Okoyo arbetar med klimatförändrings
frågan i en kommun i Kenya.

Uppdragsutbildningar kring
FN:s hållbarhetsmål inspirerar
UPPDRAGSUTBILDNING. Drygt ett år

har gått sedan LU fick medel från
Svenska Institutet för att genomföra
tre av fem program med fokus på
Agenda 2030. Yrkesverksamma kurs
deltagare från världens alla hörn är
nu i full gång med sin fortbildning
och två av grupperna kom till Lund
för att ta del av föreläsningar, work
shops och göra studiebesök.
Det är sen torsdag eftermiddag och ett ge
mytligt sorl har brett ut sig på Pufendorf
institutet i Lund. Det minglas efter da
gens tväretenskapliga konferens där man
avhandlat stadens offentliga rum ur olika
perspektiv. Leonard Muyambo, en av del
tagarna i det SI-finansierade programmet
om hållbara istäder tycker konferensen var
fantastisk.
– Det är en ynnest att få ta del av alla
dessa föreläsningar från forskare vid ett
10

högt rankat universitet. Jag känner mig
mycket inspirerad och tar med mig detta till
Zimbabwe där jag planerar för utvecklingen
av urbana parker.
Hans kurskamrat från Indonesien – Nurul
Izzati, lärare på Sumbawas tekniska högsko
la, håller med.
– Föreläsningarna gav mig nya perspek
tiv, bland annat ett historiskt. Jag fick en
tankeställare kring hur svårt det var för kvin
nor förr att aktivt ta del i samhället.
I LOKALEN ställer deltagarna i programmet

ut affischer kring sina förändringsprojekt
för att främja hållbara städer och samhällen
i sina respektive hemländer. Nurul Izzati be
rättar om hur hon och de övriga indonesier
na i gruppen vill arbeta med ett förändrings
projekt kring avfallshantering, och kommer
att göra det under utbildningens gång.
– Vi ser det enorma problemet med plast
och avfall på Sumbawa och i hela Indone

sien. Vi skulle vilja få till att befolkningen
börjar källsortera och att man därmed kan
återvinna plasten till exempel.
I HUSET BREDVID, Wrangel, har de afrikans

ka kursdeltagarna från programmet Land is
Life samlats för en gemensam välkomstmid
dag. Stämningen är uppsluppen. De känner
redan varandra, då de haft en tvåveckors
modul i utbildningen i Kenya när forskare
och uppdragsutbildningspersonal från LU
var på plats.
Tawonga Chihana, jurist från Malawi, sä
ger att hon känner sig påfylld efter diskus
sionerna i Kenya och efter dagens övningar
här i Lund.
– Det är väldigt berikande att få träffa
alla dessa människor från olika sektorer,
som var och en bidrar med olika kunska
per. Vi har till exempel en geolog i gruppen,
en miljöforskare och en miljöjurist. Det ut
manar ditt tänkande och du lär dig mycket.
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Sydafrikanska och
svenska universitet
vill samarbeta mer

Nurul Izzati, lä
rare på Sumba
was tekniska hög
skola i I ndonesien,
vill uppmuntra alla
sina kollegor och
studenter att del
ta i internatio
nella utbildnings
program.

Tack vare utbildningen, som syftar till att
kapacitetsutveckla framtida ledare i Öst
afrika med fokus på ekosystem och biolo
gisk mångfald, har hon själv blivit sporrad
att börja jobba med klimatfrågan i Malawi.
De tankarna har hon tagit med sig in i den
organisation hon jobbar för, där de nu bör
jat titta på hur de kan bidra.
PÅ FRÅGAN vad hon tycker om Lund skrat

tar hon och säger att det verkligen avviker
från det hon är van vid.
– Det är så tyst! Jag älskar Lund!
William Okoyo, klimatförändringsspecia
list från Kenya instämmer.
– Staden är både säker och ren. Och vän
lig. Du känner dig som hemma. Ingen ång
est eller stress!
LUM NR 4 | 2019

Båda två pratar om hur imponerade de
blev av Öresundsbron när de anlände till
Sverige och William Okoyo är speciellt fas
cinerad över hur man byggt en tunnel un
der vattnet.
– Det är ju sådant man bara läser om!
TEXT: EMMA HOLM
FOTO: JENNY LOFTRUP & EMMA HOLM
FOTNOT: Programmet Hållbara inkluderan
de och klimatresilienta städer ges av CEC,
Centrum för miljö- och klimatforskning, och
Raoul Wallenberginstitutet i samarbete med
Lunds universitets avdelning för uppdrags
utbildning, LUCE.
Programmet Land is Life ges av LUCSUS,
Lund University Centre for Sustainability
Studies i samarbete med fyra andra institu
tioner vid LU och LUCE.

INTERNATIONALISERING. Svenska och
sydafrikanska universitet har skrivit
under en gemensam deklaration om
ökat samarbete runt forskning och
innovationer. Från LU deltog cirka 25
forskare i den konferens i Stellenbosch
där deklarationen skrevs under i maj.
Forskare från många svenska och
sydafrikanska universitet deltog
också. Konferensen hade fokus på
Agenda 2030 och Johan Jansson från
Ekonomihögskolan höll i en av fem
delgrupper. Ekonomihögskolans rek
tor Fredrik Andersson representerade
universitetsledningen och var en av
36 ledningsrepresentanter från olika
universitet som deltog i det toppmöte
där den gemensamma deklarationen
undertecknades. Uppsala universitet
är koordinator för den svenska insat
sen och Uppsalas rektor Eva Åkesson
har gett deklarationen till forsknings
minister Matilda Ernkrans.

LU invalt i europeiskt
samarbetsprojekt
INTERNATIONALISERING. Lunds
universitet är ett av sex svenska
lärosäten som beviljats finansiering i
det europeiska samarbetet ”European
Universities Initiative”.
Syftet med initiativet är att sam
manföra en ny generation av kreativa
européer för samarbete över språk,
gränser och discipliner för att möta
samhällsutmaningar och brister på
kompetens i Europa. Samarbetsfor
men är ett pilotprojekt med syfte att
stärka studenters och anställdas rörlig
het inom Europa.
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Språktest som krav
för medborgarskap
– främjande för
språkinlärning eller
bara kostsamt och
exkluderande?
foto: shutterstock

Oklart om språktest
främjar språkinlärning
FRAMTIDSFRÅGOR. Bör även Sverige

införa språktest som ett krav för
medborgarskap?
Den frågan vändes det ut och
in på vid ett LU Futura-samtal i
slutet av augusti. Än så länge finns
inga vetenskapliga belägg för att
språktest främjar språkinlärningen.
Så forskarpanelen uppmanade till
vidare funderingar på syftet med
att införa ett sådant test.
– Det kan bli kostsamt och exklu
derande, sa Kenneth Hyltenstam,
professor em. i tvåspråkighetsforsk
ning vid Stockholms universitet.
Samtalet var det fjärde i LU Futuras, LU:s tan
kesmedjas, regi. Och som vanligt var publi
ken anpassad till ämnet. Språklärare, språk
forskare och politiker var särskilt inbjudna till
samtalet som hölls på Pufendorfinstitutet.
I Januariöverenskommelsen finns krav
på införande av språktest för att få svenskt
medborgarskap. Och bland de 27 länder
som forskarna tittat på har 19 språktest av
varierande svårighetsgrad. I USA är det mer
12

symboliskt och inte så svårt. I Nederländer
na är det svårt – och dyrt. I Danmark har
testet blivit svårare och svårare. Inte ens alla
danskar klarar det har det visat sig.
– Och att Sverige inte har legat på med
att införa det beror bland annat på att vi har
velat undvika utvecklingen som sker i Dan
mark. Vi har velat hålla fast vid en liberal
invandringspolitik, sa Christian Fernandez,
statsvetare från Malmö universitet.
HAN TOG ÄVEN FATT I den historiska utveck

lingen och menade att mångkultur till en
början sågs som något positivt. Sedan bör
jade man prata om parallellsamhällen, och
mångkultur fick även en negativ klang.
– I samband med den stora flykting
strömmen blev det sedan en EU-fråga och
de enskilda länderna förlorade kontrollen.
Varje land ville välja sina invandrare och då
infördes språktest i många av dem som ett
sätt att återta kontrollen över i alla fall med
borgarskapet.
Men huruvida ett språktest verkligen
främjar språkinlärning kunde forskarna inte
svara på. Dock kunde Anna Tequnimataka,

ekonomhistoriker vid LU, presentera forsk
ning om själva medborgarskapet som visar
att av invandrare som bott i Sverige i 15 år så
är 75 procent svenska medborgare. Motsva
rande siffra i Danmark är 30 procent.
– Färre och färre får nu danskt med
borgarskap, men i Sverige finns inte sam
ma mönster. För båda länderna gäller att
invandrare med afrikanskt och asiatiskt ur
sprung har lättare att få jobb om de har
medborgarskap, sa hon.
FRÅN PUBLIKEN kom flera frågor och påpe

kanden. Bland annat att engelskan troligen
är det viktigaste språket när det gäller att
få riktigt fina jobb. Och någon undrade om
språktest skulle kunna fungera som en del i
ett demokratiskt nationsbygge.
– Svårt att svara på, tyckte Anna Tequni
mataka. För hur mäter man det?
Christian Fernandez sa att han sökt
forskningsmedel för just den frågan.
– Många nyblivna svenskar känner sig
besvikna över hur instrumentellt det svens
ka firandet av medborgarskap är. I USA
exempelvis svär man trohetseden tillsam
mans. Här är det lite upp till varje kommun
vad man gör av nationaldagen och om man
firar nya medborgare på något sätt.
Samtalsledare var Jonas Granfeldt, pro
fessor i fransk språkvetenskap och verksam
vid LU Futura.
MARIA LINDH
FOTNOT. Se artikel intill om LU Futuras nya

seminarieserie.

												

LUM NR 4 | 2019

Framtidens arbetsliv
belyses i föreläsningsserie
FRAMTIDSFRÅGOR. Vad innebär

digitaliseringen och vad får den
för konsekvenser för arbetsliv och
arbetsmarknad? Hur får vi fler att
arbeta längre och hur hanterar vi ål
dersdiskriminering på arbetsmark
naden? Vilka konsekvenser får ökad
mångspråkighet för arbetslivet?
Det är några frågor som kommer
att besvaras när LU Futura bjuder
på en ny tvärvetenskaplig föreläs
ningsserie om arbetslivet.
När tankesmedjan LU Futura drog igång för
ett år sedan var framtidens arbetsliv den frå
ga som Maria Stanfors från Ekonomihög
skolan, Jenny Julén Votinius från Juridicum
och Jonas Granfeldt från Språk- och littera
turcentrum valde att arbeta med.
– Framtidens arbetsliv är ett komplex som
vinner på att belysas utifrån ett tvärveten
skapligt perspektiv, säger Maria Stanfors.
Under tre hösteftermiddagar diskuteras
trender med uppenbar betydelse för arbets
marknad och arbetsliv: digitalisering, en åld
rande befolkning och ökad globalisering. I
viss mån är dessa fenomen relaterade, men
det är oklart vilka konsekvenser de har för
framtidens arbetsliv.
– Följer man den här seminarieserien

Jenny Julén
 otinius från
V
Juridicum, Maria
Stanfors från Eko
nomihögskolan,
och Jonas Gran
feldt från Språkoch litteraturcen
trum deltar alla i
LU Futura som lig
ger bakom semi
narieserien.
foto: jenny loftrup
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kommer man att lära sig väldigt mycket om
viktiga samhällsfrågor. Det flervetenskapli
ga tilltalet och sammansättningen av tala
re gör att forskare inom respektive fält får
breddade kunskaper, säger Jonas Granfeldt.
INBJUDNA TALARE är alla experter och om

fattar såväl forskare som företrädare för det
omgivande samhället och politiken. Till ex
empel medverkar Susanne Ackum från tan
kesmedjan Fores, Samuel Engblom, sam
hällspolitisk chef på TCO, och Malin Wreder,
enhetschef för välfärd, arbetsmarknad och
utbildning vid LO.
Seminarierna är öppna för alla.
ULRIK A OREDSSON

ÅTERSTÅENDE FÖRELÄSNINGAR
OM FRAMTIDENS ARBETSLIV
• 16 oktober kl 14–17
Längre arbetsliv
– för vem och på vilka villkor?
• 6 november kl 14–17
Språk och kommunikation
i framtidens arbetsliv
För anmälan och ytterligare infor
mation: lu.se/framtidens-arbetsliv

AI-forskarskola
placeras i Lund
ARTIFICIELL INTELLIGENS. En ny
nationell AI-forskarskola startar
2020 vid LU. Forskarskolan förläggs
till de Humanistiska och teologiska
fakulteterna i Lund med kogni
tionsvetaren professor Christian
Balkenius som koordinator. Under
en tioårsperiod kommer den att
ha 60–70 doktorander från hela
landet.
Forskarskolan ingår i Knut och
Alice Wallenberg Foundations 600
miljoner kronors satsning på AI inom
humaniora och samhällsvetenskap.
Forskningsprogrammet heter WASPHS.
Med forskarskolan vill man styra
om svensk forskningskompetens så
att forskarna kan ta sig an samhälle
liga utmaningar som AI för med sig.
Man hoppas också kunna fostra en
ny generation av forskare med för
måga att överbrygga och kombinera
teknologi, innovation och sociala
och humanistiska dimensioner av ny
teknologi.
LU har sedan något år tillbaka ett
omfattande AI-nätverk med över
200 forskare från alla fakulteter.

Ny lag om forsknings
fusk införs vid årssiftet
FORSKNINGSFUSK. Den nya lagen
om forskningsfusk träder i kraft den
1 januari 2020 och då inrättas också
den nämnd som ska utreda lagbrot
ten.
Lagen definierar oredligheten
i forskningen som ”en allvarlig av
vikelse från god forskningssed i form
av fabricering, förfalskning eller pla
giering som begås med uppsåt eller
av grov oaktsamhet vid planering,
genomförande eller rapportering
av forskning”. Nämnden, som ännu
inte fått sitt slutgiltiga namn, ska ha
Vetenskapsrådet i Stockholm som
värdmyndighet, men kommer att
lokaliseras till Etikprövningsmyndig
heten i Uppsala.
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Gräver fram spår efter bryggeri,
professorsbostad och studentkasern
ARKEOLOGI. Vin, dricksglas och fint
kött från yngre slaktdjur och vilt
hade svartbröderna i det domini
kanska konventet från 1200-talet
som låg ett stenkast från Lunds
domkyrka.
Det visar de fynd som arkeo
logerna har hittat vid den stora
utgrävning som just nu pågår vid
Stora Algatan.

Längs med Stora Algatan har arkeologer
na funnit grundmurar, eldstäder golv av hus
och rester av fröer och groddar.
– Svartbröderna har haft sitt eget bryg
geri och bageri, berättar Stefan Larsson, ar
keolog och projektledare för utgrävningen.
Med tanke på den vattenkvalité som Lund
hade vid den här tiden kan man utgå från att
det dracks otroligt stora mängder öl, fort
sätter han.
Utgrävningen är en av de största i Lund
sedan den i Kattesund på 1970- och 80-ta
len. Eftersom all mark i innerstan är klas
sad som fornlämning måste tomten under
sökas när det nu ska byggas ett bostadshus
på tomten som senast var en parkering. Det
gjordes också en förundersökning redan
1977 som visade att det fanns ett kultur
lager.
– Det är ovanligt att en utgrävning sker
på en så stor yta. Det ger fler fynd och chan
serna att hitta något intressant ökar, säger
Stefan Larsson.
ARKEOLOGERNA har på bara några måna

der grävt sig ner århundrade för århundrade
till 1200-talet. I kvarteret som utgrävnings
platsen är en del av låg Nordens första do
minikanska konvent. Franska dominikaner,
även kallade svartbröder, fick tomten i do
nation av ärkebiskopen 1221 eller 1223.
– Det var en flott tomt och inte vilken
14

Utgrävningen har blottlagt byggnader från 1200-talet och framåt. Stefan Larsson i gult till höger.

tomt som helst. Den låg mitt i centrala Lund
intill Domkyrkan och är en del av ett område
som kallas Kyrkostaden. I Lund som helhet
fanns 26 kyrkor och residens fram till refor
mationen 1536, säger Stefan Larsson.
LÄNGRE IN PÅ TOMTEN finns spår av att
munkarna haft en gårdsplan där de antas
ha hållit egna husdjur. De benrester som
grävts fram visar att svartbröderna åt lite
bättre än gemene man, som vid den här ti
den mest åt gröt och griskött. Dominikaner
na har ätit mer varierat, fint kött från yngre
slaktdjur och viltkött.
– De visste hur de ville ha det. De franska
munkarna tog med sina vanor från Frank
rike. De drack vin och vi har funnit spår av
dricksglas. Normalt i Norden var att man
drack ur stop av keramik eller trä. Kanske

hade de också en kryddträdgård men det
har vi inte funnit spår av ännu.
I mitten av tomten har arkeologerna
gjort ett oväntat fynd – en tjock mur – som
förbryllar dem. Varför dominikanerna har
byggt en mur som skär igenom hela tom
ten vet man ännu inte.
HUSEN SOM BYGGDES under tidig medel

tid fick stå ända fram till slutet på 1600-ta
let då upplysningstiden började, och inte till
reformationen som man skulle kunna trott.
– När akademin kommer till staden ri
ver man de gamla byggnaderna och tom
ten köps av den kände professorn Andreas
Stobaeus. Därmed byter tomten ägare – från
kyrkan till universitetet. Här bodde rektorer
na och professorerna alldeles nära Kungshu
set, dåtidens universitetshus, berättar Stefan
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Larsson. Under 1800-talet fanns här en
studentkasern, som var något av det för
sta som arkeologerna grävde fram.
På utgrävningsplatsen arbetar 12 till
15 personer. Sedan i maj har de grävt
upp och transporterat bort 350 ton jord.
– Det är inte alla som är medvetna om
hur tungt det kan vara med arkeologiskt
arbete. En erfaren arkeolog gräver cirka
en tredjedels kubikmeter jord – ca 750
kilo – på en dag, säger Stefan Larsson.
Han berättar att det är mycket billiga
re med arkeologiska utgrävningar idag,
eftersom all dokumentation är digital.
– Det sparar en massa tid. Informa
tion om fynden skrivs direkt in i en da
tabas från utgrävningsplatsen.
Det har också utvecklats många nya
metoder för att analysera fynden, till ex
empel ICP-analys. Arkeologerna räknar
med cirka 20.000 fynd vid utgrävning
ens slut i mitten på oktober.
– Med dem hoppas vi få veta mer om
livet i konventet och på det sättet bred
da bilden av det tidiga Lund. I arkeologi
är det de många små trivialiteterna som
ger resultat, säger Stefan Larsson.
TEXT & FOTO: GISEL A LINDBERG

UTGRÄVNINGEN
VID STORA ALGATAN
Utgrävningen görs av Arkeolo
gerna, Sydsvensk Arkeologi AB
och Kulturen, som är huvudman.
Den pågår mellan den 15 maj
och 15 oktober 2019.
Vill du veta mer?
Seminarium den 9 december, kl
10.15-11.30, på LUX B240
”Undersökningen i kvarteret
Sankt Mikael – ny kunskap om
Lund” med Stefan Larsson; Kul
turen & Sofia Lindberg, Arkeolo
gerna i Lund.
Lunchvisningar
Klockan 12 varje tisdag eller
torsdag ges en 15-minuters guid
ning av utgrävningen på Stora
Algatan 6.
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Rektorssökandet igång
REKTORSREKRYTERING. Arbetet med

att hitta en ny rektor har startat.
Rekryteringsgruppen, som
numera består av lika delar univer
sitetskollegium som universitets
styrelse (vars ordförande dock har
utslagsröst) är igång med att ta
fram en kravprofil. Efter årsskiftet
blir det fritt fram att söka jobbet
som Torbjörn von Schantz efterträ
dare.
Efter den senaste rekryteringen av prorektor
tillsattes en arbetsgrupp som såg över ruti
nerna för rekryteringsprocessen till rektor
och prorektor. Den resulterade i att univer
sitetskollegiet nu har lika många ledamö
ter som universitetsstyrelsen i rekryterings
gruppen, fyra plus fyra.
– Gruppen förenar nu det bästa av två
världar, tycker Mats Benner. Vi inom uni
versitetskollegiet känner vårt universitet väl
och vet vilka villkor som råder inom akade
min. Och styrelsen representerar en samhäl
lelig professionalism och vet vilka krav som
kommer utifrån.
Rekryteringsgruppen ska nu först be
sluta om rekryteringsstrategi och kravprofil
– och därefter arbeta med urval och inter
vjuer av de sökande för att slutligen presen
tera sina kandidater för dels universitetskol
legiet, dels universitetsstyrelsen. Detta sker
under senvåren och universitetsstyrelsen
fattar sitt beslut om förslaget till rektor i juni
och regeringen tar det slutgiltiga beslutet
i augusti. Nuvarande rektor och prorektor
slutar den sista december 2020.
ENLIGT TIDSPLANEN ska arbetet med att

rekrytera prorektor starta så snart rektors
rekryteringen är över – dvs. i juni. Arbetet
med urval och intervjuer sker i september
och oktober och styrelsen utser ny prorek
tor i december.
Mats Benner kan se – om inte en parallell
process, så en delvis synkronisering av pro
cesserna till rektor och prorektor.
– Det handlar ju om personer och funk

Professor
Mats Benner
represente
rar universi
tetskollegiet.
foto: johan
bävman

tioner som ska komplettera varandra och
jag kan tänka mig att den aspekten finns
med under hela rekryteringsarbetet, säger
han.
Han ingår inte i själva rekryteringsgrup
pen, men i universitetskollegiet finns det en
generell diskussion kring kravprofilen för
den nya rektorn.
– Det är ingen hemlighet att man inom
kollegiet är väldigt angelägen som en tro
värdig och tydlig rektor, om är väl förank
rad inom utbildning och forskning och som
kan företräda universitetet i tunga och vik
tiga frågor på hemmaplan och även i andra
sammanhang. Någon som kan spegla vårt
universitets styrkor i ett tydligt ledarskap,
säger Mats Benner.
UNIVERSITETSKOLLEGIETS fyra ledamöter i
rekryteringsgruppen är Catrin Malmström,
kanslichef vid Naturvetenskapliga fakulte
ten; Gustav Ekström, student; Johan Öst
ling, universitetslektor i historia; och Viveka
Alfredsson, professor i fysikalisk kemi.
Universitetsstyrelsen beslutar om sina
fyra ledamöter i slutet av september och
de föreslagna är Ingrid Bengtsson-Rijavec,
ekonomichef och extern ledamot; Anne
L´Huillier, professor i fysik; Robin Bernståhle,
student; och Jonas Hafström, ordförande
för rekryteringsgruppen och tillika styrel
sens ordförande.
Följ rekryteringsprocessen på Medar
betarwebben under organisation och styr
ning.
MARIA LINDH
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Tappade minnet

– fann förnöjsamheten
Hon har överlevt en hjärntumör och hatar floskler som ”fånga dagen”
och ”leva i nuet”. Trots det har Ulrika Sandén efter tumöroperationen
både forskat på och skrivit en bok om vad hon kallar ”Nuets förnöjsam
het”, ett förhållningssätt till livet som hon tog till sig under sina år vid
Vesterålen i Nordnorge.

N

HON FÅR BESKED att hon har en allvarlig

hjärntumör. Bara en vecka senare vaknar
hon upp från operationen med en hjärna
som inte fungerar som förut. Nästan alla
minnen från de sista åtta åren är utrade
rade. Närminnet är förstört, hon hittar inte
hem till sin bostad och handlar samma tre
varor varje gång hon kommer in i mataffä
ren. Kidneybönor, tonfisk i olja och chilisås.
När hon läser klarar hon inte att hålla ihop
sammanhanget i mer än en notis.
Beskedet hon får är att tumören är lång
samt växande, vilket i hennes fall betyder att
den troligtvis kommer tillbaka inom fem till
tio år. Under den känsliga period när hjär
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nan ska läka efter operationen får hon inte
utsättas för någon stress. Då väljer hennes
sambo sedan sex år tillbaka att lämna henne
och botten är nådd.
Idag, femton år senare, närmar sig Ulrika
Sandén sin doktorsavhandling vid Design
vetenskaper. Hon lever i ett nytt förhållan
de, har börjat köra motorcykel och gillar piz
za och öl. Hon är ett undantag – tumören

flytt till Vesterålen, norr om Lofoten i Nord
norge.
– Naturen var sagolik, första morgonen
i mitt nya hus såg jag ut över fjorden och
gnistrande snötäckta berg från alla fönster.
Men det var inte den storslagna natu
ren utan människorna och gemenskapen i
bygden som blev viktigast för hennes egna
välmående.

”Det sägs att det krävs uthållighet för att
doktorera, men om man provar tio års hjärnskade
rehabilitering först så är det ingenting.”
har inte kommit tillbaka. Vägen till först ett
fungerande vardagsliv och sedan akademin
krävde en envishet utöver det vanliga.
– Det sägs att det krävs uthållighet för
att doktorera, men om man provar tio års
hjärnskaderehabilitering först så är det ing
enting, säger Ulrika Sandén.
Dessutom är hon ofta glad – eller nöjd
med nuet. Några år efter hjärnoperationen
ville hon ha ett äventyr. Det blev jobb i och

– Jag tyckte mig se att polarfjordingar
na hade ett sätt att njuta av det lilla och jag
ville veta vad det berodde på. Därför valde
jag att undersöka det i min masteruppsats
i socialt arbete.
Under många generationer var livet far
ligt uppe vid Vesterålen – eller Polarfjorden
som Ulrika kallar det i boken. Många män
dog på sjön eller för att det inte fanns sjuk
vård. De som bodde där hjälpte varandra för

t

–

uet kan vara hemskt. Det
handlar snarare om att på
verka nuet, så att man får
så många goda stunder som
möjligt. Då har man åtminstone haft roligt,
säger hon.
Sommaren 2004 var sval och regnig. Det
dåliga semestervädret ett givet samtalsäm
ne. För Ulrika Sandén, som då var 30 år, blev
det sommaren då världen rasade samman.
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Psykosociala
grundstenar till
förnöjsamheten i nuet
INKLUDERING. Öppen gemenskap
där alla är välkomna.
HJÄLPSAMHET. En praktisk jordnära
inställning – man förväntas hjälpa
varandra.
HELDIG. Känner tacksamhet och
uttrycker det ofta.
FÄRDIG MED DET. Lyssnar noga men
ältar inte gärna det man ändå inte
kan påverka.
FOKUS PÅ NUET. Vad kan vi göra
just nu som är kul, skönt, bra?
ROLIGT. Väljer att lägga tid och
energi på vänner, röra på sig, vara
ute i naturen, festa.

t

TID. Varje ögonblick innebär en ny
möjlighet att göra något till det
bättre.

att överleva i mörker, kyla och stormar. De
flesta män var fiskare och ute på sjön må
nadsvis. När de var borta så kämpade kvin
norna med gården.
– När männen var borta så tänkte man
inte på dem och pratade inte alls om dem.
Hur skulle det gå med gården om man gick
och oroade sig?
ATT OROA SIG MINDRE för det man ändå

inte kan påverka, menar hon, är något som
lever kvar hos människorna i bygden. I sin
masteruppsats försöker hon ta reda på hur
gamla överlevnadsstrategier i ett isolerat,
fattigt Nordnorge har ärvts och ger da
gens moderna polarfjordingar tillfredstäl
lelse. Masteruppsatsen gjordes sedan om
till hennes allra första vetenskapliga artikel
och så började hennes forskning. Dessutom
fick artikeln pris som årets bästa artikel av
Sociologförbundet.
Och nu ville hon, utan pekpinnar, för
medla ett alternativt sätt att leva – därav
den nyligen utkomna självbiografiska boken
18

Kajakpaddling var en del av ett aktivt friluftsliv för Ulrika Sandén uppe i Nordnorge.

”När man hoppas på något så flyttar man
tanken till framtiden, och att fokusera på
framtiden är att dö en smula i nuet.”
”Nuets förnöjsamhet – att hoppas är att dö
en smula”
– Jag skrev boken för att jag tror på mix
ed methods även när det gäller att kommu
nicera forskning. Boken är mer direkt – den
kan skapa känslor och tankar runt ett an
nat slags liv.
Den starka gemenskapen vid Polarfjor
den betydde mycket för Ulrika Sandéns väl
mående. Som nyinflyttad blev hon tillfrå
gad om att vara med i badklubben, vandra
på fjället, paddla kajak eller åka skidor.
Framförallt var hon alltid välkommen in till
grannar och vänner på en kopp kaffe, och
människor dök upp hemma hos henne i kö
ket. Utan att knacka.
– Det tog tid innan jag vande mig – men
jag har aldrig blivit så självklart inkluderad i
en gemenskap.
Ulrika Sandén menar att även den hjälp
samma mentaliteten lever kvar idag, alla
förväntas släppa vad de har för händer när
någon behöver hjälp. När hon körde i diket
en mycket snöig dag stannade tio bilar och

alla hjälptes åt tills bilen var uppe på vägen
igen. Att vara behövd och få veta att män
niskorna runt dig kommer att hjälpa dig och
umgås med dig oavsett vad som händer –
till exempel om du blir långvarigt sjuk – blev
en stor trygghet.
POLARFJORDINGARNA VAR OCKSÅ GLADA

i att festa. Det bara blir fest, folk dyker upp
eller ringer och hör om de kan komma förbi.
Med en bag-in-box. Och alla är välkomna.
– Jag utvecklades till en festprisse i Po
larfjorden, det var stor skillnad mot uppstyr
da middagar och kalendrar som ska synkas
hemma i Sverige.
Under tiden i Norge fick Ulrika problem
med sina muskler, plötsligt krympte orken
och benen bar sämre och sämre. Det skulle
kunna vara ett tecken på att tumören var
tillbaka. Eller på en allvarlig följdsjukdom i
svallvågorna efter hjärnoperationen. Bland
vännerna i bygden upplevde hon att alla
känslor kunde visas i gemenskapen – men
att man inte ältade det svåra.
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– När jag berättade om mina symtom så
lyssnade de – men ställde inga följdfrågor.
Det är svårt att älta då. De har också ett ut
tryck ”färdig med det” som ofta används för
att markera när något är färdigprocessat.
Istället kom de förbi huset en extra gång
och drog med Ulrika på en massa saker som
de skulle passa på att göra nu – när hon
kunde.
– Det om något var en bekräftelse på att
jag och min tid var dyrbar.
Ett annat flitigt använt uttryck bland Po
larfjordingar var ”heldig”, tacksam. Strax ef
ter man pratat om något svårt och allvarligt
så nämnde de hur tacksamma de var för nå
got annat just nu, naturen, solen som tittade
fram, barnen, vännerna.
– De drog mig hela tiden mot nuet. I Sve
rige fokuserar människorna runt omkring
ofta på att man ska hoppas på något, och
att det innebär att inte ge upp. Men när man
hoppas på något så flyttar man tanken till
framtiden, och att fokusera på framtiden är
att dö en smula i nuet.
I SOMRAS blev det inte mycket semester

från forskningen.
– Jag vill tänka och forska så mycket jag
kan – för jag vet inte hur länge jag kan. Å
andra sidan är jag inte så olik er andra. Det
är ingen som vet hur mycket tid vi har.
Minnet spökar fortfarande. Men hon vill
inte lägga kraft på att tänka på om hon är

frisk eller sjuk – och forskningen går bra.
– Jag läser nog mindre än de flesta andra
doktorander, det är fortfarande krävande.
Men jag har haft lätt för att skriva hela ti
den. Jag är fokuserad på att hitta svar på de
frågor jag upplever som väsentliga.
Den tvärvetenskapliga forskning hon gör
vid Designvetenskaper på IKDC handlar om
att förbättra cancervård och rehabilitering
en genom att utgå från patientens hela upp
levelse – vad behöver de för att må så bra
som möjligt i en turbulent tid i livet. Hon har
tre handledare från olika områden – medi
cin, design och sociologi.
– Jag ser mig själv som ett skilsmässo
barn, som får olika råd och perspektiv. Och
sedan är det till syvende och sist jag som får
välja vilka jag ska följa.
HON HAR IGÅNG SAMVERKAN med forska

re i Finland och Lydiagårdens cancerrehabi
litering i Höör. Hon vill göra mycket och drar
sig inte för att kontakta eller till och med kri
tisera världsauktoriteter.
– Det är inte mycket som skrämmer när
man har haft en hjärntumör. Nobelpristaga
re och andra auktoriteter är bara människor
och de brukar faktiskt uppskatta utbytet.
Tillsammans med Fredrik Nilsson och
fler kollegor på IKDC har hon nyligen fått
fyra miljoner från Ingvar Kamprad-stiftel
sen för projektet ”Digitalisering av orga
nisatoriska mellanrum i cancervården. Det

handlar om hur man kan förlänga dagens
cancerrehabilitering med en digital fort
sättning. Det ska bland annat bli en digital
portal utifrån människors behov med kun
skap, ensamhet och navigering i vården i
fokus. Men också möjligheten att kopplas
ihop med andra som har samma diagnos.
Och ingångar till hur man kan må lite bättre
när man är sjuk.
– Bland annat blir det chattrum för de
med morbid och svart humor, att skämta
om sin sjukdom kan vara befriande.
ÄVEN I LUND har Ulrika hittat sätt att bli

uppslukad av nuet, även om naturen inte är
lika storslagen och nära i Lund som i Polar
fjorden.
– Jag har börjat köra motorcykel. Det är
perfekt för man kan inte tänka på något an
nat då. Och så forskar jag – då hamnar jag
ofta i ett flow.
Trygghet för Ulrika Sandén är inte att
hoppas på att hon kommer bli helt frisk och
får leva tills hon är hundra år.
– Trygghet är att veta att man kan han
tera vad som än kommer. Men vem vet, jag
börjar tro att jag kanske kommer att över
leva er allihopa…
TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: KENNET RUONA

*Den vetenskapliga artikeln heter ”Content
ment in the moment. A grounded theory
about life choices and survival strategies”

Att köra motorcykel
kräver total närvaro i nuet.
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För tio år sedan startade en av Pufendorfinstitutets första temagrupper Astrobiologi. När nu Institutet fyller tio år berättar de vad deras forsk
ning på Pufendorfinstitutet lett till idag. foto: christer järeslätt

Tio år av idéutveckling
I år firar Pufendorfinstitutet tio år.
Under dessa år har hundratals fors
kare haft möjligheten att utveckla
nya tvärvetenskapliga idéer på insti
tutet. Två forskare som var med från
start och sedan återkommit under
årens lopp är filosofen Erik Persson
och kemisten Petter Persson.
Filosofen Erik Persson och kemisten Petter Persson deltog i
temat om astrobiologi för tio år sedan. Sedan dess har de del
tagit i ytterligare ett tema, Pluralities of Lives, och en advan
ced study group, Signatures of Life on Earth and in Cosmos.
foto: christer järeslätt
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ÄVEN OM DET NUMERA allt oftare pratas

om tvärvetenskap inom akademin, handlar
det nästan alltid om samarbeten inom sam
ma fakultet, förklarar de. På Pufendorfinsti
tutet uppmuntras istället forskare att mötas
över både fakultets- och disciplingränser i sk
teman eller advanced study groups (ASG)
under cirka åtta månader.
– Pufendorfinstitutet ger forskare en se
riös möjlighet att under organiserade for
mer testa nya idéer och diskutera gemen
samma frågeställningar. I bästa fall leder det
till ny forskning och nya samarbeten, ibland
faller det platt, säger Petter Persson.
Att man får möjlighet att testa sig fram
och slippa krav på färdiga resultat, publice
ring och rapportering är en viktig aspekt,
enligt Petter Persson och Erik Persson. Tids
aspekten en annan.

– Det tar tid att prata ihop sig när man
kommer från så olika bakgrunder. Det var
först efter en termin som vi började prata
samma språk och förstå vad vår frågeställ
ning egentligen betydde för olika discipli
ner, förklarar Petter Persson.

foto: petra francke

D

et var en verklig utmaning när
Petter Persson och Erik Pers
son tillsammans med tio an
dra forskare från fem fakulte
ter skulle svara på frågeställningar om liv i
rymden, i ett av Pufendorfinstitutets första
teman, Astrobiologi. Idag, efter att ha delta
git i två teman och en advanced study group
tillsammans vet de betydligt mer om både liv
i rymden och en mångfald av liv, i olika be
märkelser, på jorden – liksom vad det inne
bär att arbeta tvärvetenskapligt.
– Det är svårt att arbeta tvärvetenskapligt,
det kräver att man lämnar sin trygga miljö
på institutionen och fakulteten för att möta
forskare med helt andra perspektiv och ut
gångspunkter – vilket idag faktiskt fortfaran
de är ganska ovanligt, säger Petter Persson.

PETTER PERSSON och Erik Persson är överty

gade om att deras arbete på institutet haft
en avgörande roll både för deras forskning
och karriärer, men även för forskningsom
rådet astrobiologi.
– Vi arrangerade bland annat en konfe
rens på Ven, som var den första konferen
sen i sitt slag och samlade erkända forskare
från hela världen som höll på med liknande
saker som vi. Konferensen ledde till att vi
kunde knyta internationella kontakter som
aldrig varit möjliga annars, menar Erik Pers
son.
Konferensen blev startskottet för flera
nya samarbeten och i förlängningen ska
pandet av ett nytt virtuellt institut, Europe
an Astrobiology Institute.
MÅNGA AV DE FRÅGESTÄLLNINGAR som
Petter Persson och Erik Persson arbetade
med under sin tid på Pufendorfinstitutet le
ver idag vidare på olika sätt. Men universi
tetets stöd och strategier för att förvalta och
bygga vidare på forskning som initierats på
Pufendorfinstitutet kunde varit bättre, me
nar de.
– Frågeställningarna som vi arbetar med
på Pufendorfinstitutet ligger långt ifrån vår
ordinarie forskning på respektive institu
tion. När temat är slut är det därför ofta
svårt att driva forskningen vidare på andra

OM PUFENDORFINSTITUTETS
JUBILEUM
Den 19–21 september firade
Pufendorfinstitutet tio år som
Institute for Advanced Studies vid
Lunds universitet. Under två da
gar reflekterade forskare över vad
tiden på Pufendorfinstitutet har
betytt för dem och deras forsk
ning. Tillsammans med inbjudna
talare diskuterades även hur uni
versitetet kan stötta risktagande i
forskning samt hur man kan leda
tvärvetenskapligt arbete. Jubileet
avslutades med öppet hus, före
läsningar, musik och födelsedags
tårta under Kulturnatten.
Mer information och filmer
från dagen kan du hitta på Pufen
dorfinstitutets hemsida:
www.pi.lu.se/evenemang/pufen
dorf-ias-10-year-jubilee

håll på universitetet. Det gör att vissa bol
lar tyvärr tappas bort, säger Petter Persson.
SOM ETT EXEMPEL på en sådan boll, be

TIPS FÖR DIG SOM VILL SÖKA ETT TEMA ELLER ADVANCED STUDY GROUP:
• Var inte rädd för att ta risker, och
ha acceptans för att ert projekt inte
blir exakt så som ni tänkt.
• Hitta en bra konstellation av per
soner och kompetenser. Utgå från
vad ni behöver för att svara på er
frågeställning och var öppen för att
ta in nytt folk.
• Hitta ämnen som ligger i tiden, men

ändå inte riktigt – försök att ligga
steget före.
• Jobba med sammanhållningen i
gruppen. Se till att träffas regel
bundet och ta er tid, barriärerna är
ibland större än vad man tror.
I oktober öppnar nästa ansökningsperiod
för teman och advanced study groups.

rättar Erik Persson om ett ”letter of intent”
från det framstående Institute for Advanced
Study i Princeton, som ville starta ett sam
arbete. Men ett sådant blev aldrig av efter
som det saknades förankring och stöd från
fakulteterna.
– Det var givetvis en missad chans för
oss och universitetet, men ett viktigt er
kännande av vår forskning och det vi lycka
des skapa på Pufendorfinstitutet, säger Erik
Persson.
CECILIA VON ARNOLD
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Jimmie Kristensson hade förberett en flashig presentation i PowerPoint när
han blev kallad till möte på Medicinska fakulteten. Han trodde att ledningen
önskade en dragning om sjuksköterskeprogrammet. Istället fick han frågan om
han ville tillträda som vicedekan för frågor om medarbetarskap och etik. Något
som han brinner för – inte minst för att han själv varit utsatt på jobbet.

Brinner för etik på jobbet

J

ag blev först oerhört överraskad av
frågan. Och hedrad. Varför de valde
mig vet jag uppriktigt sagt inte, men
jag hade tidigare gått ledarskapspro
gram med fokus på arbetsmiljö och
jämställdhetsfrågor.
Till en början var det nervöst i den nya
rollen. Jimmie Kristensson har höga krav på
sig själv och vill leva upp till förväntningar
na på rollen.
– Jag skulle kunna jobba hur mycket som
helst utan att vara nöjd, men med åren har
jag lärt mig att bli lite snällare mot mig själv.
I sin position som vicedekan har han haft
stor hjälp av sin tidigare journalistutbildning
– både i kommunikationen med medarbe
tare, skrivandet och i mötet med media. En
allvarlig incident på BMC med hot och tra

–

JIMMIE KRISTENSSON
HAR ARBETAT SOM: journalist, sjuk
sköterska och universitetslektor i
omvårdnad. Är sedan våren 2018
vicedekan på Medicinska fakulte
ten med ansvar för medarbetarskap
och etik.
FÖDD: 1976.
FAMILJ: Tre barn varannan vecka
på 14, 11 och 8 år.
BOR: Lund
PÅ LU: Sedan 2002.
GÖR PÅ FRITIDEN: ”Träffar ofta
vänner och tar del av kulturlivet.
Borde börja träna men njuter av
god mat och älskar att snusa.”
22

kasserier förra året, kastade honom direkt in
i arbetet och satte arbetsmiljön akut i fokus.
– Det blev väldigt tydligt vad universi
tetet är bra på och inte. Vi behöver jobba
mer förebyggande, men också ha tydliga
handlingsvägar när något händer och vara
så transparenta som möjligt. Vi lärde oss
mycket av en svår situation.
NÄR DET GÄLLER ARBETET med den fysiska

arbetsmiljön är LU bra, tycker Jimmie Kris
tensson. Men arbetet med den sociala och
organisatoriska arbetsmiljön kan bli bättre.
Stress är en faktor där speciellt forskare är
utsatta. Jobb och privatliv går ofta ihop och
man mejlar på natten och skriver ansökning
ar på semestern. Det är en styrka att kunna
vara flexibel, men med så luddiga gränser är
det också en av arbetsmiljöns utmaningar.
– Om jag ska raljera så kan jag tycka att
hela det akademiska systemet är byggt för
de som är ensamstående eller som har en
hemmaman/fru. Men man kan inte heller ta
bort grunden i akademin – det är konkur
rens och tävling.
Det behövs bland annat en annan typ
ledarskap, anser han. Att vara framgångs
rik forskare är inte likställt med att vara en
bra chef. Här finns det utrymme att stärka
upp ledarskapet i den formella chefsrollen.
– Etik handlar mycket om förhållningssätt
– hur vi vill vara mot varandra i en grupp. Ko
kar man ner det innebär det till syvende och
sist att man ska bära sig åt som folk.
Anmälningarna om kränkande särbe
handling och sexuella trakasserier är få på

LU. Men det finns det ett stort mörkertal
och en rädsla för repressalier om man anmä
ler. Jimmie Kristensson har själv erfarenhet
av att ha blivit utsatt för mobbning på job
bet. Det slutade med att han tog ett halv
års tjänstledigt för att jobba på en annan
högskola.
– Jag kände att om jag ska vara kvar på
LU så måste jag pausa. Se något annat och
sedan välja att komma tillbaka. Naturligt
vis har jag funderat på om jag hade kunnat
undvika situationen genom att göra något
annorlunda, men det är samtidigt viktigt att
inte lägga ansvaret för hur andra beter sig
på sig själv.
JIMMIE KRISTENSSON TYCKER att det finns

en mångfald på Medicinska fakulteten
och att man där generellt är bra på likabe
handling. Men fortfarande är majoriteten
av fakultetens studenter, lektorer och dok
torander kvinnor, medan majoriteten av
professorerna är män. Det finns en hel del
kvar att göra.
– Vi måste vara modiga. Annars kan vi
inte få igång förändringsprocesser. Det finns
goda förutsättningar och så många grymt
kompetenta personer med bra idéer. Just nu
har vi vind i seglen när det gäller viljan att
jobba med arbetsmiljöfrågor, men jag sticker
inte under stol med att det är svårändrat, pre
cis som i alla stora organisationer. Men man
får nöta lite där det behövs. Och inte glömma
att många saker är vi faktiskt riktigt bra på.
TEXT: ÅSA HANSDOT TER
FOTO: KENNET RUONA
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”Etik handlar mycket om
förhållningssätt – hur vi
vill vara mot varandra i en
grupp. Kokar man ner det
innebär det till syvende och
sist att man ska bära sig
åt som folk.”

På gång inom arbetsmiljö
vid Medicinska fakulteten

Jimmie Kristensson
tycker att arbetet med
den sociala och orga
nisatoriska miljön vid
LU kan bli bättre.
LUM NR 4 | 2019

• Det systematiska förebyggan
de arbetet mot diskriminering
(SFAD) håller på att implemen
teras på alla institutioner och
samtliga utbildningsprogram.
• En chefsutbildning som bland
annat utgår från delegations
ordningen utarbetas i sam
arbete med LU centralt.
• HR-funktionen stärks bland
annat genom att arbeta med
processer, rutiner och stärka
samarbetet med arbetsmiljö
samordnarna.
• Samordning av arbetsmiljö
processen på fakultetsnivå.
• Ett ledarskapsprogram för se
niora forskare som bland an
nat fokuserar på likabehand
ling och mångfald.
• En gemensam verksamhets
plan för arbetsmiljö och jäm
ställdhet. Det är viktigt att de
betraktas tillsammans och inte
separat.

23
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Lunch över gränserna. Från Darcy Wagner i den
gröna tröjan ses medurs: Hani Alsafadi, Maria
Öhlin, Qianren Jin, Srisaiyini Kidnapilla, Nika
Gvazava och Deniz Bölükbas.

Under lunchen på plan B10 på
BMC, samlas totalt 18 nationalite
ter. Det är ett virrvarr av maträtter
och språk. Lunchen blir ett tillfälle
att träffa kollegor över gränserna
och få ta del av andra kulturer och
synsätt. Mångfald, öppenhet och
nyfikna smaklökar är en bra förut
sättning för annorlunda matmöten.

Mat möten
TEXT: ÅSA HANSDOT TER
FOTO: KENNET RUONA
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SRISAIYINI KIDNAPILLAI
– SRI LANKA

NIKA GVAZAVA – GEORGIEN
Titel: Forskningsprojektdeltagare
Ålder: 24 år
Antal år i Sverige: Knappt ett år
Vad har du på tallriken? Khachapuri
– en av Georgiens äldsta maträtter
som är en typ av pirog med keso och
spenat. Skilda delar av landet har
olika sorters Khachapuri.
Vad är annars typiskt för mat från
Georgien? Egentligen är kanske
vin mest typiskt, eftersom vi är det
äldsta vinproducerande landet i
världen!
Vad betyder lunchen för dig? Först
och främst handlar det om kommu
nikation med kollegor, men också
att få inblick i andras kulturer. Det
är skönt att det är jämlikt och inte
hierarkiskt på lunchen.
Svensk favoriträtt? Åt svensk
potatissallad på midsommar – det
gillade jag. Intressant också att man
kan äta köttbullar med en söt sås –
lingonsylt.

Titel: Postdoc
Ålder: 31 år
Tid i Sverige: 9 månader
Har någon i Sverige lyckats säga
ditt namn korrekt på första försö
ket? Nej – faktiskt inte.
Vad har du på tallriken? Dahl, ris,
morötter och grönkål med lök,
kokosflingor, lime.
Vad är utmärkande för srilankesisk
mat? Oftast är basen ris och curry
och så kan man komplettera med
protein – fisk är vanligt.
Vad är skillnaden mellan lunch på
Sri Lanka och i Sverige? På Sri Lanka
är det vanligt att ta med sig ett
paket ris med curry – ibland traditio
nellt paketerat med bananlöv. Ofta
tar man med sig lite extra och delar
då sin lunch med kollegorna.
Svensk favoriträtt? Räkmackan!
Nytt i skafferiet? Jag älskar att baka
och har upptäckt pärlsockret – det
är något som jag aldrig tidigare sett.

DARCY WAGNER – USA
Titel: Forskargruppsledare
Ålder: 34 år
Antal år i Sverige: Två år
Vad har du på tallriken? Chips, smörgås
med jordnötssmör, äpple och ants on
a log.
Vad är grejen med “ants on a log? Det
är selleri med färskost och russin. Från
början ett sätt att få barn att äta grön
saker men jag gillar det fortfarande.
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QIANREN JIN – KINA
Titel: Forskningsingenjör
Ålder: 44 år
Antal år i Sverige: 20 år
Vad har du på tallriken? Hemma
gjorda dumplings med grönsaker
och fläskfärs – en av mina favoriträt
ter, men jag har en kinesisk mage
så jag gillar det mesta av mitt lands
mat.
Vad är skillnaden mellan lunch i
Kina och lunch i Sverige?
I de mindre städerna i Kina går ofta
barnen hem på lunchen och då åker
någon av föräldrarna hem för att
laga mat. Under de varmare måna
derna finns det även tid för siesta
mitt på dagen.
Svensk favoriträtt? Köttbullar och
spagetti.
Nytt i skafferiet? Sedan jag kom till
Sverige har jag börjat använda ka
nel när jag lagar kanelbullar och äp
pelkaka, men även på barnens gröt
(som är helt annorlunda än kinesisk
gröt som är baserad på ris).
Värsta svenska smakerna? Lakrits
och sill!

Man kan göra dem på olika sätt – en
del använder till exempel jordnötssmör
istället för ost.
Vad är skillnaden mellan lunch i USA
och lunch i Sverige? I USA äter man
lunch på en kvart och har sällan varm
mat. På många arbetsplatser finns det
inte ens ett kök. Där är också mycket
segregerat och chefen äter nästan ald
rig tillsammans med sin grupp. Jag gillar
verkligen det svenska sättet att njuta av
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MARIA ÖHLIN – SVERIGE

DENIZ BÖLÜKBAS – TURKIET

Titel: Ekonom
Ålder: 54 år
Vad har du på tallriken? Pannbiff
med kokt potatis och löksås.
Hur är det att luncha med män
niskor från så många olika kulturer?
Det är bra träning i engelska och
rätt som det är, när man inte pratar
vardag och jobb, så är någon som
berättar något intressant om livet
i sitt hemland. Man får en rejäl in
blick i hur det kan skilja sig åt i olika
länder bara genom att äta lunch
tillsammans.
Favoriträtt? Spenatstuvning med
korv och kokt ägg.
Vilket lands mat är du mer nyfiken
på? Jag är nyfiken på alla länders
mat – det är halva upplevelsen med
att resa utomlands.
Finns det något som du inte tycker
om? Blodpudding.

Titel: Postdoc
Ålder: 33 år
Antal år i Sverige: Två år
Vad har du på tallriken? Börek –
filodeg med till exempel spenat och
ost.
Vem brukar du äta lunch tillsam
mans med? Oftast med de i min
forskargrupp. Ibland lunchar jag
med andra från mitt hemland – men
det behöver inte vara turkisk mat.
Vad är skillnaden mellan lunch i Tur
kiet och i Sverige? I Turkiet tar man
sällan med mat hemifrån utan går ut
och äter tillsammans med kolle
gorna. Många gånger finns det inte
ett kök på arbetsplatsen. Däremot
har vi en utpräglad te och kaffekultur – det finns till och med en som
är anställd bara för att laga te och
kaffe. Det är mer av en ritual när vi
gör kaffe – det är inte bara att gå till
en maskin och trycka på en knapp.
Vad tycker du om kaffet och teet här
i Sverige? Kaffet i Sverige är lite för
starkt för mig. Folk dricker också väl
digt många koppar kaffe varje dag.
Svensk favoriträtt? Allt typer av fisk
– framförallt sill
Värsta svenska smaken? För starkt
kaffe!

pausen tillsammans med kollegor.
Hur är det att arbeta i en så mångkul
turell grupp? Vi har folk från nio olika
länder i min grupp. För att underlätta
arbetet och minska konflikter gör vi
bland annat två saker – dels jobbar vi i
team. Dels äter vi middag på kvällen en
gång i månaden och då turas vi om att
välja restauranger och får på det sättet
prova på mat från olika länder.
Nytt i skafferiet? Dill!
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HANI ALSAFADI – PALESTINA
Titel: Doktorand
Ålder: 28 år
Antal år i Sverige: 1,5 år
Vad har du på tallriken? Knafe som
egentligen är en efterrätt - har en
bas av ost, toppat av mannagryn,
kryddor, pistagenötter och sirap.
Vad är annars vanlig palestinsk
mat? Vanligt är antingen en
”upside-down” rätt med ris, grön
saker och någon typ av protein eller
grönsaksstuvning tillsammans med
ris och lite kött.
Vad är skillnaden mellan lunch i
Palestina och Sverige? I Palestina
blir det normalt bara kaffe på mor
gonen och så äter vi frukost runt
tio. Därför blir även lunchen senare
– runt tretiden. I Sverige finns ingen
direkt ceremoni runt maten, utan
man äter sin lunch och så är det bra
med det. I Palestina njuter vi längre
av maten och ofta tillsammans med
familjen. Har man möjlighet går
man från jobbet hem för att äta
lunch. Eller så kommer familjen till
jobbet.
Svensk favoriträtt? Potatismos och
köttbullar. Jag skulle gärna vilja
prova mer svensk mat.
Värsta svenska smaken? Kalles ka
viar – provat en gång och gör aldrig
om det.
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Karin Smirnoff skrev både sin första och andra roman på Författarskolan i
Lund. Den första boken om Jana Kippo – Jag for ner till bror – blev August
prisnominerad 2018. Nu är hon aktuell med roman nummer två Vi for upp
med mor. Under årets bokmässa i Göteborg kommer hon att presentera sina
böcker bland annat i Lunds universitets monter.

Författarskolan gav struktur
åt romanskrivandet

I

ett snöoväder kommer Jana Kippo till
baka till sin hemby, det fiktiva lilla
glesbygdssamhället Smalånger i Väs
terbotten, för att gå på en begrav
ning. Men Jana blir kvar, tar jobb inom
hemvården, för att försöka hindra sin tvil
lingbror att dricka sig till döds. Det spän
nande drama som sedan rullas upp tvingar
henne samtidigt att konfronteras med hän
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delserna i sin barndom. En uppväxt präg
lad av våld, övergrepp och en strängt reli
giös mor.
KARIN SMIRNOFFS BOK Jag for ner till bror,

är svår att lägga ifrån sig. Det är en spän
nande och mörk roman om kärlek, våld och
livet i glesbygden. Hon tror att anledningen
till att man gillar böckerna beror på att det

trots mörkret finns ljusglimtar och att man
kan känna igen sig i huvudpersonerna.
– De är tuffa, men stukade av livet. Utan
deras sårbarhet hade man inte kunnat kän
na igen sig, säger Karin Smirnoff.
Att boken blev av beror på att hon gick
på Författarskolan i Lund.
– Jag hade tänkt att skriva en annan be
rättelse, men min handledare ville ha mer av
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den text jag sökte in på. Så en natt började
jag skriva vidare på den.
Efter bara tre månader på Författarsko
lan var boken om Jana Kippo klar. I våras två
år senare gick hon ut Författarskolan och är
nu aktuell med bok nummer två Vi for upp
med mor. Hon är även en av författarna som
samtalar i Lunds universitetets monter på
Bokmässan i Göteborg i september.
FÖRFATTARSKOLAN ÄR EN FIN RAM att skri

va inom, menar Karin Smirnoff.
– Man kan lägga fram problematik och
få svar, får en handledare som följer en
och deadlines som pushar en framåt, sä
ger Karin Smirnoff.
Stämningen på författar
skolan beskriver hon som lätt
sam och tolerant.
Karin Smirnoff är uppväxt i
Stockholm men känner väl till
Västerbottens glesbygd efter
som hennes familj alltid haft
ett hus där.
– Miljöerna i boken är tagna
från miljöer jag känner väldigt väl
till, men är helt blåsta på männ
iskor därifrån.
Det som slår en direkt

i romanen Jag for ner till bror är just den di
alektala västerbottniskan och det Karin
Smirnoff kallar kippospråket. Det är kortfat
tat och nästan utan miljöbeskrivningar. Tex
ten har inte heller andra skiljetecken än punkt
och inga stora bokstäver i namn som ex
empelvis ”ingelahansson” och ”janakippo”.
– Experimenterandet med språket är me
nat att avslöja något om Jana och om hur
hon förhåller sig till världen utan att använ
da beskrivande ord, berättar Karin Smirnoff.
AVSAKNADEN AV alltför många adverb och

adjektiv bidrar till historiens höga tempo
likt det i en TV-serie. Det filmiska språket är
ovanligt i romaner menar hon.
– Det händer väldigt mycket i
böckerna. Kanske blir det över
belastat, men jag var så trött på
långa beskrivningar som inte
leder till något.

Karin Smirnoff är utbildad fotograf och
har arbetat många år inom media både med
bilder och som journalist. Hennes kreativa
process börjar ofta i bilder.
– Jag har ägnat otroligt mycket tid åt
att dagdrömma i mitt liv. Jag har alltid hål
lit på att skapa berättelser och har lätt för
att få ihop bilderna i dagdrömmarna till en
text, berättar Karin Smirnoff.
Jag for ner till bror väckte stor uppmärk
samhet både hos svenska och utländska kri
tiker. Framgången har gjort att hon nu kan
ägna sig heltid åt att skriva. Hon tycker ock
så om kontakten med läsarna.
– Det som förvånar mig mest är åldern
på läsarna – att fjortonåringar till nittiofyra
åringar får ut någonting av böckerna. De
kommer fram efteråt och berättar om sa
ker de känt igen sig i, ofta om missbruk och
övergrepp, säger Karin Smirnoff.
GISEL A LINDBERG

Karin Smirnoff skrev
både sin första och
andra roman på För
fattarskolan i Lund.
Nu är hon förfat
tare på heltid.
foto: bokförlaget
polaris
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Gammaldags slåtter
ska ge ökad artrikedom
En kusk, två nordsvenskar, en amishtillverkad slåttermaskin från
Pennsylvania och en rostig hästräfsa modell äldre. Tillsammans
bidrar de till att nya växter och insekter ska kunna flytta in på
norra universitetsområdet.
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D

et som varit välansade gräs
mattor blir ängar som slås en
gång per säsong. Gräset for
slas snabbt bort för att sänka
näringshalten i marken. På så vis kan växter
och insekter som konkurrerats ut återeta
blera sig och artrikedomen öka. Initiativet
har tagits av forskare vid Biologiska institu
tionen. Akademiska Hus och Peab som skö
ter universitetets grönytor är med på tåget.
– Vi har ganska hårda krav på oss vad gäl
ler miljövård. Vi har bara fått positivt gen
svar när vi låtit gräset växa över sommaren,
säger Ulf Luvö, teknisk förvaltare vid Aka
demiska Hus.
DET ÄR INTE ALLA GRÄSMATTOR som har

fått växa och bli ängar, långt ifrån. Och den
som tror att det är ett sätt att spara peng
ar när gräset bara slås en gång per säsong
har fel.
– Tvärtom, det kostar lite mer. Men Aka
demiska Hus finns ju för universitetets skull
och det här är ett sätt att hjälpa forskarna.
Målet är att vissa ytor ska skötas så här på
lång sikt, säger Ulf Luvö.
Sigvard och Helena Gustavsson från
Vittsjö har fått uppdraget. Med hjälp av
de åttaåriga nordsvenskarna Torptak och
Torpsparre och en modern variant av en
slåttermaskin från svunna tider tillverkad
av amishfolket i USA slår de det stora fäl
tet som ramas in av Kemicentrum, Getinge
vägen och Hotel Ideon.
MED BILARNA NÅGRA METER BORT och
skrattande studenter ännu närmare hörs
inte ekipaget när det glider förbi och dub
belkniven tar ett 1,60 meter brett bett i det
långa gräset. Det enda som hörs är Sigvard
Gustavssons ”ptrroo!” när det är dags att
stanna och vända, eller då någon nyfiken
förbipasserande vill titta och byta några ord.
I en paus berättar han om några av för
delarna med det gammaldags sättet att slå
gräset.
– Knivarna skär av stråna, en traktor med
rotorklippare hade slitit av dem. En annan
LUM NR 4 | 2019

Sigvard Gustavsson slår gräs med Kemicentrum i fonden.

”Forskarna på Biologiska institutionen som
har initierat det nya sättet att sköta grönytorna
framhåller att det är ett arbete på lång sikt,
åtminstone ett decennium.”
fördel är att marken inte packas och påver
kas på samma sätt som när en tung traktor
kör över den.
Han och hustrun Helena är hästentre
prenörer. Företaget har utvecklats från ett
klassiskt jordbruk med kor till ett renodlat
hästföretag. Hästarna används i arbetet i
den egna skogen, de kör bröllopspar och i
samband med doktorspromotionen kör de
kransflickorna. Genom åren har de märkt
ett tydligt uppsving bland kommuner som
vill anlita dem för slåtter. För att möta ef
terfrågan behövs fler kuskar och paret Gus
tavsson utbildar dem.
– Det här är en bransch på frammarsch,
säger Sigvard Gustavsson.

Forskarna på Biologiska institutionen
som har initierat det nya sättet att sköta
grönytorna framhåller att det är ett arbete
på lång sikt, åtminstone ett decennium. I
grunden handlar det om att förändra sättet
att tänka kring landskapsvård.
EN VIKTIG DETALJ i arbetet är att gräset

måste samlas ihop och forslas bort när det
har slagits. Biologerna drar sitt strå till stack
en i och med sitt årliga slåttergille. Med hjälp
av liar och räfsor angriper de hundäxingen,
en gräsart som trivs i näringsrik jord och som
totalt dominerar utanför Ekologihusets väs
tra entré.
TEXT & FOTO: JAN OLSSON
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Algoritmmakaren
som räddar liv
Njurbyten, flyktingplaceringar
och skolval. Skilda saker med den
gemensamma nämnaren att med
digitaliseringens nya verktyg går det
att spara såväl tid som pengar – och
rädda liv.
– Jag gillar inte när jag ser
saker som är fel och som
forskningen kan rätta till. Då
är det upp till mig att ta mitt
ansvar och berätta för poli
tiker och beslutsfattare hur
det skulle kunna lösas, säger
Tommy Andersson, profes
sor i nationalekonomi och
algoritmmakare.

”Vi var lite naiva”, säger Tommy Andersson om hur flykting
matchningen började. ”Vi försökte med bostadsmatchning
mellan privatpersoner och asylsökande. Men det blev kom
plicerat och intresset var svagt. När vi istället kom in på att
matcha asylsökande till en region där de har störst chans till
jobb, då hade vi hittat rätt.” foto: charlotte carlberg bärg
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Tommy Andersson be
skriver arbetet med
njurbytesprogrammet
som ”lätt” i den bemär
kelsen att alla inblanda
de varit positiva till kon
ceptet. foto: charlotte
carlberg bärg

Å

ret var 1992. Räntorna skenade,
folk blev arbetslösa och kunde
inte betala sina lån. Mitt i krisen
vaknade den skoltrötte Tommy
Anderssons intresse för nationalekonomi.
– Det var så många människor som på
verkades och det gjorde att jag ville ta reda
på hur det hade kunnat hända, säger Tom
my Andersson.
Han doktorerade på prissättning i bör
jan av 2000-talet, men kom så småning
om in på matchningsteori. De senaste åren
har han tillsammans med kollegor matchat
elever med skolplatser, njurdonatorer med
lämpliga mottagare och flyktingar med re
gioner där deras chanser till jobb är som
bäst.
– Jag gillar att tänka fritt och den frihet
under ansvar som finns inom akademin.
Men det är lite slumpartat att det blev så
mycket policytillämpningar. Ofta är det så
att en modell för ett land inte passar ett an
nat, utan allt måste anpassas. När det gäller
njurbytesprogrammet är det till exempel så
att man i USA använder andra läkemedel vid
njurtransplantationer än i Sverige och då be
höver vi göra egna anpassningar.
FÖRRA ÅRET var det dags för det första tre

partsbytet av njurar i Sverige. Sex operatio
ner utfördes parallellt och njurarna transpor
terades i ilfart mellan sjukhusen.
– Det har varit ett lyckat första år där vi
kört skarpt med njurmatchningen. Vi har
LUM NR 4 | 2019

snabbt nått en hög nivå. Det är ganska häf
tigt, säger Tommy Andersson.
– Nu har vi gått över i nästa fas, där den
svenska databasen slagits ihop med den
danska. Den är världsunik i det att den spän
ner över statsgränserna. På sikt hoppas jag
på en skandinavisk databas.
Tommy Andersson ser många möjlighe
ter till effektiviseringar med hjälp av algo
ritmiskt beslutsfattande och inte minst, att
besluten kan fattas på bästa sätt, på bästa
möjliga grund.
Ett sådant fall är placering av flyktingar.
2015 kom 160.000 asylsökande till Sverige
och Tommy Andersson frågade sig vad han
kunde göra för att bidra.
RESULTATET blev ett internationellt fors

karsamarbete och programvaran Annie
MOORE. Med hjälp av maskininlärning kan
Annie hitta de optimala platserna för flyk
tingar vad gäller jobb, skola och sjukvård.
Programmet används redan av en frivillig
organisation i USA och ytterligare två orga
nisationer är intresserade.
Sedan hösten 2015 pratar Tommy An
dersson då och då med representanter från
Migrationsverket i Sverige. Men det går
trögt och tillgången på kvalitativa data är
knapp.
– Jag hoppas fortfarande på att de ska
vilja använda programmet. Men kanske är
det så att incitamenten till att effektivisera
verksamheten är större i USA.

Den tredje delen i Tommy Andersson al
goritmiska samhällsmatchmaking är svenska
skolval. För tre år sedan stack han ut hakan
i Sydsvenskan och sa sig kunna lösa Lunds
kommuns skolplaceringar på en timme.
– Där har det börjat hända grejer. Jag
och några kollegor hjälpte Lund med skol
placeringsbiten inför senaste skolvalet. De
räknade själva ut avstånd i form av elever
nas skolväg med hjälp av en algoritm som
de har utvecklat.
Kommunen sparade 600 timmar och
kunde skicka ut besked till eleverna och de
ras föräldrar fyra veckor tidigare än vanligt.
– Det hela är del av en allmän digitalise
ringsprocess, men det är ett bra exempel på
att även en kommun kan spara tid och peng
ar på att använda sin data på ett smart sätt.
LOUISE L ARSSON

TOMMY ANDERSSON
GÖR: Professor i national
ekonomi på Ekonomihögskolan
vid Lunds universitet
BRINNER FÖR: Rättvisa och
algoritmiskt beslutsfattande
PUBLICERAR SNART: Boken
”Algoritmmakaren” på förlaget
Fri Tanke. Släpps i början av 2020
och samlar populärvetenskap,
debatt och personliga historier
om algoritmisk matchning.
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forskning.

Nele Põldvere
har spelat in
naturliga sam
tal i London
i olika situa
tioner. foto:
s huterstock

Lundaforskare bakom unik databas
med naturligt talad engelska
SPRÅKVETENSKAP. Kunskap om
talat språk är en bristvara inom
många olika slags forskning –
från språkvetenskap och psyko
logi till AI och robotik.
Men nu hamnar Lund återigen
på kartan med en unik textdata
bas med tillhörande ljudfiler av
talad engelska – London–Lund
Corpus 2.

– Databasen med talat språk är unik av
två skäl: det finns ljudfiler till transkrip
tionerna. Och det går att följa hur språ
ket har utvecklats över tid, säger Victoria
Johansson, docent i allmän språkveten
34

												

Nele Põldvere,
Carita Para
dis och Victo
ria Johansson
ligger bakom
databasen.
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skap. Dessutom finns det jämförelsevis få
databaser med talat språk.
Världens första maskinläsbara data
bas med talat språk skapades av en grupp
forskare vid University College London
och professor Jan Svartvik i Lund mellan
1953 och 1987. Då var en dator något
väldigt nytt, komplicerat – och stort. Da
torn som hanterade London–Lund Cor
pus 1 tog ett helt rum i anspråk. (Korpus
betyder för övrigt en stor samling språk
liga data.)
– Den första databasen ligger till
grund för kunskap om talspråkets struk
tur som spridits världen över, säger Ca
rita Paradis, professor i engelsk språk
vetenskap, som liksom sin företrädare
Jan Svartvik deltog vid det internationel
la symposium som arrangerades för att
inviga London–Lund Corpus 2.
UNDER SYMPOSIET, som ägde rum på

Språk- och litteraturcentrum den 20 sep
tember, presenterades den nya språk
databasen som inom kort blir tillgänglig
för forskare och studenter världen över.
Bristen på talspråkskorpusar med inspe
lat naturligt tal beror på att det är både
kostsamt och tidsödande att samla in
och transkribera talspråk. Hela arbetet
här har tagit fem år, vilket är en mycket
kort tid jämfört med systerkorpusen som
tog decennier.
Doktoranden Nele Põldvere har gjort
mastodontjobbet med att spela in hund
ratals olika samtal framförallt i London,
och hon har tillsammans med assisten
ter transkriberat all data. Projektet bör
jade med att hon saknade material till sin
avhandling.

– Jag behövde naturligt talspråk att
forska på och det fanns inte. Nu är jag
väldigt glad och stolt över att vi har rott
detta i hamn, säger Nele Põldvere.
DE FLESTA INSPELNINGARNA av samtal

är gjorda på samma platser både i Lon
don-Lund Corpus 1 och 2. Carita Para
dis är övertygad om att London–Lund
Corpus 2 kommer att bli lika betydelse
full som den första. Kunskap om hur vi
egentligen beter oss och uttrycker oss
i när vi samtalar behövs inte bara inom
språkvetenskapen utan för forskning där
människans beteende är centralt, som till
exempel inom psykologi, pedagogik, so
ciologi, AI och robotik, medicin och häl
sa.
– Den kommer åter att sätta språk
vetenskapen i Lund på kartan och ge ma
terial till massor av artiklar och avhand
lingar världen över, säger Carita Paradis.
DE TVÅ KORPUSARNA är lika stora och
strukturerade på samma sätt – de inne
håller privata, vardagliga samtal mellan
två eller flera personer och professio
nella samtal, till exempel inspelningar
från Högsta domstolen i London, priva
ta samtal på telefon, professionella fö
reläsningar och samtal mellan personer
i olika positioner och från olika samhälls
klasser.
– Det går att följa hur de sociala struk
turerna mjukas upp och se vilka uttryck
och grammatiska strukturer som för
svunnit och vilka nya som tillkommit, sä
ger Nele Põldvere.
JENNY LOFTRUP

PÅ VÄG UT…

ISTÄLLET…

Jolly nice
Frightfully expensive
I suppose
Quite (som svar på fråga)
Maybe it would be better if you…

Awesome			
Well cool
I guess
Exactly
You should definitely do that

LUM NR 4 | 2019

LU ny medlem
i livsmedelsnätverk
LIVSMEDELSFORSKNING . Den eu

ropeiska mastodontsatsningen
på livsmedelsutveckling, Food
KIC, gick inte till det konsor
tium som Lunds universitet
ingick i år 2016.
Men nu har styrelsen för det
vinnande nätverket, EIT Food,
beslutat att Lunds universitet
ska bli en fullvärdig medlem i
deras nätverk istället.
Medlemskapet innebär att Lunds
universitet får möjlighet att vara
med och utforma inriktningen på
satsningarna, samt söka de årliga
medel, flera hundra miljoner euro,
som under en sjuårsperiod finns
öronmärkta för forsknings- och
utvecklingsprojekt.
– EIT Food är en stor investering
såväl ekonomiskt som i form av enga
gemang och vi välkomnar möjlighe
terna till de europeiska samarbeten
som kommer i dess kölvatten. Sats
ningen kan gynna en fortsatt stark
global ställning för den europeiska
livsmedelssektorn, säger Yvonne
Granfeldt, professor i livsmedelstek
nologi vid LTH.
Att LU nu kommer in förklarar
hon med att vi ligger långt framme
inom livsmedelsforskningen.
– Ett unikt område är förpack
ningar och logistik, något som sakna
des inom konsortiet, säger hon.
– Arbetet har pågått under när
mare tio års tid och har sitt ursprung
i ett Öresundssamarbete kring
livsmedel, berättar Bengt Streijffert,
senior rådgivare vid LU. EIT Food
ökar nu sin medlemsskara från 50 till
52 universitet och företag. Utöver
Lunds universitet, som är det enda
svenska lärosäte som ingår, är också
Århus Universitet ny medlem.
FOTNOT: KIC är en förkortning av Know
ledge and Innovation Community och
EIT står för European Institute of Inno
vation & Technology.
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utbildning.

Skolutvecklingskurs på export
PEDAGOGIK. De vill utbilda interna

tionella utbildningsaktivister och
har hittat en väg till det genom kur
sen ”Att utveckla skolan” som gått
på export till Sydafrika, Nya Zee
land och Hongkong. För de blivande
musiklärarna i Malmö har kursen
lett till en internationalisering på
hemmaplan.
– Världen skriker efter människor som kan
tänka globalt och agera lokalt, säger Anna
Houmann, lektor i musikpedagogik och
kursansvarig för ”Att utveckla skolan” som
knyter samman professorer, lektorer och
studenter från fyra olika världsdelar.
Kursen hette tidigare ”Idealskolan”
och saknade ett internationellt perspektiv.
Anna Houmann och Musikhögskolans ut
bildningschef Lars Andersson letade efter
sätt att göra världen större för studenterna
och åkte 2014 på U21-nätverkets konferens
Innovation in Education och knöt kontakter.
– Där letade vi efter gemensamma inter
nationella projekt och resultatet blev att vår
kurs exporterades. Nu pågår den på flera
ställen i världen med hjälp av ett intensivt
digitalt utbyte, säger Lars Andersson.
NÅGRA GÅNGER har kursen inneburit resor,

men det är det digitala utbytet som gör att
den fungerar. För några år sedan gjorde Mu
sikhögskolan om utbildningen från grunden.
Nu har ämnesstudier, pedagogik och prak
tik integrerats i alla kurser samtidigt som alla
kurser finns på en digital lärplattform.
– Det som är unikt är att vi är helintegre
rade! I varje kurs är fokus på vad de kommer
behöva som lärare. Och att allt finns under
ett tak – både ämnesstudier och pedagogik,
säger Lars Andersson.
Men i kursen ”Att utveckla skolan” var
det enklast att samarbeta med studenter och
lärare från Sydafrika – då var det ingen tids
skillnad alls. Med Nya Zeeland var det tvärt
om – men här fanns det lärare som kunde
36

– Vi måste
agera som de
lärarförebil
der vi är och
vara både kre
ativa och sam
arbeta i team,
säger Anna
Houmann.
Lars Anders
son håller
med.

tänka sig att föreläsa och diskutera med de
svenska studenterna sent på kvällarna. Dock
handlar det inte om att utländska lärare bara
dyker upp som en föreläsare på storskärm,
utan de följer sina svenska studenter genom
hela kursen. Och studenter från olika länder
är beroende av varandra för att klara kursen.
– Det stora är att vara nyfikna på varan
dra och olika sätt att lära. Dessutom skapas
relationer mellan lärare och mellan studenter
som varar, säger Anna Houmann och tilläg
ger att fler nu vill göra fältstudier utomlands.
Att relationerna inte tar slut efter kursen
underlättas av att studenterna från Musik
högskolan inte slängs ut från den digitala
lärplattformen när de tar examen. Istället
blir den ett sätt att hålla kontakten med
alumnerna, samtidigt som studenterna har
tillgång till sitt nätverk och sitt studiemate
rial när de börjar jobba.
Men vad är det då som är extra intres
sant med skolan i de olika länderna?
– Från Hongkong kan vi lära oss om den
feedback-kultur som råder mellan lärare
som inte alls finns i Sverige, säger Lars An
dersson, och tillägger att det inte finns någ
ra ”quick fixes” som är direkt överförbara
till Sverige.
Hongkong är intressant eftersom de får

fina resultat i Pisa-jämförelserna, trots att
de ofta undervisar jätteklasser. Men konkur
rensen om att komma in på de bästa skolor
na och universiteten är stenhård och börjar
redan när barnen söker in till olika förskolor.
Två–treåringar tränas då av intervjucoacher
för att lyckas komma in på ”rätt” förskola.
Längre fram råder stor ohälsa bland elever,
med självmord långt ner i åldrarna med skol
misslyckanden som utlösande faktor.
I UTBYTET MED SYDAFRIKA har det bland

annat handlat om hur sydafrikanska lärar
studenter skapar eller letar upp ett långsik
tigt samhällsprojekt utöver undervisningen,
som de sedan förväntas vara dedikerade till.
”Att utveckla skolan” är en av de sista
kurserna i musiklärarutbildningen innan det
är dags att ge sig ut i arbetslivet på mu
sikgymnasier, kulturskolor och högstadier.
Något studenterna har tränat under utbild
ningen är hur man pitchar idéer, för att de
lättare ska få gehör för nya projekt bland
kollegor eller på andra ställen.
– Vi vill förändra världen genom utbild
ning och ger våra studenter verktyg inte
bara för att verka i skolan men också för att
förändra den, säger Anna Houmann.
TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP
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listan.
Ullrika Sahlin, universitetslektor vid Centrum för
miljö- och klimatforskningen är en av forskarna på
Framtidsveckan 14–20 oktober. Tillsammans med
statsvetaren Åsa Knauggård ger hon en kortkurs
om beslutsfattande när framtiden är osäker.

Fem tips vid beslutsfattande
när framtiden är osäker
MAN MÅSTE INTE VARA HELT SÄKER för att fatta be
slut. Men man ska kräva att experterna är ärliga med sin
osäkerhet kring det man ska fatta beslut om. Genom att
använda osäkerhet som en del av beslutsunderlaget kan det bli ett
bättre beslut.

1

BEKANTA DIG MED DIN OSÄKERHET – känn igen den.
När man är mycket osäker är det lätt att man går över till
att förlita sig på känsla istället för fakta. Även om det
ta är en del av vår mänskliga natur är det bra att känna in
när det händer. Det är bra att vara medveten om på vilken grund
man fattar sitt beslut.

2

TALA OM OSÄKERHET PÅ ETT STRUKTURERAT SÄTT.
Osäkerhet kan ofta upplevas som ”elefanten i rummet”.
Många problem som berör framtiden genomsyras av
osäkerhet som spelar roll för de som fattar eller påverkas
av beslut. Experter måste tränas i att kommunicera sin osäkerhet
och det finns tack och lov en uppsjö av metoder och en mängd mo
deller att beskriva osäkerhet på.

3

ANVÄND SANNOLIKHETER OFTARE för att beskriva
 säkerhet. Men tänk på att det är lätt att missuppfat
o
ta sannolikheter. Det gör även experter. Om sannolikhe
ter är svåra att ange kan man arbeta med olika framtids
scenarier och bedöma sannolikheten i varje och välja det alternativ
som är tillräckligt bra i de flesta scenarier.

4

5

ATT VARA OSÄKER ÄR INTE SAMMA SAK SOM ATT

INTE VETA. Det kan vara jobbigt att vara osäker – men
se det inte som något enbart dåligt. Genom att väga in
osäkerheten kan det bli bättre beslut. Och tänk så tråkig världen
skulle vara utan osäkerhet.

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

FOTNOT: Kortkursen ”Och en osäker framtid är vår” ges tisdagen
den 15 oktober på Stadsbiblioteket i Lund kl 10.15 till 11.30.
I Vattenhallen visas barnshowen ”Bli mästare i osäkerhet” den 19
och 20 oktober från kl 12.00. Se vattenhallen.lth.se/kalendarium
För programmet för hela Framtidsveckan se lu.se/framtidsveckan
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– Det är inget fel i att
var osäker, menar Ul
rika Sahlin som berät
tar mer om det under
Framtidsveckan.
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utbildning.
Första NO-läraren med licentiatexamen
vid forskarskolan för aktiva lärare:

– Man måste hitta
en angelägen krok
i NO-undervisningen
DIDAKTIK. Vad är det som engagerar
elever i NO-undervisning?
Det vet Cristian Abrahamsson
som är en av de första NO-lärarna
som avlagt licentiatexamen i LU:s
forskarskola för aktiva lärare. Fors
karskolan är ett unikt samarbete
mellan universitetet, skånska kom
muner och skolor.

– Idén bakom forskarskolan är att stärka
den vetenskapliga kompetensen på kom
munnivå och på så vis bidra till skolutveck
ling på det utbildningsvetenskapliga områ

det, säger Eva Davidsson, utbildningsledare
för forskarskolan i naturvetenskapernas och
teknikens didaktik.
LUNDS UNIVERSITET har varit värd för fors

karskolan, men även Malmö universitet och
högskolorna i Kristianstad och Halmstad har
varit engagerade. Tolv aktiva lärare från tio
skånska kommuner har under fyra års tid
forskat på halvtid.
– Det roliga och unika har varit det nära
samarbetet mellan universitetet, kommu
nerna och skolorna, säger Eva Davidsson.
Under de fyra år som forskarskolan har

Eva Davids
son är utbild
ningsledare
för forskar
skolan i na
turvetenska
pernas och
teknikens
didaktik.
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Cristian Abrahamsson är en av de första NOlärarna som avlagt licentiatexamen vid LU:s
forskalskola för aktiva lärare.

pågått har det arrangerats gemensamma
dagar en gång i halvåret, för att göra det
tydligt vad de forskande lärarna lärt sig och
hur det kan användas på hemmaplan. Nu
har de första tre tagit sin examen och är till
baka i klassrummet, samtidigt som de arbe
tar som skolutvecklare.
– Det har varit en riktig injektion! Det
är en viktig och ovanlig karriärmöjlighet där
man får fördjupa sig i läraryrket, säger Cris
tian Abrahamsson som arbetat som lärare
i tjugo år.
HAN TÄNKER FORTSÄTTA att skriva veten

skapliga artiklar. Men framförallt ska han vi
dareutbilda och stötta lärare i Svedala – och
undervisa. Han stortrivs som lärare.
– Och om man inte undervisar är risken
att man kommer bort från de verkliga pro
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blemen i klassrummet i forskningen. Och
jag skulle tappa trovärdighet när det gäl
ler att driva skolutveckling bland kolle
gorna.
EVA DAVIDSSON MENAR att det har va

rit värdefullt för forskarmiljön på Utbild
ningsvetenskapliga institutionen att ha
aktiva lärare på plats och att de bidragit
med viktig didaktisk forskning. Nu hop
pas de på ny finansiering.
– Det behövs fler forskande lärare
som sedan driver skolutveckling, säger
Eva Davidsson.
Cristian Abrahamssons forskning vi
sar att eleverna kan bli intresserade av i
princip vad som helst inom naturveten
skap. Läraren behöver inte välja särskilda
ämnen som till exempel kärlekens kemi
eller rymden.
Men vad är det då som får ögon att
lysa och nya hjärnkopplingar att
spraka under NO-lektionerna?
– Att man lyckas hitta en krok – en kopp
ling till varför kunskapen är viktig eller
spännande just nu och att eleverna kän
ner att de räknas i klassrummet är två
viktiga faktorer, säger han.
Cristian Abrahamssons egen under
visning har också påverkats. Nu använ
der han sig mer av helhetsgrepp och be
rättar var kunskapen kommer ifrån och
sätter den i samhällsaktuella eller histo
riska sammanhang. Ett dilemma är dock
att mycket av den grundläggande na
turvetenskap som undervisas är äldre,
från långt tillbaka i tiden, och att den
nya kunskap som kommer är mer ab
strakt.
– Men man behöver inte heller vara
rädd för att det är för svårt. Barn fascine
ras av det som de inte riktigt förstår. Det
skapar en konflikt i dem som de vill lösa,
säger Cristian Abrahamsson.
TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: KENNET RUONA
FOTNOT: Cristian Abrahamssons licentiat
avhandling heter ”Elevengagemang ur
ett NO-lärarperspektiv – Hur lärare upp
fattar elevers engagemang och dess bety
delse för lärarrollen och undervisningen”
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Forskare och studenter hade samlats för att se när det nya teleskopet lyftes på plats.
En kranbil fick användas för att få upp det tunga teleskopet i kupolen.

Spektakulärt kranlyft
när nytt teleskop sattes på plats
Nyligen installerades ett nytt teleskop
på Institutionen för astronomi och teo
retisk fysik. Det moderna spegeltelesko
pet, som har en diameter på 24 tum, ska
användas i undervisning och laboratio
ner på universitetet. Men tanken är ock

så att skånska gymnasieelever ska få till
gång till det för att studera stjärnhimlen.
Teleskopet kostade cirka 1,5 miljon och
köpet möjliggjordes tack vare en dona
tion från LMK-stiftelsen.
TEXT & FOTO: JOHAN JOELSSON

Hampus Nilsson och
Thomas Bensby från In
stitutionen för astrono
mi och teoretisk fysik ser
fram emot att få stude
ra stjärnhimlen med det
nya teleskopet.

39

folk.

När Richard Ringhov inte befinner
sig på Media-Tryck på Sölvegatan
hittas han säkrast på fotbolls
planen i Stångby.
Därifrån har han baxat Torns
IF från division 4 till Söderettan
och kan nu stoltsera med att vara
tränare för Lunds bästa fotbollslag.

Richard ”Kalle” Ringhov är ledare både för Torns IF:s fotbollslag och på Media-Tryck.

Viktigt att vara först på bollen
Uthållig och trogen är egenskaper som
känns nära Richard ”Kalle” Ringhov. Som
tränare för Torns IF är han inne på sin tion
de säsong och vid Lunds universitet började
han redan som 14-åring med sommarjobb
på UB:s fotoavdelning.
– Jag kopierade olika medicinska artiklar
till läkare, minns han.

RICHARD ”KALLE” RINGHOV
GÖR: Avdelningschef för MediaTryck vid LU Service och tränare för
Torns IF.
BOR: I lägenhet i centrala Lund.FA
MILJ: Sambo Åsa och fyra utflugna
barn samt en dansk-svensk gårds
hund.
HÄMTAR ENERGI FRÅN: Fritidshuset
på Öland och hundpromenader.
BLIR GLAD: När människor runt mig
mår bra. Och av att vinna fotbolls
matcher!
BLIR LEDSEN: När människor blir illa
behandlade. Som rektor sa en gång
”vi borde alla vara lite snällare mot
varandra”.
40

Idag, 42 år senare, är han avdelnings
chef för Media-Tryck inom LU Service och
har ungefär lika många anställda där som
han har spelare på planen i Stångby. Han
började själv spela som tioåring. Då i Lunds
BK, som högerytter. Där spelade han i tio
år, och var sedan assistent hos tre landslag
stränare (bland andra Puskas Ljungberg och
Roland Sandberg). Han har tränat egna lag
i Staffanstorp, Marieholm och under fyra år
Lunds BK i gamla division 2.
– Fotboll är svårt men det handlar om
att göra det enkelt, säger Richard Ringhov.
Och han om någon borde väl veta det.
De framgångar han har haft med Torns IF
betecknar han själv som extremt oväntade.
Laget förvånade hela Sverige genom att
från 2002 lägga under sig den ena divisio
nen efter den andra och inte minst ta de sto
ra stegen förbi de sista divisionerna, trean
och tvåan och – i år – gå om sitt gamla store
brorslag Lunds BK och placera sig i division I.
Vad är hemligheten bakom framgång
arna?
– Kontinuitet, många bra spelare som varit
med länge. Rakt, enkelt och tufft spel – och

bra försvarsspel. Disciplin – och det är något
som grundas i omklädningsrummet.
Richard Ringhov sänder en tacksamhe
tens tanke till de tidigare spelarna, 85:orna
och 86:orna, som han menar lagt grunden
till dagens framgångar.
– Deras DNA finns kvar och ska föras vi
dare, dock inte helt enkelt idag när man som
fotbollsspelare byter klubb ofta.
Kontinuitet föder trygghet och en an
nan framgångsfaktor kan vara att alla spe
lare har samma kontrakt. Ingen tjänar mer
än någon annan.
– Det ger en signal om lika värde och
det bygger broar mellan spelarna och ger
en miljö man trivs i. Det ska även vara högt
i tak för samtal utan prestige.
HELT TILLÄMPNINGSBARA är inte dessa fak

torer på jobbet vid LU – men Richard Ring
hov ser sin egen prestigelöshet som viktig
och hoppas och tror att hans medarbetare
också upplever att det är högt i tak på job
bet. Personalstyrkan är stabil med låg om
sättning. Den vägvisare han är som tränare
på fotbollsplanen vill han också vara som
avdelningschef på Media-Tryck. Och han
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är stolt över att kunna berätta att trots di
gitaliseringen som pågått under många år
har Media-Tryck varken behövt minska sin
tryckproduktion eller sin personal.
– Avhandlingar är stort och fortfaran
de vill man ge studenterna något att hålla
i handen.
Men förnyelse krävs hela tiden och man
har breddat sitt utbud till att även omfatta
formgivning, illustrationer, storformat och
utställningsmaterial.
– Vi kan fixa det mesta och får höga po
äng i NKI (nöjd kund index).
För ett par år sedan deltog Media-Tryck
i en nationell benchmarking där de kom ut
som etta och flera andra lärosäten tittar på
hur de jobbar, både nationellt och interna
tionellt, berättar Richard Ringhov.
– Att bli större är oviktigt – att följa med
och leda utvecklingen är viktigast.
Men hur ska det gå nu när laget kom
mit upp i division I – då brukar det
krävas en tränare på heltid?
– Jag trivs med mitt jobb här på LU. Och det
kan hända att jag kommer att träna ett lag i
en lägre division men det gör inget. Jag har
varken planer eller ambitionen att flytta från
Lund. Vad man än gör är det viktigt att man
gör ett bra jobb, respekterar varandra och
dessutom trivs med det man gör, tycker han.

28 nya professorer installeras
Den 18 oktober kl. 16.00 instal
leras universitetets nya profes
sorer vid en högtidlig ceremoni i
Universitetshusets aula. Profes
sorsinstallationen är en öppen
tillställning, ingen föranmälan
krävs.
De 28 professorerna som installeras är:
• Jenny Julén Votinius, Civilrätt
• Eva Ageberg, Fysioterapi
• Christina Brogårdh, Fysioterapi
• Anders Halling, Allmänmedicin
• Johan Jakobsson, Medicinsk forsk
ning med särskild inriktning mot neu
rovetenskap
• Mats Jerkeman, Klinisk onkologi
• Helena Jernström, Experimentell on
kologi med inriktning mot integrativ
cancerepidemiologi
• Göran Jönsson, Medicinsk forskning
med särskild inriktning mot molekylär
onkologi
• Karin Lindkvist, Cellbiologi

• Ramin Massoumi, Molekylär onkologi
• Björn Rosengren, Ortopedi
• Lars Rylander, Arbets- och miljömedi
cin
• Christopher L. Rääf, Strålningsfysik
• Stefan Scheding, Hematologi
• Bengt Zöller, Allmänmedicin
• Jonas Nordin, Bok- och bibliotekshis
toria
• Christina Keller, Informatik
• Diamanto Politis, Företagsekonomi
• Erik Wengström, Nationalekonomi
• Elizabeth Blackburn, Synkrotronljusfysik
• Natascha Kljun, Miljövetenskap
• Linda Knutsson, Medicinsk strålnings
fysik
• Hanna Isaksson, Biomedicinsk teknik
• Erik Lind, Nanoelektronik
• Per Mickwitz, Miljöpolicy
• Martin Tunér, Förbränningsmotorer
• Ola Wallberg, Separationsteknik för
bioraffinaderiprocesser
• Michael Edgerton, Konstnärlig forsk
ning i musik

Och slutligen frågan som många
kanske grunnar på: hur blev det Kalle
av Richard?
– En enda gång, när jag var tolv år, hade jag
en träningströja som det stod Kalles kaviar
på. Och sedan dess har Kalle förföljt mig…
MARIA LINDH

MEDIA-TRYCK
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foto: kennet ruona

Bildades 2000 på initiativ av dåvaran
de Biblioteksdirektionen som beslöt
att slå ihop UBs tryckeri med Socio
logens. Då hade man sammanlagt 8
medarbetare som idag dubblerats
till 16 och Media-Tryck som ingår i LU
Service vid Universitetsgemensamma
förvaltningen har även en filial på
Kemicentrum.
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boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

foto: gabor hont

Nya lärdomar
om kunskapsresistens
MIKAEL KLINTMAN

Knowledge resistance.
How we avoid insight from others
(Manchester University Press)
GÖRAN LUNDBORG,
professor em i handkirurgi

Vad händer
med våra händer
i skärmarnas tid?
– En teori är att finmotorik och känsel
försämras. Handen är gjord för att
skapa, känna och greppa – inte bara
dutta på skärmar. Slöjdlärare vittnar om
”fingerblinda” elever som har svårt att
hantera en sax eller nål och tråd. Den
inflytelserika kirurgen Roger Kneebone
tycker sig se att yngre kirurger generellt
inte har samma handlag som de äldre.

Hur påverkar handen hjärnan?
– Alla kroppsdelar har sin kartbild i
hjärnan och handens är ovanligt stor.
Samtidigt är hjärnan plas
tisk, och om vi inte håller
igång händerna krymper
kartbilden i hjärnan.

Du är kritisk till för
skolans digitaliserade
läroplan?
– Ja, inte främst för att
den är digitaliserad,
utan för att den inte
lyfter handens kreativa möjligheter.
Det är viktigt för inlärningen att ha
alla sinnen igång, inte minst känsel.
Människan behöver intressanta taktila
upplevelser – att pyssla, bygga, baka…

GÖRAN LUNDBORG

Handen i den digitala världen
(Carlssons)
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Boken försöker hitta lösningar på det fak
tum att alla människor och grupper ibland
blockerar sig för till synes välförankrad
kunskap om samhällsfrågor som till ex
empel barnuppfostran, klimatförändring
ar eller könsroller. Boken anlägger ett nytt
perspektiv på kunskapsresistens: ett sociokulturellt. Där går boken bortom – och del
vis emot – några av utgångspunkterna i
Hans Roslings Factfulness. Istället betonas
att människans drivkraft att tro och tycka
som hennes egna grupper går djupare än
hennes drivkraft att bli en neutral san
ningssökare. Nya lärdomar om kunskaps
resistensen och möjliga åtgärder mot den

utvecklas i boken med hjälp av intervjuer
med forskarauktoriteter, och med hjälp av
de senaste lärdomarna från övrig forsk
ningsfront om självbedrägeri, strategisk ig
norans, faktaresistens och mytbildningar.
Författaren skriver också om sin egen
erfarenhet av krockande verklighetsupp
fattningar, då han som 17-åring tillbringa
de ett år i en amerikansk evangelisk-karis
matisk värdfamilj och då ingick i pastor Ted
Haggards församling. Haggard blev seder
mera rådgivare för George W. Bush. Boken
vänder sig till intresserad allmänhet, fors
kare och studenter.

OLA WIKANDER

Ett hav i mäktig rörelse.
Om de semitiska språken
(NORSTEDT)
Förutom att vara forskare i bibelvetenskap så är Ola Wikander
översättare och behärskar tolv utdöda, antika språk. Här ägnar
han sig åt de semitiska språken, bland andra arabiska och he
breiska. De räknas bland de främsta kulturbärarna och hör till
de äldsta dokumenterade språken. Boken riktar sig till de som är
intresserade av språk, historia, kultur och religion men även till
forskare. Den är skriven i essäform och pendlar mellan veten
skaplighet och subjektivitet med Ola Wikanders speciella och
njutbara språkstil.
KATJA LINDQVIST (RED.)

Kompetens i museisektorn. Politik, praktik
och relationen till högre utbildning
(Nordic Academic Press)
Dagens museer möter en omvärld som snabbt förändras. I boken
analyseras hur personalens kompetens behöver underhållas. Bo
ken innehåller också en kartläggning av vad högskolor och univer
sitet gör för att erbjuda branschen relevanta kunskaper.

												

LUM NR 4 | 2019

gästtyckaren.
Louise Bringselius är universitetslektor i företagseko
nomi och efterlyser ökad bredd av praktisk erfarenhet
och ett bättre samspel mellan praktik och forskning i
dagens organisationer – även i akademin.

Akademiseringen av samhället
behöver ifrågasättas

O

avsett intresse och förutsättningar är många männ
iskor idag hänvisade till minst femton år i skolan för
att kunna bidra till samhället. Allt fler uppgifter
som tidigare sköttes utmärkt av personer med en
dast grundskoleexamen, kräver nämligen idag akademiska stu
dier. Det kan handla om administrativa uppgifter, men också
om viktigt praktiskt arbete.
Trenden märks i samhället i allmänhet, men även vid lan
dets högskolor och universitet. En
del av det arbete som forskare och
lärare utför idag är exempelvis av
enklare administrativ karaktär och
hade lätt kunnat hanteras av andra
yrkesgrupper. Samtidigt är det inte
ovanligt att administrativ personal
har doktorshatt.

Samtidigt omfamnas akademiseringen bara till en viss
gräns. Forskningserfarenhet betraktas nämligen fortfarande
med misstänksamhet på många håll. Det är exempelvis ovan
ligt med forskarutbildade personer bland generaldirektörer
och på andra höga poster i den offentliga sektorn, liksom
bland statsråd, regionråd och kommunalråd. I stället för att
konsultera disputerade forskare för kunskapsöversikter inför
politiska beslut anlitas också andra aktörer. Samhället riskerar
på så vis inte bara bristande be
slutsunderlag, utan det är också
ett slöseri med skattemedel när
landet inte använder den forsk
ning som man själv finansierar.
En del av skulden för miss
tänksamheten mot forskare lig
ger hos akademin, som är dålig
på att belöna praktiska meriter
hos sina forskare. Även om samverkan lyfts som ett viktigt
strategiskt mål skickar belöningssystemen och kulturen i aka
demins vardag ofta helt andra signaler. Det gör att forskare
inte alltid är förberedda på de krav som ställs när de kliver in i
näringsliv och förvaltning.

”Allt fler uppgifter som tidigare
sköttes utmärkt av personer med
endast grundskoleexamen, kräver
idag akademiska studier.”

ETT AV DE YRKEN som har försvunnit är sjukvårdsbiträden, som

länge var den största yrkesgruppen i vården. År 1980 utgjorde
de 43 procent av all sjukvårdspersonal inom landstingsvården.
Närmare trettio år senare var gruppen nästan helt utraderad.
Siffrorna är unika och de har tagits fram i en ny magisteruppsats
i sociologi vid Lunds universitet. Författaren heter Anton Peters
son. Han visar hur delar av sjukvårdsbiträdenas uppgifter först
fördes över till undersköterskor och därefter till sjuksköterskor.
Idag är bristen på sjuksköterskor skriande och flera regioner är
på väg att återinföra sjukvårdbiträden.
Akademiseringen innebär visserligen ökade kunskaper, men
den kommer således även med problem. Ändå har kritiken varit
lågmäld, vilket möjligen kan bero på att få vill vara emot aka
demisk kunskap. Kanske är det också en del av förklaringen till
att akademin så relativt okritiskt har härbärgerat de ökade stu
dentkullarna.
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I SENASTE NUMRET av ansedda forskningsjournalen Academy
of Management Review inleder redaktörerna Ployhart och Bar
tunek med ett brandtal för praktiknära forskning. ”There Is
Nothing So Theoretical As Good Practice”, konstaterar de. Vi
behöver en större bredd av praktisk erfarenhet och forskning i
dagens organisationer och ett bättre samspel mellan de båda.
Här har akademin har en viktig roll.
LOUISE BRINGSELIUS
DOCENT OCH LEKTOR
VID FÖRETAGSEKONOMISK A INSTITUTIONEN
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på jobbet.
för sina uppgifter. Men för att det ska fung
era i gruppen är det viktigt att det finns en
diskussion som skapar acceptans för att inte
ett sätt måste passa alla.
– En totalseparerare blir frustrerad om
hen tvingas lösa privatrelaterade saker på
jobbet eller måste ta med jobbet hem, där
emot stressas en totalintegrerare om allt ar
bete måste ske på arbetsplatsen, säger Calle
Rosengren som ser sig själv som en inkon
sekvent växlare – någon som inte bestämt
sig för hur han ska ha det.
I DEN EGNA FORSKNINGSGRUPPEN finns

Arbetsmiljöforskaren Calle Rosengren studerar hur gränserna mellan fritid och arbete flyter
ihop i dagens flexibla arbetsliv.

Vilken typ
är du på jobbet?
ARBETSMILJÖ. Vem är du – en sepa

rerare eller kanske en integrerare?
Mobiler och bärbara datorer har
skapat ett arbetsliv där det är möj
ligt att jobba när och var som helst.
I en stor studie har arbetsmiljö
forskare identifierat hur sju olika
personlighetstyper sätter gränser –
eller inte – mellan arbete och fritid.
– Var och en har sin norm, som de tycker är
rätt. Men ofta finns det olika uppfattningar i
gruppen som skaver, säger Calle Rosengren,
arbetsmiljöforskare vid Designvetenskaper.
Tillsammans med Kristina Palm från Ka
rolinska Institutet och Ann Bergman från
Karlstads universitet driver han ett forsk
ningsprojekt som studerar hur det flexibla
44

arbetslivet gör att gränserna mellan fritid
och arbetsliv ständigt omförhandlas. I de
ras studie har 50 anställda, främst tjänste
män och chefer, vid tre stora företag fört
loggbok över när de låter privatlivet sippra in
i arbetet och tvärtom. Och hur det får dem
att känna sig när de gör det – engagerade,
kreativa, frustrerade eller stressade.
– De flesta verkar må bättre av att ha en
väl genomtänkt strategi och följa den, sä
ger Calle Rosengren, som till exempel tids
separeraren som arbetar ett visst antal tim
mar per dag och sedan slutar – oavsett om
man inte är färdig med en arbetsuppgift el
ler inte.
Tidigare forskning har visat att något av
det mest stressreducerande på arbetsplat
sen är att själv kunna styra över hur man ut

olika förhållningssätt, men Calle Rosen
gren menar att det inte är några problem
eftersom man har diskuterat det. De som
vill skicka mejl kvällar och helger kan göra
det, men kan å andra inte räkna med att
tidssepareraren i gruppen svarar utanför ar
betstid.
Deras studie visar att de som helt har lå
tit arbete och privatliv flyta ihop blir färre.
– Vi ser en trend att totalintegrerare byter
strategi och väljer att sätta olika slags grän
ser, säger han och tillägger att bakgrunden
ofta handlar om att man har varit stressad,
eller nära utbrändhet.
Något som väckt anstöt är de siffror som
har presenterats med stora rubriker i kvälls
pressen, som menar att anställda använder
så mycket som två timmar av sin dagliga ar
betstid till privat surfande. Calle Rosengren
ger inte mycket för den statistiken, som de
som forskare inte lyckas få tillgång till. Han
menar att det ofta ligger något slags över
vakningsföretag bakom studierna, som gär
na vill sälja en digital produkt till arbetsgi
varna.
– Här finns en viss moralpanik. Att surfa
en stund eller ha ett kort privat samtal kan
motsvara det som förr var en bensträckare
eller kanske en cigg, säger Calle Rosengren.
I STUDIEN såg de också att inspirerat arbe

te även genomfördes hemma och på udda
tidpunkter. Någon kände sig extra kreativ
och engagerad en lördagskväll, då han för
beredde en powerpoint. Det blev även tyd
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på gång.
OLIKA JOBBPERSONLIGHETER
TOTALSEPARERAREN – skiljer helt
och hållet på arbetsliv och fritid.
Ingen i studien som var förälder var
med i denna gruppen.
PLATSSEPARERAREN – mitt hem
är min borg. Allt arbete ska ske på
arbetsplatsen, även om det ibland
kan bli långa dagar.
TIDSSEPARERAREN – kan arbeta
på olika platser men arbetar sina
timmar, varken mer eller mindre.
Arbetar ofta efter bestämda och
regelbundna tider.
ARBETSLIVSINTEGRERAREN – till
gänglig hemma för arbetet. Svarar
på jobbsamtal och mejl hemma,
kanske även under middagen, men
vill helst inte bli störd av familjen
under arbetsdagen.
PRIVATLIVSINTEGRERAREN – sköter
viss privat kommunikation och
ärenden på arbetsplatsen, men tar
inte med arbetet hem
TOTALINTEGRERAREN – är alltid
tillgänglig. Inga tydliga gränser
mellan privat och fritid.

ligt att stress under arbetsdagen, oftare än
före mobiltelefonernas tid, inte sällan häng
de ihop med privata problem som krångel
med hämtning på förskolan.
CALLE ROSENGREN MENAR att arbetslivet

har förändrats så snabbt att det idag finns
två olika samexisterande kontrollsystem,
som delvis har att göra med vilken gene
ration man tillhör. I en tidigare studie som
Calle Rosengren genomfört framkom att de
yngre medarbetarna på arbetsplatsen upp
levde en frustration över att det inte var re
sultatet av arbetet som främst värderas –
utan att vara synlig på plats vid sitt skrivbord
under långa dagar.
– Vi kan inte ha två styrsystem – ett tids
kontrakt och ett resultatkontrakt samtidigt.
TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP
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26 SEPTEMBER Forskar Grand Prix 2019.
Forskare från lärosäten i Sverige presenterar
sin forskning i ett populärvetenskapligt for
mat. Kl 15.00–16.30 Helsingborgs stadstea
ter, Karl Johans gata 1, 252 67 Helsingborg.
28–29 SEPTEMBER Science Café i

Vattenhallen, Forskarfredag – En del
av europeiska Researchers´night. Info:
vattenhallen.lth.se Vattenhallen Science
Center, John Ericssons väg 1, Lund.
1 OKTOBER–3 NOVEMBER ”Carbon
Ruins. En utställning om fossilål
dern” och de objekt vi lämnade bakom
oss. Vi transporteras till år 2053, Sverige
är världens första fossilfria välfärdsland
– hur kom vi dit? Stadsbiblioteket, Sankt
Petri kyrkogata 6, Lund. Info: lu.se/fram
tidsveckan
1 OKTOBER Föreläsning. Lunds fi
losoficirkel. Bibi Jonsson, professor i lit
teraturvetenskap vid Lunds universitet:
”Modernitet, nazism och kvinnor –
hur går det ihop?” Kl 19.30 Palaestra
i Lund.
2 OKTOBER Föreläsning. ”Grup
pens grepp”. Mikael Klintman, profes
sor i sociologi. Kl 18.00, Stadsbibliote
ket, atriumgården, Sankt Petri kyrkogata
6, Lund.
5 OKTOBER Juridikens dag 2019.
Öppet hus på Juridiska fakulteten med
populärvetenskapliga föreläsningar,
rundvandringar, visning av biblioteket,
rättegångsspel mm. Info: jur.lu.se/juridi
kens_dag. Juridiska fakulteten, Lilla Grå
brödersgatan 4–6, Lund.
8 OKTOBER Föreläsning. Lunds filo
soficirkel. Emma Severinsson, fil dr i his
toria vid Lunds universitet: ”1920-talets
kvinnor – moderna och maskulinise
rade?” Kl 19.30 på Palaestra, Lund.
9 OKTOBER Föreläsning. ”Bör fö
retags hållbarhetsarbete betraktas
med skepticism?” Susanne Arvidsson,
docent vid Ekonomihögskolan. Kl 18.00,
Stadsbiblioteket, atriumgården, Sankt
Petri kyrkogata 6, Lund.
11 OKTOBER Lunchkonsert. Odeum
bjuder in musikstudenter från Musikhög
skolan i Malmö. Kl 12.15, Kapellsalen, Pa

laestra, Lund.
13 OKTOBER Konsert. Elias av Fe
lix Mendelssohon. Tillsammans med
Berliner Cappella, Kammerchor Univer
sität der Künste och Jönköping Sinfoni
etta framför Lunds akademiska kör delar
av detta berömda verk. Dirigent: director
cantorum Cecilia Martin-Löf. Kl 17.00–
18.15 Allhelgonakyrkan, Lund.
12–13 OKTOBER Robotshow i Vat
tenhallen. Info: vattenhallen.lth.se. Vat
tenhallen Science Center, John Ericssons
väg 1, Lund.
14–20 OKTOBER Framtidsveckan
vid Lunds universitet. Vilka blir mor
gondagens stormakter? Eller tar robotar
na över? Hur länge kommer vi att arbeta
– och på vilka villkor? Vad äter vi i fram
tiden? Och vad innebär det egentligen
att ”ställa om”? Det är några av frågorna
som ställs under Framtidsveckan. Pro
gram och föranmälan till vissa program
punkter: lu.se/framtidsveckan
15 OKTOBER Seminarium. ”Det
mesta av framtiden har vi bakom
oss”. Livsberättelser om vilka omställ
ningar som åldrandet kan innebära. Kl
14.00–16.00 i LUX aula, nedre, Lund.
Info: lu.se/framtidsveckan
15 OKTOBER Utställning. ”Vart tog
isen vägen?” Vid istidens slut förändra
des det skånska landskapet. Djuren bör
jar sakta ta sig upp i Norden och strax
efter följer människorna. Kl 15.00–15.30
Historiska museet, Lund.
15 OKTOBER Lunds filosoficirkel. Syl
via Schwaag Serger, prorektor vid Lunds
universitet: ”Globalisering, utbildning,
forskning- och populism”. Kl 19.30 i
Edens hörsal, Lund.
16 OKTOBER Seminarium. ”Perso
nalens roll i framtidens fysiska bu
tik”. Kl 08.30–12.00 Mindparken, Bred
gatan 11, Helsingborg, rum E7, 7:e plan.
Info: lu.se/framtidsveckan
16 OKTOBER Hälsovetenskapens
Dag. Korta föreläsningar, posterutställ
ningar och workshop. Årets tema är Ehälsa – den digitala omställningen som
sker inom vården. Kl 13.00–16.00 Health
45

hänt.

disputationer.
För kommande disputationer vid Lunds
universitet, se www.lu.se/lup/disputa
tions

REDAKTÖR: MARIA LINDH

Medaljerade
Professor Sara Snogerup Linse (bilden)
på Kemiska institution har tilldelats HM
Konungens medalj av 8:e ordningen för
särskilda förtjänster inom fysikalisk kemi
och molekylär proteinvetenskap.
Professor emerita Cecilia Jarlskog,
matematisk fysik, har tilldelats samma typ
av medalj. Sven Kristersson på Musik
högskolan har fått Birger Sjöberg-sällska
pets medalj för sina synnerligen framstå
ende insatser med att föra Sjöbergs namn
vidare.
foto: kennet ruona
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Rhapsody med Lunds universitets
brassband. Kl 16.00–17.00 Rotundan,
Folkets park i Lund. Biljetter: Biljettby
rån, Bangatan 1; ticketmaster.se eller i
entrén en timme före konsertstart.
29 OKTOBER Strokedagen i Lund
2019. ”Vad kan jag göra för att förebyg
ga stroke?”. Aktuell och framtida forsk
ning. Kl 12.00–16.30 i aulan, Blocket,
Skånes universitetssjukhus, Lund.
29 OKTOBER Föreläsning. Lunds
filosoficirkel. Roland von Bothmer, pro
fessor emeritus i genetik och växtför
ädling vis SLU: ”Är moderniteten ett
miljövänligt alternativ?”. Kl 19.30 i
Palaestra, Lund.
2 NOVEMBER Konsert. Rachmani
novs pianokonsert nr.3. Akademiska
kapellet. Konserten kommer att fram
föras av Malmöpianisten Jesper Olsson.
Entré: 120 kr, student/pensionär/barn,
60 kr. Kl 17.00–18.00 universitetshusets
aula, Lund.
3 NOVEMBER Konsert. Rachmani
novs pianokonsert nr.3, se ovan. Kl
15.00–16.00 Palladium, Malmö.
5 NOVEMBER Föreläsning. Lunds
filosoficirkel. Björn Elmbrant, journalist
och författare: ”Nyliberalismen – en
återvändsgränd för moderniteten”.
Kl 19.30 Palaestra, Lund.
5–6 NOVEMBER Forskningens Dag
i Malmö och Lund. ”Psykisk hälsa –
nytt sätt att förebygga och behand
la”. Malmö 5 november kl 17.00–20.00,
Jubileumsaulan, SUS, Malmö, Lund 6
november kl 14.30–18.00, aulan SUS,
Lund. Info: medicin.lu.se/samverkan/
evenemang-allmanheten/forskningensdag-2019#
7 NOVEMBER Lunds University´s
Teaching and Learning Conference
2019. Plats: Faculty of Social Sciences,
Paradisgatan 5 H, Lund. Kontakt, ped
comf@ahu.lu.se

foto: gunnar menander

Sciences Centre, Margaretavägen 1 B,
Lund.
16 OKTOBER Föreläsning. ”Längre
arbetsliv – för vem och på vilka vill
kor”. Kl 14.00–17.00. LUX Övre, Hel
gonavägen 3, Lund. Info: lu.se/framtids
veckan
16 OKTOBER Föreläsning. Pål Axel
Olsson:”Doftande blommor och in
sekters mångfald”. Kl 17.30 i hörsal
128, Stora Algatan 4, Lund.
17 OKTOBER Seminarium. ”Bioba
serade byggnadsmaterial förr och
nu”. Kl 9.00–16.30, Gamla Biskopshu
set, Biskopsgatan 1, Lund.
17 OKTOBER Seminarium. ”Till
gänglighet i digitala lärmiljöer”. Se
minariet vänder sig till alla som arbe
tar med lärplattformar. Kl 14.00–16.00
i Belfragesalen, BMC, Sölvegatan 19,
Lund. Kontakt canvas@education.lu.se
20 OKTOBER Konsert Bohemia
chor <3 Lunds akademiska kör. Ode
um gästas av den tjeckiska kören Bo
heimachor och gör konsert tillsammans
med Lunds akademiska kör. Kl 16.00,
S:t Johannes kyrka, Malmö.
22 OKTOBER Lunds filosoficirkel.
Åke Leijonhufvud, författare: ”Thomas
Mann – ambivalens och humor”. Kl
19.30, LUX aula, Lund.
23 OKTOBER Föredrag. ”Djuren!
Våra moraliska och nationella grän
ser”. Ida Wingren och Jeppe Høst.
Kl 18.00–19.30 Auditoriet, Kulturen i
Lund, Tegnérsplatsen 6, Lund.
24 OKTOBER Sandblomdagen
2019. Sandblomdagen är ett årligt eve
nemang där medicinare och humanis
ter möts. Årets tema är ”Intelligens
– artificiell och emotionell”. Info:
medicin.lu.se/samverkan/evenemangallmanheten/sandblomdagen-2019 Kl
14.00–18.00 aulan, Skånes universitets
sjukhus, Lund.
25 OKTOBER Friday at Odeum
”Den talande tystnaden”. Pianisten
Hans Pålsson spelar 4`33` av John Cage
och ger andra exempel på musikalisk
tystnad. Kl 19.00–21.15 kapellsalen, Pa
leastra et Odeum, Lund.
26 OKTOBER Konsert. Sunset

Humoristiskt med sopor
Lynn Åkesson (bilden), professor i et
nologi, inledde Lund Comedy Festival
med att prata om sopor. Hur kul kan
det vara? Jodå, det blev många goda
skratt när hon pratade på temat: ”Säg
vad du har i din soppåse och jag ska
säga vem du är”. Andra lundaforskare
som var med i humorfestivalen var Su
sanne Iwarsson, professor i geronto
logi och Magnus Hagelsteen, risk
forskare vid LTH.
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Årets Eric K. Fernströms pris till yngre,
särskilt lovande och framgångsrika fors
kare vid Lunds universitet tilldelas i år
professor Johan Malmström. Han får
priset på 100.000 kronor för sitt världs
ledande arbete inom proteomik, ett
forskningsområde där man på en stor
skalig nivå kartlägger proteiners funk
tion och struktur för att bättre förstå
vad som sker vid sjukdomar i kroppen.

Internationellt prisade
Professor emerita i civilrätt Ann Numhau
ser-Henning, tidigare prorektor vid LU,
har tilldelats årets prestigefyllda interna
tionella LLRN Bob Hepple Award for Life
time Achievement in Labour Law. Sören
Mattsson, professor i strålningsfysik har
tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen
Loevinger-Berman som årligen delas ut till
en framstående forskare inom strålnings
dosimetri och strålbehandling.

Starting grants till LU
Fyra LTH:are får ”starting grants” från ERC
De fyra lovande yngre framgångsrika fors
karna som får sammanlagt cirka 75 miljo
ner kronor av Europeiska forskningsrådet,
ERC, är Per Augustsson, biomedicinsk
teknik; Andreas Ehn och Mikkel Bry
degaard, bägge inom förbränningsfysik;
samt Nancy Bocken vid Internationella
Miljöinstitutet.

Grattis
Lena Björk Blixt…
Populärvetenskapligt
prisad
Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala
har tilldelat historieprofessorn Klas-Göran
Karlsson sitt populärvetenskapliga pris
för 2019. Prissumman är 100.000 kronor.
I motiveringen säger man att pristagarens
forskning hjälper oss att bättre förstå na
tionalismens återkomst, ifrågasättandet av
demokratin, populistiska rörelser och un
dergångsstämningar.

Best Paper i psykologi
Etzel Cardeña, professor i psykologi, har
varit med och författat ett paper (”Pierre
Janet and the enchanted boundary of psy
chical research”) som har fått pris för Best
Paper published in 2018 i tidskriften Histo
ry of Psychology, av Division 26 i American
Psychological Association.

Omvårdnadsprofessor Anna Forsberg
har utsetts till ledamot i regeringens
nya forskningsberedning. Och prorektor
Sylvia Schwaag-Serger (bilden) är ny
ledamot i statsminister Stefan Löfvéns
nationella innovationsråd.

foto: kennet ruona

… forskningskommunikatör
och LUM-reporter vid Naturve
tenskapliga fakulteten som fått
stipendium från Sten K Johns
sons stiftelse för att skriva en
bok om naturvetenskapens
utveckling och inverkan på vår
världsbild under de senaste
tusen åren.
– Tack, det känns jättekul!

Din bok ska ta avstamp i de
gamla kyrkorna på Söderslätt.
Varför just där?
– Jag bor i den bygden och är fasci
nerad av alla de medeltida kyrkor
som finns där. Dessa kulturhistoriska
klenoder utgör ju ett slags tidskaps
lar som vi bokstavligen kan kliva in
i. Jag tänker resa ett århundrade i
taget fram till vår egen tid och i sista
kapitlet lämna Söderslätt för att
landa tidsmaskinen i vår egen tid på
MAX IV och ESS.

Boken kommer också att fungera
som en typ av guidebok. Vilka
platser får man inte missa?

På regeringsnivå

LUM NR 4 | 2019

foto: petra francke

foto: kennet ruona

Fernströmprisad

– Maglarps gamla kyrka är definitivt
ett måste liksom takmålningarna i
Västra Vemmerlövs kyrka.
ULRIK A OREDSSON
FOTNOT: Under Lena Björn Blixts ett
åriga tjänstledighet vikarierar Johan
Joelsson som pressansvarig och LUMreporter vid Naturvetenskapliga fakul
teten.
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Hallå Martin Nykvist…
… kyrkohistoriker och engelsklärare
som sommarjobbat ideellt som lärare
vid ett internationellt nordkoreanskt
universitet.

Vilken var den största skillnaden
mellan dina studenter här och i Nordkorea?
– De som går på universitet i Nordkorea
slipper göra åtminstone delar av sin mi
litärtjänstgöring, eftersom universitetet
ses som ett slags samhällstjänst. De bor
på campus som de endast får lämna en
månad på sommaren och en på vintern.
Som studenter får de inte ha kontakt med
familjen eller världen utanför, så det var
många som berättade att de saknade sin
familj. Istället formades starka band näs
tan som nya familjer på campus.
Hur såg vardagen ut?
– Den var strikt inrutad. Studenterna vak
nade tidigt och klockan sex var de ute och
sprang. Sedan marscherade de klockan
sju, tolv och tolv sjungandes till frukost
– sak samma till lunch och middag. Det
var ganska speciellt att se. När undervis
ningen var slut för dagen så idrottades
det – fotboll, volleyboll, tennis och bas
ket. I Korea är det en strikt åldershierar

ki och mina 18-åriga studenter spelade
mest fotboll, de som var ett år äldre spela
de volleyboll och tennis var för de äldsta.
Du gillar själv idrott – fick du vara
med?
– Nej, inte alls. De är enormt tävlings
inriktade och vill absolut inte ha någon
lärare eller professor med dålig kondis
som sänke. Och jag står gärna över när
det är 35 grader varmt och hög luftfuk
tighet… Däremot ordnade professorerna
en stor fotbollscup och vi fick agera do
mare och tränare.
Studenterna hjälpte också till att
bygga på campus?
– Ja, de hjälpte till med att bygga allt som
skulle byggas och var enormt stolta över
sitt campus. Just nu höll de på att arbeta
med en stor byggnad till den medicinska
fakulteten. Men de rensade också ogräs,

hjälpte till med transporter och allt annat
praktiskt. Jag har svårt att se mina lunda
studenter rensa ogräs utanför LUX eller
för den delen ha föreläsningar i ottan…
Varför lade du en sommarmånad på
att arbeta ideellt i Nordkorea?
– Jag hade fått mersmak på Nordkorea
som turist för några år sedan. För mig var
detta en unik och spännande chans att få
riktig kontakt med människorna i ett så
stängt land. Men det handlar inte främst
om mitt intresse för landet utan om möj
ligheten att få göra en insats för studen
terna.
TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP
FOTNOT. Pyongyang University of Science
and Technology bildades på initiativ av
sydkoreanen Kim Chin Kyung och finan
sieras med privata donationer, främst från
koreanska kyrkor i Sydkorea och andra län
der. De flesta lärarna och professorerna
kommer från utlandet. De arbetar ideellt.

