Ljus i hjärnan kan lindra epilepsi
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Havsvågor – matematiska ekvationer
Rekryterare vässade kompetensen

Fångad i flytten
Smarta tekniker visar djurens flyttvägar
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Fysikinstrument
från 1700-talet
visas i Malmö
Luften finns – om man pumpar ut den dör den lilla fågeln i
glaskupan! Och om man skapar
högt tryck med eld och ånga och
finurlighet kan man driva starka
maskiner. Sådana sensationella
nyheter nådde mänskligheten på
upplysningstiden under det tidiga
1700-talet.

t

Sedan i våras visas en ny utställning på Malmö Museer kring Triewaldska samlingen
från Fysicum. Som experter har teknikhistorikerna Skotte Mårtensson och Thomas
Kaiserfeldt medverkat.
Mårten Triewald var handelsman från
Stockholm och kom till stenkolsgruvorna i
Newcastle i England. Där arbetade han tillsammans med Thomas Newcomen, som
byggde en av de första ångmaskinerna,
och han umgicks med Isaac Newtons elever. Mårten Triewald återvände till Sverige
1726 och byggde då själv en ångmaskin för
Dannemora gruva. En modell av den ingår
i utställningen.
Övre raden från vänster: Eva Björklund och
Skotte Mårtensson ligger bakom utställningen.
Luftpumpen som användes vid 1600-talsexperiment i Magdeburg. Mårten Triewald (1691–1747).
Porträtt målat av Georg Engelhard Schröder. foto:
mats nygren och centrum för vetenskapshistoria , kungli ga vetenskapsakademien.
Nedre raden från vänster: Daniel Menlös
(1699–1743). Porträttet målat av Carl Peter Mörth.
Fågel i en lufttom glasbehållare. Utställningen på
Malmö Museer. foto: gunnar menander, lunds universi tets konstsamling och mats nygren
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Utställningansvariga Skotte Mårtensson och Eva Björklund samt en modell av Newtons vagga. foto: mats nygren

”Det är mekaniska lyftredskap, ångmaskinen, kulbanor
och en våg som demonstrerar Archimedes princip.
Luftpumpar och glasbehållare för vacuum är centrala.”
t

Triewalds främste elev var Daniel Menlös. Det var han som 1732 tog samlingen till Lund och lovade bort den mot en
professorstjänst som han motvilligt fick.

Strider präglade hans relation med kollegerna, men i praktiken var det han som införde den experimentella fysiken vid Lunds
universitet. Han dog 1743.
Skotte Mårtensson träffade på den Triewaldska samlingen första gången på Fysicum i början av 60-talet.
– Då var instrumenten undanskymda i
föreläsningssalen, under gradängerna, där
ingen tog någon större notis om dem. Jag
återvände till dem när jag för ungefär tjugo år sedan började undervisa i teknikhistoria. Då hade de redan flyttats till Malmö
museum.
Utställningen visar nästan trettio in-

strument (ungefär hälften av den samling
som museet fått låna av universitetet och
som en gång bestod av 300 föremål). De

har delvis ingått i museets interaktiva kunskapstivoli, men nu ställs de ut på ett mer
traditionellt och skonsamt sätt.
Det är mekaniska lyftredskap, ångmaskinen, kulbanor och en våg som demonstrerar
Archimedes princip. Luftpumpar och glasbehållare för vacuum är centrala. Spektakulära är kopiorna av Otto von Guerickes
berömda experiment i Magdeburg under
tidigt 1600-tal med vacuum. Minns ni klothalvorna som tömdes på luft och sedan inte
kunde skiljas åt ens av åtta par starka hästar? Experimentet visade luftens tryck och
tyngd.
– Tre originalpumpar från de experimenten finns kvar, en av dem ingår i denna samling, förklarar Skotte Mårtensson.
Prismor, linser, lådor för olika vätskor
och ljus demonstrerade optikens principer.
En Laterna Magica var då ett nytt inslag i
underhållningen. Som underhållning räknar
Skotte Mårtensson också Anamorfosen, där
speglingen i en cylinder visar en vacker kvin-

na. Papperet framför visar bara en oformlig
färgmassa. Newtons vagga visar mekaniska
grundprinciper som är välkända idag.
De föremål som fortfarande ingår i samlingen men inte visas upp, visas ändå – på
en dataskärm.
Nu inväntar utställningsansvariga Eva

Björklund bara på att utrymmet för ett nytt
miniplanetarium ska ställas i ordning för att
hela utställningen på Hyllan (andra våningen) ska vara komplett. Hon väntar också på
en skrift om Triewald av Thomas Kaisersfeld.
I utställningen ”Himmel och jord” i Teknikens och sjöfartens hus ingår också Tycho Brahes astronomiska kvarlåtenskap.
Strax intill kan man studera Linné och skånska innovationer.
Text & foto: Mats Nygren
FOTNOT: Om samlingen och Fysicums öden
kan man läsa ett kapitel författat av Arvid
Leide i ”Lunds universitets historia”.
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Hjälp oss att bli miljövänligare!
Tack för alla fina ord om LUMs nya webbplats www.lum.lu.se. De små tekniska förargligheterna är åtgärdade och för den som vill hålla sig uppdaterad om vad
som sker på webbplatsen är en prenumeration på RSS-flödet att rekommendera.
Nästa utmaning är att rensa i LUMs adressregister. Ibland får vi höra att vi trycker för många tidningar och det vill vi absolut inte göra. Om vi kan sänka upplagan
innebär det en miljövinst, och en sådan gör vi gärna.
Men det är ni som bestämmer och måste göra ett aktivt val om ni inte vill ha
papperstidningen. Den interna upplagan styrs av universitetets digitala person- och
adresskatalog, LUCAT. Varje anställd har rätt till sin personaltidning och om man
vill avsäga sig den rätten loggar man in på LUCAT och längst ner under ”Personliga uppgifter” finns en LUM-ruta att kryssa i eller av. På varje institution eller enhet
finns det en katalogansvarig som kan hjälpa till med detta.
En del större institutioner har bett om att få LUM buntvis utan namn. Det vore
bra om den som hanterar posten på dessa institutioner hör av sig till lum@lu.se och
begär en mindre upplaga, om den nuvarande är för stor.
Vi som jobbar med LUM är svaga för pappersformatet och njuter av att bläddra
i ett nytryckt nummer. I detta kan ni läsa om hur man lär sig sköta en institutions
ekonomi genom att spela spel, sidan 7. Och om LUs nya vassa rekryterare på sidan
6. Om nya möjliga behandlingar av epilepsi kan man
läsa på sidan 20. Missa inte heller del II av serien ”Den
nya ojämlikheten” på sidorna 24–29.
Nästa gång vi får ett LUM i handen är den 13 september.
Håll ett öga på www.lum.lu.se fram till dess!
Trevlig sommar!
Maria Lindh
redaktör
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Var är mitt diplom? Lena Kandefelt, Katarina Celander-Öhrström och Christina Magnusson letar upp bevisen på sin nya kompetens.
T. h. Sonja Meiby avslutade utbildningen.

Certifierade rekryterare
proffsigare på att hitta personal
personalfrågor. Under det gångna

läsåret har universitetet vässat sin
förmåga att rekrytera personal. En
kurs avslutades i maj, där 30-talet
nya certifierade rekryteringsspecialister fick diplom som bevis på
sin nya kompetens. Rekryterarna
representerar alla universitetets
fakulteter.
De flesta deltagarna är personalsamordnare
och alla har personalrekrytering som en av
sina arbetsuppgifter. Ett förhandskrav är att
man har PA-utbildning eller motsvarande.
Kursen byggde främst på en metod,
”Kompetensbaserad rekrytering”, och en
tvådagars utbildning av Malin Lindelöf, disputerad psykolog och författare. Kursen är
ett uttryck för strävan att professionalisera
rekryteringsarbetet och få dessa specialister att bli mer kända. De ska bland annat
listas på universitets webbsida PA Online.
Där finns även rekryteringsprocessen vid LU
beskriven steg för steg.
– Metoden är ett bra komplement till bedömningen av akademiska och pedagogiska
meriter, säger Pia Larsson och Anna Knoblock – två av de nya specialisterna vid LTH:s
kansli. Man måste också bedöma personens
förmåga att klara de krav som följer med
6

uppgiften, som t.ex. ledarskap och samverkan med samhället. De kraven ska specificeras i en kravprofil innan jobbet annonseras
ut. Detta kan vara extra viktigt när någon ska
leda en forskningsgrupp, där många medarbetare blir påverkade av en felrekrytering.
Personer bedöms bäst genom en ge-

nomtänkt och strukturerad intervjuteknik
där de sökande själva får beskriva hur de
hanterat olika uppgifter i tidigare anställningar och hur de reflekterar över detta.
– Det säger mer att höra hur man själv
agerat än att be någon beskriva sig själv,
förklarar Anna Knoblock.
– Praktiskt betyder metoden också att
man lär sig behandla de sökande professionellt, icke-diskriminerande och respektfullt,
säger Pia Larsson.
Den kompetensbaserade intervjumetoden har använts på LTH sedan 2009. Personalchefen här, Sonja Meiby, är nu processledare på uppdrag av personaldirektör Ingrid
Estrada-Magnusson.
– Jag vill att alla rekryterare och chefer
ska kunna tala samma språk, säger Sonja
Meiby. Kraven på dem är höga och de som
gått utbildningen har bjudits in till den.
Hon hoppas också kunna erbjuda en endagsutbildning för prefekter snart. Lärarför-

slagsnämnden vid LTH har deltagit i några
moment.
– Jag är positiv till den här nya metoden,
säger prefekt Mattias Alveteg vid Kemiteknik efter att ha deltagit i en halvdagsutbildning. Nu håller vi oss till den vid rekrytering av en administratör, fortsätter han. Det
innebär att vi ställer erfarenhetsbaserade
frågor i stället för hypotetiska, vilket ger en
bättre bild av kompetensen.
Sociala medier, etik, olika systemstöd

är andra moment som ingått i utbildningen. Man har studerat arbetsrätt vid rekrytering, kvalitetssäkrad rekryteringsprocess,
diskuterat etik med Göran Bexell och lärt
sig ”employer branding” – hur varumärket
LU ska säljas.
– Men det är inte slut med detta, vi vill
fortsätta och vidareutveckla verksamheten
genom samarbete, säger Sonja Meiby. Förslag till former för detta diskuterades vid
avslutningen. Fördjupningsmoduler kan
handla om chefsrektyrering och internationell rekrytering.
Delar av den här kursen ska i framtiden
ingå i ledarskapsutbildningarna vid universitetet. En så kallas KIA-kurs för administratörer är under planering.
text & foto: Mats Nygren
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Spel ger nya prefekter
bättre ekonomikoll
administration. Ont om pengar för

att förbättra arbetsmiljön eller allt
för små anslag till forskning? Att
ansvara för ekonomin på en institution under tre år är ingen enkel
uppgift.
Trots det var det god stämning
när nyblivna chefer och prefekter
tog sig an uppdraget. För egentligen var det inte så allvarligt – det
var ju faktiskt bara ett spel…
I våras anordnades de första ekonomispelen som ett nytt inslag i universitetets chefskurser. Syftet är att öka förståelsen för den
ekonomiska verksamheten bland nyblivna
chefer och prefekter och under två dagar
fick de träna på att sköta ekonomin. LUM
var med vid ett av speltillfällena.
Trots sen eftermiddag var koncentrationen hög bland deltagarna under spelets andra och sista dag. Indelade i lag om
tre utsattes de för ”verkliga” problem och
händelser som studentströmmar och utbildningskvalitet.
– Spelet är en förenklad form av hur det
ekonomiska arbetet ser ut och förhoppningsvis får deltagarna en bättre uppfattning om hur ekonomi och ledarskap hänger
ihop, säger Birgitta Reisdal, från sektionen
Personal, som anordnar spelet.
Utgången påverkas av vilka beslut som
spelarna fattar och snart skulle de få se om de
lyckats vända negativa ekonomiska trender
till gröna siffror på sina fiktiva institutioner.
– Det är ingen tävling. Alla får olika för-

utsättningar och det viktigaste är att lära sig
hur man fattar långsiktiga ekonomiska beslut. Vill det sig illa får man låga anslag eller
så får man ett dåligt resultat på medarbetarundersökningen, säger Birgitta Reisdal.
För att underlätta för de deltagare utan
tidigare erfarenhet av ekonomiskt arbete,
inleder man spelet med grundläggande
ekonomiska begrepp som inkomster och utgifter, samt resultaträkning och balansräkning. Även föreläsningar ingår för att öka
förståelsen.
– Efterhand blir det svårare och mer utmanande. Fler händelser tillkommer och resultaten från spelets föregående år räknas
in, säger Birgitta Reisdal.
Sofia Cinthio, från Historiska museet, var
en av deltagarna och hon är nöjd med vad
hon har lärt sig under spelets gång.
– Vi fick själva fatta beslut som vi genast
såg följderna av. Det bidrog till att man fick
en bättre bild av hur en institution fungerar,
säger hon.
Och det är ingen slump att ekonomispelet var lyckat. Metoden har länge varit ett
populärt inslag på Uppsala universitet och
är även väl använt inom företagssammanhang.
– För att anpassa spelet till Lunds universitet har vi arbetat om det en del, säger
Birgitta Reisdal.
Redan nu är det planerat för ytterligare
omgångar. I höst blir det två nya tillfällen
och därefter en gång per termin.
Text & foto: Fredrik Bröndum

Helena Eriksson, Ricardo Guillén och Ulrik
Mårtensson.

Naturgeografer
får relevanta jobb
alumnfrågor. En färsk alumni
rapport visar att naturgeografer
är attraktiva på arbetsmarknaden.
– Det är glädjande att se att så
många har fått relevanta jobb,
säger Ricardo Guillén från Institutionen för naturgeografi och
ekosystemvetenskap.
Vid institutionen har man tagit fram en
ny alumnirapport för att se vilka jobb
naturgeograferna får, vilka företag som
anställer och om möjligheten finns att
bilda ett alumni-nätverk.
– Det var också viktigt att se hur
många av våra tidigare studenter som
har fått jobb, säger Ulrik Mårtensson,
studierektor.
Man ringde upp alumner som tagit
examen mellan januari 2007 och januari
2013. Av totalt 117 personer fick man
kontakt med 54 stycken. Mer än hälften
av dem uppgav att de hade arbete som
var relevant för utbildningen. Många
läste vidare på master- eller magisternivå och endast två var arbetslösa.
Trots de goda resultaten visar rapporten att utbildningen har brister i
förankringen med arbetsmarknaden.
– En del anser att den är för forskningsinriktad och att det var för lite
detaljkunskap. Samtidigt verkar det
som att de flesta upptäcker att de är
väl förberedda för arbetslivet när de väl
börjar jobba, säger Helena Eriksson som
är lärare vid institutionen.
Nästan alla som deltog i undersökningen var positiva till fortsatt samarbete.
– Det ger goda möjligheter för praktikplatser till våra studenter, men kan
även bidra till en vidareutveckling av
utbildningen, säger Ulrik Mårtensson.
Text & foto: Fredrik Bröndum
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Han ska räta ut frågetecknen
kring etisk prövning
etikprövning. Viss forskning på
människor och s.k. känsliga personuppgifter ska etikprövas, säger
lagen. Men vilken forskning är det
som berörs, vilka uppgifter anses
som känsliga, och hur ska en forskningsstudie läggas upp för att klara
den etiska prövningen? Här finns en
mängd frågetecken som universitetet nu försöker räta ut.

Etikprövningslagen tillkom 2004 och utvidgades några år senare. Den omfattar forskning på levande personer, men också viss
forskning på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter.
LUs internrevision har återkommande
kritiserat universitetet för att inte hjälpa sina
forskare tillräckligt mycket på det här området. Men nu är hjälpen på väg. Mats Johansson, lektor i medicinsk etik, har fått i uppdrag att förbättra rutinerna, ge utbildning
och svara på frågor om etikprövningslagens
krav. Han har bland annat arbetat fram några snart färdiga webbsidor som ska ge information och råd.
– Men det går inte bara att sjösätta några sidor på Internet som sedan inte tas om
hand. Nya frågor dyker ju upp hela tiden.
Därför bör det alltid finnas någon som följer
utvecklingen och finns till hands för att svara på frågor, säger Mats Johansson, som nu
har en del av sin tjänst avsatt just till detta.
Frågorna är både många och varie-

rande. På det medicinska området kan de
handla om under vilka omständigheter det
är försvarbart att forska på medvetslösa patienter. Psykologer kan stöta på frågor om
det etiskt godtagbara i att inte på förhand
berätta för sina försökspersoner vad vissa
tester går ut på. Sociologer studerar etiskt
känsliga områden som anorexi, barnlöshet,
8

Mats Johansson, lektor
i medicinsk
etik, ska ge
svar på frågor om etikprövning.

mobbning och fattigdom; statsvetare stöter
på etiska frågor när de studerar kopplingen
mellan politiska åsikter och klass eller etnicitet, och så vidare.
All forskning om människor berörs dock
inte av lagen.
– Det finns forskning som visserligen
handlar om människor, men inte om enskilda personer och inte om det som anses
som känsliga personuppgifter, säger Mats
Johansson.
Han understryker samtidigt att det är
lagen som definierar vad som är ”känsliga
personuppgifter”.
– Man kan inte sitta och känna efter och
bara tycka att något verkar känsligt eller inte
känsligt!
Enligt hans erfarenhet slarvas det

en hel del på det här området, och erfarna
handledare är inte alls undantagna. Fortfarande händer det att handledare ”sitter och
känner efter”, eller tror att ett etiskt tillstånd
för en viss studie innebär ett automatiskt
klartecken för alla andra liknande studier.
Det gör det nämligen inte alls: forskarna
måste söka på nytt för varje nytt projekt.
Magister- och masterstudier utgör en
gråzon som kanske eller kanske inte omfattas av etikprövningslagen. Ett renodlat
studentarbete omfattas inte av lagen, men
om det ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift krävs i regel ett etiskt godkännande.
Och detta går inte att få i efterhand, så om

en framtida publicering är tänkbar kan det
vara klokt att söka etikprövning för säkerhets skull.
De etiska aspekterna ska också vara med
i alla stadier av en studie. De ska påverka
både när forskningsledarna bestämmer sig
för vilka data som ska samlas in, när de utformar eventuella intervjuer, när de försäkrar sig om deltagarnas samtycke, och när de
hanterar och bevarar de data som insamlats.
För att ytterligare komplicera saken

är etikprövningslagen dessutom inte den
enda lag som kan vara relevant i forskningssammanhang. Läkemedelslagen, biobankslagen och personuppgiftslagen är också
lagar man kan behöva förhålla sig till, beroende på vad forskningen handlar om.
– Det är väldigt svårt att ge generella råd
om etikprövning, eftersom forskarnas villkor skiljer sig så mycket. En medicinare och
en sociolog t.ex. måste båda följa etikprövningslagen. Men de får ofta hantera dess
krav på helt olika sätt, vilket gör det svårt
att ge allmänna råd, säger Mats Johansson.
Många internationella tidskrifter, framför allt på det medicinska området, tar idag
med frågan om etiskt godkännande när de
bestämmer sig för vilka studier som ska publiceras. Mats Johansson har mött LU-forskare som fått nej av tidskriftsredaktionerna
för att de inte låtit etikpröva sina studier. Än
så länge har dock ingen dömts för att han eller hon bedrivit etiskt känslig forskning utan
godkännande.
– Men etikprövningslagen är ju en lag
och det är straffbart att bryta mot den. Teoretiskt sett skulle ett brott mot lagen faktiskt
kunna leda till fängelse, säger han.
text & FOTO: INGEL A BJÖRCK
Fotnot: Information och råd kommer snart

att finnas på en särskild webbsida. Frågor
kan tills vidare ställas till e-adressen forskningsetik@lu.se.
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Till vänster: Akropolis vakande över Svenska institutets takterass i Aten. Till höger: USI-nätverket visas runt på University of Athens.

Internationella fältarbeten på tvärs
inspirerar till ny forskning
internationalisering. USI, Universi-

tet och institut i samverkan för internationalisering, har hållit årsmöte i
Aten. Samarbetet med partneruniversiteten i värdländerna runt Medelhavet blir allt intensivare. Den nya
satsningen på temaseminarier har
visat sig fruktbar och blir förhoppningsvis ett permanent inslag.
Prorektor Eva Wiberg, som är ordförande
i USI-nätverket, var på plats i Aten, liksom
representanter från fem av de sju svenska
universiteten. Av de fem institutens direktörer var Alexandrias, Istanbuls och Atens
med på mötet.
– Samarbetet med universiteten gör att vi
kan bredda vår verksamhet som ursprungligen var historisk arkeologi i Aten, berättar
Arto Penttinen, Svenska institutets direktör
i Aten och värd för årsmötet.
Han tar upp USI-kursen ”Vattenresurshantering i tid och rum – fokus Grekland”
som ett bra exempel på breddning.
Institutens roll i nätverket är på väg att
förändras. Tidigare har de främst fungerat
som värdar och kontaktförmedlare, men nu
LUM nr 5 | 2013

vill instituten ta en mer aktiv roll.
I Alexandria har USI hållit två temaseminarier de senaste åren, senast på temat utbildning och demokrati. Dessa möten har
lett till nya undervisnings- och forskningssamarbeten länderna emellan (se föregående nummer av LUM).
På mötet i Aten diskuterades USI-nätver-

kets roll och utveckling. De tvärvetenskapliga fältkurserna är fundamentet. Kursgivningen präglas nu av såväl utveckling av
befintliga kurser, som skapandet av helt
nya kurser. 2014 kommer två nya kurser att
starta: ”Refugees rights and realities” som
är ett samarbete med Yarmouk University i
Jordanien och ”Migration, politics and perception” som är ett samarbete med BenGurion University i Israel.
Tack vare sin form leder USI-kurserna till
en rad spin off-effekter. En effekt man sett
är att undervisning kan driva fram forskning och nya forskningsprojekt. Fältarbetet
på plats och närheten till forskningen inspirerar studenterna att själva komma tillbaka
som forskare.
I den tvärvetenskapliga Istanbul-kursen

”Istanbul-Cultural Encounters, Monuments
and Identity between East and West” sker
undervisningen ute i staden. Det har då utvecklats en sorts gatuhörns- iPadpedagogik: gatuhörnet är klassrummet och iPaden
är svarta tavlan.
– USI:s kurser gör så att forskare och studenter från olika länder och discipliner träffas i gemensamma fältarbeten. Det sker en
sorts gräsrotsinternationalisering på det här
sättet, konstaterar prodekan Gunnel Forsberg vid den samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet och en av
kursledarna för vattenkursen i Grekland.
Text & foto: Gisel a Lindberg

Vad utmärker en USI- kurs?
• Tvärvetenskaplig
• Fältarbete med studenter från värdlandet
• Flera svenska universitet engageras
samt ett universitet i värdlandet
USI-masterkurser (7,5 hp–15 hp) är
öppna för alla med kandidatexamen
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aktuellt.
ske på att de har det så bra på hemmaplan,
funderar han.
Inom EU-kommissionen gör sig lundaandan påmind på annat vis. Den svenska
öppenheten kring ekonomiska frågor sticker ut bland greker, italienare, fransmän och
tyskar.
– Det blir en rejäl kulturkrock när vi
svenskar kommer med vår offentlighetsprincip och positiva inställning till debatt
och diskussion. Och en upphovsman till
denna tradition är Knut Wicksell som var
professor i Lund i början på 1900-talet. Idag
ser vi på honom som den störste samhällsvetaren vårt land producerat.
När Lars Jonung nu återvänt till Lund ser
Lars Jonung utanför Grand diskuterandes med Eva Lindström, f.d.budgetchef på Finansdepartementet och tidigare vice riksbankschefen Irma Rosenberg (skymd). foto: fredrik bröndum

Ekonomisk tungviktare
ny seniorprofessor
på Ekonomihögskolan
nationalekonomi. – Vi utbildar inte

nationalekonomer till arbetslöshet.
Tvärtom har vi svårt att få svenska
ekonomer till EU-kommissionen.
Det säger Lars Jonung som efter
tjugo år nu återvänt till Ekonomihögskolan i Lund som seniorprofessor. Med sig tar han det Finanspolitiska Rådet.
Som ordförande i Finanspolitiska Rådet ser
han till att samla sina ledamöter till det avslutande stora sammanträdet i Lund. Det
mötet resulterar i en rapport om hur regeringen sköter sina finanser – och ger sedan
avtryck i höstbudgeten.
– Rådet fungerar som en opolitisk ”vakthund” över att regelsystemet kring finans10

politiken följs. Ett krav för att jag skulle åta
mig uppdraget som ordförande var att jag
skulle driva det från Lund. Det är tråkigt att
allt är så koncentrerat till Stockholm, tycker han.
Han lämnade Lund på 90-talet för en

professur på Handelshögskolan och har förutom sitt engagemang i EU-kommissionen
under åren 2000-2010 haft många uppdrag
i maktens korridorer. Bland annat som Carl
Bildts närmaste ekonomiske rådgivare under dennes statsministertid.
Var helst Lars Jonung rör sig på Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Riksbanken, Riksskatteverket – möter han både
gamla och nya nationalekonomer från Lund.
Att de är mer sällsynta i Bryssel beror kan-

han stora skillnader från när han lämnade
den. Den ogenomträngliga kinesiska muren
mellan företagsekonomi och nationalekonomi är raserad och han ser ett vidgat samarbete också mellan resten av Ekonomihögskolans ämnen.
– Det är verkligen positivt och viktigt för
hela den högre ekonomiska utbildningen.
Nu har också Lund i det närmaste kommit ifatt Handelshögskolan när det gäller
kvaliteten på studenter.
– Fortfarande är det lite svårare att komma in på Handels, men inte mycket. Vi har
mycket bra studenter här i Lund, fastslår
han.
En konkurrensfördel gentemot Stock-

holm är den mindre studentstaden Lund
med det breda universitetet, härliga akademiska miljön och dess möjligheter till samarbete med andra discipliner, menar han.
Som seniorprofessor arbetar Lars Jonung
tio procent och har ett par fasta föreläsningar på grundnivå om finanspolitik, ramverket
och arbetsmarknaden för ekonomer i och
utanför Sverige. Hans eget ämne är makroekonomi, och han är även handledare för
doktorander.
Maria Lindh

Läs mer om Finanspolitiska rådet på
www.finanspolitiskaradet.se/
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Promoverades på nytt efter femtio år
– denna gång i Domkyrkan
doktorspromotionen. Bo Johnson

är glad över att denna gång få promoveras i Domkyrkan. För femtio
år sedan var Lundadomen stängd
för renovering, och 1963 års doktorer fick hålla till godo med AF.
Under mellantiden har dock
den nyblivne jubeldoktorn själv
varit promotor i Domkyrkan – då i
egenskap av professor i Gamla testamentets exegetik och prefekt för
dåvarande Teologiska institutionen.
Vi träffas någon vecka före promotionen
hemma hos Bo Johnson på Mårtens Fälad.
Här har han också bott i nära femtio år och
förutom ett år som gästprofessor i USA, har
han varit både Lund och den teologiska fakulteten trogen. Detta halva sekel har varit
en mycket händelserik period, och han har
sett många trender komma och gå.
– Med ett femtioårigt perspektiv har jag
lärt mig att inte helhjärtat hemfalla åt någon trend, säger han.

Bo Johnson är
en av årets 22
jubeldoktorer som
promoverades första gången 1963.

Bo Johnson började sin undervisning

1959. Efter disputationen fick han ett sexårigt docentförordnande och sedan ett lektorat ungefär samtidigt som 68-rörelsen inföll.
– Det var många teologer som spelade
en framträdande roll, och befrielseteologin
blev viktig i den fortsatta forskningen och
debatten, där också jag medverkade.
Han överraskades inte av ”de nya gnostikerna” New Age-rörelsen på 80- och 90 -talen. Samhällsintresset var stort och många
ville ha en teologisk syn på dessa tankegångar.
– Jag läste in mig och höll föreläsningar
i anslutning till ämnet, men det hela tycktes
dö ut vid millennieskiftet.
Det är frestande att fråga vad som blir
nästa stora trend?
– Gissningsvis tror jag att de tio, femton senaste årens upptäckter av universums
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oändlighet kommer att ställa Gudsbegreppet i ett nytt perspektiv. Det blir en stor teologisk utmaning!
Bo Johnson har också varit med om kvinnornas intåg i såväl prästyrket som på fakulteten.
– Det förekom många diskussioner, men
numera är i varje fall den kvinnliga delen av
lärare och studenter så stor att det bör vara
lättare för alla parter att samarbeta oavsett
teologiska spänningar, kommenterar han.
Under Bo Johnsons tid startade också

ett flertal mindre högskolor där ämnet religionskunskap också erbjöds. Själv var han
med och ”grundade” det som nu är Växjö
universitet.
– Vi var redan då väl medvetna om att

de nya lärosätena skulle minska söktrycket
på den egna utbildningen. Relativt sett är
Teologiska fakulteten i Lund också betydligt
mindre i dag än den var på 60- och 70-talen.
När relationerna mellan kyrka och stat
ändrades vid millennieskiftet var den teologiska fakulteten sedan länge inte längre kyrkans självklara forsknings- och utbildningsanstalt. Men pastoralinstituten fyller inte
detta tomrum, menar Bo Johnson som ser
det som ett problem för framtiden.
– I detta nya läge har teologin svårt att
finna sin plats som någonting mer än bara
ren humanistisk forskning.
Text & foto: Maria Lindh

FOTNOT. Den 31 maj promoverades 209 nya
doktorer, 17 hedersdoktorer och 22 jubeldoktorer.
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Till vänster: Tornseglare märkt med ljuslogger. foto: susanne åkesson. Överst till höger: Susanne Åkesson och Tom Evans monterar en GPSlogger på en skräntärna. foto: stefania d’arpa. Nederst till höger: Tornseglare. foto: susanne åkesson

Forskningens möjliggörare
Två heltidsanställda tekniker hjälper biologiforskare
att förverkliga nya finurliga sätt att samla in data
om hur djur förflyttar sig. Tack vare exempelvis små
datachips, trådlös överföring och nanoteknik kan
forskarna få fram banbrytande resultat.
Johan Bäckman och Arne Andersson fixar
tekniken till CAnMove-projektet.
foto: lena björk blixt
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Dioderna ska lysa på millimetersmå

hinnkräftor infångade i en större vattenbehållare. Hinnkräftorna har märkts med hjälp
av nanoteknik så att det blir möjligt för forskarna att följa enskilda individers rörelsemönster. Den tekniska utrustningen öppnar
nya dörrar vad gäller ökad kunskap om de
minsta djurens massmigration. Det är inte
enbart större djur, som fåglar eller afrikanska gnuer, som präglas av diverse flyttningsmönster utan faktum är att några av världens mest omfattande djurflyttningar sker
bland mycket små djur, exempelvis de enorma dygnsförflyttningarna bland zooplankton i hav och sjöar. Där är forskningen på
hinnkräftor en pusselbit.
Johan Bäckman monterar en av de nya
lysdioderna på en begagnad datorfläkt,
som kan fungera som kylningsutrustning
till lampan. Han konstaterar att de har en
hel låda med gamla datorfläktar bland alla
prylar i labbet; det är sådant som kan komma till nytta i olika sammanhang, inte minst i
den ofta ganska ad hoc-artade process som
präglar uppfinnardelen av jobbet.
– Ofta behöver vi snabbt testa om en idé
har bärkraft. Då är det bra att ha ett baslager av halvbyggda prylar och tekniska detaljer, säger kollegan Arne Andersson och
konstaterar dessutom att man blir lite av en
tusenkonstnär i jobbet.
I vissa projekt handlar deras uppdrag
om att använda redan befintlig teknik, men
LUM nr 5 | 2013

att anpassa utrustningen efter den enskilda forskarens behov. Exempelvis pågår ett
projekt med bland annat silltrutar på Stora
Karlsö, en fascinerande fågelart som flyttar till tropiska Afrika och under häckningen
söker sin föda långt ute till havs. Ett GPSloggsystem som följer fåglarna fanns sedan
tidigare, men det behövdes solceller och internetuppkoppling till basstationen på ön.
Det fick Arne Andersson fixa.
I andra sammanhang handlar tekniker-

jobbet om att ta fram avancerad elektronik
som ingen annan gjort innan. Arne Andersson plockar fram en ask med centimeterstora gröna kretskort som exempel på egen
elektronikdesign.
– Detta är en datalogger. Vi har byggt
fyra olika typer och skrivit 40 versioner av
programvara, säger han.
Dataloggrarna ska kunna fästas på djur
för att ge information om hur de förflyttar
sig. Förhoppningen är att utrustningen ska
kunna användas på många sätt inom CAn-

Moves forskning, det vill säga man ska kunna välja vilken typ av mätdata man vill samla
in. Varje datalogger är som en extremt liten
dator, med minnesfunktion och kapacitet
att samla in mätdata med jämna mellanrum.
I ett sådant utvecklingsarbete tar Arne Andersson och Johan Bäckman hjälp av det
tekniska framåtskridandet inom mobiltelefon- och datorbranschen, där finns komponenter de kan använda i sitt eget bygge.
– Det finns elektroniska kretsar som exempelvis kan mäta acceleration, tryck, temperatur, kompassriktning, säger Arne Andersson.
Vi lämnar tekniklabbet och går en
sväng på Ekologihusets vind. Här uppe, i
ventilationsrörens rike, pågår faktiskt ett av
CAnMoves många forskningsprojekt. Det
handlar om forskning med hjälp av ljuslogger på tornseglare (se faktaruta), en art som
i princip lever hela sitt liv i luften förutom just
när den ska ta hand om sina ungar. Tornseglaren äter i luften, sover i luften, samlar

utmaningar när det gäller märkning av djur
Det finns några centrala utmaningar
att ta hänsyn till när det gäller teknisk
utrustning som ska fästas på de djur
man vill studera. För det första får
inte utrustningen vara för tung och
påverka djurets naturliga beteende.
För det andra måste utrustningen vara
energisnål. Och för det tredje ska det
helst vara lätt att föra över mätdata
från utrustningen på djuret till forskarens dator.
Exempelvis har GPS-loggsystemet
i silltrutprojektet trådlös överföring
från fågelrygg till forskardator. Den
typen av utrustning är dock för tung
för mindre fågelarter, som istället kan
förses med en så kallad ljuslogger,
vilket exempelvis är fallet i tornseglarprojektet. Ljusloggern är betydligt
mindre och lättare, men kräver å andra
sidan att fågeln fångas in på nytt när
forskaren vill få tillgång till de mätdata
som samlats i ljusloggern. Ljusloggern kan, genom att mäta dagsljusets

Silltrut med GPS som skickar data direkt till
forskarna. foto: susanne åkesson

längd, ge information om vilka breddgrader som fågeln flugit på samt även
position i väst-östlig riktning tack vare
den inbyggda klockan.
Källa: Susanne Åkesson, Johan Bäckman,
Arne Andersson.
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V

i går genom en av korridorerna
på Ekologihusets tredje våning
där de båda teknikerna Johan
Bäckman och Arne Andersson
har sina arbetsrum tillsammans med ett
stort antal forskare inom programmet CAnMove, en av Lunds universitets Linnémiljöer.
Johan Bäckman ser nöjd ut när han visar det
nyanlända paketet med de rosa plattorna.
– Vi har fått nya superdioder, säger han.
Vi tar oss upp en trappa till CAnMoves
tekniklabb. Där sysslar Bäckman och Andersson med allt från avancerad elektronikteknisk utveckling till enklare installationer
och reparation. Johan Bäckman börjar genast packa upp de rosa dioderna, som ska
komma till nytta i ett av de pågående forskningsprojekten.

Gränsöverskridande synsätt
framgångsfaktor för CAnMove

t

Arne Andersson och Johan Bäckman.
foto: lena björk blixt

till och med allt material till bobygget
i luften.
Även i detta forskningsprojekt är
Bäckman och Andersson inblandade.
De har monterat webbkameror i 13 fågelholkar och fixat ett datanätverk som
skickar bilderna till en datorskärm. Redan då Ekologihuset byggdes 1994 installerades 144 invändiga fågelholkar,
med lika många hål genom ytterväggen
längs vindsplanet. Denna majdag som
LUM är på besök står holkarna tomma i
väntan på anländande gäster vilken dag
som helst. I juni lär det finnas ägg att
beskåda, och i början av juli förhoppningsvis ett antal nykläckta fågelungar
som 5–6 veckor senare lämnar boet för
egna äventyr i lufthavet. En av kullarna
kan under sommaren följas via webben:
www.canmove.lu.se.
Lena Björk Blixt

Satsningen på ett eget tekniklabb. Utveckling av ny utrustning.
Gränsöverskridande samarbeten.
Det är centrala framgångsfaktorer, menar professor Susanne
Åkesson, koordinator för CAnMove,
som nu står inför sin halvtidsutvärdering.
Forskningen inom CAnMove beviljades Linnéstöd 2008. Susanne Åkesson, programmets koordinator, känner sig nöjd med hur
verksamheten framskridit. Hon är stolt över
de nya forskningssamarbeten som skapats
de senaste åren, inte minst mellan biologer
och fysiker, men även kemister.
– Tack vare dessa samarbeten har vi kunnat göra sådant som aldrig gjorts av någon
tidigare, vi har brutit ny mark, säger hon.
Susanne Åkesson syftar på exempelvis
nanoteknikens möjlighet att individmärka
och följa extremt små djur. Hon syftar också på samarbetet med Lund Lasercentrum,
där man med laserteknik kunnat hjälpa biologerna att studera insekter och fåglar på ett
nytt sätt vilket bidragit med värdefulla data.
– Vi har arrangerat många workshops,
det är väldigt centralt för oss. Det har genererat nya idéer och initiativ, säger Susanne
Åkesson.
Det finns inom CAnMove en fortlöpan-

Ljusdiod som ska användas vid forskning
på millimetersmå hinnkräftor.
foto: lena björk blixt
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de strävan att skapa nya kontakter på den
tekniska sidan, menar Åkesson. Som färskt
exempel nämner hon den nya satsningen
på ett mobilt observatorium som ska identifiera flygande insekter och nattflyttande
fåglar, LUMBO. I detta projekt tar man hjälp
av ett antal masterstudenter både inom fysikämnet samt inom signal- och reglerteknik på LTH som hjälper till att utveckla vissa
delar av utrustningen.
Hon ser också ett stort värde i att CAnMove för fyra år sedan anställde två egna
tekniker och satsade på ett eget tekniklabb
(se intilliggande artikel). Det har skapat nya

– Ett gränsöverskridande synsätt
utgör en
grund i hela
CAnMove,
säger Susanne Åkesson.

möjligheter inom forskningen, menar hon.
Susanne Åkesson konstaterar att nytänkande och nyproduktion kräver teknisk kompetens.
– Tekniken sätter ofta begränsningar för
vad man kan göra som forskare. Utan teknisk hjälp kan du inte realisera idéer du vill
testa, säger hon.
Susanne Åkesson konstaterar att det
krävs ett större forskningsprogram för att
kunna erbjuda långsiktig anställning till tekniker. En sådan satsning kan inte var och
en göra på sin egen forskningsbudget, menar hon.
Inom CAnMove har man även satsat på
annan specialistkompetens. En databasutvecklare har nyligen anställts på heltid. Och
dessutom har man sedan snart fyra år en
bioinformationsspecialist anställd på 25
procent för analysarbete med DNA-sekvenser, som ett led i den genetiska kopplingen
till djurs flyttningsmönster.
– Jag är också glad över vår satsning på
ljusloggning (se faktaruta), som har gett fina
forskningsresultat. Vi lär oss mycket om fågelarter som vi inte haft så mycket kunskap
om innan, säger hon.
Som grädde på moset håller nu CAnMoves forskare på att skriva en rejäl bok,
en översikt över hela deras forskningsfält,
med titeln Animal Movements Across Scales. Boken ska ges ut av Oxford University
Press nästa år.

												

Lena Björk Blixt
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listan.
Per Johnsson, prefekt för Psykologiska
institutionen och med forskningsinriktningen självomhändertagande –
listar här de fem bästa tipsen för hur
semestern ska bli den viloperiod den
är tänkt att vara.

1

Förbered dig för att vara ledig.
Trappa ner på jobbet i god tid istället
för att göra tusen saker i sista minuten.
På det viset slipper du använda dyrbar semestertid till nedvarvning. Om du har familj – förbered även den på att ni snart ska vara lediga
tillsammans.

2

Planera inte för många aktivi-

teter. Fem, sex veckor är inte jättelång tid. Så se upp med för många måsten och låt det finnas tid över att bara koppla
av. Många definierar en lyckad semester i hur
mycket man har gjort, och man kan ha haft
trevligt men det behöver inte innebära att man
fått den avkoppling man behöver. Det är nyttigt
att bara kunna strosa runt och känna att man
inte alltid måste iväg på saker.

3

Träna på att vara tillsammans.
Om ni i vanliga fall inte umgås så mycket och exempelvis ska bila ner genom
Europa eller göra något annat som innebär att
ni ska leva tätt ihop – så träna! Möts före kring
ett middagsbord eller arrangera något annat
gemensamt.

4

Var tydlig. Om du har behov av
egen tid ibland – så tala om det. Likaså
om ni ska hälsa på någon eller ta emot
besök. Klargör innan hur lång tid det handlar
om så att ingen blir besviken över att besöket
antingen blir för kort eller för långt.

5

Tänk igenom ditt förhållande

till arbetsmailen. Mobilen går att
stänga av. Särskilt under gemensamma
middagar och när det är dags för vila.
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Per Johnsson listar
de fem bästa tipsen för hur semestern ska bli den viloperiod den är tänkt
att vara.
foto: mikael risedal
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Monstervågor
matematisk utmaning
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foto: gustavo miguel fernandes /shutterstock

För en matematiker är havets vågor något som har att göra med
differentialekvationer, dessutom tämligen kluriga sådana. Med
hjälp av matematisk forskning kan man öka förståelsen för
hur vattenvågor bildas och rör sig – vilket i slutändan kan vara
värdefullt exempelvis i arbetet med att förutspå uppkomsten av
farliga monstervågor.

S

olljuset glittrar i de lugna vågorna.
Havet breder behagfullt ut sig längs
Lomma strand. Erik Wahlén, docent vid Matematikcentrum, blickar
ut över vattnet och konstaterar att det finns
spännande matematiska utmaningar bland
havets vågor. I sin forskning intresserar han
sig för just vattenvågor och hur stabila de är.
Normalt sett arbetar han vid skrivbordet, löser ekvationer med papper och penna, men
när LUM kommer på besök följer han gärna
med ut till stranden för att beskriva hur han
som matematiker betraktar havet.
– Vid en storm har du först en kaotisk situation med havsvågor som har olika våglängd, säger han och beskriver hur det sedan tenderar att uppstå en mer strukturerad
stormfas där de längre vågorna åker iväg
först och de kortare vågorna efteråt.
Han tycker det är intressant att mate-

matiskt studera vågornas tredimensionella
tillstånd, det vill säga inte enbart våghöjd
och färdriktning utan även att titta på vågorna i sidled. Denna tredje dimension har
betydelse för hur stabila vågorna är, alltså
hur mycket störningar de tål. Stabila vågor
kan färdas längre än instabila vågor.
Erik Wahlén berättar att han tidigare
sysslat med matematiska modeller både för
brytande vågor och för vågor i strömt vatten. I hans fortsatta forskning finns även
ett nytt projekt som handlar om just vågor
i strömt vatten och i vatten med varierande
salthalt. I hans forskning kan det framöver
även finnas koppling till så kallade monstervågor.
Monstervågor är ett ovanligt men känt

fenomen till havs, exempelvis utanför Sydafrikas kust. Dessa höga vågor kan dyka upp
utan förvarning och orsaka livsfara för sjöfolk. Erik Wahlén konstaterar att det inte är
klarlagt hur de uppstår – kanske kan det bero
på havsströmmar som bromsar vågen så att
den växer på höjden, kanske handlar det om
instabilitet hos vågor. Matematiska modeller
för havsvågor är ett led i att hitta svar på när
och varför monstervågor bildas.
Men just denna dag känns såväl stormar som monstervågor avlägsna. Havsytan
i Lommabukten ligger som sagt tämligen
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– Trots att vattenvågor utgör ett av de mest uppenbara exemplen på vågrörelse är de förvånansvärt svåra att hantera matematiskt, säger matematikern Erik Wahlén. foto: lena björk blixt

”Matematiska modeller för havsvågor är ett led
i att hitta svar på när och varför monstervågor bildas.”
stilla. Endast små vågor bryter här och där.
Vad ser han egentligen med sitt matematiska öga? Erik Wahlén pekar ut mot vågorna
och förklarar att de, när havet är lugnt, nästan kan betraktas som linjära vågor. De har
så liten höjd att en enkel matematisk modell
i princip skulle duga för att räkna på dem,
det vill säga en linjär beräkning.
Skillnaden på linjär och icke-linjär beräk-

ning är egentligen ganska enkel att förstå.
Om två små vågor skulle betraktas som linjära kan man i princip lägga ihop dem (om
de hade samma storlek från början) och få
en dubbelt så hög våg. Men om vågorna har
mer höjd går det inte att matematiskt lägga
samman de båda vågorna och få en enkel
lösning i form av en dubbelt så hög våg. Ju
större vågorna är desto mer påverkar de varandra när de kolliderar, vilket gör händelseförloppet betydligt mer komplicerat.
– Egentligen är alla havsvågor icke-linjära,
både de små och de stora vågorna, betonar
Erik Wahlén och menar att man därför måste
man använda den icke-linjära modellens mer
avancerade metoder för att beräkna vad som
händer när vågor kolliderar med varandra.

När Erik Wahlén står där i sanden och
blickar ut över havet ser han som matematiker alltså en yta full av icke-linjära vågor,
dessutom med tredimensionella utmaningar. Men inte nog med det. För att göra beskrivningen riktigt matematisk är det faktiskt så att vågorna kan betraktas som
uträkningar av differentialekvationer.
En differentialekvation är ett matematiskt sätt att beskriva en förändring. En
partiell differentialekvation är en lite mer
invecklad variant som används när flera faktorer inverkar på den aktuella förändringen, exempelvis när förändringen påverkas
av både tid och plats.
– Alla vattenvågor beskrivs alltså med
hjälp av partiella differentialekvationer, säger Erik Wahlén.
Så när nu sommarens många badutflyk-

ter hägrar kan man sätta sig på stranden
med en svalkande glass i näven och njuta
av insikten om att havet framför ens fötter
är en guppande betraktelse av icke-linjära
partiella differentialekvationer.
Lena Björk Blixt
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Digital bilddagbok

gör det enklare att berätta

”Titta, stadsparken!” utbrister Maria Lundell-Rossi och pekar på en bild
på datorskärmen med henne själv i ett rött trätåg på en lekplats.
”Vad gör du där, då? ”frågar hennes lärare Mona Ekelin.
”Tåget”, svarar Maria, ”Jag kör tåget”.
Det är lektion i Gråsparvsskolans särskoleklass 1–3 i Lund. Maria Lundell-Rossi och
Mona Ekelin pratar om de senaste inlagda
bilderna i Marias bilddagbok på nätet. Maria är nio år och har Downs syndrom och för
henne och hennes klasskamrater spelar bilder en stor roll i undervisningen.
18

För personer med begränsad förmåga
att använda vanligt tal- och skriftspråk ger
fotografier och andra bilder stöd för minnet och underlättar kommunikationen med
klasskamrater, lärare och föräldrar. Det blir
lättare att berätta.
Maria är en av tio elever i Lund som är

med i ett forskningsprojekt där forskare och
lärare utvecklar en plattform för nätbaserade bilddagböcker för personer med utvecklingsstörning. Det är alltså den som just nu
används på Gråsparvsskolan. Sedan tidigare
använder man också en bilddagbok i papper,
i likhet med de flesta andra svenska särskolor.
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har varit duktig”. Nu är stjärnan utbytt mot
en cirkel runt dagens datum.
Poängerna med en sådan här plattform

Maria LundellRossi och Mona
Ekelin pratar
om de senaste inlagda bilderna i Marias
bilddagbok på
nätet.

är flera. Den mest uppenbara är att bilderna inte riskerar att ligga kvarglömda i en
skolväska utan alltid kan finnas tillgänglig
(givet att internet finns i närheten) för sig
själv, släktingar och bekanta. Vidare ger den
internetvana och förutsättningar för större
självständighet.
Den tränar också tidsuppfattningen. Går
det att bläddra, eller scrolla sig, genom dagar och veckor får man en känsla för hur
lång en vecka är och insikt om att en ännu
ej ifylld morgondag innebär framtid. Så är
det för alla barn, och särskilt för barn med
utvecklingsstörning. I särskolevärlden har
därför varje veckodag sin egen färg.
Vidare har dagboken visat sig stimulera
elevernas läs- och skrivlust.
– Det beror till stor del på att eleverna vet
att någon annan kommer att läsa de kommenterar som de kan skriva till de egna bilderna. Bilderna handlar också sådant som
är viktigt för dem själva.
På sikt ska dagboken få ännu fler funk-

Att sy ihop en nätbaserad mjukvara för
att lägga in och visa bilder låter måhända
som en enkel match, men så är det inte alls,
menar Bitte Rydeman, forskare i rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola och
projektledare för ”DIKO – den digitala kontaktboken”. I projektet anlägger hon också
ett bredare forskningsperspektiv och studerar hur ett sådant tekniskt verktyg påverkar
barnen och deras omgivning.
– Det är det enkla som är det svåra. Vore
det enkelt, hade den redan funnits. Designen måste vara avskalad, tydlig och ändå
intuitiv. Och säker! Att utgå från Facebook
hade inte fungerat, säger Bitte Rydeman.
Hon och övriga i projektet fångar hela
tiden upp hur eleverna använder programmet, det är ett måste.
– Annars hade vi lätt hamnat fel, poängterar Bitte Rydeman. Som exempel nämner
hon när man valde en stjärna som ikon för
att markera ”idag”. Då sa barnen stolt till lärarna ”Titta, jag har fått en guldstjärna! Jag
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tioner, såsom att spela in ljud till bilderna
och att lägga in korta videoklipp. Parallellt
behöver andra förenklas ytterligare.
Till hösten tar forskningsprojektet slut.
Men tanken är så klart att den digitala kon-

DIKO – den digitala
kontaktboken
I projektet ingår forskare i rehabiliteringsteknik, Certec, vid Lunds
Tekniska Högskola, Föreningen Furuboda, Fågelskolan i Lund och Föreningen för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning. Projektet har
finansierats av Arvsfonden med fem
miljoner kronor.

taktboken ska leva vidare länge än så. För
det finns ett stort behov, märker Bitte Rydeman när hon varit ute och pratat om den
på konferenser.
– ”När får vi använda det?” får jag ofta
höra. Just nu är vi på jakt efter någon som
vill driva plattformen vidare som en tjänst.
Det är det jag hoppas mest på, säger hon.
Även Mona Ekelin hoppas på en fortsättning liksom Marias mamma Monica Lundell
som råkar vara på besök i skolan den här
dagen.
– Maria har ett jättestöd av bilderna.
Hennes språk har utvecklats enormt på
grund av dem. Vi sitter ofta framför datorn
eller vid min telefon och pratar om det vi
ser, säger hon.
Text: Kristina Lindgärde
Foto: Kennet Ruona

Designen på bilddagboken måste vara avskalad, tydlig och ändå intuitiv, menar Bitte Rydeman som studerar hur den påverkar barnen och deras omgivning. foto: privat porträtt
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Att med hjälp av ofarliga virus föra in gener som tillverkar nyttiga,
botande ämnen... att transplantera in hela celler, kanske från huden
på samma patient... eller, mest science fiction-aktigt av allt, att styra
särskilt preparerade nervceller med ljussignaler inne i hjärnan.
Det är tre olika vägar till möjlig behandling av epilepsi, som prövas av
en forskargrupp i Lund. Till sin hjälp har forskarna bland annat levande
celler från patienter som genomgått en hjärnoperation.

Nya vägar till behandling av

epilepsi
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Jämfört med andra hjärnforskare har
epilepsiforskarna i det här avseendet ett
bättre läge. De som arbetar med stroke, Parkinsons och Alzheimers har ju inga levande
mänskliga nervceller att arbeta med, eftersom hjärnan på dessa patienter behandlas
med mediciner och inte operationer.
Jämfört med de andra hjärnforskarna
har epilepsiforskarna dock på andra sätt ett
sämre läge. Epilepsi förekommer lika ofta
som Parkinsons i Sverige (se faktaruta), men
är en betydligt mindre känd sjukdom. Det
gör att forskningsanslagen blir mer begränsade.
– Tyvärr är det fortfarande många som
skäms för att de har epilepsi och inte vill berätta det för sin omgivning. Om de medicinerar så går det ju att dölja sjukdomen.
Och de som inte medicinerar, eftersom läkemedlen inte hjälper dem, tvingas ofta leva
LUM nr 5 | 2013

ett ganska isolerat liv, säger Merab Kokaia.
Hela 30–40 procent av epilepsipatienterna får ingen hjälp av dagens läkemedel. De
kan därför råka ut för kramper som i värsta
fall får dem att falla omkull utan förvarning.
De får inte köra bil, och även andra vardagliga saker som att cykla och promenera, bada
och laga mat vid en het spis kan vara farliga.
Somliga patienter får bara sällan kramper, men andra kan få dem flera gånger om
dagen. För de senare är en operation idag
enda utvägen – om det nu går.
– För att det ska gå måste man veta
exakt var anfallen uppstår, vilket inte alltid kan avgöras med säkerhet. Och även
om man vet det, så kan man inte operera
på mycket känsliga delar av hjärnan. Ofta
kommer anfallen till exempel från områden
i hippocampus, som är viktig för vår förmåga att minnas och som man därför måste

Ovan: Natalja

Avalani arbetar
med tunna skivor av hjärnvävnad.
Till höger: Merab Kokaia hoppas kunna hjälpa de patienter
som inte får lindring av dagens
epilepsimedicin.

vara försiktig med, förklarar Merab Kokaia.
För de patienter som inte hjälps av vare
sig mediciner eller operationer behövs nya
alternativ. Det är dessa som lundaforskarna
arbetar med enligt sina tre forskningsvägar:
genterapi, celltransplantationer och så kal�lad optogenetik, att föra ljus in i hjärnan.
Genterapi innebär att man förser ofarliga

Epilepsi
Epilepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som yttrar sig i form av plötsliga
krampanfall och innebär en ökad risk för plötsliga dödsfall. Det finns 60.000
personer med epilepsi i Sverige och omkring 50 miljoner epilepsipatienter i
hela världen.
Medicineringen mot epilepsi måste tas hela livet och kan ha biverkningar
som illamående och dåsighet. Så mycket som 30–40 procent av patienterna får
dock ingen hjälp av medicinerna. Det enda som då återstår idag är en eventuell operation.
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t

ett laboratorieglas ligger en liten rosavit, strimmig vävnadsklump och simmar. Det är en bortopererad bit av en
hjärna, vars celler fortfarande lever.
Natalja Avalani snittar försiktigt upp en annan vävnadsbit och förvandlar den till tunna
skivor. Skivorna för hon sedan över till skålar med näringslösning.
– Den här hjärnvävnaden fick vi idag från
Köpenhamn. Den kommer från en patient
som mycket svår epilepsi, där medicinering
inte hjälpte. Den enda möjliga behandlingen
var att operera bort den bit av hjärnan där
kramperna satt, förklarar lundagruppens ledare professor Merab Kokaia.
Genom ett samarbete med neurokirurger i Lund och Köpenhamn får gruppen tillgång till sådan bortopererad vävnad. Dessa
små klumpar med levande celler är guld
värda för forskarna. De kan till exempel användas för att undersöka vad som händer
om man tillför vissa signalämnen eller nervcellsstärkande ämnen. Forskarna kan också
se hur den sjuka hjärnvävnaden ser ut in i
minsta detalj.
– I den här delen av provet kan vi se ett
blodkärl, och här är ärrbildning som orsakats av alla kramper patienten råkat ut för.
Vi kan också se att den sjuka hjärnan har fler
celler än normalt av vissa typer och färre av
andra, visar forskaren My Andersson.

t

virus med gener för olika ämnen som den
epilepsisjuka hjärnan anses ha för lite av. Sedan virusen placerats in på rätt ställe i hjärnan söker de sig in i nervcellerna, som med
hjälp av sina nya gener börjar tillverka de
nyttiga ämnena. Behandlingsprincipen testas redan på patienter med Parkinsons, och
försök på patienter med epilepsi lär kunna
göras redan om några år.
Även försöken med celltransplantationer går ut på att få hjärnan att tillverka ämnen som får den att sluta överreagera och
skapa kramper. Transplantaten skulle kunna
komma från patientens egen hud, vars celler
behandlats med olika komplicerade metoder för att omvandlas till något som liknar
stamceller eller nervceller. Den här tekniken
ligger längre framåt i tiden, eftersom flera
frågor återstår.
– I all stamcellsforskning gäller det att se
till att stamcellerna inte kan förvandla sig till
cancerceller. De ska ju visserligen ha förmågan att dela sig, men inte på vilket sätt som
helst. Och om vi i stället försöker åstadkomma nervceller, så är frågan hur nervcellslika
de nya cellerna verkligen blir. Anpassar de
sig till sin nya plats i hjärnan och bildar förbindelser med cellerna i sin omgivning? undrar Merab Kokaia.
Hur det går för de transplanterade cel-

lerna kan undersökas enligt lundagruppens
tredje och mest futuristiska forskningsväg,
”optogenetik”. Ordet syftar på att ett op-

tiskt (ljuskänsligt) protein på genteknisk väg
förts in i nervcellerna. När cellerna blir belysta reagerar de på ett sätt som gör att man
kan se hur de fungerar. Och inte bara det,
man kanske också kan styra dem.
– Med ljusets hjälp skulle man kunna
dämpa överaktiva celler eller aktivera bromsande celler med millisekund-precision.
Idealet vore ett system som kan uppfånga
signaler OM att en kramp är på väg, och
sedan använda ljus till att stoppa krampen
innan den satt i gång, säger Merab Kokaia.
Ett sådant system skulle bestå av flera
delar. Förutom nervceller som gjorts känsliga för ljus behövs en ljuskälla, en sensor
som kan uppfånga förstadiet till en kramp
samt en batterienhet utanpå huvudet. Ljuskällan kan bestå av en liten laser kopplad
till en tunn optisk fiber eller en LED-lampa
i miniatyrformat kopplad till en tunn nanotråd. Det hela skulle bli en sorts pacemaker
för hjärnan, fast byggd på ljus i stället för
elektricitet.
Hjärn-pacemakern är en vision vars ge-

nomförande lär dröja ganska länge. I mindre
avancerade sammanhang går däremot optogenetiken snabbt framåt. Tekniken kom
så sent som 2005 och sprider sig snabbt till
forskargrupper i hela världen.
En av fördelarna med optogenetiken är
att den är så specifik. Celler i hjärnan kan
ju aktiveras också med elektroder, men en
elektrod påverkar alla celler i sin närhet,

medan ljus från en optisk fiber bara påverkar
de celler som har det ljuskänsliga proteinet.
– Eftersom proteinet kommer från en
bakterie blir säkerhetskontrollen extra hård
om metoden ska användas på människor.
Därför bygger den optogenetiska forskningen idag på djurförsök och cellodlingar.
Men det är en intressant metod med stora
möjligheter, menar Merab Kokaia. Han deltar bland annat i ett stort EU-projekt som
undersöker nya vägar att behandla epilepsi.
text & foto: INGEL A BJÖRCK

Epilepsicentrum
Epilepsicentrum är ett nätverk som
nyligen startats i Lund, det enda i
sitt slag i landet. Centret ska knyta
samman forskare från olika områden: neurologer, neurokirurger,
patologer, neuropsykologer, nanoforskare med flera. Tanken är bl.a.
att man tillsammans ska diskutera
vad som återstår innan försök med
nya behandlingsmetoder kan göras
på patienter, och sedan genomföra
sådana kliniska studier.
Ledare för Epilepsicentrum är
Merab Kokaia. Centret hör hemma
under Institutionen för kliniska
vetenskaper i Lund och kommer så
småningom att få en egen webbsida.

My Andersson arbetar med
optogenetisk teknik, där man
använder ljus för att under
söka och styra nervceller.
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folk.

Till vardags delar han ut post och
hjälper till i vaktmästeriet på Medicinska fakulteten i Malmö. Men en
guldmedalj från Special Olympics
är bara en sak som vittnar om att
Henrik Lundberg är en person med
många talanger.

Henrik Lundberg är inte bara postutdelare på CRC, han är olympisk guldmedaljör i pingis också.

Han överraskade kollegorna
med en OS-medalj i pingis
En dag när Henrik Lundberg kom till sitt
jobb på Clinical Research Centre hade han
ett blänkande föremål med sig. Att han var
olympisk guldmedaljör i pingis var inget
hans kollegor hade en aning om.
– För dem var jag nog mest killen som
delade ut posten, så de blev nog lite förvånade. Efter hand blev de nog mer imponerade, säger Henrik Lundberg.
Det var för tre år sedan som den nu trettiotvåårige Henrik Lundberg började arbeta
på CRC i Malmö. Då hade sysslorna på det
tidigare arbetet vid Malmö stadshus blivit
för enkelspåriga och Henrik behövde mer
stimulans och nya utmaningar. Ändå var det
inte enkelt att byta arbetsplats.
– Till en början trivdes jag inte alls. Jag saknade mina kompisar och det tog ett tag för
mig innan jag fann mig tillrätta, säger han.
På CRC blev Henrik snabbt en uppskat-

tad medarbetare. Kollegorna beskriver honom som en glad person som ständigt har
nära till skratt. Hans många arbetssysslor,
däribland att dela ut post och hjälpa till i
vaktmästeriet, har gjort honom till en person som de flesta anställda på CRC känner.
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Efter att kollegorna fått reda på att Henrik var olympisk guldmedaljör, började han
få frågor om han inte skulle ställa upp i fler
olympiska spel.
– Då visste jag inte. Jag hade gjort det där
en gång och det räckte för mig, säger han.
Men så en dag i december förra året

meddelade han att han skulle åka till
Pyeongchang i Sydkorea, för att ännu en
gång delta i Special Olympics. Men den här
gången skulle han inte tävla i pingis.
– Det blev innebandy istället. Jag tränar
olika sporter flera dagar i veckan så jag slutade med pingisen för att ha tid till att sköta hushållssysslor som tvätten, säger Henrik
och skrattar.
Väl i Sydkorea blev det en succé. Under
en match där lagets ordinarie målvakt blev
skadad hoppade utespelaren Henrik in i mål.
– Vi vann med 1-0 och för mig gick det
så bra att jag fick supportrar bland den sydkoreanska publiken.
Henrik och det svenska laget slutade till
slut på en fjärde plats och även om de inte
gick hela vägen är det upplevelse som Henrik bär med sig.

– Sydkorea var riktigt häftigt. Jag hade
aldrig varit där och det var kul att se hur man
lever och har det där.
För Henrik finns det just nu inga planer
att delta i ännu ett Special Olympics. Istället
är det andra saker han fokuserar på.
– Jag har en treårig systerson, Simon,
som jag brukar leka med. Annars är det
mycket jobb, kompisar och fotboll.
På frågan om han även är duktig på att
spela fotboll, svarar han leende:
– Jag är faktiskt ganska bra. Inte lika bra
som Zlatan… Inte än i alla fall!
Text & foto: Fredrik Bröndum

henrik Lundberg
Gör: Jobbar i vaktmästeriet på CRC

i Malmö
Bor: Husie i Malmö
Gillar: Sport, umgås med vänner,

bio och husmanskost
Ogillar: Sill, rotmos och städning
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Vissa har mer i sparbössan än
andra… En växande andel har inga
tillgångar alls; spargrisen är sönder
slagen och tömd för länge sedan.
ill: nlshop/shutterstock

Den nya ojämlikheten
del 2

Hur mycket ojämlikhet tål vi? Blir vi sjuka av inkomstskillnader?
Eller är det kanske så att vi tolererar fattigdom – bara vi slipper ha
den i vår omedelbara närhet?
Bilden är motsägelsefull. De flesta svenskar är beredda att
betala mer skatt för att slå vakt om välfärden. Samtidigt röstar
allt fler ”med plånboken”.
I del två av LUMs serie ”Den nya ojämlikheten” möter vi forskare som ser ojämlikheten och den ständiga tillväxten både som
ett hot och som en del av lösningen på framtidens problem.
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Den nya ojämlikheten

Blir vi sjuka av avundsjuka?
Sverige är fortfarande ett av världens mest jämlika länder. Vi är friska
och lever länge. Fast det finns ett
viktigt undantag, nämligen de med
lägst inkomster.
– Sambandet är starkt mellan
fattigdom och dålig hälsa. Däremot
har vi inga bevis för att människor
blir sjuka av inkomstskillnader i sig,
säger nationalekonomen Therese
Nilsson.

För att säkert kunna säga något om de

här sambanden måste man ner på individ
nivå, menar hon och forskarkollegan Andreas Bergh (se även artikel sidan 29). I boken
”Blir vi sjuka av inkomstskillnader?”, som kom
i höstas, utvecklar de sina tankar.
Än finns bara ett ganska litet individbaserat material att utgå ifrån, men lundaforskarna drar ändå slutsaten att inkomstnivå speLUM nr 5 | 2013

lar roll för hur människor mår på så vis att
fattigdom är starkt kopplad till ohälsa. De
individdata som finns idag visar dock inga
entydiga samband mellan ohälsa och ökade
inkomstklyftor.
Det är dock skillnad på hur friska eller

sjuka människor är utifrån objektiva mått
(blodtryck, livslängd etc.) och på hur de känner sig. I USA har man konstaterat ett samband mellan växande inkomstskillnader och
hur friska eller sjuka människor känner sig.
– Inkomstklyftorna är större i USA än i
Europa och det skulle kunna förklara varför
amerikanerna känner sig stressade och sjuka
av ojämlikheten i samhället. En annan förklaring är att ojämlikheten leder till kriminalitet
och våld och att mindre tillit i samhället påverkar den självupplevda hälsan.
Den nya superrika ekonomiska och politiska eliten i USA är en annan tänkbar förklaring
till att majoriten amerikaner, som ju inte tillhör

t

Med globaliseringen följer ökade inkomstklyftor även i de rika länderna – det gäller
inte minst Sverige. Samtidigt gynnas tillväxten och globalt sett förbättras hälsan när
människor lyfts ur fattigdom. Ojämlikheten
är del av en utvecklingstrend, som leder till
ökat välstånd för flertalet – det är en slutsats
som Therese Nilsson drar, i likhet med många
andra ekonomer.
2010 utmanades dock den här beskrivningen av epidemiologerna Wilkinson och
Pickett och deras bok ”Jämlikhetsanden”. Studien som fick stort genomslag visar att ojämlikhet går ut över hälsa och välbefinnande på
flera sätt och att både människor och ekonomi
blomstrar mer om inkomstklyftorna är små.
Therese Nilsson ifrågasätter inte ”Jämlikhetsandens” siffror, men däremot forskningsmetoderna.
– Författarna använder aggregerade genomsnittsdata för att dra slutsatser om kopplingen ojämlikhet och folkhälsa, och det leder
fel, hävdar hon.

Nationalekonomen Therese Nilsson har tillsammans med Andreas Bergh
skrivit boken ”Blir vi sjuka
av inkomstskillnader?”.
foto: britta collberg

”Och blir vi hela tiden
påminda om de mycket rikas
konsumtionsvanor, så kan
det kanske få betydelse för
hur lyckade och välmående vi
själva känner oss.”
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eliten, känner sig sjuka. De är rädda att eliten inte fattar beslut som gynnar alla, och
att den ser mest till sina egna intressen.
Är det amerikanska mönstret något
som vi kommer att se också i Sverige och
övriga Europa om inkomstklyftorna fortsätter att växa? Det vet ingen. Men något som har betydelse – och som forskare
intresserar sig för allt mer – är vilka som
människor jämför sig med.
– De ökade inkomstskillnaderna i Europa beror på att de allra rikaste procenten dragit ifrån väldigt, inte på att medelklassen blivit fattigare. Om man jämför sig
med dessa mycket rika, så kan det kanske
gå ut över den självupplevda hälsan, funderar Therese Nilsson.
Hon berättar i sammanhanget om

en liten hobby som hon har. Hon samlar på löpsedlar, genom att fotografera
av rubriker typ ”De köpte dyraste villan
i Lund” och ”De köpte lyxbilar i Lund”.
– Löpsedlarna visar att människor jämför sig med andra – tidningarna skulle ju
inte sälja lösnummer om vi inte var nyfikna
på att veta vem som köpte den där bilen
eller villan. Och blir vi hela tiden påminda
om de mycket rikas konsumtionsvanor, så
kan det kanske få betydelse för hur lyckade
och välmående vi själva känner oss.
Vad kan man då göra åt den växande
ojämlikheten – och ska man göra något?
– Våra studier ger stöd för satsningar på
de sämst ställda. Kan man höja inkomst
erna t.ex. genom bättre barnbidrag så får
det stora effekter på folkhälsan och innebär en ren samhällsekonomisk vinst, säger
Therese Nilsson.
Men de rikaste två procenten – bör de
beskattas hårdare? Enligt ”Jämlikhetsanden” ja, men Therese Nilsson ger inga sådana råd.
– Det är en värderingsfråga, en fråga för
väljarna och politikerna. Vi lever i ett demokratiskt samhälle och kan förstås rösta
fram partier som beskattar de rikaste ännu
mer, men vilka konsekvenser det skulle få
är svårt att säga. Satsningar på de sämst
ställda kräver ju dock att det finns resurser
och dessa måste komma någonstans ifrån.
BRITTA COLLBERG
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Allt fler röstar
med plånboken
Dagens arbetsmarknad är uppdelad
i de som har jobb och de som är arbetslösa eller har otrygga, tillfälliga
anställningar – insiders och out
siders. Det har skapat en skiljelinje
som går på tvärs mot klass. Den
stora majoriteten insiders har i de
senaste valen röstat allt mer ”med
plånboken” vilket drabbat partier
som vill utjämna inkomstskillnaderna, t.ex. Socialdemokraterna.
”Vi lever i ett demokratiskt samhälle och
kan förstås rösta fram partier som beskattar de rikaste ännu mer” säger nationalekonomen Therese Nilsson i intervjun här intill.
Men det är lättare sagt än gjort att få inte
bara de rikaste utan över huvud taget dem
som tjänar på dagens jobbskatteavdrag, att
rösta på partier som vill omfördela till de
svagaste i samhället. Det visar statsvetaren
Johannes Lindvalls forskning.
Med 1990-talskrisen fick Sverige en arbetslöshet med procentsatser på hög europeisk nivå efter decennier av stabilt låga
siffror.
Den nya situationen förändrade villkoren

både på arbetsmarkaden och för partipolitiken. Nya grupperingar och lojaliteter blev
viktigare och traditionella klassuppdelningar spelade mindre roll. Och detta har blivit
ett dilemma särskilt för Socialdemokraterna, säger Johannes Lindvall.
– Tidigare hade de ett brett stöd bland
både outsiders och stora grupper insiders,
framför allt låg- och medelinkomsttagare.
I de senaste valen har Socialdemokraterna
tappat bland insiders, som ju fått högre inkomst efter skatt under den borgerliga regeringen.
Under Socialdemokraternas glanstid
kombinerades hög arbetslöshetskassa med

Statsvetaren Johannes Lindvall menar att det
är svårt att få dem som tjänar på dagens system att rösta på partier som vill omfördela
välståndet.

en aktiv arbetsmarknadspolitik. På 90-talet
kom den aktiva arbetsmarknadspolitiken i
vanrykte, eftersom insatserna allt mer sällan ledde till riktiga jobb. Socialdemokraterna drog därför ner på arbetsmarknadsutbildningar och beredskapsjobb, men behöll
en ganska generös a-kassa. När så de borgerliga kom till makten höll de fast vid den
passiva arbetsmarknadspolitiken men sänkte ersättningsnivån i a-kassan från 80 till 65
procent efter ett års arbetslöshet.
– Från att ha varit ledande hamnade Sverige efter flera andra europeiska länder när
det gäller satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man kan också säga att akassan håller på att bli ett system för grundtrygghet, inte en egentlig socialförsäkring
med inkomstrelaterade ersättningar. De
som har arbete har fått mer pengar sedan
90-talet medan a-kassan gröpts ur.
I valen 2006 och 2010 blev Socialdemokra-

ternas dilemma tydligt. Partiet är idag i högsta grad medvetet om problematiken och
aktar sig för utspel som kan stöta bort insiders. Men hur ska man lyckas locka tillbaka
de väljare man förlorat?
Om krisen fortsätter i Europa kan det
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gynna Socialdemokraterna, eftersom klyftan mellan insiders och outsiders minskar om
allt fler insiders känner sig ekonomiskt otrygga, menar Johannes Lindvall. Men Socialdemokraterna kan också satsa på sin gamla paradgren – nämligen att bygga nya allianser
för att bredda väljarstödet, fortsätter han.
Under 1900-talet lyckades Socialdemokraterna bygga nya allianser med olika
grupper i samhället och på det viset få brett
stöd för sin politik. På 30-talet samarbetade man med Bondeförbundet, på 1950-talet genomförde man pensionsreformen ATP
som gjorde Socialdemokraterna till ett parti
också för medelklassen. Socialdemokraternas många år i regeringsställning utmärktes
också av samförstånd och avtal med arbetsmarknadens parter, en typ av lösningar som
emellertid blivit ovanliga på senare år.
– Sverige skiljer sig från andra länder som
för övrigt liknar oss, när det gäller uppgörelser med arbetsmarknadens parter. I
dag har flera andra länder mer av samförståndslösningar än vi. Jag tror det beror på
blockpolitiken att Sverige brutit med den
samförståndstradition man tidigare haft,
sammanfattar Johannes Lindvall.
BRITTA COLLBERG

Stark uppslutning
runt välfärden
Det finns en stark uppslutning
runt dagens välfärdssystem hos en
majoritet av svenskarna. De flesta är
beredda att betala högre skatt för
att slå vakt om kvaliteten i vård, omsorg och skola. Färre än på länge tror
att det fuskas eller att bidrag går
till personer som inte behöver det.
Medel-Svensson har alltså tillit till
socialförsäkringssystemet. Det gäller
dock inte de grupper som är mest
beroende av stöd; bland arbetare
och personer med försörjningsproblem har tilliten till socialförsäkringssystemet minskat betydligt.
Data hämtade ur Välfärdsstatsundersökningarna, redovisade i Vägar till välfärd. Stefan Svallfors. Red: Swärd, Edebalk, Wadensjö. Liber förlag 2013.
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Vilka är de viktigaste
konsekvenserna av den växande
ojämlikheten i samhället?
Juan Merlo, professor i folkhälsovetenskap:
– Att ekonomi och
hälsa hör ihop vet
man sen länge. Fattiga människor dör
i större utsträckning och de återhämtar sig inte lika
bra efter sjukdom. Det hänger delvis
ihop med sämre tillgång till sjukvård
men också sämre arbetsvillkor. Lågavlönade har ofta sämre möjlighet att
styra över sin tillvaro vilket i sin tur
leder till ohälsa.
– I Sverige är visserligen skillnaderna i hälsa mellan fattiga och rika
mindre än i andra länder, vi har ju
länge varit ett mer jämlikt land.
– Därför tycker jag att det är viktigt att vi stannar upp och reflekterar
över vad vi har idag och vad det innebär att vi får ett mer ojämlikt samhälle. Det finns ett direkt samband
mellan ökad ojämlikhet och mer våld
vilket i sin tur leder till ökad ohälsa.
– Jag tror också att stora ojämlikheter skapar otillfredsställelse och det
minskar tilliten till samhället.

Christopher
Edling, professor
i sociologi:
– Ojämlikhet
behöver ju inte
bara vara ondo. Så
länge det går att
röra sig uppåt inom
en ojämlik struktur så kan den också
sporra och vara en drivkraft för människor. Men det finns en överhängande
risk för att ökande ojämlikhet sprider
sig också till andra områden än det
ekonomiska. Allra farligast är det om

den spiller över från en generation
till nästa och skapar ett samhälle där
barn och unga ges helt olika förutsättningar, eller att samhället minskar
sina ambitioner att ge alla lika möjligheter till en god start i livet.
– Det finns forskning som visar att
människor är lyckligare i ett jämlikt
samhälle. Och det gäller både rik som
fattig. Kanske är det extra problematiskt med ökande ojämlikhet för oss
svenskar som av tradition värderar
jämlikhet högt?

Anna Meeuwisse,
professor i socialt
arbete:
– Förutom att det
för med sig allvarliga konsekvenser på
individnivå så kan
det förorsaka negativa spiraler som
påverkar hela samhället – misstro,
kriminalitet, social och politisk oro.
– Ett hårdare samhällsklimat med
social utslagning innebär en ökad
belastning på samhällets trygghetssystem. De offentliga lösningarna är
dessutom inte längre självklara utan
en del av ansvaret vältras över på
frivilligorganisationer och anhöriga.
– Detta skapar nya problem
eftersom många frivilligorganisationer inte har den kapacitet som
efterfrågas. De uppfattar sig mer som
ett komplement än som en ersättare
till den offentliga välfärden. En del
ser sig snarare som ”vakthundar” för
grupper som själva har svårt att göra
sina röster hörda och tycker att det är
svårt att upprätthålla sitt oberoende
och samtidigt bedriva social service på
uppdrag av kommunerna.
Ulrik a Oredsson
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– Västvärldens ekonomi
behöver stagnera
Ständig tillväxt och ökade inkomstklyftor följer ingen naturlag – vi kan
och bör bryta den här utvecklingen,
säger socialforskaren Max Koch.
– Jordens resurser är ändliga.
Västvärldens ekonomi behöver därför stagnera för att utvecklingsländerna, där de stora behoven finns,
ska kunna växa. Vi skulle själva
samtidigt få mer tid för varandra,
för barn och barnbarn – och kanske
bli lyckligare.
Max Koch är professor i socialt arbete och
forskar om hållbarhet – både social, ekonomisk och ekologisk. Allt mer forskning dömer ut dagens ekonomiska tillväxtmodell

Max Koch menar att västvärlden bör ta ett
steg tillbaka och låta u-länderna växa.

frestar också på människor, fortsätter Max
Koch. I förra LUM beskrev han vår tids nya
klassamhälle, med en liten superrik transnationell kapitalistklass, en relativt stor med-

”Vi kan rädda både välfärden och miljön med
mindre arbetsinsats än idag om vi bromsar
den galopperande konsumtionen, fryser
tillväxten och delar på jobben”
– den är inte hållbar i någon bemärkelse,
säger han.
– Ingen har exempelvis kunnat visa att
man kan öka tillväxten utan att samtidigt
tära på jordens naturtillgångar som är ändliga. Ökad BNP är tvärtom starkt kopplad till
miljöförstöring och höjda koldioxidutsläpp.
Slutsatsen är att vi måste bromsa tillväxten
om vi ska klara klimatproblemen, vilket inte
betyder att exempelvis digitala sektorer inte
får växa. Det är skillnad på ”utveckling” och
”tillväxt”.
Dagens dominerande tillväxtmodell
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elklass, där allt fler har osäkra visstids-, säsongs- och projektanställningar, samt en
växande grupp outsiders som aldrig kommer in på arbetsmarknaden.
– Vi har sett det i USA och ser det alltmer
i Europa. Konkurrensen hårdnar och tempot ökar. Människor har kanske mer pengar än förr, men är stressade och otrygga.
Det är svårt att hålla ihop en familj, säger
Max Koch.
Forskare inom allt från socialpolitik och
ekonomi till filosofi och psykologi försöker
i dag definiera välfärd bortom det vi kallar

ekonomisk tillväxt. Tillväxtens rat race, som
Max Koch kallar det, är också nära kopplat
till ökad privatisering och en krympande offentlig välfärd. Men vi behöver inte bli offer
för utvecklingen, vi har ett val, hävdar han.
– Den europeiska sociala välfärdsmodellen är under stark press idag. Vi ska komma ihåg att den är resultatet av en politisk
och social kamp och av kompromisser mellan parter. Vill vi behålla den måste vi alltså försvara den, mobilisera politisk vilja och
bjuda motstånd.
En sådan kursändring kräver ökat fack-

ligt samarbete över nationsgränser för att
matcha den transnationella kapitalistklassen som ju opererar globalt. Dessutom fordras ett mer demokratiskt EU och att politikerna söker allianser och samförstånd,
sammanfattar Max Koch. Ett resonemang
som kan jämföras med statsvetaren Johannes Lindvalls analys av socialdemokratins
svårighet att samla väljare (se artikel på sid.
26).
– Det är en tuff utmaning – jag är glad
att jag inte är politiker, erkänner Max Koch.
Men bara på det viset går det att skapa legitimitet för en politik som slår vakt om annat
än ekonomiska värden, menar han alltså.
– Vi kan rädda både välfärden och miljön med mindre arbetsinsats än idag om vi
bromsar den galopperande konsumtionen,
fryser tillväxten och delar på jobben. Det
förutsätter dock att vi godtar att miljöfrågor
också är sociala frågor, med sociala konsekvenser. Och att vi hittar strategier för att
diskutera ojämlikhet med koppling till miljön, på global såväl som lokal nivå.
text & foto: BRITTA COLLBERG
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globalt perspektiv. Han menar dock att det
är det nationella som oftast präglar människors bild av verkligheten.
– Sverige har en kulturell tradition av relativ jämlikhet och det är utmanande för
oss att se tiggare sitta och frysa på gatorna.
Samtidigt drar vi oss inte för att köpa billiga
t-shirts och digitalkameror från utvecklingsländerna där arbetarna tjänar en bråkdel av
en svensk industriarbetarlön.
ill: nlshop/shutterstock

Lite tillspetsat skulle man kunna säga att

– Vi behöver tillväxt
för att klara välfärden
Nationalekonomen Andreas Bergh
är skeptisk till socialforskaren Max
Kochs vision om ett stagnerande
Europa. Varje ny generation vill ha
mer än den tidigare, menar han.
– Det finns inget som pekar på
att Europa skulle stagnera. Det är
heller inte önskvärt – vi behöver
tillväxt för att klara välfärden, anser
han.
Historien visar att varje ny generation höjer
ribban för sin levnadsstandard, menar Andreas Bergh. Man tar för givet det som tidigare generationer uppnått. Man är nyfiken,
vill utforska världen, uppfinna nya saker och
ha mer. På gott och ont.
– Mina barn kommer exempelvis säkert
att vilja ha mer bensinsnåla bilar än vi har i
dag, gå i skola längre än vi gjort och kanske
LUM nr 5 | 2013

ha tio datorer istället för en… Människor i
framtiden kommer att vilja ha medicin mot
alla möjliga åkommor, kanske skönhetsoperera sig på sätt som vi tycker är onödigt…
Det är svårt att fatta hur fort utvecklingen går och hur konsumtionsmönstren förändras.
– Ända in på 1900-talet förekom barnarbete i Malmö. I dag är vi så gynnade att vi
kan efterfråga andra saker än mat och tak
över huvudet. Och i vissa avseenden lever vi
faktiskt redan så som Max Koch tycker att
vi borde – dvs. vi lägger mer tid på att umgås med varandra, mindre tid på arbete….

vi godtar ojämlikhet, bara vi slipper se den
i vårt eget grannskap och i vårt eget lands
jämlikhetsstatistik.
Generellt behöver vi i Sverige diskutera
mer ingående vad vi menar med ojämlikhet
och jämlikhet, anser Andreas Bergh. Själv
är han beredd att acceptera en relativt stor
inkomstspridning – det viktiga är att människor har hyfsat jämlika chanser att förverkliga sina drömmar och livsmål.
Han anser också att ekonomisk stagnation vore av ondo och att tillväxt behövs, för
att dra in mer skatt till att finansiera skola,
sjukvård och inte minst omsorg för den åldrande befolkningen i Europa.
Men ökad tillväxt betyder inte nödvän-

digtvis ökad konsumtion av materiella ting,
säger han.
– I dag är exempelvis datorer billigt, medan tjänster är dyra. Vi har ett överflöd av
prylar, stor arbetslöshet och efterfrågan på
tjänster. I det läget vore en lösning att höja
skatten på varor och sänka skatten på arbete. Jag tycker politikerna ska överväga det.
text & foto: BRITTA COLLBERG

Men hur gör vi med den galopperande

konsumtionen? Och detta att vi kanske blir
olyckliga och stressade av ett väldigt ojämlikt samhälle?
Andreas Bergh har liksom Max Koch ett

Nationalekonomen Andreas Bergh tror inte
på ett stagnerande Europa.
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forskning.

Gigantisk databas lagrar fakta
om all världens demokratier
statsvetenskap. Runt om i världen

sitter tusentals experter och matar
in uppgifter om sina hemländer i en
gigantisk demokratidatabas. Snart
är tre fjärdedelar av jordens länder
kartlagda.
– I stunder av storhetsvansinne
brukar jag jämföra databasen med
partikelacceleratorn CERN. Den
kommer att bli ett lika viktigt arbetsredskap för oss statsvetare som
CERN är för fysiker.
Det säger Jan Teorell som är en
av dem som leder arbetet.
Varje år läggs det ungefär 13 miljarder dollar på att främja demokrati på olika håll i
världen. Men vilken effekt satsningarna har
vet man egentligen väldigt lite om. Därför
startade amerikanska och svenska forskare
för snart tre år sedan projektet Varieties of
Democracy med det högt uppsatta målet
att kunna leverera kompletta uppgifter om
hur det står till med demokratin i världens
alla länder.
– Att projektet har forskare från flera olika länder anses vara viktigt för legitimiteten, berättar statsvetarprofessor Jan Teorell.
En demokratidatabas som enbart är amerikansk ses med misstänksamhet i vissa länder och kan därför bli svår att hänvisa till
om man vill framföra kritik av andra stater.
Men det stora problemet med de de-

mokratidatabaser som finns idag är inte vem
som är avsändare utan att de, enligt Jan Teorell, inte är särskilt användbara. De har ett
alltför ensidigt fokus på själva valprocessen.
– Om en biståndsorganisation arbetar
med att stärka exempelvis kvinnor i civilsamhället så är dagens databaser inte till
mycket hjälp i utvärderingen i deras arbete,
säger han.
30

För att den nya databasen ska få en så
bred användning som möjligt matas närmare 300 olika mått på demokrati in. Dessutom innehåller den inte bara uppgifter om
dagsläget utan också om hur utvecklingen
sett ut under hela 1900-talet. Därmed kommer man kunna hämta ut data om historiska
länder som till exempel Sovjetunionen. Om
länderna tillkommit under 1900-talet, vilket
är fallet för många stater i tredje världen, så
blir de kartlagda även under den tiden då
de inte var statsbildningar. Vitsen med detta
är förstås att det ska gå att se förändringar
över tid för att kunna dra bättre slutsatser
om utvecklingen.
Ambitionen är att minst 60 procent av de
experter som sitter och matar in uppgifter i
databasen själva ska bo i de länder som de
rapporterar om. Men i vissa fall, som i Nordkoreas, är det omöjligt att få någon hjälp
från insidan.
Närmare 4000 personer är involverade i
arbetet. Ett 20-tal länderexperter är knutna
till varje land, men i små fattiga eller slutna
länder får man enligt Teorell vara glad om
man får tag på ett par personer med de kunskaper som krävs för att svara på frågorna.

Demokratidatabasen utgår från
sju olika demokratiprinciper. Jan
Teorell är med
och leder arbetet.
foto: laura gangi
pond /shutterstock
och ulrika oredsson

Experterna får en låg ersättning som är
samma för alla, oavsett kostandsnivån i landet. Hur mycket tid de sedan lägger ner på
arbetet varierar från ett par timmar till en
hel vecka.
– För oss forskare blir givetvis databasen
ett viktigt verktyg, säger Jan Teorell, men
även för andra som exempelvis biståndsorganisationer och andra organisationer, journalister, lärare och vanliga medborgare.
Kommer man med hjälp av er databas
att kunna peka ut vilket länder som är
mest och minst demokratiska?
– I så fall blir det enligt minst sju olika
rangordningar, det vill säga lika många som
det finns övergripande demokratiprinciper.
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Vi tar inte ställning till vilket demokratiskt
system som är bäst eftersom det är en
normativ fråga.
Kan du göra en kortfattad, samlad
bedömning av hur läget ser ut för
demokratin i världen?
– Efter en uppåtgående trend under
tre decennier är demokratiutvecklingen
i världen just nu väldigt osäker. Utgången av den arabiska våren spelar förstås
en viktig roll för hur fortsättningen kommer att se ut. Att det går bra ekonomiskt
för ett odemokratiskt land som Kina är
förstås inte det bästa för utvecklingen.
Ett ekonomiskt bakslag i Kina hade varit bättre.
Samtidigt poängterar Jan Teorell att
demokratins fördelar inte handlar om huruvida den kan leverera ett ökat välstånd
eller inte. Han menar att det finns en tendens att man tillskriver det demokratiska
systemet felaktiga förhoppningar.
– Demokrati är något gott i sig eftersom den ger så många som möjligt en
chans att komma till tals.
Ulrik a Oredsson

Varieties of Democracy
Projektet är ett samarbetsprojekt med
bland andra University of Boston, University of Notre Dame och Göteborgs
universitet, där tidigare lundaforskaren Staffan I Lindberg sitter som
en av forskningsledarna. Det har en
budget på ca 120 miljoner kronor och
finansieras av bland andra de svenska,
norska och danska vetenskapsråden,
Europeiska kommissionen, UD, Danida, Kanadas motsvarighet till SIDA,
Göteborgs universitet, University of
Notre Dame med många flera.
Sammanlagt engagerar projektet
4.000 experter och forskare.
Databasen utgår från sju olika
demokratiprinciper: elektoral, liberal,
deliberativ, participatorisk, egalitär,
konsensusinriktad samt majoritetsstyrd demokrati.
Läs mer på www.v-dem.net
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Nu utvecklas en ny mobil teknik för sjukvård som ska rädda många barns liv i Malawi. foto: shutterstock

Mobilen ska rädda
barns liv i Malawi
informatik. Barnadödligheten i Ma-

Informatikprofessor
Sven Carlsson är ansvarig för forskningsgruppen
på EHL.

lawi är en av världens högsta. I ett
nytt EU-finansierat projekt kommer
forskare från Lund, Cork och Oxford
att utveckla ny mobil teknik som
ska hjälpa vårdpersonal i landet att
tidigare och mer effektivt upptäcka
och behandla allvarliga sjukdomar.
På Malawis landsbygd använder hjälporganisationernas vårdpersonal en sjukdomsmanual kallad IMCI som Världshälsoorganisationen, WHO, tagit fram för att ställa
diagnoser. Det är en gedigen produkt i tryckt
format med vägledande frågor och svar, men
otymplig och svår att använda i fältarbete.
– Vi kommer att använda en digital variant av IMCI för mobilen och utrusta vårdpersonal med smarta telefoner och lättare
mätinstrument. Det finns även tankar på att
använda lättare solpaneler att ladda mobilen med, säger Sven Carlsson, professor i informatik och ansvarig för forskningsgruppen
från Ekonomihögskolan.
I forskningsprojektet, som kommer vara
baserat i hälsokliniker utanför städerna i norra Malawi, kommer forskare från flera länder,
däribland England, Sverige, Norge och Malawi, samarbeta med hjälporganisationer på
plats. Sven Carlsson tycker att projektnamnet, Supporting LIFE (Supporting Low-cost
Intervention For disEase control), är väl valt.
– Med MCI i mobilen kan vi koppla mätinstrument till telefonen för att avläsa viktiga indikatorer som puls, kroppstemperatur
och andning m.m. På så sätt blir det lättare

för vårdpersonal att använda den mobila
manualen och ställa en korrekt diagnos. Det
är ett stöd som i förlängningen räddar liv.
Utöver bättre diagnoser kommer den
information som vårdpersonalen samlar in
via mobil teknik ge en bild av sjukdomarnas
geografi och göra det lättare att planera och
distribuera läkemedel samt identifiera eventuella epidemier i ett tidigt skede.
Projektmedlemmar från Supporting Life
ska träffas för ett uppstartsmöte i Lund den
18–19 juni. Från Institutionen för informatik vid Ekonomihögskolan kommer professor Sven Carlsson, doktor Bo Andersson,
docent Odd Steen, och doktoranden Nicklas Holmberg medverka i projektet.
henrik Kill ander

Supporting LIFE
Av 1000 levande födda barn i Malawi
dör 133 före sin femårsdag. Många
gånger är det i behandlingsbara sjukdomar som malaria och diarré. EUprojektet Supporting LIFE på EURO
3,7 miljoner har siktet inställt på FN:s
mål om att minska barnadödligheten
med två tredjedelar fram till 2015.
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Förstörd natur och protester mot den förstörda naturen i Yuvarlakcay i Turkiet. foto: mine islar

Lokalsamhället protesterar
när turkiska staten ”leasar” ut floder
hållbarhetsforskning. ”Staten
sålde oss på 49 år”.
Det sa en av de bönder som
doktoranden Mine Islar intervjuat
i Turkiet. Hennes nyligen färdiga
avhandling handlar om de konflikter som uppstått när staten gett
privata företag rätten till vattnet i
flera turkiska floder.

– Floderna är ”leasade” till företagen på
49 år. Men att rätten är tidsbegränsad hjälper ju inte lokalbefolkningen – skogspartier kring kraftverken är redan kalhuggna,
fisket i floderna påverkat och möjligheterna att använda vattnet har minskat, säger
Mine Islar.
Hon tillhör LUs Linnémiljö LUCID (se

faktaruta), vars första tre doktorander disputerat nu under våren. Alla är inriktade
på hållbarhet och miljö, men från olika utgångspunkter.
Mine Islar är statsvetare i grunden, och
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är det framför allt bristen på medbestämmande som gjort människor upprörda. Ingen hade talat med dem, och så en dag var
bara grävskoporna där... säger Mine Islar.
Upprördheten har lett till flera lokala proteströrelser, som i sin tur gått samman i en
nationell rörelse. Demonstrationer har ägt
rum, byggprojekt har ockuperats – ofta av
grupper med många kvinnor och barn, som
är svårare att slänga ut – och politikerna i
Ankara har uppvaktats.
I takt med att världens befolkning ökar
Mine Islar har forskat om de konflikter som
uppstått när staten gett privata företag
rätten till vattnet i flera turkiska floder.
foto: ingela björck

har studerat relationerna mellan staten och
lokalsamhället när det gäller de nya kraftverksbyggena. Eller rättare sagt, bristen på
relationer.
– Även om naturen och jordbruket i de
berörda områdena påverkats kraftigt, så

och klimatet blir varmare, så håller vatten
på att bli ett allt vanligare konflikttema. Ofta
har det handlat om privatiseringar av städernas dricksvatten, som lett till höjda priser
och svårigheter för de fattigaste. Men flodernas rinnande vatten, där de traditionella
användarnas behov kolliderar med behoven
hos nya storjordbruk, industrier eller kraftverk, är också ett konfliktområde.
Vattenkraft är ju en hållbar energiform,
och som sådan i princip värd att uppmuntra.
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Mine Islar menar också att det i Turkiets
fall borde ha gått att jämka samman de
olika intressena.
– Det var bara ingen beslutsfattare som
tänkte på detta i tid. Om man undersökt
lokalbefolkningens behov och gjort analyser av byggenas miljökonsekvenser, så
hade man nog kunnat komma fram till acceptabla kompromisser, säger hon.
Mine Islar har ett akademiskt EU-pro-

jekt att arbeta med i höst, men ska sedan
bestämma sig för om hon vill stanna kvar
i universitetsvärlden eller inte. Om inte, så
skulle hon gärna på något sätt vilja bidra
till att minska konflikterna och förbättra
kommunikationen i känsliga sociala frågor
och miljöfrågor.
– Det behövs människor som kan tala
med både bybor, företagsfolk och tjänstemän. Dessa talar idag olika språk och behöver en ”tolk” som kan överbrygga klyftorna, menar hon.
INGEL A BJÖRCK

LUCID
LUCID är namnet på en av Lunds
s.k. Linnémiljöer från 2008: ”Lund
University Centre of Excellence for
integration of social and natural
dimensions of sustainability”. Den
börjar nu ge avkastning i form av
avhandlingar. Tre av de doktorander som togs in 2009 blir färdiga
i vår och merparten av de andra i
höst eller nästa vår. Fem nya doktorander togs in 2011, och ytterligare
fem börjar i september.
Forskarna vid LUCID kommer
från fyra fakulteter och flera olika
ämnen. Bredden på forskningen är
därför stor. Bland doktorandernas
teman finns t.ex. jordbruksutvecklingen i Kamerun, den internationella politikens syn på klimatflyktingar, miljöfrågor och sociala
rörelser i Bolivia samt i-världens
historiska beroende av fossila
bränslen.
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Doktorander lär sig bli
både forskare och företagare
entreprenörskap. Många doktoran-

der har liten kunskap om möjligheterna att nyttiggöra sin forskning
genom kommersialisering. Genom
en ny doktorandkurs i entreprenörskap visas exempel på möjligheterna att kombinera akademiskt
arbete med företagande.
– Kombinationen kan vara en
mycket framgångsrik karriär för
många forskare, menar Hans Landström, professor i entreprenörskap
vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship.
Under våren har LU för första gången anordnat en fakultetsövergripande kurs i entreprenörskap för doktorander. Ett tjugotal
deltagare från olika fakulteter har lärt sig
hur man kan kommersialisera sin forskning
genom att starta företag eller genom samarbete med befintliga företag.
– Detta är ett sätt att göra nytta av den
forskning som kommer fram vid Lunds universitet, säger Hans Landström, som fick
uppdraget att starta kursen förra året.
Grundtanken är att visa doktorander att
det går att kombinera företagande med en
akademisk karriär.
– Genom att visa goda förebilder och ge
kunskaper om entreprenörskap vill vi stimulera doktoranderna att kombinera sin akademiska karriär med ett företagande. Alla
som doktorerar har inte möjlighet eller vilja
att fortsätta sin forskarkarriär och för dessa
vill vi öppna ögonen för andra karriärmöjligheter, säger han.
Kursen bestod av fem heldagarssemina-

rier utspridda under tre månader. Seminarierna varvade teoretiska pass och workshops med att deltagarna fick arbeta med
sina egna projekt under kvalificerad handledning från LUIS och Ideon Innovation. Under kursens sista dag presenterade de sina
affärsprojekt för externa entreprenörer och

Doktoranden Leila Etemadi och entreprenörskapsprofessorn Hans Landström.

rådgivare. De bedömdes och fick feedback
på hur de skulle utveckla sina affärsidéer vidare.
En av kursens deltagare var Leila Etemadi
som är doktorand vid Neuro-nano Research
Centre (NRC). Inför kursen var hon inte speciellt intresserad av entreprenörskap.
– Nyfikenhet var det som gjorde att jag
valde kursen. Men jag lärde mig mycket och
den utvecklades snabbt till en av mina favoritkurser, säger hon.
Hon menar att hon som forskare har fått
nya perspektiv på det egna arbetet.
– Jag fick ett nytt förhållningssätt till världen utanför labbet och ökad förståelse för
hur min forskning kan komma till användning, säger Leila Etemadi.
Trots goda omdömen har ändå kursen

haft färre deltagare än vad man hoppats på.
– Det är första gången som kursen har genomförts, LU är ett stort universitet och om
kursen fortsätter nästa läsår så hoppas vi att
den har blivit mer känd bland handledare och
doktorander, säger Hans Landström.
När kursen nu är avslutad ska den utvärderas och därefter tas beslut om den återkommer till nästa läsår.
– Vår förhoppning är att det blir en fortsättning. Kursen har fungerat väldigt bra
och jag tror att det finns ett stort behov för
doktorander att lära sig mer om entreprenörskap, säger Hans Landstöm.
Text & foto: Fredrik Bröndum
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Tvärprojekt kombinerar gammal och ny
kunskap för att skräddarsy läkemedel
tvärvetenskap. Det måste inte alltid

till nya substanser för att få fram
nya läkemedel. Istället kan man
använda befintliga på nya sätt och
se till att de når dit de ska verka,
exempelvis i tumörceller. Då kan
man samtidigt lättare skräddarsy
medicinerna så att de passar patienternas gen- och marköruttryck samt
sjukdomstyp.
Det menar Roland Andersson, professor i
kirurgi. Nyligen fick han anslag från Pufendorfinstitutet för att starta det tvärtvetenskapliga projektet ”Drug delivery and development (D3)” som involverar forskare
från fyra olika fakulteter. Tillsammans ska
de utveckla nya behandlingsstrategier, både
i hemmalab och i gemensamma, nystartade
lokaler på Medicon Village. I första skedet
siktar de på cancersjukdomar.
– Ta bukspottkörtelcancer som vi har

Kirurgiprofessor
Roland Andersson
leder det tvärtvetenskapliga projektet
”Drug delivery and
development (D3)”
som involverar forskare från fyra olika
fakulteter.

som pilotprojekt. Där har vi fått upp ögonen för att mer än hälften av patienterna
överdoseras, med onödiga biverkningar och
kostnader som följd, säger han.
Nyligen upptäckte Roland Andersson
och hans kollegor att denna patientgrupp

inte har den receptor som behövs för att
föra cellgiftet in i bukspottkörtelcancercellen. Han menar att vi blir alltmer varse att
de individuella variationerna är större än vi
trott.
Till saken hör också att det finns en upp-

Rådgivare skissar på utvecklingsmöjligheter för Medicon Village
tvärvetenskap. Roland Andersson
ingår i Medicon Villages rådgivande
nämnd, fram till nyligen kallad konceptrådet. Runt tjugo personer från akademi,
sjukvård och näringsliv ingår i forumet
som har i uppgift att på ett fritt men ändå
realistiskt sätt visionera om anläggningens utvecklingsmöjligheter. Ordförande
är Ursula Hultkvist-Bengtsson, vice vd
på Medicon Village. Idéerna bildar input
till Mats Paulssons stiftelses styrelse om
möjliga framtidskort för den unga life
science-byn.
På senare tid har det rådgivande organet processat och prioriterat femtio idéer
och kokat ner dem till ett halvdussin,
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varav förslaget om nytt sätt att skräddarsy läkemedel är ett. De nu prioriterade
förslagen handlar bland annat om:
• Kompetensförsörjning. Idag är kollen på den skånska kompetensen inom
life science ganska ringrostig. Företag
som vill expandera och företag som vill
etablera sig i regionen kan få kalla fötter
när frågan ”finns den personal som vi behöver?” inte besvaras. Ett ”Medicon Skills
Center” ska råda bot på problemet och se
till att behoven uppfylls. Sommarskolor,
vidareutbildningar och mentorsprogram
planeras. Under 2013 får satsningen stöd
från Europeiska Globaliseringsfonden.
• Fler life science-bolag. På Medicon

Village finns redan en inkubator för unga
life science-bolag, men nya idéer på hur
man kan skapa ännu fler bolag ur forskning och innovationer är på gång. Det
handlar exempelvis om nanoteknik för
medicinska ändamål.
• Mobil hälsa. Med mobiltelefoner och
annan teknik öppnas nya möjligheter att
tillvarata information som skapas av patienten själv. Exempelvis kan uppgifter om
blodtryck och puls skickas vidare för bedömning av läkare eller lagras i framtida
forskningssyfte. Samarbete mellan Mobile
Heights, Medicon Village och hälso- och
sjukvården.
Kristina Lindgärde
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sjö av potentiella, onkologiska substanser
som forskats fram, men som aldrig kommit till användning.
Tanken är alltså att göra en lyckad

kombination av befintliga och oanvända
preparat och ta hjälp av nya tekniker som
både kan ge information om den enskilda
patientens sjukdom och medge behandling som riktas mot den specifika åkomman. Även individuella förutsättningar
som att svara gynnsamt på behandling,
och med detta även minska onödiga biverkningar, ska beaktas.
Roland Anderssons förhoppning är
att initiativet kan bli ett sätt att samla den stora farmakologiska kompetens
som finns vid Lunds universitet. En annan att satsningen inte bara ska attrahera akademisk kompetens, utan även
läkemedelsföretag och investerare från i
första hand Sverige och Danmark. Förhandlingar med en kinesisk gruppering
av framför allt framstående farmakologiska universitet pågår också.
Enligt Roland Andersson ”dockar”

detta och mycket av det som händer vid
exempelvis Medicon Village in i framtida,
förväntade samhällsförändringar som i
sin tur förändrar sjukvårdens och patienters behov. När allt fler lever allt längre,
blir multisjuka, och i högre grad utvecklar cancer har vi inget annat val än att
utveckla smartare, billigare sätt att både
förbättra behandling och hålla kostnaderna nere.
– EU har i flera framtidsdokument
formulerat vad för slags vård vi behöver
från 2020. Där talas mycket om behovet av ”personalized medicine”, alltså riktad och skräddarsydd diagnostik och behandling, säger Roland Andersson.
Samtidigt krymper de stora läkemedelsföretagens interna forsknings- och
utvecklingsenheter i rask takt.
– Nu går de ut och shoppar goda idéer, tjänster och små biotech-företag istället, vilket torde öka interaktionsbehovet
mellan näringsliv, akademi och forskningsbolag.

Ett av de nya tvärvetenskapliga Pufendorfprojekten ska undersöka förhållandet mellan
människor och djur. foto: alexia khruscheva / shutterstock

Nya Pufendorf-projekt:

Djur, syn och ”digi-tillit”
tvärvetenskap. En bättre syn-

miljö, förhållandet mellan människor och djur, samt tillit och
identitet i den digitala världen.
Det är de tre områden som blivit
antagna som nya forskningsteman vid Pufendorfinstitutet.
För temat ”The Animal Turn” står m
 edieoch kommunikationsvetaren Tobias Linné tillsammans med litteraturvetaren
Amelie Björck, LU, och miljövetaren Helena Pedersen, Malmö högskola. Tobias
Linné och Helena Pedersen har tillsammans utvecklat en kurs i Critical Animal
Studies som fått pris av USAs största djurrättsorganisation, och Amelie Björck studerar hur förhållandet mellan apor och
människor skildrats i skönlitteraturen.
Några andra medlemmar i temagruppen är Erika Andersson Cederholm från
Campus Helsingborg, som har ett forskningsprojekt om hästgårdar, och professor em. i idéhistoria Gunnar Broberg,
som bl.a. skrivit en bok om kattens historia ur olika synvinklar.
Ögon och syn behandlas ur olika aspekter i temat ”Improve” (Improving the
Visual Environment for all). Dess ledare

är ögonspecialisten Maria-Thereza Perez och neuronano-forskaren Christelle
Prinz. Andra områden som är representerade inom temat är kognitionsvetenskap, biologi och miljöpsykologi.
Hur bär hjärnan sig åt för att utvinna
användbar information från en bild? Vad
blir följderna av ”visuell miljöförstöring”,
ett överflöd av störande synintryck i miljön? Borde belysning och synkrävande
arbetsuppgifter anpassas bättre till olika
tider på dagen? Det är några av de frågor som forskarna inom temat kommer
att ta sig an.
”DigiTrust” heter det tema som

handlar om privatliv och identitet, säkerhet och tillit i den digitala världen.
Vilken kunskap anses pålitlig, hur stark
är människors medvetenhet om säkerhetsproblemen, och hur går det till när
tillit och legitimitet byggs upp eller bryts
ner? Datavetaren Per Runeson och rättssociologen Stefan Larsson leder temat,
vars övriga deltagare kommer bland annat från UB, medie- och kommunikationsvetenskap och elektro- och informationsteknik.
INGEL A BJÖRCK

Kristina Lindgärde
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Myt att akademin är en neutral sfär
Bakgrund och hudfärg spelar visst roll visar ny studie
genusvetenskap. Att vara akademi-

ker med utomeuropeisk bakgrund
kan innebära att bli betraktad som
gästforskare – trots framgångsrik
karriär och årtionden på samma
arbetsplats.
Det menar Malinda Andersson
som tillsammans med bland andra
Irina Schmitt deltar i ett stort forskningsprojekt om makt, jämställdhet
och mångfald inom akademin.
– Det finns en problematisk bild av universiteten som en neutral sfär där enbart meriter räknas och där etnicitet, kön och sexuell
läggning är ovidkommande, säger Malinda
Andersson som har intervjuat forskare om
vad deras utomeuropeiska bakgrund och
icke-vita utseende har för betydelse i deras
yrkesvardag.
Trots att samtliga var framgångsrika som
forskare och valts ut till studien just för att
kunna undersöka framgångsfaktorer och
strategier så kunde de alla peka på flera områden där deras etniska bakgrund spelade
roll. Det kunde handla om en subtil känsla
av att de inte riktigt hörde till eller att deras
kompetens ifrågasattes med hänvisning till
deras bakgrund.
Att bakgrund och hudfärg spelar roll

var samtliga intervjuade överens om, men
några hade som strategi att inte tillskriva det
någon betydelse. Man framhöll sin medelklassbakgrund som viktig för att kunna hävda sin plats i samhället och menade att den
hjälpte till att stå emot negativa upplevelser.
Medelklassbakgrunden kan alltså väga upp
de nackdelar som bakgrund och utseende
kan medföra.
Språket har också stor betydelse. Samtliga forskare hade bott i Sverige i många år och
talade felfri svenska, om än med brytning.
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Malinda Andersson
och Irina Schmitt studerar makt, jämställdhet och mångfald inom
akademin. foto: privat
och ulrika oredsson

– Att tala svenska utan brytning är oerhört viktigt för hur man tas emot av omgivningen, säger Malinda Andersson. Det
spelar också roll vilken brytning man har;
i en anglosaxisk orienterad miljö som den
svenska universitetsvärlden kan en amerikansk accent till och med vara ett plus.
Malinda Andersson har gjort sin under-

sökning inom ramen för projektet ”En öppen akademi” där forskare från Genusvetenskapliga institutionen undersöker vad
det är som gör att forskare inkluderas eller
exkluderas inom akademin. Där finns också
Irina Schmitt som har intervjuat ett 15-tal
prefekter, dekaner och andra som ansvarar
för arbetet med mångfald, jämställdhet och
likabehandling. Sedan 2011 finns vid universitetet en gemensam policy för alla frågor som på något sätt berör diskriminering,
till skillnad från tidigare då varje diskrimineringsområde hade sin egen plan.
– På sätt och vis är det bra att man tar
ett gemensamt grepp om all diskriminering,
säger Irina Schmitt. Men några av de intervjuade påpekade att det blir lite luddigt och
att det är lätt hänt att man missar något diskrimineringsområde.

Mångfaldsarbete exempelvis uppfattar flera deltagarna i studien som att det
handlar om att motverka diskriminering på
grund av etnicitet. Att termen faktiskt också
inrymmer t.ex. sexuell läggning glöms ofta
bort.
– Vi är mycket dåliga på att tala om diskriminering på grund av sexualitet. Man talar om det när det gäller studenter, men inte
när det gäller anställda, säger Irina Schmitt.
Bäst är universitetets prefekter på att

arbeta med diskrimineringsområdet jämställdhet mellan könen.
– Här finns inarbetade strukturer sedan
70-talet och arbetet med andra diskrimineringsområden har mycket att lära härifrån,
säger Irina Schmitt. Ett problem med universitetets diskrimineringsarbete menar hon är
att mycket arbete görs av eldsjälar.
– Ett steg i rätt riktning hade varit att ge
fler prefekter mer tid och utrymme i jobbet
att få arbeta med de här frågorna, säger
Irina Schmitt.
Ulrik a Oredsson

Läs mer om forskningsprojektet ”En öppen
akademi” på www.genus.lu.se/o.o.i.s/21792
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Dags för en ny
litterär kanon?
– Jag vill slå vakt om det svenska språket
och hjälpa fler att hitta den stora, underbara och för den enskilda människan
livsavgörande litteraturen. Kanske en
läsplatta att bära närmast hjärtat kunde
locka nya läsare, inte minst bland pojkar
och politiker, säger Per Rydén – professor
emeritus i litteraturvetenskap.
Hans senaste bok ”Sveriges Nationallitteratur är inte bara historia” beskriver
hur en nationell litterär kanon växte fram
för hundra år sedan. Nu kan det vara dags
för en ny, tycker han.

Per Rydén funderar på om det
är dags för en ny litterär kanon.
foto: britta collberg
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er Rydén är arbetarsonen som växte upp i småländska Tranås på
1930- och 40-talen. Som ung var
han en sportnörd, berättar han.
Men han kom att älska litteraturen, inte
minst tack vare farbrodern, en bokslukande typograf. Med farbrodern kunde han diskutera romaner och poesi, klassikerna och
de nya arbetarförfattarna.
– Vi var överens om att litteraturen var
en väg till mognad och frihet och värd att
ta på stort allvar.
Kärleken till böcker gick hand i hand med
folkbildningsintresset. Per Rydén tog tjänst
som lärare på en folkhögskola innan han
fortsatte sina studier i Lund. Han aktade
sig för att utöva litterär tvångsmatning, berättar han. Lågmält men ihärdigt spred han
dock sin föreställning om vad litteratur är:
ett oöverträffat uttryck för allt som finns i
livet, stort som smått. Och han stimulerade
läshungern hos folkhögskoleeleverna.
Senare, vid Lunds universitet på 1970-talet, var det antiauktoritära ideal som gällde.
Det ansågs fel att tala om för studenterna
vad de borde läsa – det var viktigare att de
själva valde sin litteratur. Per Rydén tyckte
annorlunda. Han hävdade att det ena inte
uteslöt det andra.
– Jag är inte den tvärsäkra typen och alltid nyfiken på vad andra läser. Men dessa
studenter hade ju kommit till oss för att
lära sig något. Man ska inte låtsas att allt är
lika bra. Man måste våga säga: läs det här,

det här tycker jag är god litteratur.
Det betyder inte att det är lätt att gallra –
själv kallar han det sin ”sämsta gren” – men
det är nödvändigt. Detta har blivit ännu mer
uppenbart för honom på senare år då han
kunnat ägna all uppmärksamhet åt att forska och skriva.
Varje morgon klockan sju är han på plats i
sitt delade emeritusrum på Språk- och litteraturcentrum, SOL. Han skriver hela förmiddagen innan han byter till sin hemdator. Resultatet är gott – de senaste åren har det blivit
ungefär en bok om året. Förra året utkom
han så med ”Sveriges National-litteratur är
inte bara historia” som tecknar framväxten
av en kanon, det vill säga ett slags topplista
över svensk litteratur genom tiderna.
Ursprungsantologin ”Sveriges Natio-

nal-litteratur” hade getts ut första gången
hundra år tidigare. Den visade vad förra sekelskiftets bildade elit ansåg vara det bästa
som skrivits på svenska – från Olaus Petri
till samtidens Heidenstam och Strindberg.
Den förste redaktören var Oscar Levertin, poet, kritiker och litteraturprofessor. Till
honom har Per Rydén en speciell relation –
han skrev sin avhandling om Levertin, och
för några år sedan kom ”Verner & Oscar: En
kärlekshistoria” om Levertin och hans mentor Verner von Heidenstam.
Levertin dog dock tidigt. Andra redaktörer tillträdde och avlöste varandra, efter
hand som antologin omarbetades och

Kanon med ny kanon?
➊ Tycker du att det behövs en ny
kanon, en uppdaterad ”topplista” av
det bästa som skrivits på svenska?
Jenny Westerström,
professor
i litteraturvetenskap

➊ – Både ja och nej. På
sätt och vis upprättar
man ett slags kanon varje
gång man gör en litteraturlista över vad studenterna ska läsa.
Ibland ändrar man, tar bort och lägger
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➋ Om du måste välja – vilka fem
1900-talsförfattare vill du absolut
ha med i en ny svensk kanon?
till. Det är generellt svårare att bedöma
det som är skrivet nyligen. Ytterligare en
aspekt som bör beaktas, är den litteratur som aldrig kommit fram i ljuset och
därmed ställts utanför tidigare kanon. Det
gäller framför allt böcker skrivna av kvinnor och gäller tidigare mer än idag.
➋ – Jag vill göra två listor – en med kvinnliga och en med manliga författare: Edith

I ”Sveriges Nationallitteratur är inte bara
historia” beskriver
Per Rydén hur en nationell litterär kanon
växte fram för hundra år sedan.

trycktes i nya upplagor.
”Sveriges Nationallitteratur” påverkade
den nationella självbilden hos flera generationer svenskar, som
avsikten förstås var.
Många äldre texter låg i stort sett fast, men
tidsandan spelade in vid urvalet av klassiker.
Varje ny redaktör drog ifrån och la till texter och antologin växte också i omfattning.
När den gavs ut i början av 1920-talet under
dåvarande lundaprofessorn Fredrik Bööks
redaktörskap, omfattade den trettio häftade volymer som i bundet skick upptog en
knapp hyllmeter. Men därefter blev det inga
nya upplagor. Världen hade förändrats och
det som varit en prydnad i ”bildade svenska
hem” förpassades efterhand till vindar och
andra kallförråd.
I dag finns litteratur tillgänglig på ett helt
annat sätt än tidigare – både genom billiga
pocketböcker och digitala e-böcker. Läsandet har ökat, i vissa grupper vill säga, och
särskilt bland kvinnor. Andra läser knappt
alls. Men samtidigt som litteraturen är mer
åtkomlig än någonsin så riskerar goda texter

Södergran, Karin Boye, Majken Johansson,
Sonja Åkesson, Kerstin Ekman.
– Det är svårare att välja bland de manliga: Hjalmar Söderberg, Pär Lagerkvist,
Gunnar Ekelöf, Göran Tunström, Tomas
Tranströmer. Men jag kan ju inte svika
Ferlin, som aldrig blir omodern!

Rikard Loman, universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning
på teater

➊ – Nej, det är inte rätt

läge att presentera en
svensk kanon. Risken är
att det blir ett exkluderande snarare än
inkluderande projekt. Annars tror jag inte
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att försvinna i mängden, konstaterar Per Rydén. Och det är här tankarna på en uppdaterad lista av god svensk litteratur kommer in.
De började surra inom honom 2006 – då
folkpartisten Cecilia Wikström föreslog just
en ny svensk litterär kanon. Wikströms förslag vållade debatt i den pågående svenska
valrörelsen och sågades som otidsenligt och
nationalistiskt. Men Per Rydén släppte inte
idén och den fick ytterligare näring då han
2010 gav ut boken om Carl David af Wirsén,
ständig sekreterare hos Svenska akademien
vid förra sekelskiftet.
Wirsén var en konservativ bromskloss
som länge lyckades stänga ute stora författare som Strindberg, Heidenstam och
Lagerlöf från den litterära parnassen. Inte
förrän efter hans död valdes exempelvis Heidenstam in i akademien. Själv var Wirsén en
medioker poet och det enda av hans verk
som haft någon hållbarhet är psalmen ”En
vänlig grönskas rika dräkt”.
Exemplet Wirsén visar hur god litteratur

kunde tryckas tillbaka i en tid då det var bokförlagen och det litterära etablissemanget
som var smakdomare. Idag är det alltså
mängden litteratur, den gränslösa digitala
tillgången, som gör det angeläget med en
rekommendation, ett urval av det bästa, resonerar Rydén.
Hur ska framtiden kunna lyssna av ”det
svenska”, så som det lät 1910, 1930, 1970
och 2013 om ingen gallrar, åtminstone för-

det skadar att peka på verk som anses särskilt betydelsefulla för en viss ”föreställd
gemenskap” (för att använda Benedict
Andersons klassiska uttryck) – som ju en
nation eller ett språkområde är.
➋ – August Strindberg, Moa Martinson,
Vilhelm Moberg, Astrid Lindgren, Lars
Norén.

Birthe Sjöberg, professor i litteraturvetenskap

➊ – Ja, om jag får uppdatera den! Skämt åsido
– allt måste ses över och
förnyas, även en litterär
kanon. Men vad ska ingå?
Vilka kriterier ska gälla vid urvalet? Jag
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söker, och visar på det som är ”bra”, frågar han sig.
– Att ha tillgång till allt är lite som den sjuka som drabbar vissa människor, som minns
allt, alla detaljer. Det får till följd att inget blir
särskilt värdefullt eller får extra uppmärksamhet. Och faran är stor att den relativt
lilla svenska litteraturskatten drunknar i den
stora världslitteraturen.
Men vad skulle en ny ”Sveriges Natio-

nal-Litteratur” innehålla och hur skulle projektet genomföras? Redan kan var och en
sätta samman sin egen kanon, digitalt, och
dela den på nätet. De svenska bokförlagen
är heller inte intresserade av att ge ut någon ny ”National-Litteratur”. Det finns kolleger som föreslagit att Per Rydén själv skulle
sammanställa en ny kanon, men det är inget
han planerar.
– Men jag tror att det finns ett behov av
större och mindre utgåvor av svenska klassiker, både i bokform och digitalt.
Och kanske kan också den litteratur som
hotas av glömska, få draghjälp av digitaliseringen, till exempel genom läsplattorna.
– Musiken är ju den konstform som utvecklats snabbast under min livstid. Där är
klassikerna ständigt närvarande och tål nästan hur mycket lyssnande som helst. Man
skulle hoppas på något liknande för de litterära pärlorna.
En ”topplista” eller rekommendation
skulle alltså vara välkommen, dock ingen

tänker på arbetarlitteraturen, som haft så
svårt att bli accepterad men betytt så oerhört mycket för många människor… den
bör förstås ha en plats i en ny kanon.
➋ – Sivar Arnér – en författare som
nästan glömts bort, men som skrev både
romaner och banbrytande radioteater på
40-, 50- och 60-talen och betytt mycket
för senare generationer författare.
Ivar Lo Johansson – som representant för
arbetarförfattarna, med stort inflytande
också på politiken och t.ex. synen på statarsystemet. Astrid Lindgren – för hennes
enorma betydelse för barnlitteraturen
Kristina Lugn – kunnig, speciell och inspirerande dramatiker och lyriker. August
Strindberg – som ju började skriva på

”nationallitteratur” i gammal bemärkelse.
Själva begreppet är förbrukat, konstaterar
Per Rydén, som faktiskt själv blivit lite överraskad av sitt eget engagemang för den
svenska litteraturen.
– Att jag vill tala för den svenska litteraturen beror på att vår andel av världslitteraturen är för liten för att vi ska kunna spegla
oss i den. Litteraturen är genom sin föränderlighet ett redskap som hjälper oss att lära
känna varandra. Den blir då inte ett nationalistiskt projekt utan ett sätt att integrera och
öka gemenskapen i samhället.
BRITTA COLLBERG
Fotnot: Kulturell kanon eller kulturkanon

(efter den religiösa betydelsen av ordet) är
ett urval av litteratur och andra kulturella
produkter som någon auktoritet anser (i avgörande grad) har påverkat en viss civilisation eller nation. Källa: Wikipedia.

Fem 1900-talsförfattare som
Per Rydén vill ha med en i ny
svensk litterär kanon:
Hjalmar Söderberg
Stig Dagerman
Jan Fridegård
Sven Delblanc
Moa Martinson
Kerstin Ekman
P.O. Engquist
(… ”oj, det blev visst mer än fem”…)

1800-talet men utövat inflytande på litteraturen in på 1900-talet.

Miranda Landen, ny
doktor på en avhandling
om Hjalmar Söderberg

➊ – Jag tycker att en
kanon lätt förknippas med
”norm” och ”regel”. Men
som en motvikt till de ”10
i topplistor” som finns i varje nätbokhandel, det vill säga att litteratur värderas
efter försäljning, skulle kanske ett slags
kanon göra nytta.
➋ – Hjalmar Söderberg, Cora Sandel
(bodde mest i Sverige), Edith Södergran,
Lars Gustafsson, Mare Kandre.
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boken.
red: Ingela Björck

Humlor, metanbomber,
luftsot och markstölder
15 nedslag i klimatforskningen
– dåtid, nutid, framtid
(Centrum för miljö- och klimatforskning)
Eva Haettner Aurelius,
professor i litteraturvetenskap

Fanns det ett
särskilt språkligt
”kvinnorum”?
– Vi har studerat omkring 1300 brev
skrivna före 1800, och jämfört brev
som kvinnor skrivit till andra kvinnor med brev från kvinnor till män,
brev män-till-män och brev mäntill-kvinnor. Och nej, det fanns inga
skillnader som slog igenom i alla de
språk vi studerade – latin, engelska,
tyska, franska och svenska.
– Inom språken kunde man däremot hitta drag som var utmärkande
för de brev som skrevs av kvinnor
till kvinnor. I de svenska samlingarna såg vi t.ex. att dessa brev hade
kortare och enklare meningar, mer
överdrifter och mer direkta tilltal
till läsaren i form av utrop, frågor
och uppmaningar.
– Det har gjorts få
studier av genusskillnader i skrivet material,
och inget på så gamla
texter. Så det finns
mycket mer att göra
på det här området!

Antologins artiklar är tänkta att ge en rad
ögonblicksbilder av den klimatrelaterade
forskningen vid Lunds universitet. Centrum
för miljö- och klimatforskning, som tagit initiativet till boken, hör hemma vid N-fakulteten. Bland författarna finns dock inte bara
naturvetare utan också samhällsvetare och
forskare från LTH och Medfak.
Artikeln om humlorna är skriven av Henrik Smith, som diskuterar hur det moderna
jordbruket påverkat pollinatörer som humlor och andra insekter, och vad klimatförändringarna kan tänkas få för ytterligare
effekter. Om metan, en kraftigt verkande
växthusgas som finns bunden i den frusna

marken i Arktis, skriver Markku Rummukainen. Han tror än så länge inte på någon total
metanbomb, men varnar ändå för ökande
utsläpp av metan och koldioxid från Arktis.
Om sot och andra partiklar i luften skriver Erik Swietlicki. Att få bort just sotutsläppen skulle ha en god effekt på både hälsa
och klimat. Företeelsen ”land grabbing”,
där rika länder och företag skaffar sig mark
i fattiga länder, behandlas av Lennart Olsson. Liknande frågor tas upp av Marianne
Hall, som skriver om kött- och kaffeproduktionen i världen, och av Bodil Elmqvist m. fl.
som skriver om biodrivmedel.

MATS BENNER

Before and beyond the global economic crisis
(Edward Elgar publishing)
Pufendorftemat ”Efter krisen” har gett upphov till denna antologi med en rad författare från LU. Artikelförfattarna diskuterar
vad som ledde fram till den världsvida ekonomiska krisen, vad den
inneburit och i vad mån nya relationer mellan staten, samhället och
marknaden kan växa fram som en följd av turbulensen.

Forskningens nytta
(Kungl.fysiografiska sällskapet i Lund)

EVA HAETTNER AURELIUS, HEDDA
GUNNENG OCH JON HELGASON

Women’s Language
(Nordic Academic Press)
40

Skriften innehåller material från föreläsningar, frågestunder och
panelsamtal vid ett symposium i Lund för ett år sedan. Måste forskning vara nyttig, och i så fall för vem, och hur definieras denna
nytta? Nya botande läkemedel och energisnål teknik är uppenbart
nyttiga, men vilken form tar sig forskningens nytta inom humaniora och teologi? Det är några av de frågor som diskuteras i skriften.
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gästtyckaren.

Marie Wahlgren, professor i livsmedelsteknologi,
LTH tycker till om anknytningen mellan forskning och undervisning.

Undervisning stärker forskningen

D

et talas ofta ganska ensidigt om att utbildningen bör vara anknuten till forskningen.
Man lyfter fram, som nu nyligen University Advisory Board, hur avgörande för utbildningskvaliteten det är att de bästa forskarna också undervisar. Och naturligtvis är det viktigt att studenterna vid ett
framgångsrikt universitet möter ledande professorer i undervisningen. Jag är också stolt över den tradition vi har
på LTH att det är självklart också för professorer att undervisa. Så möter exempelvis LTHs bioteknikstudenter inte
mindre än fyra kursansvariga professorer redan första året.
Men det borde inte
handla bara om undervisningens anknytning till
forskningen. Vi borde oftare diskutera forskningens anknytning till utbildningen.
Det är inte nödvändigtvis så att man blir en bra forskare av att undervisa – men det hjälper! Studenterna utmanar en ständigt att förklara sitt ämne på nya sätt. Att
undervisa tvingar en att skaffa sig en helt annan bredd
inom ämnet än vad själva forskningen gör. Det leder ofta
till nya vinklar och perspektiv som i sin tur befruktar forskningen. Jag är exempelvis inte säker på att jag själv skulle
haft forskningssamarbeten inom tablettformulering om
inte en så stor del av min undervisning legat inom just det
området.

starkaste röst och forskningen måste ha tillgång till denna röst. Ett universitet med så stark forskningsprofil som
Lunds behöver därför säkra forskningens anknytning till
grundutbildningen. Detta blir svårt om det i debatten inte
finns en insikt om att det är ett privilegium att undervisa,
inte en börda.
Det största privilegiet med att vara lärare är att man
får vara en liten men dock del av sina studenters resa mot
ett professionellt liv. En av de saker som berörde mig
mest när jag själv blev professor var när min mamma
berättade för mig hur min
gamla mellanstadielärare
reagerade när hon fick höra
om min utmärkelse. Hon
log med stor tillfredställelse
och sa: ”Jag har en liten del i detta”.
Och javisst – så är det! Både hon och många andra fantastiska lärare under min skoltid har faktiskt haft en liten
del i mitt val av bana och i min framgång. Jag kände också
igen mig i hennes glädje över att det gått bra för en gammal elev.
Som lärare vet vi att det framför allt är studenterna
själva som åstadkommer sina framgångar men djupt i våra
hjärtan hoppas vi förstås att vi också har betytt något lite.
Få saker är så tillfredställande som när man inser att ens
studenter faktiskt förstått ett koncept som tidigare varit
svårt för dem, eller när man ser att de av någon anledning
fått ny tilltro till sig själva. Undervisningen är universitets
första uppgift av ett skäl: det är genom undervisningen
som vi påverkar framtiden allra mest, eftersom våra studenter är framtiden.

”Det är inte nödvändigtvis så
att man blir en bra forskare
av att undervisa – men det hjälper!”

För flera forskare är annars en viktig drivkraft för att

undervisa, detta att det ger möjlighet att intressera de
bästa studenterna för ämnet och att rekrytera examensarbetare och doktorander. Men undervisningen är också
det kanske viktigaste sättet att sprida ny kunskap brett ut
i samhället. Studenterna är på många sätt universitetets
LUM nr 5 | 2013

Marie Wahlgren
Professor i livsmedelsteknologi, LTH
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insändare.
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Öppet brev till dekanus Lynn Åkesson:

– Låt Filosofiska institutionen
fortsätta frodas i ett eget hus
kungshuset. Kära Lynn, Jag skriver till dig
i egenskap av sistaårsstuderande på masterprogrammet i kognitionsvetenskap på Filosofiska Institutionen här i Lund.
Det är den bästa utbildningen jag någonsin gått. Och jag är en ganska vuxen dam
som har erfarenhet av mycket här i livet. På
kognitionsutbildningen har jag mött lärare,
TA-personal och kursare som har bidragit till
en radikal ändring av min syn på utbildning,
forskning, vetenskap, pedagogik och LUSTEN ATT FÖRSTÅ (förlåt, Peter Gärdenfors,

att jag stjäl din boktitel, men det är just det
som det hela handlar om!).
Sällan har jag mött en sådan entusiasm,
ett sådant engagemang och en sådan respekt för utbildnings-/forskningsämnena,
för samarbete och för det helt unika som
uppstår när 2 + 2 plötsligt blir både 5 och 7.
Jag känner mig ömsom förtvivlad, ömsom rasande, ömsom vanmäktig vid tanken på att denna unika miljö långsamt skulle
kvävas genom att förlora sin autonomi. Jag
baxnar vid tanken på att kognitionsvetare

Lynn Åkesson svarar:

– Jag kan inte tro att
institutionens värde
sitter i väggarna
kungshuset. Låt mig börja med den
grundläggande förutsättningen: Filosofiska institutionen kan inte vara kvar i
Kungshuset efter renoveringen.
De senaste veckorna har anställda
och studenter, senast Mette ClausenBruun i ett öppet brev till mig, debatterat
filosofi, kognitionsforskning och Kungshuset i LUM. Rektor har svarat på upprop där undertecknarna ser sambandet
mellan Kungshuset och Filosofiska institutionen som omistligt. Men det finns
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också en glidning i argumenten hos de olika
skribenterna som i korthet går ut på att om
institutionen inte kan vara kvar i Kungshuset
så vill man lokaliseras till ett annat, eget hus.
Studenter och anställda framhåller Filosofiska institutionens kvaliteter: utmärkt
undervisning, lysande forskning, internationell ryktbarhet, välrenommerade lärare och
forskare. Mette Clausen-Bruun har exempelvis fått den bästa utbildningen någonsin
på Filosofiska institutionen. Listan på positiva företeelser kan göras mycket lång och

ska bli inlåsta i en stor, men i kognitionsperspektiv snäv huskropp utan syre, utan näring, utan värme. Jag hisnar vid tanken på
en möjlig lärar-/forskarflykt. Inte för personalens skull eftersom andra universitet runt
om i världen lär stå i kö för att få tag i de
ytterst kompetenta krafterna som rör sig
i Kungshuset, utan för studenternas skull.
Jag ser framför mig en institution som på
mycket kort tid utarmats till ett forum för
studenter som letar kurser att gå i väntan
att komma in på annan utbildning, eller helt

allt som sägs gläder naturligtvis oss i HTfakulteternas ledning. Just så ska det vara,
ämnen ska leva och växa av den kraft som
kunskap och kunnande ger.
Men jag kan inte tro att Filosofiska institutionens värde sitter i väggarna. Till LUX
flyttar nu flera institutioner, var och en med
sina specifika förutsättningar och framgångar. Ingen förlorar sin autonomi, självständighet eller ämnesidentitet. Jag kan inte
tro att varje institution eller ämne måste finnas i ett eget hus för att bevara sin egenart.
Jag kan inte tro att det skadar verksamheterna att det finns hissar, bibliotek med generösa öppettider, studieplatser, bemannad
reception eller välutrustade undervisningslokaler – må vara att vi måste samsas om allt
detta. Varje institution i LUX har också egna
väl definierade och avgränsade ytor där det
inre livet kan försiggå som man önskar. Det
finns också specialdesignade ytor för kognitionsforskning i nya humlabbet och i det robotlabb som planeras för framtidens filosofi.
Mette, du frågar mig vad jag tänker göra
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enkelt för att få CSN. För vilken annan motivation skulle locka när ingen längre kan förmedla LUSTEN ATT FÖRSTÅ?
Min dröm är att komma in som doktorand i kognitionsvetenskap; att få sprida den
entusiasm och kreativitet som jag själv har
fått ta del av som student; att få se institutionen växa och frodas; att få bygga ut kognitionsavdelningen med en grundutbildning
som kan dra till sig studenter från alla håll
och områden, så att rekryteringsunderlaget
till forskarutbildningarna kan bli så brett som
möjligt. Jag tror inte min dröm är orealistisk
– om Filosofiska Institutionen får ha ett eget
hus, där den kan andas och växa fritt.
Lynn Åkesson, jag vädjar till dig: låt Filosofiska Institutionen få fortsätta frodas i ett
eget hus! Och jag – och många, många andra – skulle gärna vilja höra vad du avser att
göra för att bejaka vår vädjan.
Met te Cl ausen-Bruun
HAKOG13

för att Filosofiska institutionen ska få
fortsätta verksamheten i ett eget hus.
Det korta svaret är: ingenting. Det lite
längre svaret är en repetition av historiken bakom LUX.
2008 fattade universitetsstyrelsen
beslut om Lunds universitets lokalplan.
Alla fakulteters lokaler omfattas av beslutet. 2009 började jag som dekan för
HT-fakulteterna. Genomförandet av lokalplanerna har sedan dess varit ett viktigt uppdrag för mig. Lokalfrågan har beretts i en lång och noggrann process – i
stormöten, institutionsmöten, i grupper
med särskilda uppdrag och naturligtvis i
fakultetsstyrelsen. En motsvarande process för en enskild institution i ett eget
hus ser jag inte primärt som ett uppdrag
för mig eller HT-fakulteterna. Däremot
ser jag värdet i LUX-miljön för alla institutioner som flyttar in där. Det vore trist
om framtidens filosofi inte är en av dem.
Lynn Åkesson
Dekanus, humanior a och teologi

Studentrepresentanter:

– LUX är en viktig
framtidssatsning
kungshuset. Läs ett utdrag ur
studeranderepresentanternas,
Clara Lundblads och Hanna
Maria Skoglunds bemötande
av förra LUMs insändare ”När
själen saknar mening”

Avsändarna till insändaren lyfter att
Kungshuset som symbolvärde är viktigt
för Lunds universitet. Vi vill dock framhäva att byggnationen av LUX i sig är
av ett viktigt symbolvärde. De ämnen
som studeras vid humanistisk och teologisk fakultet har länge varit underprioriterade, ibland ifrågasatta och ofta
nedvärderade som mindre viktiga och
nyttiga. Symptomen på detta är underfinansiering av våra utbildningar och en

förlegad syn på humaniora och teologi
som ämnen som inte tillhör ett modernt
tekniksamhälle. LUX innebär en konkret
satsning där moderna labbmiljöer och
lärosalar med funktionell utrustning är
ett uttryck för att humaniora och teologi hör framtiden till med lika stora behov
av fungerande och stimulerande studiemiljöer som andra ämnen.
Det viktigaste vi vill lyfta fram är dock
att Kungshuset i sin nuvarande form ej
är tillgängligt för alla studenter. Att en
byggnad är tillgänglig för alla måste
vara ett grundläggande krav för att den
skall anses lämplig för undervisning.

Läs hela inlägget
på www.lum.lu.se

Rektor Per Eriksson:

– Kungshuset ska förbli
en omistlig del av LU
kungshuset. Ett utdrag ur Per
Erikssons syn på Kungshuset.

Universitetsledningen tar för närvarande
ställning till många förslag om vad byggnaderna vid Universitetsplatsen ska användas till. Kungshusets strategiska placering i Lundagårdsparken innebär en
historisk ingång till universitetet i stort.
Under hundratals år har det bedrivits
skiftande universitetsverksamheter i huset – universitetsbibliotek, historia, filo-

sofi, för att nämna några. Den verksamhet som nu ska bedrivas i huset ska
inriktas mot att förstärka Kungshuset
som ett unikt inslag i Lunds stadsbild
och ge uttryck för universitets historia
såväl som dess framtid. Kungshuset har
sedan 1600-talet varit en omistlig del av
Lunds universitet. Så kommer det också
att förbli.

Läs hela inlägget
på www.lum.lu.se

LUM stänger nu debatten om Kungshuset för den här gången.
LUM nr 5 | 2013
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på gång.
10–11 juni Symposium ”Bioinspired energy conversion – Can we find crossboundary approaches in energy-related
research?”. Kl 8.00 Ingvar Kamprad Design
Center (IKDC) i Lund. Info: Eva.Persson@pi.lu.
se
12 juni Konferens ”Ninth Scandinavian SMC day”. This is an opportunity for people from academia and industry with a passion for software configuration management
to get together once a year to discuss SCM,
exchange ideas and share problems. Kl 8.30–
16.30 E: 1406, Ole Römers väg 3, Lund. Info:
Jonas.Wisbrant@cs.lth.se

13 juni Seminarium i molekylär cellbiologi. Clara Sánchez Rodriguez från MaxPlanck-Institute for molecular plant physiology
in Potsdam, Tyskland, föreläser om ”Clathrinmediated endocytosis in plants: new
players and functions”. Kl 15.15–16.15 i föreläsningssalen, Biologihuset A, Sölvegatan
35, Lund.
19–20 juni Konferens GREIT 2013. Europas största konferens för akademiker inom
europeisk och internationell skatterätt. Årets
tema är ”Principles of law: Function, Status
and Impact in EU tax law”. Info: www.greit-tax.eu/ Plats: Pufendorfsalen, Juridiska fakul-

teten, Lilla Gråbrödersgatan 4, Lund.
14–16 augusti Conference Creating
Knowledge VII. Win-win ways: Educational enhancement througt collaborative partnership between students, academics and
librarians. The conferens will highlight information literacy and its role in the transformation on the learning process. It will demonstrate how cross-professional collaboration
in higher education lead to a win-wn situation for all collaborators. Info: http://learning.lub.lu.se/flow/creating-knowledge-vii.
aspx?FlowCategoryID=165

disputationer.
10 juni

14 juni

Artur Nilsson i psykologi: ”The psychology
of worldviews: Toward a non-reductive science of personality”. Kl 13.15 i hörsal 128, St
Algatan 4, Lund.
Aurélia Vallier i strömningsteknik: ”Simulations of cavitation – from the large vapour structures to the small bubble dynamics”.
Kl 9.15 i hörsal M:B, M-huset, Ole Römers väg
1, LTH, Lund.

Jens Dietrichson i nationalekonomi: ”Designing public organizations and institutions:
Essays on coordination and incentives”. Kl
10.00 Ekonomihögskolan, Lund.
Kristin Persson i teoretisk elektroteknik: ”Radome diagnostics: Utilizing source
reconstruction based on surface integral representations”. Kl 10.15 i hörsal E:1406, E-huset,
Lund.
Ricardo Pantoja Coutinho Bernardo i
byggande och arkitektur: ” Retrofitted solar domestic hot water system for single-family
electrically-heated houses – development and
testing”. Kl 9.15 i sal A:B, A-huset, Sölvegatan
24, Lund.
Bernadett Kiss i industriell miljöekonomi: ”Building energy efficiency – policy, learning and technology change”. Kl 13.15 i aulan,
Internationella miljöinstitutet, Lund.
Christian Howard i produktionsekonomi: ”Real-time allocation decisions in Multiechelon inventory control”. Kl 10.00 i sal E:B,
E-huset, Ole Römers väg 3, Lund.
Harry Lethiniemi i fysik: ”Development
of transient flamelet library combustion models”. Kl 10.15 i Rydbergsalen, Fysiska institutionen, Lund.
Nicklas Anttu i fysik: ”Nanophotonics
in absorbing III-V nanowire arrays”. Kl 14.00 i
Rydbergsalen, Fysiska institutionen, Lund.

11 juni
Tarek Dishisha i bioteknik: ”Microbial production of bio-based chemicals: a biorefinery
perspective”. Kl 13.30 i hörsal K:B, Sölvegatan
39, LTH, Lund.

12 juni
Alper Cesur i strömingsteknik: ”On the
wake structures of flow around deforming and
vibrating bodies”. Kl 10.15 i sal MA1, Matteannexet, Ole Römers väg 1, Lund.
Kosin Teeparuksapun i bioteknik: ”Capacitive biosensor – A tool for ultrasensitive
analysis – application in clinical analysis and
process monitoring”. Kl 10.15 i sal K:C, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund.

13 juni
Borbala Erdei i kemiteknik: ”Development
of integrated cellulose- and starch-based ethanol production and process design for improved xylose conversion”. Kl 13.00 i sal K:B,
Kemicentrum, Getingevägen, 60, Lund.
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Disputationer som ägt rum
Henrik Danielsson i byggnadsmekanik:
”Perpendicular to grain fracture analysis of

wooden structural elements – models and
applications”.
Basti Bergdahl i teknisk mikrobiologi:
”Cellular processes and mechanisms in saccharomyces cerevisiae influencing anaerobic xyloses fermentation”.
Ulrika Aili i biomedicin med inriktning
glykobiologi: ”Tumor selective antiproliferative naphtoxylosides”.
Daniela Mihailescu i informatik: ”Explaining the use of methodology in enterprise
systems implementation”.
Sophie Eriksson i klinisk medicin med
inriktning experimentell onkologi: ”Radioimmunotherapy of metastatic disease – studies
of Alpha- and Beta-particle-emitting radionuclides in a preclinical model”.
Fredrik Sjövall i klinisk medicin med inriktning anestesiologi och intensivvård:
”Mitochondrial function in sepsis – temporal
evolvement of respiratory capacity in human
blood cells”.
Emelie Styring i klinisk medicin med
inriktning ortopedi: ”Clinical and biological
patterns in soft tissue sarcoma”.
Daniel Förnvik i klinisk medicin med
inriktning medicinsk strålningsfysik:
”Measurement of tumor extent and effects of
breast compression in digital mammography
and breast tomosynthesis”.
Nils Hansson i klinisk medicin med inriktning medicinens historia: ”Entusiasm –
Skepsis-Distans. Studier i svensk-tyska förbindelser inom medicinen 1933–1945”.
Rikard Linnér i klinisk medicin med inriktning anestesiologi och intensivvård:
”Neonatal resuscitiation – Studies in piglets”.
Daniel Engelbertsen i biomedicin med
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inriktning experimentell kardiovaskulär
forskning: ”Adaptive immunity in cardiovascular disease”.
Leslie Tejeda Perez i livsmedelsteknologi: ”Antioxidants in andean food and meals”.
Annika Hult i laboratoriemedicin med
inriktning transfusionsmedicin: ”Studies of
the ABO and FORS histo-blood group systems:
Focus on flow and genetic analysis”.
Marie Klintman i klinisk medicin med
inriktning onkologi: ”The prognostic and
treatment predictive value of proliferation and
TIMP-1 in breast cancer”.
Georgina Chavez Lizarraga i bioteknik:
”Oxidation of ketones: a (chemo-) enzymatic approach using oxygenases and hydrolases”.
Emelie Stenborg i forskningspolitik:
”Making sense of risk – an analysis of framings
in media of the chemical risks of textiles, toys
and paint”.
Maria Nyman i historia: ”Resandets
gränser. Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet”.
Margret Osterkamp i tyska med språkvetenskaplig inriktning: ”Werden – ein
chamäleon der sprache. Zum werdegang von
werden”.
Dan Hagstedt i industriell elektronik:
”Comparison of different electrical machines
for belt-driven alternator starters”.
Mine Islar i hållbarhetsvetenskap: ”Private rivers: Politics of renewable energy and
the rise of water struggles in Turkey”.
Sara Axelsson i klinisk medicin med
inriktning öron- näs- och halssjukdomar:
”Bell´s Palsy – Medical treatment and influence
of prognostic factors”.
Parisa Mokarami i klinisk medicin med
inriktning obstetrik och gynekologi: ”Pitfalls in interpreting umbilical cord blood gases
and lactate at birth”.
Karin Lindvall i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad: ”Healt-related quality
of life and adherence in haemophilia”.
Sara Fritzell i biomedicin med inriktning cancerimmunterapi: ”Combined chemotherapy and immunotherapy against experimental malignant brain tumors”.
Veronica Francardo i biomedicin med
inriktning neurobiologi: ”Neuroplasticity and neurorestoration in the treatment of
Parkinson’s disease: experimental studies in
the mouse”.
Pontus Roldin i fysik: ”Process based
modelling of chemical and physical aerosol
properties relevant for climate and health”.
Giovanni Bettini i hållbarhetsvetenskap: ”Climatised moves – climate-induced
migration and the politics of environmental
discourse”.
LUM nr 5 | 2013

Anna Linge i pedagogik: ”Svängrum –
för en kreativ musikpedagogik”.
Henrik Johansson i immunteknologi:
”GARD – genomic allergen rapid detection.
A testing strategy for assessment of chemical
sensitizers”.
Charlotta Zettervall i sociologi: ”Reluctant victims into challengers – narratives
of a kurdish political generation in diaspora in
Sweden”.
Anders Persson i statsvetenskap: ”Defining, securing and building a just peace: The
EU and the Israeli-Palestinian conflict”.
Luciana Quaranta i ekonomisk historia:
”Scarred for life – How conditions in early life
affect socioeconomic status, reproduction and
mortallity in southern Sweden, 1813–1968”.
Zhi Geng i statistik: ”Structural models of
Nerwork contacts beteen actors governed by
activity and attraction”.
Anna Bryland i klinisk medicin med inriktning experimentell njurmedicin: ”Oxidative stress and inflammation as a respons to
glucose exposure and dialyses”.
Magnus Tveit i klinisk medicin med inriktning ortopedi: ”Exercise in youth and
long-term effects on bone and joints”.
Jan Hinderson i mediehistoria: ”Webbens vägar. Om webbjournalistikens etablering
och utveckling vid tre svenska regionala och
lokala dagstidningar 1995–2013”.
Mohammad Shams i religionshistoria med inriktning mot islamologi: ”Feqh
och ijtihâd ur nutida shiitiska lärdes perspektiv.
Jämte en översikt av uppkomst, utveckling och
tillämpning av feqh och ijtihâd under islams
historia”.

tjänster.
Universitetslektor i fysik. Ref nr 2013/66,
ans 25 juni. Info stacey.sorensen@sljus.lu.se.
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Konferens om bristen
på globalt ledarskap
konferens. Den 17–19 juni håller
Statsvetenskapliga institutionen tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet en stor konferens om ledarskap i
en global värld. Konferensen anordnas
av ACUNS, en plattform där praktiker
och forskare möts för att dela med sig
av sina erfarenheter av internationella
organisationer. Sammanlagt kommer mellan 2–300 forskare att delta
i paneler och föreläsningar av bland
andra Margot Wallström, Hans Corell,
Thomas Weiss och många fler namnkunniga akademiker och praktiker
med lång erfarenhet från att jobba i
internationella organisationer. Lundaforskare och studenter är välkomna
att delta mot en avgift. Läs mer på
http://acuns.org

Kompetensportalen
ska leda rätt lätt
kompetensutveckling. Projektet
”Ny strategi för kompetensutveckling” vid sektionen Personal har köpt
in ett HR-system som ska göra det enklare att hitta rätt och ge en överblick
över de möjligheter till kompetensutveckling som finns vid LU. Kompetensportalen kommer att användas
för information och anmälan till alla
de kompetensutvecklingsinsatser som
samordnas av sektionen Personal, och
alla universitetets anställda är målgruppen. Portalen beräknas tas i bruk
under hösten.

Mötesplats!

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

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

Ulf Ellervik.

HANS-UNO BENGTSSON. Stipendiet i hans
namn har i år gått till Ulf
Ellervik, professor i bioorganisk kemi. Stipendiet får
han för sina engagerande
insatser för att väcka intresse hos ungdomar för
naturvetenskap särskilt
kemi.

KUNGLIGT. Tre forskare har tilldelats stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs
50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö.
Martin Berggren, biträdande universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi och
ekosystemvetenskap, får 100.000 kronor för
forskning rörande transport av lösta växtrester från land till hav och dess konsekvenser
för Östersjön. Tvår forskare vid Biologiska institutionen får 85.000 kronor vardera: Jürg

Logue, för forskning om vad som händer med
terrestert organiskt material i akvatiska system
och Maren Wellenreuther, för forskning som
handlar om den genetiska arkitekturen bakom
evolutionen av ekologiska anpassningar.
HEDERSDOKTOR. Klaus Mosbach, professor i tillämpad biokemi har utsetts till hedersdoktor i bioteknologi av UTC Compiegne,
Amiens/Paris. UTC är det äldsta franska teknologiska universitetet och senast de gav ett
hedersdoktorat var för 10 år sedan, då utmärkelsen gick till Marc van Montagu, växtgenetikens fader tillsammans med Schell. Det franska
utrikesministeriet godkände utnämningen för
en månad sedan.
ENTREPRENÖRPRIS. Alain Fayolle, professor
vid EM Lyon Business School i Frankrike, blir den
andre som tilldelas European Entrepreneurship
Education Award (EEEA) vid Ekonomihögskolan

i Lund. Prissumman på 100.000 kronor får
Alain Fayolle för sina insatser för entreprenörskapsutbildningen vid europeiska lärosäten. I
priskommittén för EEEA sitter några av Sveriges
mest framstående akademiker inom entreprenörskap. Juryns ordförande är Hans Landström, professor i entreprenörskap vid Sten K.
Johnson Centre for Entrepreneurship.
FYSIOGRAFISKA. Kungliga fysiografiska har delat ut stipendiater om
400.000 kronor vardera
Fredric Carlsson, immunologisektionen, Jens
Lagerstedt, experimentell medicinsk vetenskap,
Oonagh Shannon, kliniska vetenskaper och Ulrich Weininger, biofysikalisk kemi.

Oonagh Shannon.

LUMs utgivning
hösten 2013
	Manusstopp 	Utkommer
LUM 6

27 augusti

13 september

LUM 7

24 september

11 oktober

LUM 8

28 oktober

15 november

LUM 9

26 november

13 december

Kreativt vid Medfak
Medicinska fakultetens styrelse har nu valt ut
fem ” kreativa miljöer” som ska få särskilt stöd
inom ramarna för en satsning på yngre forskare. De fem miljöerna handlar om stamcellsbehandling vid Parkinsons, artros, behandling
av blodsjukdomar med hjälp av små molekyler,
studier av matrix (substansen mellan cellerna)
hos KOL-patienter samt kognitiva och psykiatriska problem hos Parkinson-patienter.
I principen för de ”kreativa miljöerna” ingår att de ska bestå av fyra till sex forskare som
samlas runt en specifik fråga. Helst ska både
grundforskning, klinisk forskning och vårdvetenskap finnas representerade inom gruppen.
De grupper som utses till kreativa miljöer får anslag till en samordnare på halvtid under tre år.
46

LU-racerbil tävlar på anrika Silverstonebanan
Nu har den avtäckts, LU-racing nr 6, eller LUR6, som den kallas inom familjen.
Det är den sjätte racerbilen som byggts av teknologer på LTH för att tävla med
andra i den internationella tävlingen Formula Student. Den första veckan i juli avgörs
tävlingen på Silverstonebanan i England och då handlar det inte bara om ett ganska
kort lopp utan lika mycket om design, affärspresentation, tekniska konstruktionslösningar och mycket annat.
I år har teamet på cirka 30 studenter satsat på lite enklare och robustare lösningar där låg vikt och användarvänlighet varit ett par av lösenorden. De som är med och
bygger bilen tar akademiska poäng samtidigt som man lär sig att arbeta i ett fingerat
företag.

text & foto: mats nygren
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Har du en idé?
Vi Hjälper dig att
förVerkliga den.
LUIS hjälper forskare vid Lunds universitet
att utveckla affärsidéer baserade
på forskningsresultat.
Vårt uppdrag är att öka tillväxten och
göra forskningen tillgänglig i samhället.
Nyfiken? Läs mer på:
www.luis.lu.se

LUIS – LUnd UnIverSIty InnovatIon SyStem
THE LINK BETWEEN ACADEMIA AND BUSINESS

LUM nr 5 | 2013
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POSTTIDNING B
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
www.lu.se

Hallå Malin Lindstedt...
... forskare i immunteknologi som har
utvecklat ett test som skulle kunna vara
ett alternativ nu när EU har förbjudit
djurförsök vid framtagning av kosmetika.

Kan ert genbaserade test
bli ett alternativ till djurförsök?
– Ja, det hoppas vi! Vi har utvecklat en
metod som utgår från mänskliga celler
som odlats i laboratoriet. När vi sätter till
en kemikalie kan vi se vilka gener som reagerar på kemikalien och på vilket sätt de
reagerar. Det ger en ”signatur” av genuttryck som visar om ämnet är allergiframkallande. Testet är nu inskickat till den
myndighet inom EU som ska godkänna
alternativ till djurförsök.
Hur har man hittills gjort för att allergitesta nya kosmetika?
– På marsvin sprutas testämnet in under
huden för att se om det ger upphov till
rodnader, svullnader och blåsor. På möss
sprutas ämnet in i örats hud. Mössen avlivas sedan några dagar senare så att man
kan analysera den immunologiska reaktionen i deras lymfkörtlar.
Det låter inte bara etiskt problematiskt utan också omständligt?
– Ja, djurförsöken tar mycket tid och är
dyra. Förutom de etiska och ekonomiska argumenten, så är våra tester dessut-

om mer relevanta för vår hälsa eftersom
de bygger på mänskliga celler. Djurtesterna ger ibland missvisande resultat, vilket man upptäcker först i efterhand då
en viss kemikalie redan kan ha gett allergiska besvär.
Hur många djur har gått åt inom
EUs kosmetikaindustri?
– Statistiken har varit dålig, men man vet
att det år 1999 användes omkring 54 000
djur i kosmetikatester. Då handlar det inte
bara om allergitester, vilket är vårt område, utan även tester för att studera giftighet, ögonirritation och annat. Sedan
dess har djurförsöken i kosmetikasammanhang gradvis reglerats så att de blivit allt färre, för att nu slutligen förbjudas.
Vad innebär EUs kemikalielagstiftning REACH?
– Den kräver att alla företag ska utreda,
dokumentera och registrera riskerna med
de kemikalier de tillverkar eller importerar. Bara att utreda ämnenas eventuella
allergirisk anses kräva över 800.000 djur.

Men kan man inte använda alternativa metoder här också?
– Jodå, problemet är bara att processen
för att få dessa metoder godkända är så
komplicerad. Den beräknas idag ta 8-10
år, lika lång tid som att få ett nytt läkemedel godkänt. Men det finns planer på
att förenkla processen så att den kan gå
fortare. Fram till dess kan man använda
de alternativa metoderna i vissa sammanhang när det gäller kemikalielagstiftningen, men inte i alla.
Har ni tagit patent på er metod?
– Ja, vi har patentskyddat vårt test, som
kallas GARD (Genomic Allergen Rapid
Detection, och startat ett avknoppningsföretag. Eftersom vi arbetar nära tillsammans med industrin tror vi att testet har
stora möjligheter att bli spritt inom EU. Vi
håller också på att utveckla tekniken så
att hundratals kemikalier ska kunna analyseras i en enda testomgång. Då kommer testerna att bli mycket snabbare och
billigare.
text & foto: INGEL A BJÖRCK

