Lärare hyllar plexiglaset
LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN | NR 5 | 2016

Äntligen studier för Mohammad
Lokal hållbarhet i det globala
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”Almedalen
betalar sig”
I år var det sjunde gången Lunds
universitet var med i Almedalen.
Med ett fullspäckat program och
80 personer var engagemanget
rekordstort och enligt deltagarna
smakar det mer än vad det kostar.
– Här i Almedalen knyter man an till andra
aktörer än de akademiska och det ger uppdrag som genererar mer pengar än det kostar att vara här.
Det säger Leif Stenberg, nära nog veteran när det gäller Lunds universitets närvaro
under den gotländska politikerveckan. Hans
Centrum för Mellanösternstudier, CMES,
har varit med sex av sju år och det är mer
än fullt på centrets seminarier.
I år satsade Lunds universitet på ett eget
mingel för alla sina deltagare och särskilt
inbjudna gäster. Det bjöds på lundaknakar och minglet lockade 180 personer. Leif
Stenberg berättar hur ett nytt samarbete
mellan CMES och Utrikespolitiska institutet
börjar ta form.
– Och det kan man tacka vår närvaro här
i Almedalen för, säger han.

takter är Tareq Emtairah vid Internationella
Miljöinstitutet. Han sprider information om
sitt projekt om visionära verkstäder där exilÖverst till vänster: Mats Bohgard, professor i arbetsmiljöteknik vid LU var moderator vid seminariet ”Den fjärde industriella revolutionen”. Mitten
överst: Medfaks dekanus Gunilla Westergren-Thorsson introducerade de medicinanknutna seminarierna. Överst till höger: Om e-hälsa pratade bl.a. Niels
Paarup-Petersen, Charlotta Levay, Boris Magnusson,
Charlotte Magnusson, Magnus Tägil. Mitten till vänster: Tareq Emtairah och Lena Neij på Internationella miljöinstitutet knöt många nya kontakter. Nederst
till vänster: Tutti Johansson-Falk, MAX IV, minglade
i sällskap med Pia Kinhult, ESS. Stora bilden: Pia Siljeklint från Campus Helsingborg bjuder LUS:s nye ordförande Björn Sanders på lundaknake.
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NÅGON SOM OCKSÅ KNUTIT värdefulla kon-
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forskare tillsammans med forskare från Lund
ska skissa på en hållbar framtid.
– Jag har träffat ingenjörer från Örebro
som blev väldigt intresserade och en kommun här på Gotland ville göra exakt samma
sak, säger han och berättar också att det är
första gången han är i Almedalen.
– Fascinerande! Det är som en stor marknad – en marknad för demokrati!
LUNDS STORA forskningsanläggningar var

också representerade på minglet i form av
MAX IVs avdelningschef Tutti Falk Johansson
och ESS strategiska rådgivare, tidigare ordförande i Region Skåne, Pia Kinhult. De kom
tillsammans och gladde sig över att kännedomen om dessa anläggningar nu är väl spridd.
– Statsministern tog minsann upp MAX IV
i sitt stora tal, konstaterar Tutti Falk Johansson belåtet.
LU:S BÄGGE REKTORER Torbjörn von Schantz

och Eva Wiberg minglade tillsammans med
bland andra LU:s tidigare prorektor Eva Åkesson, numera rektor för Uppsala universitet och
före detta förvaltningschef Marianne Granfelt, numera generalsekreterare för SUHF.
Bland det bästa med årets Almedalsdagar tycker Eva Wiberg är insikten om att regeringen nu förstår vikten av internationalisering, att lättnader måste till när det gäller
hanteringen av exempelvis visum.
– Vi är flera lärosäten som jobbar tillsammans med rekryteringsfrågan och regeringen lyssnar, säger hon och gläds över den entusiasm och idealism som finns bland dem
hon mött i Almedalen.
Eva Wibergs kollega i Utbildningsnämnden, Bo-Anders Jönsson, kommer till minglet från ett SUHF-seminarium om nyanlända
akademiker.
– Vi har ett försprång med vår kunskapsplattform när det gäller civilingenjörerna,
konstaterar han. Vi var tidiga i valideringsfasen.
Bo-Anders Jönsson säger också att han
tycker att Almedalen är en mycket bra mötesplats och forum för akademiker att föra fram
sina synpunkter till de styrande.
– Vi ska opinionsbilda på det vi kan, fastslår han.
Medicinska fakultetens dekanus Gunilla

Överst: Från Centrum för Mellanösternstudier var bland andra Helen Avery, Dan-Anders Andersson och Leif Stenberg på plats. Till vänster: Minglet lockade 180 personer. Till höger:
Rektorerna Torbjörn von Schantz och Eva Wiberg trivdes i Almedalen.

Westerhäll-Thorsson uppskattar också möjligheten att påverka.
– Beslutsfattarna lyfts ut från sin vanliga
miljö och man kan haffa en politiker på ga-

tan. Dessutom är det värdefullt att vi får ut
vår forskning till så många genom våra seminarier.
TEXT OCH FOTO: MARIA LINDH

LUS NÄRVARO I ALMEDALEN
LU var med första gången 2009, då i blygsam skala utan egna aktiviteter. 2012
började LU arrangera Science slam med bara lundaforskare. I år var det tredje
gången som man gjorde det tillsammans med Malmö högskola.
Från och med 2015 utökades deltagandet till två hela dagar och i år genomfördes sammanlagt 16 event plus minglet.
Åsa Grunning på Sektionen Forskning Samverkan Innovation, FSI, samordnar
de centrala seminarierna och eventen. Hon konstaterar att intresset ökar och att
seminarierna blir allt fler för varje år.
– I år blev det väldigt bra – vi fyllde bägge dagarna och behövde samtidigt inte
säga nej till någon.

EKONOMIN
Den centrala budgeten i år låg på 420.000 kronor och till detta kommer vad institutioner och fakulteter själva lägger ut för resor, boende och annat. Åsa Grunning
uppskattar den totala kostnaden till cirka 800.000 vilket gör att Lunds universitet
kommer tvåa på listan i hur mycket lärosätena lägger på Almedalen. Stockholms
universitet toppar med en miljon kronor, Uppsala kommer trea med en halv miljon
och Göteborg därefter med drygt 400.000 kronor.
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6 Visumtrassel stoppar forskare och studenter
Det tar lång tid för forskarna att få förlängt visum vilket försvårar rekryteringar för bl.a. MAX IV som är beroende av internationella toppforskare. Och
många studenter hinner inte hit alls – eller blir kraftigt försenade på grand av den
sega visumprocessen.

11 Syriska civilingenjörer valideras på LTH
Mohammad Sammak är en av 15 civilingenjörer från Syrien som får ta
del av den ettåriga uppdragsutbildningen som LU genomför för att stötta nyanlända akademiker. På LTH har det varit bråda tider för att hinna starta den i höst, och
nu är man igång.

12 Modernisera det kollegiala ledarskapet!
Det tycker Charlotte Simonsson, chefskonsulten som återvände till
 kademien och blev prefekt. Hon efterlyser också löpande diskussioner om ledara
skapet och en översyn av rekryteringsunderlaget för prefekter.

14 Kärnfysiker hyllar plexiglas i undervisningen

Prenumerationer: Anställda vid LU får LUM
gratis. Enskilda abonnenter – 190 kr/8 nr.
För prenumeration kontakta Eva Andersson: 046-222 70 10, Eva.Andersson@
kommunikation.u.se

Plexiglas och vatten är utmärkta material för att enkelt förklara produktionen av neutronstrålar. Kevin Fissum brinner för sitt ämne och sin lärargärning
och menar att grundutbildning och forskning ska gå hand i hand.

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

16 Lokal samverkan för globala klimatproblem

Tryck: Lenanders Grafiska i Kalmar
Nästa LUM: Manusstopp 26 september,
utkommer 14 oktober.
ISSN: 1653-2295
Omslag: Prefekt Charlotte Simonsson.
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Foto: Gunnar Menander

Kommundoktoranden Roland Zinkernagel är en gränsgångare mellan
Lunds universitet och Malmö stadsförvaltning. Han ska förbättra Malmö stads hållbarhetsarbete och från båda håll reflekteras det kring vad som händer när kommuner och forskare jobbar ihop.
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aktuellt.

Högskolesverige sänks av Migrations
Forskare som inte kan lämna Sverige och internationella
studenter som kommer för sent – eller inte alls. Visumhanteringen på Migrationsverket kan bli ett sänke för
högskolesverige.

Sent visum ger forskarna fotboja
VISUMSTRUL. När forskarna inte
får förlängt visum i tid så kan de
varken resa i jobbet – eller hälsa på
sin sjuka mamma. Detsamma gäller
för deras familjer. Personalsamordnaren på MAX IV varnar för att
Sverige tappar i attraktivitet för
toppforskare och experter.

Om du kommer som forskare till Sverige från
ett land utanför EU, så går det först smidigt
att få visum via en relocation-firma. Men
efter två år så måste visumet förlängas och
då hinner Migrationsverket inte längre med,
när allt fler handläggare arbetar med flyktingärenden. Väntetiden var tidigare tre månader, men nu uppger Migrationsverket att
den är 12–18 månader.
– Utan förlängt visum så får våra forskare ”fotboja” på obestämd tid. De vågar
inte lämna landet eftersom de inte släpps in
igen. De får tacka nej till konferenser, de kan
inte hälsa på sjuka familjemedlemmar eller
gå på vänners bröllop, säger Anna-Lena Torstensson, personalsamordnare på MAXIVlaboratoriet i Lund.
SYNKROTRONANLÄGGNINGEN MAX IV,

världens nu skarpaste ljuskälla, strävar efter att rekrytera de bästa forskarna och andra experter. Konkurrensen är hård. För att
flytten till Sverige ska gå smidigt använder
de sig av ett relocation-företag som gör allt
de kan för att underlätta: ordnar visum, boende, skolor till barnen, ser till att de får en
6

läkare etc. Men när arbetstillståndet ska förlängas har det varit en enkel procedur, som
den anställde skött själv. Nu måste man anlita en relocation-firma för att få en snabbare hantering.
– Synkrotronvärlden är inte stor, ryktet sprider sig snabbt. Även om det kan gå
snabbare än 12 till 18 månader så blir det
svårt för våra anställda och deras familjer att
planera sina liv – de vet ju inte hur länge de
får vänta på arbetstillstånd/visum.
STATMINISTER STEFAN LÖFVÉN är medve-

ten om problemet. Under invigningen av
MAX IV i juni så passade Anna-Lena Torstensson på att prata med honom om de visumproblem som forskarna möter efter två
år. Att missa en viss konferens eller ett möte
hos en leverantör kan få negativa effekter
både för individen och för MAX IV.
– Statsministern känner till att de långa
handläggningstider vid Migrationsverket
kan påverka Sveriges förmåga att rekrytera
internationellt. Han säger att de gör vad de
kan när det gäller att tillsätta resurser.
Många företag i Sverige har under det
senaste året gjort Stefan Löfvén uppmärksam på problematiken, eftersom detta inte
är något unikt för forskarvärlden utan även
drabbar företag och organisationer som rekryterar internationellt.
– För att lösa detta krävs att Migrationsverket får resurser som matchar arbetsbördan, eller prioriterar om på något sätt.
TEXT OCH FOTO: JENNY LOFTRUP
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verket
Under ”Arrival day” fylls Lund av förväntansfulla nyanlända internationella studenter som försöker finna sig tillrätta i sin nya stad.

Att missa introduktionen och socialiserandet innan studierna börjar är inte bra, tycker Maria
Lindblad, internationell rekryterare på LU.

Studenterna hinner inte hit i tid
nella studenter som skulle ha studerat i Lund i höst stannade hemma
istället. Andra blir så försenade att
de missar nästan hela första kursen.
Visumprocessen gör att inte alla
hinner hit.
Lunds universitet och flera andra lärosäten
har de senaste veckorna vänt sig till UHR, Universitets- och högskolerådet, för att klaga på
försenade uppehållstillstånd. Det är studenter från länder där Sverige kräver visum som
drabbas, som till exempel Indien, Pakistan
och Bangladesh.
– Det handlar om en rejäl kulturkrock
att komma från till exempel Bangladesh till
Lund. Att missa introduktionen och socialiserandet innan studierna börjar är inte bra.
Om du dessutom missar större delen av första kursen, då blir det riktigt svårt, säger Maria Lindblad, internationell rekryterare på LU.
ANTALET INTERNATIONELLA STUDENTER

som kommer till Lund ökar stadigt, både
inom och utom EU. De runt 500 betalande
studenter som kommer till Lund i år, väljer
oftast att komma för att de vill gå ett särLUM NR 5 | 2016

skilt program i kombination med att LU ligger högt på viktiga rankinglistor. Dessutom
har Sverige relativt låga avgifter. Maria Lindblad ser en trend i att allt fler från Asien vill
till Europa.
– I Asien verkar det som om allt fler vill
göra något annorlunda, mer unikt än att åka
till USA, Australien eller Storbritannien. Europa – minus Storbritannien – seglar upp som
intressant val.
FÖR DEM SOM KOMMER från länder inom EU

eller från visumfria länder som USA, Kanada
och Australien fungerar systemet. Men studenter från länder där Sverige kräver visum
är det värre. De kan inte påbörja sin resa förrän de har uppehållstillståndet i handen. De
kan inte heller söka uppehållstillstånd förrän
de har betalt sin första faktura, tidigast i mitten på maj.
– Vägen till uppehållstillståndet är väldigt
olika lång. Utomeuropeiska studenter måste
besöka en ambassad i hemlandet som har
en biometriapparat för fingeravtryck etc. I Indien finns det bara i Delhi, i andra länder inte
alls. I värsta fall får de söka ytterligare ett visum för att åka till ett grannland med biometriapparat.

t

VISUMSTRUL. Några av de internatio-
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aktuellt.
– Varje nöjd student som åker hem
leder till ett helt gäng nya studenter från
det landet. I år har vi till exempel en våg
av studenter från Bangladesh. Nytt för i
år är också att Migrationsverket har bestämt att alla från Bangladesh måste intervjuas på svenska ambassaden i Dhaka, vilket leder till problem.
RUNT 100 INTERVJUER med studenter

på väg till lärosäten i Sverige hade behövts genomföras på ambassaden i slutet på juli, mitt i semestertider. Det gick
inte. De flesta har höga förväntningar på
sina studier utomlands, både som investering för framtiden och som personlig
upplevelse.
– Vi har flera presumtiva studenter
som betalat sina avgifter som hoppat av
när de inser att de inte hinner hit i tid.
Det skapar en stress att missa det intensiva socialiserandet och introduktionen
de första veckorna.
Vad kan man göra åt situationen?
– När det gäller Bangladesh så har vi
ett möte inplanerat med ambassaden i
Dhaka, om intervjuerna kvarstår måste
de kunna få mer resurser. UHR engagerar sig nu också i frågan om försenade
uppehållstillstånd och har begärt in synpunkter från lärosätena.
Att internationella studenter inte kan
söka visum tidigare än maj beror på att
de söker via den nationella antagningen. Deras studieplats här är inte säker
förrän efter det andra urvalet i april och
först då kan fakturor börja skickas ut .
Finns det något att göra åt det på
hemmaplan?
– Nu måste vi följa upp studenterna,
både de som kom och de som inte lyckades komma hit. Om problemen fortsätter så behöver vi ta en diskussion med
ambassaderna i de berörda länderna för
att se hur vi kan påskynda processen inför nästa år.

Arbetet med att göra Lunds universitets investeringar fossilfria började för knappt två år sedan med att en grupp studenter demonstrerade utanför universitetshuset och startade uppropet Fossil Free Lund University. FOTO: OLOV KÄLLGARN, FLICKR

Fossilfria fonder
snabbare än väntat
FOSSILFRITT. I praktiken har Lunds
universitet sedan i somras inte längre några pengar investerade i företag med fossila aktier, det vill säga
andelar från företag som utvinner
kol, olja eller naturgas. I stället för
på fem år genomfördes projektet
på ett och ett halvt år. Startskottet
för projektet var ett studentupprop, Fossil Free Lund University.

– Det gick snabbare än förväntat att göra
våra investeringar fossilfria, säger Klemens
Ganslandt, avdelningschef på universitetets
stiftelseförvaltning.
Men det har inte varit helt enkelt. Klemens Ganslandt berättar att så mycket som
två tredjedelar i en global aktieportfölj kan
falla bort om man tar hänsyn till etik* och

Klemens Gansland är LU:s stiftelsechef.

fossilfrihet. Dessutom är till exempel många
oljebolag samtidigt ägare av företag som
satsar på förnyelsebar energi.
– Var drar man gränsen? Ska vi bara låta
bli att investera i företag som utvinner fossila bränslen, eller ska även företag som till
exempel tillverkar bilar som drivs med fossilt
bränsle inkluderas? Ska vi inkludera under-

LUS KAPITAL I KORTHET
Lunds universitet har en omsättning på 7,5 miljarder kronor och delar av verksamheten bekostas via avkastningen från olika stiftelser. Det är privatpersoner och organisationer som har donerat medel för forskning och utbildning. De allra äldsta
stiftelserna går så långt tillbaka som till 1600-talet. Vid Lunds universitet finns
idag cirka 690 stiftelser. En stiftelse bildas i de fall den som har donerat pengar
enbart vill att universitetet använder avkastningen. Stiftelsens verksamhet styrs av
särskild lagstiftning och av de direktiv som givaren bestämt.
Universitets myndighetskapital består förutom av stiftelsernas medel av pengar
som förvaltas i olika fonder, både aktier och räntebärande papper.

TEXT OCH FOTO: JENNY LOFTRUP
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leverantörer till oljebolag? Det är komplext och man får titta på varje företag
för sig och bedöma hur de arbetar med
de här frågorna.
DE SAMTAL KLEMENS GANSLANDT har

haft med förvaltare kring klimatkloka investeringar har varit givande och gett en
helt ny förståelse för hur de arbetar med
miljöfrågor. För många förvaltare som han
har varit i kontakt med har fossilfria aktier
varit ett nytt område och ännu inte helt
självklart att ge sig in på.
– Vi har argumenterat för att vi gärna
ser att fler förvaltare erbjuder fossilfria placeringar. I några få fall har det funnits fossilfria fonder som vi har kunnat byta till. I
en del andra fall har förvaltarna gått oss
till mötes och skapat nya fossilfria fonder.
Totalt sett är det ändå en liten del aktier och fonder som har behövt säljas för
att klara målet att göra universitets innehav fossilfritt.
– Universitetet har inte av tradition investerat i oljebolag och liknande, utan
har framför allt haft ett svenskt fokus på
sina investeringar med till exempel mycket
verkstadsföretag och banker, menar Klemens Ganslandt.
DET SOM NU ÅTERSTÅR är att se över re-

gelverket för hur merparten av universitets pengar som finns bundna i nästan
700 stiftelser ska förvaltas.
– Redan idag är stiftelserna fria från
investeringar i fossila aktier, men det har
ännu inte varit möjligt att gå in och ändra i stiftelsernas placeringsdirektiv. Innan
vi föreslår en sådan ändring vill vi att den
strategiska planen ska vara klar så att vi
vet den framtida riktningen för universitet i hållbarhetsfrågor. Vi måste också ta
hänsyn till juridiska frågor och direktiven
från dem som har donerat pengar till oss.
TEXT OCH FOTO: NINA NORDH

*De etiska riktlinjer som bland annat används inom det finansiella området är
FN:s Global Compact, som baserar sig på
tio principer inom områdena mänskliga
rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö
och antikorruption.
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Etikråd håller rågången
mot tvivelaktigt handlande
ETIK. Macchiarinis luftstrupar

är en av de största skandalerna
inom universitetsvärlden på
senare tid. Ärendet visar brist på
etik och moral ur flera perspektiv.
– Detta hände förvisso vid
Karolinska institutet, men vid
varje lärosäte görs dagligen
bedömningar som kan få stora
konsekvenser, säger vicerektor
Bo Ahrén, ordförande i universitetets nyinrättade Etikrådet.
Universitetet har många verksamheter där
etikfrågor är centrala. Det kan gälla forskningens beroende av externfinansiering,
drivkrafter som verkar för (alltför) hastig
vetenskaplig publicering, gränsdragningsproblem vid forskarnas innovationer och
bolagsbildning, utbildningens objektivitet, misstankar om kompiskultur vid tjänstetillsättningar och anslagstilldelning samt
argumentation i vetenskapliga debatter.
Etikrådet vid Lunds universitet ska
dock vara ett forum för etikfrågor även
utanför forskningen och kan även beröra utbildning, arbetsmiljö och ekonomi.
– Alla anställda har ett eget ansvar för
att göra etiska överväganden inom sin
anställning men det är lika viktigt att det
finns en aktiv och gemensam diskussion
inom universitetet, säger Bo Ahrén.
Just universiteten har en särställning
i samhället vad gäller etikfrågor, menar
han.
– Genom vårt uppdrag har vi ett särskilt ansvar mot statsmakterna och allmänheten att hålla rågången mot tvivelaktigt handlande. Enligt högskolelagen
ska utbildningen vila på vetenskaplig
grund och forskningen ska värna vetenskapens trovärdighet och god forskningssed, säger Bo Ahrén.

Universiteten har historiskt inrättats
för att vara centrum för bildning och lärdom där objektivitet och saklighet tillhör
kärnvärdena.
– Men inte heller ett universitet står
helt fritt från krafter som försvårar möjligheterna att skydda vetande från önsketänkande, säger Bo Ahrén.
RÅDETS MEDLEMMAR har valts ut på

grund av att de är erfarna forskare och
har stort intresse för etikfrågor. Men viktigt att notera, menar vicerektorn, är att
rådet inte ska arbeta med konkreta frågor kring oredlighet eller göra etikbedömningar i enskilda projekt, eftersom
det hanteras av andra organ.
– Vi ska i stället arbeta för att anställda
ska förstå vikten av ett etiskt förhållningssätt i våra verksamheter. Vi vill stimulera
till diskussion och debatt i etiska frågor
och öka kunskapen i ämnet. Jag ser framför mig att vi kan initiera seminarier, skriva
debattinlägg eller ta fram inspirationsmaterial som kan användas inom och utanför organisationen, säger Bo Ahrén.
Etikrådet med de tio ledamöterna och
två studentrepresentanter samlas första
gången den 21 september. Ledamöternas mandatperiod går ut den siste december 2019.
ANNA JOHANSSON

Medlemmar i Etikrådet: Bo Ahrén vicerektor, Fredrik Andersson dekan Ekonomihögskolan, Ann-Katrin Bäcklund dekan
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Anders
Ekbom seniorprofessor Karolinska institutet (extern), Ulf Ellervik professor kemi,
Mats Johansson lektor kliniska vetenskaper, Björn Petersson docent filosofi, Jayne
Svenungsson professor Centrum för teologi och religion, Lena Halldenius professor
historia, Titti Mattsson professor juridik
och Anna Meeuwisse professor, Socialhögskolan.
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aktuellt.
Påve Franciskus kommer
till Lund i oktober.
foto: wikipedia

dialog hade förändrats, bland annat på så
vis att de traditionella kontroversfrågorna
ansågs ha kommit i nytt ljus på grund av
nyvunna insikter inom naturvetenskap, historievetenskap och bibelvetenskap.

Påvebesöket fördjupar
diskussionen om religion
FINBESÖK. Påve Franciskus har ett
otroligt medialt genomslag. Han
har också stor betydelse för hur
vi förstår religion och hur religion
fungerar i både religiösa och sekulära sammanhang.
Det säger Johanna Gustafsson
Lundberg, ställföreträdande prefekt på Centrum för teologi och religionsvetenskap, CTR, som håller en
öppen seminarieserie veckan innan
påvens besök i slutet av oktober.

Påven kommer till Lund för att högtidlighålla reformationsminnet. Lutherska världsförbundet och Vatikanen firar tillsammans att
det är 500 år sedan reformationen startade
med att Luther spikade upp sina 95 teser.
I 50 år har det funnits en ekumenisk dialog
mellan katoliker och lutheraner och den har
varit så pass framgångsrik att man nu har
nått fram till en gemensam förståelse av reformationen.
– Att påven deltar i högtidlighållandet av
reformationsminnet är en viktig markering
att det börjar stå klart för båda parter att
1500-talets strid är över. I dialogen har det
blivit alltmer tydligt att det som förenar är
större än det som skiljer, säger Johanna Gustafsson Lundberg.
10

Johanna Gustafsson Lundberg vid Maria
skulpturen som konstnären Lena Lervik gjort
och som finns vid Domkyrkan.
FOTO: SUSANNE EWERT

Vilken roll har medierna för vår bild av
påven och religion?
– Påve Franciskus har ett otroligt medialt genomslag. De mediala bilderna av påven spiller också över på hur vi i en vidare bemärkelse tänker kring religion i dag. Vad är det
att vara religiös i dagens samhälle och hur
ser vi på religion? Påvebesöket ger oss möjlighet att diskutera hur religion framstår i
dagstidningar och media generellt. Religion
precis som idéer om till exempel kön är otroligt trögflytande tankefigurer och i dagens
skola har det i undersökningar visat sig att
även lärare förmedlar bilden av religion som
något udda och annorlunda. Vi ser därför
påvens besök som en plattform för en fördjupad diskussion om religion.
Vad betyder påvens besök för Centrum för teologi och religionsvetenskap?
– Det gemensamma högtidlighållandet av
reformationsminnet är en unik historisk
händelse, vilket gör besöket högst religionsvetenskapligt intressant. Därför anordnar vi
den öppna seminarieserien ”Påven Franciskus: tro – politik – reformationen” veckan
innan, som ramar in påvebesöket och anledningen till att han kommer till Lund.
GISEL A LINDBERG

Men varför hålls jubileet just i Lund?
– Lutherska världsförbundet grundades 1947
i Lund av biskopen i Lund Anders Nygren vilket säkert är en stark anledning till varför det
förläggs i Lund. Lund har dessutom väldigt
länge varit ett starkt centrum i norra Europa
för både lutheraner och katoliker.
Varför startade denna dialog mellan
lutheraner och katolska kyrkan?
– Dialogen startade 1967 i anslutning till
Andra vatikankonciliet. En av anledningarna till att den kom igång då var att man menade att förutsättningarna för en mer aktiv

PÅVEBESÖK
Det är andra gången en påve besöker Sverige. Påven Johannes Paulus
II besökte Sverige 1989. Det är första
gången reformationen uppmärksammas gemensamt av Katolska kyrkan och Lutherska världssamfundet.
Information om seminarieserien
”Påven Franciskus: tro – politik –
reformationen” hittas på www.teol.
lu.se/institutionen/nyheter/1527/
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Äntligen får Mohammad
börja plugga på LTH
GENVÄG. 15 civilingenjörer från
Syrien har blivit studenter på LTH.
På ett år bygger de ut sin examen
med svenska högskolepoäng och
intensivlär sig svenska. Tanken är
att skapa en genväg till jobb för
relativt nyanlända.

Den ettåriga uppdragsutbildningen är en
del av de åtgärder som LU bestämt sig för
att genomföra för att stötta nyanlända akademiker (se LUM 4, 2015).
–Det är ett utmärkt initiativ, det skulle
bara ha kommit tidigare, säger Mohammad Sammak, som försökt validera sin utbildning från Syrien under två år. Där läste
han alla kurser som krävdes, men hann inte
få ut sin examen innan kriget bröt ut.
– Lund med
sina gamla
byggnader påminner mig
om Damaskus
innan kriget,
säger Mohammad Sammak.

FÖR MOHAMMAD SAMMAK har väntan

varit lång och frustrationen stor. Sverige
och högskolevärlden var inte redo för att
ta emot ett så stort antal akademiker som
kom som flyktingar under 2015.
– Allt tar så lång tid. Jag är 28 år och
med syrianska mått så borde jag ha tagit
min master och ha börjat jobba. Men här
säger de till mig att jag är ung, många studenter är visst lika gamla som jag.
På LTH upplever man att det har varit ont
om tid för att ta fram denna uppdragsutbild-

Annika
Mårtensson, prorektor på
LTH.
FOTO: JENNY
LOF TRUP
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FOTO: MARIA
LINDH

ning i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Den har pressats fram genom hårt administrativt arbete.
– Men nu är vi igång, trots att det var
tajt om tid. Vi har fångat upp det stora engagemang som finns bland våra medarbetare, man vill bidra till att hjälpa de akademiker som har flytt, säger Annika Mårtensson,
prorektor på LTH.
UTBILDNINGEN FINANSIERAS av Region

Skåne och Tillväxtverket. Arbetsförmedlingen har plockat fram personer och granskat deras meriter med hjälp av LTH. Varje
student väljer själv vilka kurser de vill läsa.
På Språk- och litteraturcentrum testas de-

ras svenska och de får gå en anpassad kurs.
– Nu ska jag gå några riktigt avancerade
kurser i maskinteknik. Jag hoppas det ska
bevisa mina kunskaper för svenska arbetsgivare. I vår ska jag kombinera det med en
svenskkurs på relativt hög nivå, säger Mohammad Sammak.
Kommer du att stanna i Sverige eller
återvända?
– Jag älskar mitt land, så jag måste återvända för att hjälpa till och bygga upp Syrien
igen. Varje år tror vi att nu tar kriget slut och
livet kan återgå till det normala. Jag hoppas
det blir sant snart.
JENNY LOFTRUP
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Charlotte Simonsson, prefekt för Institutionen för strategisk kommunikation i Helsingborg, vill modernisera det kollegiala ledarskapet.
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En modern tappning av det kollegiala ledarskapet!
Det önskar Charlotte Simonsson, – ledarskapskonsulten som återvände
till universitetet och själv blev chef. Här saknar hon ett forum för löpande
diskussioner om ledarskapet.
– Vi är så bra på att analysera och problematisera allt annat – men hur vi
har det som ledare pratar vi knappt om, säger hon.

Chefskonsulten som blev prefekt

M

ycket har förändrats sedan tidigt tvåtusental då Charlotte
Simonsson lämnade universitetet efter att ha disputerat i medie- och kommunikationsvetenskap
och gått över till konsultbranschen. När hon
kom tillbaka hade hon bland annat utbildat hundratals chefer i Stockholms stad och
skrivit en handbok för chefer. Sedan 2012
är hon prefekt på Institutionen för strategisk kommunikation i Helsingborg – en ung
och förhållandevis liten institution med ett
20-tal anställda.
Vilken typ av ledning mår din institution bäst av – den kollegiala eller
linjestyrda?
– Jag tror på det kollegiala men det krävs en
vitalisering av det. Det kan inte betyda samma sak som för tio eller tjugo år sedan. Och
vad menar vi när vi pratar om det kollegiala
ledarskapet? Vi tycks utgå från att en gemensam uppfattning ska sitta i väggarna…
CHARLOTTE SIMONSSON TROR på ett ökat

utrymme i linjeorganisationen och på att ge
akademiska ledare ännu bättre möjligheter
att bli professionella. Hon tycker inte att det
behöver vara fel med en institutionsstyrelse men är inte säker på att den alla gånger har den kunskap eller de förutsättningar
som krävs för att fatta de beslut som ligger på den.
– Ska man ha en sådan styrelse så måste
man också se till att den får rätt kompetens
och att ansvarsfördelningen är tydlig. AnLUM NR 5 | 2016

nars är det bättre att prefekten tar besluten
efter en kollegial beredning.
Charlotte Simonsson funderar en del
över vad new public management inneburit för ledarrollen vid Lunds universitet.
Mycket har tillkommit i form av dokumentering och rapporter om arbetsmiljö, jämställdhet, ekonomi. Human resources management med utvecklings- och lönesamtal
liksom karriärplanering är också något som
upptar en allt större del av det akademiska
ledarskapet. Ledarrollen har förändrats.
– Vi måste så klart vara en modern orga-

”Det handlar om att
skapa förståelse och
mening för det man gör.
Att vara lyssnande och
deltagande.”
nisation och ta hand om våra medarbetare,
fastslår hon, men det blir inte så mycket tid
över för den strategiska verksamhetsplaneringen…
Hon tycker inte att den förändrade ledarrollen med ökade krav diskuteras tillräckligt
inom universitetet. Problem och svårigheter
måste lyftas fram för att kunna lösas, menar
hon. På vissa håll vid större institutioner och
enheter löser man en del genom biträdande prefekter och chefer, och det tror Charlotte Simonsson att man kommer få se mer
av i framtiden. Hon skulle dock önska att

man såg över såväl rekryteringen som utvecklingen och avvecklingen av prefekter.
– Jag tycker att man borde utvidga rekryteringskretsen. Varför inte också från andra institutioner med likartade inriktningar
eller från andra lärosäten? Och kanske är
det så att medarbetarna inte själva ska välja sin chef?
Genom att öka rekryteringsunderlaget
ger man också avgående prefekter en möjlighet att fortsätta vara chef någon annanstans inom akademien.
Charlotte Simonsson tycker att den tid
som många prefekter sitter på idag – dvs.
två gånger tre år – sammanlagt sex år, är
lagom.
– Man hinner uträtta en hel del under
den tiden och det är ganska sunt att byta
chef var sjätte år. Dock kan det vara problematiskt att gå tillbaka till sin tidigare tjänst,
och en möjlighet att fortsätta vara prefekt
eller chef inom akademin vore säkert en bra
lösning fören del, tror hon.
SJÄLV FÖRESPRÅKAR CHARLOTTE Simons-

son ett kommunikativt ledarskap som hon
förklarar med ett förhållningssätt snarare än
en teknik.
– Det handlar om att skapa förståelse och
mening för det man gör. Att vara lyssnande
och deltagande. Det är en balansgång och
en oerhörd utmaning eftersom det finns olika ibland motsägelsefulla förväntningar på
ledarskapet, säger hon.
TEXT: MARIA LINDH
FOTO: GUNNAR MENANDER
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Det är i kärnfysikernas mikrohall som prototyperna till ESS
neutrondetektorer testas. Här – i ett fönsterlöst rum bakom
en bastant järndörr – arbetar forskarna med toppmodern
utrustning. Bland det första som syns är, något oväntat, en
låda tillverkad av plywood och vax.

Lättare undervisa
med plexiglas än trä
I neutronlabbet i Mikrohallen har Hanno
Perrey skapat möjligheter för studenter
på grundnivå att jobba sida vid sida med
världens ledande forskare.
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illsammans med ett neutronpreparat fungerar lådan som en
modell av en reaktorkammare
där neutronstrålar dämpas på
ett kontrollerat sätt. Den fungerar men kan
inte med bästa vilja i välden kallas modern.
Kevin Fissum, lektor och docent i kärnfysik,
betonar att den inte används av forskare.
Själv använder han lådan när han undervisar årskurs 3-studenter.
Även om han brinner för sitt ämne och
älskar att undervisa är det svårt att få studenterna att bli riktigt motiverade när ingen
kan se hur det ser ut eller vad som händer
bakom lådans träväggar.
– Jag behöver inte gå längre än till mig
själv. Om jag hade studerat på grundutbildningen så skulle jag vilja att utrustningen
var modern. Att modernisera den här lådan
av plywood och vax skulle kosta ungefär
250000 kronor, säger han.
SOM PÅ SÅ MÅNGA ANDRA håll saknas

pengar. ESS samfinansierar en del av den
modernaste utrustningen som används av
Fissums forskargrupp. Något som har betalats med ESS-pengar är en genomskinlig
kub av plexiglas, delvis fylld med vatten. Kevin Fissums blick får en ny glöd när han går
bort ifrån plywoodlådan, ställer sig vid kuben, och börjar berätta om möjligheterna
som den öppnar.
– Det här är en neutronkälla, här produceras neutronstrålar. Ser ni stålcylindern i
mitten? Den sprutar ut drygt en miljon neutroner i sekunden! Vattnet finns där för att
skärma av det radioaktiva preparatet och
definiera neutronstrålarna.

de fullt användbar. Initiativtagaren till skåpet och den som räddat prylarna från att dö
sotdöden i någon skrubb är Hanno Perrey.
Han är postdoktor och manager för neutronlabbet på Avdelningen för kärnfysik.
Han delar Kevin Fissums vision om grundutbildning och forskning som går hand i hand.
MENINGEN ÄR ATT STUDENTER ska komma

hit, sätta sig ner, ta vad de behöver i skåpet och pilla och meka, göra fel och försöka igen. De kan göra egna mätningar och
jobba mot samma neutronkälla som de avancerade forskarna, och samtidigt som de.
– Det är så man lär sig. Och det bästa av
allt är ju att studenterna bara kan snurra på
stolen så sitter de öga mot öga med några
av världens bästa forskare på området och
kan fråga dem om det inte fungerar. Det är
den sortens forskningsklimat och undervisning jag vill ha, säger Kevin Fissum.
TEXT: JAN OLSSON
FOTO: GUNNAR MENANDER

Plexiglas och vatten är utmärkta material för
att enkelt kunna förklara vad som händer
när neutronstrålar produceras med hjälp av
ett preparat. En dröm att använda i undervisningen, enligt Kevin Fissum.

HAN PAUSAR OCH DET MÄRKS att han brin-

ner för sin lärargärning när han tar ny sats
och fortsätter:
– Förstår ni? Det är det här jag menar,
bara att kuben är i plexiglas och genomskinlig gör det så enkelt att förklara – och att förstå. Det går aldrig att undervisa på samma
sätt med en låda av plywood och vax.
Bara några meter bort från den genomskinliga neutronkällan står ett skåp med
dörrarna öppna på vid gavel. På varenda
krok hänger gammal elektronik, fortfaranLUM NR 5 | 2016
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Lönar det sig att samverka lokalt för att lösa globala klimatproblem?
Vad bidrar forskarna med och hur kan de förbättra sitt sätt att arbeta?
Behöver grundläggande strukturer ändras – eller handlar det bara om
attityder? LUM har talat med forskare, kommuntjänstemän och universitetsledning om universitetets roll i den nödvändiga omställningen
mot en hållbar samhällsutveckling.

Kommundoktoranden Roland ZinkerKommundoktoranden Roland
nagel – en gränsZinkernagel – en gränsgångagångare mellan
re mellan Lunds universitet och
Lunds universitet
Malmö stadsförvaltning.
och Malmö stadsför-

Lokal
hållbarhet
i det globala

TEMA: LOKAL HÅLLBARHET

Gränsgångaren
efterlyser nyfikenhet – och kaffe

Hållbar stadsutveckling är en profilfråga för
Malmö och det är också vad Roland Zinkernagel sysslat med alltsedan han fick jobb
i kommunen för cirka femton år sedan.
Dessförinnan läste han in en master på Internationella miljöinstitutet i Lund. Exjobbet
handlade om indikatorer för hållbar stadsutveckling med bland annat Västra hamnen i
Malmö som studieobjekt och var ett skäl till
att han halkade in på stadens miljöförvaltning. Mycket av det som görs i Malmö är
bra, slår han fast.
– Malmömodellen innebär att vi har samråd om alla planer för nya bostadsområden
och om förtätningen av de gamla, för att
styra om till en hållbar utveckling – socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Boende, byggherrar, föreningar m.fl bjuds in, informeras
och får komma med synpunkter. Vi tar intryck och ändrar ibland i planerna när människor sagt sitt.
SAMTIDIGT KAN DET VARA svårt att avgöra

vad i planerna som är bra och dåligt från ett
hållbarhetsperspektiv, menar Roland Zinkernagel.
– Allt ska mätas nuförtiden, men enbart
siffror räcker inte för att spegla visionerLUM NR 5 | 2016

na om en hållbar stad och om livskvalitet.
Mätandet leder ofta fel, tycker han.
Malmö har till exempel satt upp målet att
ingen ska ha mer än 300 meter till en gröning. Risken är att man försöker nå det till
varje pris, men bortser från höga bullernivåer på vägen till parken…
– Det behövs mindre fyrkantiga och mer
situationsanpassade sätt att bedöma kvalitet. Ibland bör man kanske nöja sig med
att någon expert bestämmer, säger Roland
Zinkernagel, som hoppas ringa in några nya
metoder, som kan bidra till en mer långsiktig
stadsplanering.
Det innebär inte att samråd är överflödigt. Tvärtom.
– Många är rädda för förändring och det
är viktigt att förklara stadens utmaningar –
som att fixa bostäder och en hållbar miljö.
Erfarenheterna visar att de som är med från
början i medborgardialoger är mest positiva
till nya stadsplaner.

KOMMUNDOKTORAND
En kommundoktorand är en kommunanställd som samtidigt går en
forskarutbildning på universitetet
på halva arbetstiden. Forskningsrådet Formas betalar drygt hälften
av lönen under tre år, kommunerna
resten. Syftet är att stödja hållbart
samhällsbyggande och utveckla
former för samverkan.
Det finns fyra kommundoktorander i Skåne för tillfället, knutna till
olika kommuner och lärosäten.
Dessa brobyggare har handledare
inom både akademin och kommunen. Kommunerna definierar behoven. För Roland Zinkernagel gäller
att hitta mer kvalitativa sätt att
bedöma vad som gynnar en hållbar
stadsutveckling.

MALMÖMODELLEN INNEBÄR mer samråd

också med tjänstemän från olika delar av
stadsförvaltningen. Det blir kulturkrockar
när folk från miljöförvaltningen ska komma överens med dem som har hand om näringsliv, transport eller stadsbyggnad, berättar Roland Zinkernagel. Faktiskt lite som
när forskare och kommunaltjänstemän ska
jobba ihop.
– Ändå är det en skillnad. Visst jobbar vi
i ”silos” eller ”stuprör” också inom kommunen. Men vi utvecklar medvetet mer tvärdisciplinära arbetssätt och våra regelbundna
träffar och diskussioner över gränserna ger
resultat, vi börjar förstå varandra bättre och
hitta ett gemensamt språk.

Det som förundrar Roland Zinkernagel är
att det händer så lite på den fronten inom
universitetet. Det är i alla fall hans intryck
efter ett halvår som doktorand.
– Forskning är ofta ett enmansjobb, alla
håller på med sitt. Inte ens inom samma
ämne verkar det givet att forskare har ett
pågående samtal…
DE FÖRSTA ÅREN I MALMÖ jobbade Roland

Zinkernagel på ISU – Institutet för hållbar
stadsutveckling. Han och kollegerna pratade mycket om varför det inte fungerar så bra
i kontakten mellan forskare och kommun.
– Visst samarbetar man, men man tar
17
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Roland Zinkernagel är Internationella miljöinstitutets första kommundoktorand – en gränsgångare
som delar sin tid mellan utredarjobb i Malmö och forskning i Lund.
Roland Zinkernagel ska förbättra
Malmös hållbarhetsarbete. Samtidigt får han chans att reflektera
över hur det fungerar när kommuner och forskare jobbar ihop.
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inte vara på varandras resurser så
bra som man skulle kunna.
Han tror att det ständiga akademiska ifrågasättandet är ett hinder:
– Det är otroligt tröttsamt att
hela tiden hamna i försvarsställning.
I kommunen handlar det om att ”få
till” så mycket som möjligt, knyta
ihop så det blir något av. Då är det
inte så roligt att få höra av forskaren:
Du borde gjort en bättre riskanalys!
Samtidigt behöver kommunerna
ta till sig kunskaper från forskningen.
– Chansen är större att det sker
om forskarna lägger fram sina förslag på ett socialt och konstruktivt
sätt. Forskarna behöver vara mer
öppna och nyfikna på ”de andras”
arbetsvillkor och uppdrag, menar
Roland Zinkernagel.
ETT ENKELT SÄTT att ändra kultu-

ren och träna sig i att bli en gränsgångare är att regelbundet börja
fika med arbetskamrater som inte
gör exakt samma sak som en själv,
menar han. Själv är han marinerad i
den kommunala fikakulturen och har
tillsammans med en doktorandkollega infört fika på Miljöinstitutet varje
förmiddag.
– I början fick vi gå runt och säga
till folk, men nu kommer de bara!

Kommuntjänstemannen:

Öppna slussarna
mellan stad och akademi
– Vi borde öka möjligheterna att forska i kommunerna. Samtidigt behöver
universitetet bli bättre på att släppa
in folk med andra erfarenheter. Ska
vi klara samhällsutmaningarna måste
vi se till att forskningen kan påverka
exempelvis det som vi gör i Malmö,
säger Per-Arne Nilsson, avdelningschef vid Malmö miljöförvaltning.

Det behövs mer av det slaget, menar
Per-Arne Nilsson. Slussarna måste öppnas
upp mellan stad och akademi, lite som mellan sjukvården och den medicinska forskningen.
– Städerna växer. Hur livet organiseras här
blir något av en nyckel till en hållbar utveckling. För att hantera det behöver vi utveckla en
samverkanskultur mellan stad och akademi.

Miljö- och hållbarhetsarbete är högprioriterat i Malmö, en stad högt rankad för sina klimatsmarta lösningar. Per-Arne Nilsson är en
nyckelperson som avdelningschef för stadsutveckling och miljöstrategi. Han har ett 40tal medarbetare, flera disputerade, och han är
mycket glad för Formas-projektet som medfinansierar hans medarbetare kommundoktoranden Roland Zinkernagels forskarutbildning.

ETT BRA EXEMPEL på hur det kan fungera är
Kapstaden i Sydafrika som har ett mycket aktivt utbyte med universitetet och där forskarna
är inbäddade i stadens miljöprogram, berättar
Per-Arne Nilsson. Hans egen kommundoktorand är just inbäddad, men arbetssituationen
måste bli rimlig för att det ska fungera på sikt:
– Det får inte bli som att ha två heltidsjobb.
Går det att göra karriär i både den kommunala förvaltningen och inom akademin paral-

FAST OM NU FORSKARE är nördiga,

så är kommuner heller inte så lätta
att jobba med, tillägger Roland Zinkernagel. Det finns ofta en ”så här
har vi alltid gjort”-attityd. I översiktsplanen för nya stadsdelen Nyhamnen som han arbetar med just
nu har han exempelvis svårt att få
gehör för nytänkande.
– Det sägs att gång- och cykeltrafik ska prioriteras och Malmö erbjuda
alternativ till bilen. Men när vi planerar är bilen ändå så närvarande. ”Business as usual” präglar fortfarande
utformningen av staden.
TEXT: BRITTA COLLBERG
FOTO: GUNNAR MENANDER
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Samråd på Malmös miljöförvaltning: utredare Jenny Hygert, miljöstrateg Sara Marklund, avdelningschefen Per-Arne Nilsson, miljöstrategen Marcus Ljungqvist och kommundoktoranden Roland
Zinkernagel.
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”Forskning är ett sätt
att få fram, bearbeta
och lägga fram fakta
som behövs för
att ändra sakernas
tillstånd.”
– Lundaforskare har lämnat viktiga bidrag till Malmös hållbarhetsresa, konstaterar Per-Arne Nilsson, avdelningschef på stadens miljöförvaltning.

lellt? Fack och personalavdelningar måste engagera sig för att det här gränsöverskridandet
ska bli möjligt.

dom om Lunds universitet. Han har läst flera
kurser här och hans hustru är forskare. Han ser
olika subkulturer inom universitetet. Miljöinstitutet som han haft mycket samarbete med är
utåtriktat, medan andra är lite mer vända mot
sin egen forskning, konstaterar han.

byggherrar ändrade inställning och insåg att
det går att bygga energieffektivt utan att det
blir dyrare.
– Det finns många myter och farhågor
kring energieffektivt byggande, som sedan
styr hur man gör. Forskning är ett sätt att få
fram, bearbeta och lägga fram fakta som behövs för att ändra sakernas tillstånd.
En myt som i hög grad påverkar stadsplaneringen än idag är bilens roll i den moderna
staden (se även artikel nästa uppslag).

LUNDAFORSKARNA har lämnat viktiga bidrag

NORMER SOM STYR hur många parkerings-

till Malmös hållbarhetsresa, fortsätter han och
ger några exempel. Malmö, Lund och Lunds
universitet tog tillsammans fram det s.k. Miljöbyggprogram Syd och här spelade tidigare
Arne Elmroth på LTH och senare Lena Neij på
Internationella miljöinstitutet en viktig roll.
Även Nora Smedbys avhandling om ett bostadsområde i Västra hamnen (se artikel härintill) hjälpte Malmö stad att förstå och analysera den process som ledde fram till att många

platser varje nybygge måste ha, vilar på en vision som växte fram efter andra världskriget,
där motorvägarna och miljonprogramsområdena sågs som viktiga delar i ett modernt liv
och där bilen var en förutsättning. Efterhand
blev visionen en norm som det stiftades lagar kring:
– Fortfarande styr p-normen hur vi bygger
och stadsbyggnadskontoren befarar att kaos
ska utbryta om man gör avsteg från normen.

PER-ARNE NILSSON HAR ganska god känne-
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Det är inte sant. Tvärtom kan det bli mycket
dyrare att bygga så många parkeringsplatser
som krävs i dag, och det driver upp hyrorna.
Det är varken klimatsmart eller rättvist att de
som bor i staden utan bil ändå ska tvingas
betala en högre hyra för att det ska finnas pplatser för besökare.
PER-ARNE NILSSON VILL INTE förbjuda bilar,

men tycker ibland att man är för försiktig när
det gäller att göra avsteg från förlegade normer. Samtidigt riskerar samhället att göra nya
missar och fastna för dåliga lösningar ur hållbarhetssynpunkt när man nu är ivrig att öka
bostadsbyggandet.
– Vi måste ifrågasätta om detta är rätt sätt
att bygga på. Och då är det bra att ha med
forskarna, som har perspektiven och kan göra
jämförelserna. Jag tror att det är bra för bägge
kulturerna och också bra för universitetet att
det kommer in folk från andra håll.
TEXT: BRITTA COLLBERG
FOTO: GUNNAR MENANDER
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De ser det globala
			 i det lokala

I Västra hamnen har Malmö stad med
olika strategier lyckats engagera byggföretagen för hållbara lösningar.
foto: mikhail markovskiy / shutterstock.com

TEMA: LOKAL HÅLLBARHET

Forskare som deltar i lokala hållbarhetsprojekt kan länka arbetet
till globala sammanhang och visa
på mönster som annars är svåra
att upptäcka. LUM har pratat med
några unga forskare om möjligheter och hinder i lokal samverkan för
hållbar utveckling.
Nora Smedby på Internationella miljöinstitutet disputerade i våras på en avhandling om
effekten av Malmös sätt att styra mot ett
hållbart byggande. Hon har jämfört ett bostadsområde i Västra hamnen i Malmö med
ett i danska Egedal. Malmö lyckades inte så
bra i början, men genom dialog, stöttning
och övertalning fick man med sig den generellt konservativa byggbranschen på hållbara lösningar. Utfallet matchade inte alltid
ambitionerna, men man drog lärdom av erfarenheterna från tidigare etapper för att
förbättra resultatet.
– Malmö kunde tidigare ställa vissa krav
på byggherrarna genom att staden ägde
marken, men de möjligheterna har begränsats. Ett annat sätt att höja ambitionerna
blev då att sammanföra stora mainstreamföretag med mer nischade småföretag i
områden med små tomter och blandade
boendeformer. På så sätt förmådde man
byggherrar med olika profil att samarbeta i
hållbar riktning, berättar Nora Smedby.
MALMÖ HAR OCKSÅ PUSHAT särskilt spän-

nande byggprojekt och genom nationella
och EU-projekt kunnat ge små men viktiga
bidrag till byggherrar som tänkt nytt.

– Man har jobbat långsiktigt, byggt relationer och fått en stark och kunnig grupp
av tjänstemän, politiker och byggherrar som
brinner för hållbart byggande, sammanfattar hon.
ÄNNU BÄTTRE och framför allt snabbare

hade det dock gått med tvingande nationella byggregler i ryggen, menar Nora Smedby.
Danmark är ett intressant exempel på hur
kommuner genom framåtsyftande byggregler kan driva på den lokala utvecklingen
i synergi med nationell politik.
– Redan 2011 visste de danska byggföretagen vilka byggregler som skulle gälla 2015
och 2020. Kommunerna har därför kunnat
ställa framtida krav på byggherrarna om de
velat agera föregångare. Framåtsyftande
byggregler har gett en förutsägbarhet som
motiverat företag att investera kunskap och
pengar för att nå upp till lokala krav, säger
Nora Smedby.
TVÅNG ELLER ÖVERTALNING? Forskarens

roll är ofta att ge andra perspektiv och göra
jämförelser. Juristen Sanja Bogojevic intresserar sig för möjligheter men också för begränsningar med att styra mot ett hållbart
samhälle med hjälp av hårdare regler. Hon
är docent i miljörätt särskilt inom EU.
Malmö hade säkert haft glädje av framåtsyftande lagstiftning som i Danmark, men
många gånger fungerar det ganska bra att
kombinera den lagstiftning som finns just
med uppmuntran och stöttning, menar hon.
– Det finns gränser för vad man kan göra
lokalt, men alla aktörer behövs för att ställa

om. Det viktiga är att de olika nivåerna och
aktörerna länkar in i varandra. Det som görs
i Malmö är beroende av det som görs i Bryssel som i sin tur påverkar det som sker globalt, konstaterar hon.
Men om vissa hinder är uppenbara så
finns andra som är mer subtila, som sitter
inne i huvudet – det visar erfarenheter i Malmö. Det är fortfarande mycket svårt att ifrågasätta bilens roll i stadsplaneringen. Det
har Maja Essebo, kulturgeograf på tvärvetenskapliga LUCSUS, centrum för hållbar utveckling, visat i sin avhandling. Här analyserar hon synen på transporter med Malmö
som case. Slutsatsen är att det i hög grad
är myter, dvs ”sanningar” som vi tar för givna, som styr hur vi planerar för trafiken i
våra städer.
– Den myt som genomsyrar beslutsfattares tänkande är att framsteg och ekonomisk tillväxt är kopplad till rörlighet med
olika transportmedel – ofta med bil. Ju
mer rörlighet, desto bättre för hela samhällsutvecklingen – det tas för givet. Och
trots att vi vet att tillväxt och trafik står i
konflikt med hållbar utveckling så finns ett
mentalt motstånd mot att ifrågasätta den
”sanningen”.
MAJA ESSEBO SPECIALSTUDERADE ett EU-

projekt som syftade till ökad ekologiskt hållbar rörlighet i Malmö stad. Det visade sig
att man även där utgick från ökad rörlighet
som en grundförutsättning, och alltså inte
ifrågasatte att det stod i strid med det överordnade syftet, ökad hållbarhet.
Både konkreta satsningar som Öresundsbron och Citytunneln och regelverk – t.ex.
parkeringsnormer för nybyggen - bidrar
också till att låsa in staden i beslut som styr
mot ökad rörlighet.
– Gränsen för hur många bilar som får
plats är snart nådd - vissa menar att den redan är passerad – men man ignorerar det
och fortsätter utvecklingen mot ett allt mer
inlåst rörlighetssystem, säger Maja Essebo.
BRITTA COLLBERG

Nora Smedby, Sanja Bogojevic och Maja Essebo. foto: britta collberg
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Att jobba lokalt
ger hopp och energi
– I det lokala hållbarhetsarbetet
finns en kraft som ger hopp, menar
Johan Bergström och Lena Neij,
forskare som jobbar med både
organisationer och myndigheter
utanför universitetet.
– Vi forskare måste vara beredda
att ingå i många olika konstellationer inom och utanför akademin.
Och vi behöver inse att människor
ser saker på olika sätt och därför
tillåta fler än ett perspektiv.
All samhällsförändring är komplex och för
att få med så många som möjligt behövs
en pluralism i synsätt och samarbetsformer,
menar Johan Bergström, LTH, och Lena Neij,
Internationella miljöinstitutet.
JOHAN BERGSTRÖM är säkerhets- och risk-

forskare och var tidigare föreståndare för
CSR, Centrum för samhällsresiliens. Det var
ett virtuellt tvärfakultärt samverkansorgan
med ett tjugotal LTH-are, kommunikationsvetare och kulturgeografer. Under sommaren upphörde CSR, men de tvärvetenskapliga projekt som centret dragit in fortsätter
att drivas vid fakulteterna.

Resiliensperspektivet är ett av flera sätt
att förhålla sig till de utmaningar som klimathotet ställer oss inför; styrkan är att det
kan knyta ihop säkerhetsforskning med
hållbarhetsforskning, menar Johan Bergström.
ÄNDÅ ÄR RESILIENS ifrågasatt som strategi
både inom akademin och politiken.
Resiliens innebär en förmåga att anpassa sig till dynamiska och svårförutsägbara
störningar. De som sluter upp bakom resiliensstrategin betonar vikten av individens
ansvar och att nätverka lokalt för att anpassa samhället så det bättre klarar av klimatförändringarna. Det kan t.ex. handla om
att bygga vallar mot det stigande havet eller gräva dräneringskanaler i gatorna i städer som förväntas bli drabbade av skyfall.
Men däremot primärt inte om att styra med
lagstiftning, t.ex. förbjuda fossila bränslen.
HÅLLBARHETSFORSKARE SOM KRITISERAR

resilienstänket menar att det bortser från
behovet av kollektiv handling och tvingande politiska beslut. Resiliens anses stå för en
nyliberal ideologi där marknaden förväntas
lösa alla problem.

Johan Bergström, säkerhets- och riskforskare.
FOTO: FRAUNHOFER IAO, LUDMILLA PARSYAK PHOTOGRAPHY

Johan Bergström håller med om en del av
kritiken och att böja sig för omständigheter
som man egentligen borde revoltera mot är
inget han gillar.
– Draget till sin spets blir det förstås cyniskt om man säger till människor i Bangladesh vars hem och försörjning hotas av
höjda havsnivåer, att ”bara ni nätverkar och
får fart på konsumtionen så löser det sig”.
– Här finns också mycket forskning att
göra, fortsätter han. Just relationerna mellan medborgare, lokalsamhällen och deras
stater, samt hur dessa kan bidra till ett resilient samhälle – är en stor forskningsutmaning.
RESILIENS HAR KNUTIT ihop säkerhetsfrå-

gor och global uppvärmning, terrorhot och
klimathot. Det är en viktig koppling, menar
Johan Bergström eftersom det förändrade
klimatet kommer att leda till befolkningsomflyttningar och nya konflikter.

Forskare möts av engagemang och entusiasm, menar Lena Neij, Miljöinstitutet. ”Det är
mycket verkstad och lite snack”.
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Sammantaget finns en optimism i resiliensbegreppet i att det betonar möjlig lokal handling och därmed ger hopp, menar
Johan Bergström.
Just hoppet och kraften i de lokala nätverken är också något Lena Neij lyfter fram.
Hon är föreståndare för Internationella miljöinstitutet och sitter i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling.
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”Med samverkan kan vi möta klimathotet”
– Vi måste samverka mer med
omvärlden: lokalt, regionalt och
globalt. Inte bara förmedla kunskap
utan också ställa upp som rådgivare
och bidra med kompetens, menar
Bo Ahrén, vicerektor med ansvar
för universitetets samverkan.
Hur är Lunds universitet på att samverka?
– Internt är vi redan bra. Vi har tränat inom
exempelvis de strategiska forskningsmiljöerna. Detta är en hjälp när vi samverkar med
omvärlden.
Tvärvetenskap, samverkan och hållbarhet lyfts fram i universitetets strategiska planer – även den nya som är på
gång. Ändå har universitetsledningen
lagt ner eller inte förnyat stödet till
tvärfakultära samverkansorgan. Varför?
– Vi har inte aktivt lagt ned några tvärfakultära samverkansorgan, men en del har upphört därför att extern finansiering gått ut. Vi
är för en pluralism när det gäller samverkansformer, men vill inte att de ska vara fristående från fakulteterna. Det är hos fakulteterna
– bland lärare och forskare – som den kreativa kraften, kompetensen och potentialen
finns. Genom att rigga samverkan så att fakulteterna involveras från första stund blir
kontaktytan större mot omvärlden.

Lena Neij vill se radikala åtgärder. Det
räcker inte att mildra effekterna av den globala uppvärmningen – man måste angripa
orsakerna för att vända utvecklingen mot
hållbarhet.
– Men vi har kommit dithän att vi inte har
något val – vi måste arbeta med båda perspektiven, både resiliens och en minskning
av växthusgasutsläppen, dvs både bygga
vallar mot havet och samtidigt ställa om
samhället, t ex minska på fossila bränslen.
Liksom Johan Bergström förespråkar
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för tvärvetenskapliga möten och projekt,
men det behövs ännu fler.
Vad kan universitetsledningen göra?
– Vår möjlighet att styra uppifrån är begränsad. Det är heller inte bra att styra för mycket. Vad vi vill är att skapa en attraktiv arbetsmiljö och lyfta organisationen underifrån
för att frigöra kreativitet och risktagande,
inom både forskning och samverkan.
Bo Ahrén, vicerektor med ansvar för universitetets samverkan.

Har du några exempel på hur det ska
fungera?
– Ja, Lunds universitet har nyligen inlett ett
samarbete med Marint centrum i Simrishamn
för att förbättra miljön i Östersjön. Frågan
kom till mig som vice rektor för samverkan,
men jag skickade bollen vidare till dekanen
Olof Sterner på Naturvetenskapliga fakulteten där man har mycket av den kompetens
som behövs.

Det handlar om att förändra kulturen?
– Ja, och det sker inte genom ett rektorsbeslut. Men vi kan stötta indirekt genom att
uppmuntra till och ge incitament för gränsöverskridande formella nätverk och genom
att skapa mötesplatser. Här är också universitetets många nya fastigheter viktiga. Forskare och lärare från ämnen som tidigare var
spridda kan nu fika ihop i exempelvis medicinarnas BMC och humanisternas LUX. Det
är i kafferummen mycket händer!

Du bejakar fler gränsöverskridande
initiativ?
– Ja, vi har redan många men kan utveckla
fler. Det är också en myt att sådana inte
finns inom fakulteter – en intern utredning
visade att inom fakulteterna finns inte mindre än ett 40-tal tvärvetenskapliga centrumbildningar, fast inte bara om klimat givetvis.
Pufendorfinstitutet är också en viktig hub

Hur ser du själv på klimathotet?
– Det är vår tids kanske allvarligaste fråga.
Jag tror att det viktigaste är att fatta beslut
på global nivå. Men de måste backas upp
av förändrade värderingar och livsmönster
på lokal och individuell nivå. Där har vi alla
ett ansvar.

Lena Neij en mångfald lösningar och former
för samverkan – inom och utom akademin.
Det behövs många ”gränsgångare”. Forskare från Lund sitter i FNs klimatpanel liksom
i olika EU-projekt för att hantera klimatförändringarna. Forskare jobbar också i regionala och lokala projekt, inte minst i Malmö
och Lund. Det lokala arbetet ger hopp och
positiv energi, menar hon.
– Det är tungt och svårt att jobba internationellt med stora avtal. En helt annan värld
öppnar sig lokalt eller regionalt, som här i

Skåne. Man möts av ett enormt intresse och
engagemang.
Skåne är en aktiv region - det är inte bara
snack utan mycket verkstad, sammanfattar
Lena Neij.
– Vi skulle kunna göra ännu mycket mer.
Det är stora utmaningar vi står inför men vi
ser dem på olika sätt i samhället, det måste man ha respekt för. Och utifrån det gör
vi mycket.

TEXT: BRIT TA COLLBERG
FOTO: GUNNAR MENANDER

Bo Ahr’en

TEXT: BRIT TA COLLBERG
FOTO: GUNNAR MENANDER
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Nya föreståndaren på LUCSUS:

– Sverige ligger i framkant
inom hållbarhet!
HÅLLBARHET – Det är här det händer

saker inom hållbarhetsfrågorna.
Sverige ligger i framkant och det
känns spännande att få vara en del
av det.
Det säger Emily Boyd, ny föreståndare för LUCSUS.
Hon stiger in genom de pampiga dörrarna till Wrangelhuset på Biskopsgatan som
är hemvist för det tvärvetenskapliga Lund
University Centre for Sustainability Studies.
Sedan några veckor är detta hennes nya
arbetsplats. Bortsett från en svag accent i
hennes tal, som avslöjar hennes brittiska ursprung, talar hon perfekt svenska. Svenskan har hon med sig från uppväxten utanför
Stockholm. För Lund och Lunds universitet
är hon dock helt ny.
Detta verkar dock inte skrämma henne
när hon nu tar över stafettpinnen från den
tidigare föreståndaren och dessutom grundaren av LUCSUS, Lennart Olsson.
– Förväntningarna är såklart höga, från
båda håll, men det är precis så det ska
vara, menar Emily Boyd som med spänning
och engagemang ser fram emot att ta sig
an uppdraget.
Närmast kommer hon från en professorstjänst vid University of Reading i England, och hon har även varit verksam vid
bland annat anrika University of Oxford.
EMILY BOYDS FORSKNING rör miljö- och

hållbarhetsfrågor med inriktning mot globala utvecklingsfrågor. Intresset för dessa
frågor växte fram under barndomen då hon
fick möjlighet att resa och bo i många länder
runt om i världen. Att klimat, hållbarhet och
fattigdom är stora och komplexa problem
och utmaningar bidrar också till att de blir
24

Emily Boyd, nytillträdd föreståndare
för LUCSUS.

mer intressanta och viktiga att arbeta med,
tycker Emily Boyd.
Att arbeta på LUCSUS och vid Lunds universitet tror hon ger goda förutsättningar
för att vara med och lösa dessa utmaningar.
Hon förklarar att Sverige och Lunds universitet känns som helt rätt plats att vara på
som internationell kvinnlig forskare just nu.
– Sverige ligger i framkant och det satsas stort från staten på dessa frågor, det
känns därför spännande att få vara en del
av det nu, tycker hon.
ATT SVERIGE DESSUTOM SATSAR mycket på
kvinnliga forskare och ligger i framkant i genusfrågor är något som Emily Boyd framhäver som en mycket viktig aspekt för henne
som kvinnlig forskare och ledare. Hon menar
att Sverige även har en unik så kallad ”worklife-balance” som är viktig och ger förutsättningar för att kunna leva mer hållbart.
– Jobbar man med hållbarhetsfrågor är
det viktigt för mig att kunna leva hållbart
i vardagen. Därför är det fantastiskt att
komma till Lund där man exempelvis kan
gå och cykla överallt vilket är ett privilegium, säger hon med ett leende.

På frågan om vad hon tror svenska universitet kan lära av de brittiska så svarar hon
dock bestämt; ledarskap och kommunikation.
Hon förklarar vidare att vid de brittiska
universiteten är kommunikation naturliga
delar av forskarens vardag och något som
alla unga forskare tränas i.
– Viktigast är såklart bra forskning men
man måste också kunna tala om för världen vad man gör och varför det är viktigt,
säger Emily Boyd.
TEXT: CECILIA VON ARNOLD
FOTO: PETER FRODIN

EMILY BOYD
BOR: Just nu i Lomma men snart i
Stora Råby.
FAMILJ: Man (även han forskare) och
dotter, svensk mamma och styvpappa

och brittisk pappa.
INTRESSEN: Förutom forskningen...
att resa, sporta, se på film, umgås
med familj och vänner och konst.
AKTUELL: Som nytillträdd föreståndare vid LUCSUS, Lund University Centre
for Sustainability Studies.
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listan.
Tillsammans med Malmö högskola och
Lärosäten Syd arrangerade Lunds universitet konferensen NU 2016 i somras. Den
hade teman kring demokrati, delaktighet
och digitalisering och lockade över 500
universitetslärare.
Åsa Lindberg Sand, chef för Avdelningen
för högskolepedagogisk utveckling, AHU,
listar här de fem största utmaningarna
inom sitt område.

Fem utmaningar
för högskolepedagogiken
1

SKAPA AKTIVA RUM FÖR LÄRANDE. Vi behöver fullt digitalt utrustade flexibla seminarierum där man kan ändra möbleringen. Detta behövs för olika sätt att undervisa och för en större
variation.

2

INKLUDERA ALLA STUDENTER I UTVECK-

3

FÖRVERKLIGA HANDLINGSPLANEN FÖR E-

LINGEN. Det handlar inte bara om breddad rekrytering utan om möjligheter för breddat deltagande. Ökad tillgänglighet för funktionshindrade
och en inkluderande pedagogik där lärarna är medvetna om den kulturella spännvidden i klassrummet.

LÄRANDE. Planen togs i maj 2015 och den möjliggör det bredare digitala stödet med ”blended learning” och ”flipped classroom”. Detta ska inte
vara beroende av eldsjälar utan det ska finnas en infrastruktur som kan användas av alla.

4

STÖDJA DET PEDAGOGISKA LEDARSKAPET
Utbildning beskrivs i många sammanhang som
om det stod i vägen för forskningen. Den goda
undervisningen måste lyftas och belönas.

5

BYGGA PEDAGOGISKA KARRIÄRVÄGAR.
Pedagogiska akademier finns på vissa fakulteter men inte på alla. De behövs överallt så att
lärare inom alla områden har samma möjlighet att utvecklas och belönas.
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Åsa Lindberg Sand, chef för Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling. foto: maria lindh
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utbildning.

Ny MOOC förbättrar skrivandet
MOOCS. För vissa faller det sig
naturligt att skriva, för andra är
det en börda. Lagom till hösten
startar Lunds universitet en MOOC
i akademiskt skrivande, den första
på svenska.
Ett mål med kursen är att fler
ska se själva skrivandet som en
självklar del i forskningsprocessen
– oavsett ämnesområde.

måste göras på sluttampen innan ett forskningsprojekt är avslutat trots att resultaten
redan har nåtts.
PÅ SIKT HOPPAS SUSANNE PELGER och Sara

Santesson att deras MOOC ska byggas in
i vanliga universitetskurser. Planer finns på
en workshop för universitetslärare framåt
vintern. Målet är att lärarna efteråt ska veta
hur de kan använda MOOCen i sina ordinarie kurser.
Att det finns både behov av och efterfrågan på en MOOC-kurs i akademiskt skrivande står klart – och inte bara inom universitetsvärlden. Det har Susanne Pelger
redan fått bevis för.
– Jag ska hålla i en kursdag om akademiskt skrivande under höstlovet. Den riktar
sig till lärare i grundskolan och på gymnasiet, säger hon.

Den som tror att akademiskt skrivande enbart handlar om tjocka avhandlingar och
att få sina forskningsresultat publicerade i
vetenskapliga tidskrifter har fel. Lika viktigt
är att nå ut med nya rön till en bred allmänhet på ett populärvetenskapligt sätt.
– Om man inte kan sprida sina kunskaper så är kunskaperna inte mycket värda,
säger Susanne Pelger, lektor i naturvetenskapens didaktik.
Tillsammans med Sara Santesson, adjunkt i retorik, har hon satt samman universitetets MOOC om akademiskt skrivande. Till skillnad från de MOOCs som redan
finns är den på svenska. En engelsk version
kommer emellertid också att finnas från
och med september.

TEXT: JAN OLSSON
FOTO: HELENA BERGQVIST

Skrivandets konst ligger Susanne
Pelger varmt om hjärtat. ”Jag brinner för att människor ska få redskap
att uttrycka sig och bli förstådda.”

MOOC BETYDER Massive Open Online

Course och är som namnet antyder internetkurser öppna för alla. Kurserna, som är
gratis, berättigar inte till högskolepoäng
och kan inte ingå i en examen. Det är således helt och hållet för sin egen nyttas skull
som någon väljer att gå en MOOC-kurs.
Alla ska kunna ha nytta av kursen i akademiskt skrivande, oavsett var man befinner sig i karriären. Kursen är tänkt att fungera som ett redskap för att väva samman
tänkande och skrivande till en enda process.
Helt enkelt ett sätt att sortera tankar, teser,
argument och motargument under arbetets gång genom att sätta dem på pränt.
Detta i motsats till att betrakta skrivandet
som en börda, något nödvändigt ont som
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FAKTA OM MOOCs
På bara några år har MOOCs, Massive Open Online Courses, blivit ett sätt för universitet runt om i världen att visa upp sig och marknadsföra sig själva. Gemensamt
för alla MOOCs är att de är gratis och öppna för vem som helst. Enligt statistik har
många som går en MOOC redan en akademisk examen.
Lunds universitets samlingssida för sina MOOCs är coursera.org. Där finns information om vilka MOOCs som Lunds universitet är värd för, vad de innehåller och
när de startar.
Susanne Pelger vid Naturvetenskapliga fakulteten är, tillsammans med Sara
Santesson från Institutionen för kommunikation och medier, ansvarig för kursen i
akademiskt skrivande, den första MOOCen på svenska från Lunds universitet.
MOOCen i akademiskt skrivande innehåller: pedagogiska filmer, lästips, quizz,
övningar och respons på övningarna. Responsen ges av andra kursdeltagare.
Sedan tidigare finns MOOCs som ges av Juridiska fakulteten, Medicinska fakulteten samt av Internationella miljöinstitutet , samtliga på engelska.
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En nyfiken idealist med projektlederi i blodet får lätt mycket att
göra. Douha Kermani är engagerad – på universitetet och utanför.
Nu letar hon mentorer till före
detta hemlösa, skapar en hemsida
till Skissernas museum och kommunicerar Lärarutbildningens
utbud.

Douha Kermani är i uppstartskedet med ”Vänskaparna”.

Nyfiken idealist värnar om hemlösa
Inne på Skissernas museum kånkar byggjobbarna på brädor och borrmaskiner.
Konstverk står övertäckta med vita lakan
som spöken i klungor. En skylift åker upp
och ner. Alla skulpturer och gigantiska målningar befinner sig just nu på fel plats. I januari öppnar Skissernas museum igen, då
ska ombyggnation vara färdig och den nya
restaurangen redo att slå upp sina portar.
– Jag har alltid varit intresserad av
konst, så det är spännande att få vara med
och se när Skissernas museum tar ny form.
Den nya restaurangen kommer också att
bidra till att det blir en spännande mötesplats här, säger Douha Kermani, som delar
sin tid som kommunikatör mellan Lärarutbildningen och Skissernas museum.
OM MAN SER 80-TALISTER SOM ivriga jobb-

bytare, ideellt engagerade, beresta och intensivt nätverkande så stämmer det in på
Douha Kermani. Att engagera sig i andra
människor har löpt som en röd tråd genom
livet: som mentor för ungdomar i Malmö,
som studentambassadör, som initiativtagare till Soppkök Malmö. Hennes föräldrar
lämnade Irak på 80-talet för att arbeta utomlands. De kom aldrig tillbaka eftersom
det blev krig i Irak. Istället blev det Europa
och Sverige.
LUM NR 5 | 2016

– Jag känner igen mig i syriernas historier, de som kommer nu. Under min uppväxt
var vi alltid oroliga för dem som blev kvar i
Irak och flera farbröder och släktingar dog
under Gulfkriget och Irakkriget.
SEDAN HON VAR BARN har hon undrat över

de hemlösa i hemstaden Malmö, var de sover
och hur de klarar dagen. Ändå valde Douha
Kermani och hennes vänner att stänga ned
Soppkök Malmö i våras, efter att ha serverat
soppa en gång i månaden i fyra år.
– Vi hade nått vårt mål, att driva opinion
och få kommunen att engagera sig mer
för de hemlösa. Det måste vara kommunens ansvar. Men nu är jag i uppstartskedet
med ”Vänskaparna”, ett socialt nätverk för
före detta hemlösa som nu fått en bostad
genom ”Bostad först”-projektet, som är
sprunget ur lundaforskning.
I MALMÖ har ”Bostad-först”-projektet lett

till att 20 tidigare hemlösa fått bostad. Douha
Kermani vill stötta dem i att hitta nya intressen, vanor och vänner.
– Nu letar jag efter 20 mentorer som ska
komma till de träffar som vi ska ordna. Tanken är att de som har något gemensamt
ska hitta varandra, och förhoppningsvis
uppstår det nya vänskaper.

Douha Kermani har arbetat på fem olika arbetsplatser på universitetet - Externa
relationer, Medicon Village, Geologiska institutionen, Lärarutbildningen och Skissernas museum. Oftast har hon startat upp
något nytt.
– Det var jättebra när jag var ny i yrket,
man lär sig mycket på att hela tiden få nya
arbetsuppgifter och vara på olika ställen.
Men nu har jag varit på universitetet sedan
2011 och vill få ett fast jobb, där jag kan få
vara med och driva utveckling.
TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: JOHAN NYMAN

DOUHA KERMANI
FAMILJ: Sambo, föräldrar och syskon
i Malmö.
TRÄNAR: styrketränar och testar
en ny sport varje år – snart dags för
klättring
LYSSNAR PÅ: Livemusik. Allätare som
älskar att gå på konsert.
VILL: Se världen. Tar inte semester om
hon inte har bokat en resa.
GÅR IGÅNG PÅ: Att se människor
lyckas med något de har föresatt sig.
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forskning.
FAKTA NJURAR
Njurarna är två bönformade
organ, hos en vuxen ca 10-13 cm
stora. Deras främsta funktion är
att rensa bort skadliga substanser
och restprodukter ur kroppen,
men de hjälper också till med bl.a.
att reglera blodtrycket, stimulera
bildningen av röda blodkroppar och
bilda hormoner.
Njurarna har en stor reservkapacitet: det är först när njurfunktionen
blir riktigt dålig, ner mot en tiondel
av det normala, som en patient behöver dialys eller transplantation.

en viktig ansökan eller en viktig forskningsartikel närmar sig.
ARBETET HAR DOCK GETT stor utdelning. Re-

Diana Karpman har en vår med mycket uppmärksamhet bakom sig.

Hon söker orsaker
till njursvikt
NJURAR. Människor och andra dägg-

djur har två njurar, men bara ett
hjärta och en hjärna. Varför är det
egentligen så?
– För att njurarna är så viktiga,
förstås! säger Diana Karpman – lite
på skoj och lite på allvar. Som överläkare och professor i njurmedicin
tycker hon verkligen att dessa organ
är bland de viktigaste i kroppen.
Hos en frisk person för njurarna en rätt undanskymd tillvaro. Men den som är njursjuk,
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på grund av en medfödd missbildning eller
till följd av t.ex. en infektion, vet hur viktiga de är. Njursvikt är ett allvarligt tillstånd
som påverkar hela kroppen och på sikt kan
bli dödligt.
Diana Karpman var den som grundade verksamheten för barnnefrologi – njurmedicin för
barn – vid SUS i Lund, som idag tar hand om
omkring tusen unga patienter varje år. Hon
har också en egen forskargrupp, inriktad på
de molekylära mekanismerna bakom njursvikt. Hennes långa arbetsdagar kan ibland
sträcka sig in på nätterna, när slutdatum för

gion Skåne utsåg förra året barnnefrologin
i Lund till 2015 års ”Centre of Excellence in
Health”, och under våren blev Diana Karpman både invald i Vetenskapsakademien och
utnämnd till Wallenberg Clinical Scholar.
En sådan Wallenberg-utnämning innebär ett femårigt forskningsanslag på sammanlagt 15 miljoner kronor, tänkt att ge
den belönade forskaren andrum från ansökningskarusellen och chansen att satsa
på mer långsiktiga projekt. Förutom Diana Karpman ingick ännu en LU-medicinare, hjärt-kärlforskaren Olle Melander, i årets
fem Wallenberg Clinical Scholars.
– Anslaget gör det möjligt att bedriva
translationell forskning om orsakerna till
njursvikt – att hämta frågeställningar hos
patienterna, studera dem på labbet och föra
tillbaka svaren i form av bättre behandlingsmetoder, säger Diana Karpman.
EN AV HENNES FRÅGESTÄLLNINGAR handlar om kopplingen mellan EHEC-infektioner
i tarmen och njursvikt. EHEC (enterohemorragiska Eschericha coli) är en bakterie som
ger svåra tarminfektioner, och hos 10-15
procent av alla patienter också kan leda till
njursvikt och dödsfall. Det märkliga är dock
att EHEC-bakterien binder till tarmslemhin-
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nan men inte sprider sig i blodbanan. Bakterien stannar alltså i tarmen, men hur kan
den då påverka njurarna?
– Bakterien släpper ut ett toxin, ett giftämne, i tarmen. Detta binder till blodkroppar, som så småningom ”knoppar av” små
blåsor som kallas vesiklar. Dessa för med sig
giftämnet till njurarna, säger
Diana Karpman.
Hon tror att samma mekanism spelar in också i andra fall, som när inflammation i blodkärlen leder till
njursvikt. Även i dessa fall
kan det vara små vesiklar
som bär med sig skadliga
ämnen till njurarna.
ATT BLODCELLERNA knop-

par av små blåsor fulla med
gifter och inflammatoriska
ämnen är antagligen viktigt
för dem själva. Därför är det
inte där som stöten ska sättas in, menar Diana Karpman. Hon vill i stället försöka hindra att vesiklarna kommer in i njurarna och skadar
dem.
– Vi har faktiskt hittat en hel del ämnen
som skulle kunna bromsa den processen.
Det är välkända substanser som i vissa fall
redan används som läkemedel, säger hon.
De läkare som specialiserat sig inom barn-

njurmedicin har en positiv uppgift i så motto
att njurskadan kan minskas genom aktiv behandling. I svåra fall kan njursjuka barn få en
ny njure genom transplantation, sedan någon
förälder eller mor- och farförälder donerat
en njure.
– Man kan transplantera så små barn
som ett- och tvååringar
med en vuxen njure. Den
tar ju mer plats i bukhålan än barnets egen njure, så de övriga organen
får maka på sig, men det
brukar gå bra, säger Diana
Karpman.
Att ett tvåårigt barnbarn får en 60-årig njure
av en mor- eller farförälder kan te sig märkligt, men
är numera inte ovanligt.
Och den donerade njuren håller längre i sin nya
miljö.
– Alla hormoner och
tillväxtämnen som finns i
barnets kropp är bra för den transplanterade njuren. Den blir faktiskt föryngrad, så
den kan fungera bra i flera årtionden innan
det eventuellt blir dags för en ny transplantation, förklarar Diana Karpman.
TEXT: INGEL A BJÖRCK
FOTO: GUNNAR MENANDER

KLINISK FORSKARSKOLA
Diana Karpman är också kursledare för Medicinska fakultetens kliniska forskarskola, en sju veckor lång utbildning för läkare som är deltidsdoktorander. Utbildningen omfattar bl.a. vetenskapsteori, genusperspektiv, grundforskningsmetodik,
läkemedelsprövningar, statistik, presentationsteknik och etik. Varje deltagare får
en egen mentor.
Antalet sökande är alltid större än de 25 platser som forskarskolan har per år.
Diana Karpman tycker det är synd att inte platserna räcker till alla kliniska doktorander vid LU.
– Kliniska doktorander kan känna sig ganska ensamma och utan stöd i sin
doktorandverksamhet. De som kommer in på forskarskolan får kontakt med andra
i samma situation, och ett nätverk som de har nytta av under hela sin forskartid,
menar hon.
Njurarna har en stor reservkapacitet: det är först när njurfunktionen blir riktigt
dålig, ner mot en tiondel av det normala, som en patient behöver dialys eller transplantation.

Möts för jämställdhet
JÄMSTÄLLDHET. Den akademiska

världen är ojämlik, inte minst
inom naturvetenskap, medicin och teknik. I oktober står
Lunds universitet värd för en
internationell konferens vars
syfte är att bidra till ökad jämställdhet.
Idag är bara var fjärde professor
i Sverige kvinna. Regeringens uttalade mål är att varannan professorstjänst ska innehas av en kvinna
år 2030.
Professorstjänsterna är bara ett
tecken på att universitetsvärlden
inte är jämställd. Låg andel antagna
kvinnor till vissa grundutbildningar
ett annat tecken. Färre kvinnor än
män som söker sig till forskningen
ett tredje. Och det finns fler.
Förutfattade meningar och
fördomar i den akademiska världen
gör att meritokratin inte alltid
fungerar som den ska. Den krockar
då med politiskt beslutade mål,
såsom lika villkor och jämn könsfördelning.
– Det är nog så att politiska värden ibland skaver mot akademiska,
säger Tomas Brage, professor vid
Fysiska institutionen i Lund och en
av arrangörerna av jämställdhetskonferensen 4–5 oktober.
BLAND TALARNA I LUND märks Sue
Rosser. Hon har i många år analyserat vad som ofta går fel i jämställdhetsarbetet. Hon har också tagit
fram konkreta checklistor för att öka
jämställdheten på fakulteterna.
Målet är att det ska bli en årligt
återkommande konferens där universitet som är medlemmar i League
of European Research Universities,
LERU, ska svara för värdskapet.
Fokus ligger helt på den dåliga jämställdheten inom naturvetenskap,
medicin och teknik. Mer information finns på gender2016.blogg.
lu.se
JAN OLSSON
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forskning.

Når forskningsrönen Jerusalem?
TRO. Att Bibeln spelar roll även idag

inom politik och kultur är känt. Men
når forskningsresultaten om bibeltexterna ut i samhället och påverkar
de i så fall religionsutövande grupper?
Det undrar Jennifer Nyström, doktorand i bibelvetenskap, som specialiserat sig på aposteln Paulus.
Synen på honom har svängt inom forskarvärlden och Jennifer Nyström arbetar med
att ta reda på hur och om det påverkar det
judiska samhället i Jerusalem.
Hon har gjort ett 50-tal intervjuer i Israel
och på Västbanken – och närmar sig slutet
av fältarbetet. Hon har mött religiösa ledare för fyra grupper; palestinska kristna,
katolska präster, rabbiner och messianska
pastorer (Jesustroende judar), involverade
i dialog- och försoningsfrågor – om än sådana med olika syften. Läsning och tolkning, liksom applicering av texten in i läsarnas specifika situation har stått i centrum
i samtalen.
Texten Jennifer Nyström arbetar med är

Jennifer Nyström studerar aposteln Paulus.

Romarbrevet i Nya testamentet, specifikt
dess elfte kapitel.
– Det är ett sprängstoffkapitel både inom
Paulusforskningen och för judisk-kristen dialog då det hanterar frågor om identitet, relationen mellan judar och hedningar och om
Israels plats i Guds plan, säger hon.
Den vetenskapliga Paulusforskningen
har från att under lång tid haft en lutherskt

präglad Paulusbild förändrats på ett sätt
som Jennifer Nyström tror kan få positiva
konsekvenser i dagens samhälle. Till exempel kom hennes kollega Magnus Zetterholm
ut med en bok förra året ”Paul within Judaism” som representerar den mest radikala Paulus-skolan, vilken menar att Paulus
förblev en laglydig jude i kontrast till den
traditionella uppfattningen att Paulus blev
kristen.
– Kristendomen i sig och än mer idén
som avskilde judendomen existerade inte
vid den här tiden, så hela resonemanget är
otidsenligt!
Svaren i Jennifer Nyströms intervjuer skiljer sig åt. Men på huvudfrågan om forskningsrönen når ut – tycker hon sig på en
övergripande nivå ha fått ett ja.
– Det ska bli spännande att börja
djupanalysera mitt empiriska material för att
verkligen se om mina preliminära hypoteser
stämmer. Svaret på det kommer att finnas i
min avhandling, ler hon.
TEXT: MARIA LINDH
FOTO: GUNNAR MENANDER

Lund blir skandinaviskt centrum för judiska studier
JUDAISTIK. Med hjälp av pengar

från LMK-stiftelsen till ett lektorat
i judaistik kan Centrum för teologi
och religionsvetenskap återigen
satsa på utbildning och forskning
i judiska studier.
I somras tillsattes Karin Hedner
Zetterholm på lektoratet som ett
första steg i satsningen.
– På sikt vill vi återbesätta den vilande
professuren i judaistik och upprätta ett
skandinaviskt centrum för judaistikstudier, säger Alexander Maurits, prefekt vid
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Centrum för teologi och religionsvetenskap.
Detta ska ske genom samverkan med andra miljöer vid universitetet, såsom Centrum
för mellanösternstudier och Språk- och litteraturcentrum. Efter hand kommer universitetet att kunna erbjuda en sammanhängande utbildning i judiska studier.
Att satsningen är relevant talar också
sitt tydliga språk då många av samtidens
brännande frågor har beröringspunkter
med religion och religiös övertygelse. I vår
samtid ser man också en ökad grad av intolerans bland annat i form av en tilltagande antisemitism.

– Det finns ett skriande behov av
kompetenta analyser av samspelet mellan religion, historia och politik.
– Vi är övertygade om att det finns ett
behov av religionsvetenskaplig kompetens och att vetenskapligt grundade analyser av religion kan bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Alexander Maurits.
Redan i höst kommer universitetet
kunna erbjuda en samordnad studiegång under samlingsnamnet judiska studier, som inbegriper ämnena jiddisch,
judaistik och modern hebreiska.
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på jobbet.
Carlsson påpekar att det finns en baksida.
Kreativitet hänger oftast samman med en
öppen personlighetstyp, som tar in massor
av intryck, ser på dem ur en mängd infallsvinklar och kopplar ihop dem på olika sätt.
Då är det lätt att hjärnan översköljs av möjligheter och val, när många olika alternativ hela tiden presenterar sig. Att hela tiden
vara kreativ kan köra slut på hjärnan. Det
kan lätt bli för mycket intryck som bearbetas
– från när man väljer kaffekopp dagligen på
fikarasten, till att se en mängd lösningar på
problem som inte är dina, till kreativa idéer
runt varför chefen gjorde si eller så.
– Att få tillräckligt med drömsömn hjälper oss att anpassa vår kreativitet, att kunna sortera bland viktigt och oviktigt. Om
vi inte kan det så går hjärnan på högvarv
hela tiden och det är helt ohållbart.
– Alla har en egen drömcykel, menar Ingegerd Carlsson som forskar i psykologi

Tillåt en tupplur...
SÖMN. Gå inte upp för tidigt. Då mis-

sar du den bästa drömsömnen. Den
hjälper dig att återhämta dig känslomässigt och mentalt: du får längre
stubin, får bättre minne och kan sortera bättre bland viktigt och oviktigt.
– De flesta av oss får hyfsat tillräckligt med
djupsömn. Men drömsömnen kommer i perioder under natten och den längsta perioden kommer sist, på morgonkvisten. Har du
inte lagt dig i tid så missar du den, när väckarklockan ringer, säger Ingegerd Carlsson
som forskar i psykologi.
DJUPSÖMNEN BEHÖVS för att kroppen ska

återhämta sig. Läkarvetenskapen kan berätta i detalj om hur kroppen reparerar sig på
natten. Drömsömnen hjälper oss att återfå
den mentala balansen efter en dag full av
intryck, känslor och tankar.
– Alla har perioder av drömsömn under
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natten, även de som inte minns sina drömmar. Vill man minnas en dröm, så får man
sova tillräckligt länge och ställa klockan
något tidigare än man brukar.
I SIN FORSKNING försöker Ingegerd Carls-

son ta reda på hur drömsömnen påverkar
oss och vår kreativitet.
– För mer kreativa människor blir drömsömnen extra viktig eftersom de har en
benägenhet att bli stressade. Vårt projekt
visar att drömsömn under en sömnstund
på dagen leder till mer flexibel känsloreglering än icke-drömsömn eller enbart vila.
Flexibiliteten hänger också samman med
kreativitet. Min hypotes är att kreativa har
en högre andel drömsömn för att hjärnan
har mer att processa.
VILKEN ARBETSGIVARE VILL INTE HA krea-

tiva medarbetare? Kreativitet är en vår tids
mest positivt laddade ord. Men Ingegerd

DEN AUTOMATISKA REGLERINGEN av käns-

lor fungerar bättre om vi sover tillräckligt,
det vill säga vi blir lugnare och mindre lättirriterade.
– När det gäller relationer på jobbet
och hemma, så blir man ju trevligare och
kan ta in andra människor bättre om den
automatiska känsloregleringen fungerar
som den ska.
Men hur mycket måste man sova?
– Alla har en egen sömncykel och behöver
sova efter den, antingen det är sex eller nio
timmar. Vi kan aldrig ändra vår sömncykel,
även om vi i vårt effektiva samhälle önskar
att vi behövde sova mindre. Och när det blir
mörkare så behöver vi sova mer.
Tupplur på jobbet – har det någon
effekt?
– Absolut, och jag önskar att det fanns en
mer tillåtande kultur till tupplurar. Jag brukar åtminstone lägga upp fötterna högt en
stund, det sänker adrenalinet. Många behöver faktiskt inte öka sin vakenhetsgrad på
jobbet, utan snarare dämpa den. Det engelska uttrycket för vakenhetsgrad – arousal
– säger mer vad det handlar om.
TEXT OCH FOTO: JENNY LOFTERUP
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boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

En handbok
för trasiga människor
GUNILLA BRATTBERG

Manual till människan
(Värkstaden)
Giulia Garofalo Geymonat, genusvetare.

Varför är det så svårt att
diskutera prostitution sakligt?
För när vi pratar om prostitution, så
ser vi många andra aspekter av samhället och oss själva som vi helst inte
vill tänka på – monogami, ensamhet, klass, ojämlikhet mellan könen,
rasism.

Sexarbetare – är det ett bra ord?
”Sexarbetare” visar att det finns en
ekonomisk dimension, bara man inte
lägger i ordet att de är lyckliga och
fria. De flesta säljer inte sex varken
av fritt val eller för att de är tvingade
utan på grund av ekonomisk nödvändighet eller ett livsprojekt som
migration eller utbildning.

Vad innebär kriminalisering av att sälja sex?
Sexarbetarna blir mer
isolerade från samhället. Men även att göra
prostitution lagligt
skapar problem, då
arbetsgivarna får
större makt. Att
avkriminalisera prostitution
skyddar dem bättre. Hur man än gör,
så kommer prostitution att öka om
ojämlikhet och fattigdom ökar, särskilt bland unga kvinnor och queers.

GIULIA GAROFALO GEYMONAT

Köpa och sälja sex
– mellan njutning, arbete och utnyttjande
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Den detaljerade boken kan fungera som en
manual för att hantera olika svåra situationer i livet. ”Ofta värkte hela livet” är ett citat från en patient i boken där narkos- och
smärtläkaren Gunilla Brattberg sammanfattar sina 40-åriga erfarenheter av möten
med trasiga människor. Boken vänder sig
till människor som vill lära sig att leva bättre med kronisk smärta eller psykisk ohälsa,
och till deras anhöriga. Brattberg menar att
det inte finns någon quick fix, men att det
går att arbeta långsiktigt med svåra mänskliga processer för att nå en bättre livskva-

litet. Insikten att sjukvården sällan kunde
hjälpa lidande patienter ledde till att Brattberg under 20 år arbetade ideellt med ett
rehabiliteringsprogram i så kallade ”Värkstäder” med ”efterbyggande” vård för patienter som sjukvården inte längre ansåg sig
kunna behandla.

MARIA BJÖRKMAN, PATRIK LUNDELL & STEN WIDMAN

De intellektuellas förräderi?
(Arkiv förlag)
Boken handlar om de många intellektuella ”tyskvänner” som fanns
bland professorer, journalister, författare och konstnärer under nazitiden. Oftast var de inte organiserade nazister utan samarbetade
med Nazityskland på andra sätt. Med objektiviteten som argument
stärkte de Tredje Rikets legitimitet. Trots omfattande forskning runt
perioden så är de intellektuella ”tyskvännerna” ett försummat kapitel. Problematiken runt gränsdragningen mellan politik och vetenskap diskuteras, ett alltid aktuellt tema.

ERIK BODENSTEN

Politikens drivfjäder
Hur kan den lättkorrumperade människan upprätta ett stabilt självstyre? Vilka medborgare är tillräckligt dygdiga för att anförtros styret? Och hur kan de skiljas från de korrumperade? Dessa frågor
satte sin prägel på det politiska livet under frihetstiden, då kungamakten var kraftigt försvagad och då antalet politiska deltagare
mångfaldigades. Erik Bodensten är historiker, verksam vid Lunds
universitet. Detta är hans doktorsavhandling.
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gästtyckaren.

Att vi får ytterligare ett universitet i regionens befolkningsmässiga tyngdpunkt är en fantastisk möjlighet, skriver Märta Stenevi,
före detta regionråd och nu kommunalråd i Malmö. Hon betonar
vikten av samarbete inom akademien, regionen och över sundet.

Tvärvetenskap

– ett verktyg för att göra världen begriplig

K

limatet är hotat. Välfärdssystemen tänjs. Den sociala tilliten minskar. De internationella relationerna
svalnar. Allt detta efter en lång tid präglad av ökat
välstånd, ansamlande av kunskap, en medvetenhet
kring historiska misstag och en ovilja att glömma eller upprepa
dem. Det känns paradoxalt att ju klokare vi blir desto större blir
utmaningarna. Kanske är det för att vi blivit bättre på att identifiera dem. Å andra sidan är de i högsta
grad självförvållade.
Samtidigt befinner sig politiken i en ny
sits. Medborgarna är allt mindre intresserade av partipolitik, och de praktiska avvägningar som beslutsfattare tvingas göra
dagligen är svårkommunicerade. Det är
snabba resultat som räknas. Förväntningarna på samhällsutvecklingen ökar i takt
med utmaningarna, trots att välståndet
mätt med traditionella mått växer oförtrutet.

heter och nästan lika stora möjligheter att inhämta och mäta
data. Men de växande utmaningarna kräver ett ökat fokus på
att utnyttja dessa enorma tillgångar.
ETT ANNAT VERKTYG för att göra den komplicerade världen
mer begriplig stavas tvärvetenskap. Att Malmö högskola ska
bli universitet är i sig ett kvitto på att en av skolans grundidéer, att hitta nya kunskapskombinationer, visat sig framgångsrik. Det yttrar
sig tydligt i högskolans fokus på att lösa
olika samhällsutmaningar, såsom jämlik hälsa, migration, framtidens skola,
hållbara och smarta städer. Liknande
intresse för tvärvetenskap ser jag också
inom Lunds universitet.
Att vi får ytterligare ett universitet i
regionens befolkningsmässiga tyngdpunkt är en fantastisk möjlighet och minskar naturligtvis inte
vikten av att intensifiera samarbetet inom akademin. Här finns
också välbekanta utmaningar över sundet som måste betas av.
På motsvarande sätt finns behovet av ökat samarbete mellan
offentliga huvudmän på den regionala arenan. Som gränsgångare mellan Region Skåne och Malmö stad hoppas jag själv
kunna bidra till detta.

”Vi sitter på ett berg av
kunskap och erfarenheter,
men har svårt att bryta
ned allt till konkreta
lösningar.”

VI SITTER PÅ ETT BERG av kunskap och erfarenheter, men har
svårt att bryta ner allt till konkreta lösningar. Lyckligtvis finns
det hjälp att tillgå och här i Skåne har vi den stora fördelen av
snart inte mindre än två universitet i vår omedelbara närhet.
Inom beslutsfattandet, såväl i min bakgrund inom näringslivet som i det offentliga, upplever jag ett växande intresse för
evidens. Utrymmet för att fatta väl underbyggda beslut har
nog aldrig varit större, men det är inte ofta nog som vi har tillgång till den mest relevanta kunskapen. Här är det välkommet
med en utveckling med allt större samverkan mellan akademi
och offentlig förvaltning, både kring konkreta utmaningar och
ett gemensamt utvecklingsarbete för ökade samhällsnyttor.
Kunskapen kan göras hanterlig och kommunicerbar. Vi lever i en värld av nästan obegränsade kommunikationsmöjligLUM NR 5 | 2016

I MIN NYA ROLL som stadsbyggnadskommunalråd i Malmö ser
jag tydligt att det finns utvecklingspotential i gränssnittet, inte
minst inom samhällsplanering, folkhälsa och näringslivsutveckling. Inom utmaningen att bygga en attraktiv, tät och grön
stad ligger också en uppgift att skapa en världsledande miljö
för forskning och spridning av kunskap.
MÄRTA STENEVI (MP)
KOMMUNALRÅD I MALMÖ MED ANSVAR FÖR STADSBYGGNAD OCH SERVICE

33

Dags för bokmässan!
BOKMÄSSAN. Årets bokmässa i Göteborg blir intensivare än vanligt. I år är
nämligen Lunds universitets programpunkter samlade på tre istället för
fyra dagar vilket gör att torsdagen,
fredagen och lördagen – den 22 till
24 september – är mer eller mindre
fulltecknade.
– Vi har ett 30-tal programpunkter
och 42 forskare som är med och berättar om nya böcker och avhandlingar,
berättar Gisela Lindberg, kommunikatör på HT-fakulteterna.
”Gamla” kändisar som Ulf Ellervik,
Dick Harrison, Wilhelm Agrell och
Ann Heberlein är med och det finns
också många nya som exempelvis Yens
Wahlgren med sin bok om utomjordiska språk och Pia Dellson om utmattningssyndrom och forskandets glädje
och risker för hjärnan.
– Bredden i år är stor och nästan
alla fakulteter finns representearade,
säger Gisela Lindberg.

Samling kring materia
KONFERENS. I slutet av september
möts ett 100-tal forskare från hela
världen för att diskutera olika teoretiska metoder som är nödvändiga för
att avslöja processer i experiment då
materia undersöks. Det handlar särskilt om experiment som kommer att
utföras vid de nationella forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.
Konferensen i Lund anordnas
inom ramen för European Theoretical
Spectroscopy Facility, ETSF. Det är ett
kunskapscenter där ledande forskare
inom närliggande discipliner utbyter
erfarenheter om mätmetoder och
egenskaper hos olika material, vad de
består av och hur de är uppbyggda.
Det är Fysiska institutionen och
Lunds universitet som tillsammans
arrangerar konferensen och workshopen där olika aspekter av spektroskopi
behandlas. Den inleds tisdagen den 20
september och pågår i fyra dagar. Mer
information finns på konferensens
hemsida workshop.etsf.eu
JAN OLSSON
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Samlokalisering
av Konstnärliga dröjer
KONSTLOKALER. Lösningen av

Konsthögskolans lokalbehov lär till
en början landa i ett mellanläge.
Drömmen om samlokalisering av
fakulteten som helhet med musik,
teater och konst under samma tak
(eller åtminstone på nära avstånd)
kommer inte att kunna uppfyllas på
flera år.
– Samlokalisering på lång sikt kräver noggrant förarbete och upphandling av hyresvärd, säger fakultetens dekanus Solfrid Söderlind.
Så länge kan Konsthögskolan inte vänta.
Deras lokalbehov är akut eftersom Malmö
stad behöver ta tillbaka de nuvarande lokalerna för Konsthögskolan, Mellersta Förstadsskolan på Föreningsgatan, så snart
som möjligt.
Trots flera möten mellan Malmö stad och
Lunds universitet finns ännu inget alternativ till ersättningslokaler för Konsthögskolan. Det har spekulerats i att den under en

period skulle kunna flyttas till Kemicentrum
i Lund, vilket dock inte uppskattas vare sig
av studenter eller lärare på skolan.
När Malmö stad muntligt aviserade uppsägningen av Mellersta Förstadsskolan förra våren så framfördes också ambitionen
att erbjuda fullgoda ersättningslokaler. Det
har de dock inte har skyldighet att göra eftersom nyttjanderättsavtalet inte innehåller
en sådan klausul – och Malmö stad har inte
heller tagit ut hyra för lokalerna.
KONSTHÖGSKOLAN MÅSTE FLYTTA ut

2017 och under de närmaste veckorna
kommer ett upphandlingsarbete att förberedas och hyresalternativ att undersökas.
Teaterhögskolan ligger idag nära Konsthögskolan på Amiralsgatan i Mazettihuset där man trivs bra. Musikhögskolan har
länge velat flytta från sina lokaler vid Heleneholmskolan som varken upplevs som
ändamålsenliga eller centrala nog för att
locka allmänheten till konserter.
MARIA LINDH

Undersökning på gång
om interna LU-nyheter
UNDERSÖKNING. I slutet av september får alla LU-anställda ett mail via
TNS Sifo. Det är en undersökning som
innehåller specifika frågor om LU:s universitetsgemensamma kanaler, bland
annat LUM, samt mer förutsättningslösa frågor om vad man vill läsa och på
vilket sätt man vill ta del av det. Även
ett antal externa LUM-läsare kommer
att kontaktas.
Resultatet av undersökningen ska
användas för att utveckla och förbättra LU:s förmedling av information
och nyheter till främst anställda inom
universitetet.

Undersökningen koordineras av
universitetets kommunikationssektion som redovisar resultatet när det
är klart. Alla svar behandlas konfidentiellt. Ytterligare information ges i
mailet från TNS Sifo.
KRISTINA LINDGÄRDE
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på gång.
17 SEPTEMBER Naturvetarstråket. Vetenskapsfestivalen för hela familjen. Under den årliga Kulturnatten i Lund förvandlas Sölvegatan, Vattenhallen Science Center,
MAX IV, ESS och Botaniska trädgården till Naturvetarstråket – en inspirerande vetenskapsfestival för hela familjen. Kl 10.00 – 01.30,
Lund. För mer information, helena.bergqvist@
science.lu.se
18 SEPTEMBER Ljudshow i Vattenhallen. Upplev spännande och interaktiva experiment och shower i Vattenhallen. Kl 12.00 –
17.00 Lund.
20 SEPTEMBER Lunds filosoficirkel.
Förr och nu. Hur formar tiden vårt sätt att tänka? Samuel Rubensson: ”Tiden, evigheten
och historien”. Kl 19.30 Palaestra, Lund.
21 SEPTEMBER Säkerhetsvetenskapligt seminarium. Färre villainbrott med
Märk-DNA? – en utvärdering av en försöksverksamhet. Vi får lyssna till Peter Lindström,
kriminolog vid Polismyndigheten, region
Stockholm och även verksam som docent vid
Institutionen för kriminologi, Malmö högskola. Kl 17.00–19.00 stora hörsalen, Ingvar
Kamprad Designcentrum (IKDC) Sölvegatan
26, Lund. Info per.gustafson@design.lth.se
24-25 SEPTEMBER Robotshow i Vattenhallen. Öppet för allmänheten. Kl
12.00- 17.00. För mer information, www.vattenhallen.lth.se/
26 SEPTEMBER AHU-seminarium: Giving feedback on research writing: Supervisor and student perspectives. Kl
13.15–16.00 MNO-huset, rum O104, Sölvegatan 16, Lund. Info: eva.brodin@psy.lu.se
27 SEPTEMBER Lunds filosoficirkel.
Förr och nu. Hur formar tiden vårt sätt att tänka? Anna Tunlid: ”Förväntningar och omprövningar i genetikens historia”. Kl 19.30
Palaestra, Lund.
29-30 SEPTEMBER Jubileumskonferens – brandingenjör och riskhantering.
För mer information, se www.student.lth.se/
riskhantering/jubileum/ Kontakt henrik.hassel@risk.lth.se
29 SEPTEMBER Seminarium. Forskningsfuskets ansikten. Det första i en serie
om fyra seminarier om etik inom forskning. Vi
diskuterar och problematiserar forskningsfuskets många uttryck som grund för ett samtal
om hur vi bättre förebygger forskningsfusk i
vardagen. Kl 13.00–16.00 LUX, hörsal C126,
Lund. Anmälan obligatorisk. För mer information: helena.sandberg@kom.lu.se
29 SEPTEMBER AHU-workshop: Whats
supervisors and examiners are asking for:
LUM NR 5 | 2016

A focus on doctoral writing. Kl 13.15–16.00
AHU, MNO-huset, rum O104, Sölvegatan 16,
Lund. Kontakt: eva.brodin@psy.lu.se
4 OKTOBER Lunds filosoficirkel. Förr
och nu. Hur formar tiden vårt sätt att tänka?
Maria Kihl: ”Livet före och efter Internet,
flugan som fastnade”. Kl 19.30 Palaestra,
Lund.
4–5 OKTOBER Konferens. Equality in
STEMM-Academina? What gender research says and what works to improve
equality! Anmäl dig här http://gender2016.
blogg.lu.se/registration/ Info: gender2016@
science.lu.se Plats: Kårhuset LTH, Lund.
6 OKTOBER 25-årsjubileum för masterprogrammet i International Human Rigts
Law. För mer information: pernilla.sandberg@
jur.lu.sevv
6 OKTOBER Konferens. Nationella lika
villkorskonferensen. Den årliga nationella lika villkorskonferensen för universitet och
högskolor arrangeras 2016 av Lunds universitet. Temat för årets konferens är ”Makt”. För
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mer info se http://jolkonferens2016.blogg.
lu.se/ Plats: Palaestra, Lund. Kontakt: jolkonferens2016@pers.lu.se
11 OKTOBER Lunds filosoficirkel.
Förr och nu. Hur formar tiden vårt sätt att
tänka? Gerd Carling: ”Skriftlös kultur,
klanstruktur och förskriftning”. Kl 19.30
Palaestra, Lund.
11 OKTOBER Föredrag. Arkeologi
för alla – Stenålderns gravarkitektur.
Rapport från pågående restaureringar av
skånska megalitgravar. Föredrag av Björn
Nilsson, forskare i arkeologi. Kl 15.15–16.00
LUX, Helgonavägen 3, sal B251, Lund. Kontakt: fredrik.ekengren@ark.lu.se
14 OKTOBER Professorsinstallation.
För mer information, se www.lu.se/om-universitetet/akademiska-hogtider/ Kl 16.00,
universitetsaulan, Lund.
20 OKTOBER TEDxLundUniversity.
För mer information, se www.tedxlunduniversity.com Kl 13.00 Medicon Village, Lund.

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

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferenscentret mitt i natursköna Skåne.
Vi har nio moderna konferenssalar,
med senaste teknik. Nyrenoverat boende och en restaurang med menyer
enligt god skånsk tradition.

Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se
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disputationer.
16 september
Joanna Doona, i medie- och kommunikationsvetenskap: ”Political comedy engagement : Genre work, political identity and
cultural citizenship”. Kl 13.00 hörsalen, SOLcentrum, Helgonabacken 12, Lund.
Malin Alkestrand i litteraturvetenskap:
”Magiska möjligheter. Harry Potter, Artemis
Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete”.
Kl 10.15 i hörsalen, SOL-centrum, Helgonabacken 12, Lund.
Pontus Andell i klinisk medicin med
inriktning kardiologi: ”Chronic obstructive pulmonary disease in acute coronary syndromes”. Kl 9.00 föreläsningssal F5, Centralblocket, Skånes universitetssjukhus i Lund.
Ragnheidur Bogadóttir i humanekologi:
”Time-space appropriation in the Inka Empire.
A study of imperial metabolism”. Kl 10.00 Flygeln, Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund.
Lovisa Brännstedt i antikens kultur och
samhällsliv: ”Femina princeps. Livia´s position
in the roman state”. Kl 13.15 i C121, LUX, Helgonavägen 3, Lund.
Irma Mahmutovic Persson i biomedicin
med inriktning cell- och molekylärbiologi:
”Translational studies of viral-induced asthma
and COPD exacerbations. Kl 9.00 Belfrage
salen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund.
Fiffi Boman i folkhälsovetenskap med
inriktning socialmedicin: ”Breaking the vicious circle. Studies on the interplay between
mental health and school achievement among
students in the first years of primary school in
Sweden”. Kl 13.00 aulan, CRC, ingång 72, Jan
Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus i Malmö.
Ylva Melbin: ”Multiscale modeling of
dynamic recrystallization”. Kl 10.15 M:E, M-
huset, Ole Römers väg 1, Lund.
Jeffrey Neilson: ”Converging times: parenthood, time allocation and the gender division of labour in Sweden 1990–2010”. Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal EC3:207,
Lund.
Cecilia Von Schéele: ”The void: Urban
wasteland as political space”. Kl 10.15 Edens
hörsal, Paradisgatan 5H, Lund.
Jesper Magnusson: ”Clustering architectures: the role of materialities for emerging
collectives in the public domain”. Kl 13.15 Fullskalelabbet, A-Huset, Sölvegatan 24, Lund.

20 september
Tim Börner: ”Amine transaminase: process
36

development aspects for chiral amine synthesis”. Kl 9.15 Kemicentrum, föreläsningshall K:B,
Naturvetarvägen 14, Lund.

21 september
Claes Ek i nationalekonomi: ”Behavioral spillovers across prosocial alternatives”.
Kl 14.15 Holger Crafoords Ekonomicentrum,
EC3:210, Lund.

23 september
Zhifei He i biomedicin med inriktning immunologi: ”S100A9 in inflammation”. Kl
13.00 Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan
17, Lund.
Parisa Sayad i Kraftverksteknik: ”Operational stability of lean premixed combustion
in gas turbines – an experimental study on gaseous alternative fuels”. Kl 10.15 i M:B, M-huset, Ole Römers väg 1, Lund.

27 september
Valeria Dzhamalova: ”Essays on firms´ financing and investment decisions”. Kl 14.15
Holger Crafoords Ekonomicentrum, EC3:211,
Lund.

30 september
Kajsa Järvholm i psykologi: ”Mental health
in adolescents undergoing bariatric surgery.
Psychological outcomes four months and two
years after gastric bypass”. Kl 13.15, Edens
hörsal, Paradisgatan 5 H, Lund.

Följande isputationer har ägt rum:
Petr Volkov i biomedicin med inriktning
epigenetik och bioinformatik: ”Genom-wide analysis of the DNA methylation landscape
in human tissues”.
Caroline Larsson i vårdvetenskap med
inriktning sjukgymnastik: ”Chronic pain
and kinesiophobia among older adults. Prevalence, characteristics and impact on physical”.
Sandra Cuellar Baena i biomedicin
med inriktning neurovetenskap: ”Neuro
chemical signatures for the evaluation of diseases state and therapeutic strategies in
neurodegenerative diseases: a magnetic resonance spectroscopy study”.
Andrew McCourt i biomedicin med inriktning neurovetenskap: ”Brown in the
new white: consequences of white adipose tis-

sue alterations in Huntington´s disease”.
Lidewij Spelt i klinisk medicin med inriktning kirurgi: ”Liver resection for colorectal cancer metastases. Prognostic factors and
interventions affecting outcome”.
Anele Gele i klinisk medicin med inriktning experimentell lungmedicin och allergologi: ”On airway host defence during allergic inflammation”.
Markus Sserwanga Larsson i folkhälsovetenskap med inriktning sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter: ”Be
coming your own doctor. Healthcare seeking,
stigma, and related health challenges among
persons with same-sex sexuality in East Africa”.
Irina Dragancea i klinisk medicin med
inriktning neurologi: ”Neurological prognostication after cardiac and targeted temperature management”.
Henrik Bergenfeldt i klinisk medicin
med inriktning thoraxkirurgi: ”Recipient
and donor characteristics – impact on out
come and heart transplantation”.
Zandra Körner i biomedicin med inriktning cell- och matrixbiologi: ”Congenital
muscular dystrophy with laminin α2 chain-deficiency. Initiation of disease and development
of treatment”.
Ashkan Labaf i klinisk medicin med inriktning kardiologi: ”Mechanical heart valve
prosthesis – risk factors and advers events”.
Staffan Holmqvist i biomedicin med inriktning neurovetenskap: ”Generating new
models to study propagation and pathology
of alpha-synuclein in Parkinson´s disease and
multiple system astrophy”.
Jonas Nilsson i folkhälsovetenskap
med inriktning medicinsk strålningsfysik:
”Mobile gamma spectrometry: development
and optimisation of methods for locating and
mapping lost radioactive sources”.
David Ansari i klinisk medicin med inriktning thoraxkirurgi: ”Immunological risk
factors in heart transplantation”.
Aftab Nadeem i biomedicin med inriktning cancer-molekylärbiologi: ”Cellular targets of HAMLET, their role in tumor cell death
and therapeutic potential”.
Jacob Stenberg i medie- och kommunikationsvetenskap: ”The communicative state: political public relations and the rise of the
innovation hype in Sweden”.
Hans-Kristian Knutson i kemiteknik:
”Robust multi-objective optimization of rare
earth element chromatography”.
Victor Nikitin i matematik: ”Fast radon

												

LUM NR 5 | 2016

transforms and reconstruction techniques in
seismology”.
Luyu Wang i industriell elektroteknik: ”A new auxiliary converter topology
with SiC components for railway applications”.
Tongchang Zhou i tillämpad biokemi:
”Molecularly imprinted polymer beads: synthesis, evaluation and applications”.
Andy Mccourt: ”Brown is the new
white: consequences of white adipose tissue
alterations in Huntington´s disease”.
Irina Valentina Dragancea: ”Neurological prognostication after cardiac arrest
and targeted temperature management”.
Lidewij Spelt: ”Liver resection for colorectal cancer metastases. Prognostic factors
and interventions affecting outcome”.
Fredrik Nielsen: ”Process development
for combined pentose and hexose fermentation”.
Susanne Frennert: ”Older people meet
robots: three case studies on the domestication of robots in everyday life”.
A.I. H. Persson: ”Time-resolved x-ray
diffraction of nanostructured samples”. Oskar Andersson: ”Ultra-low voltage embedded memories – design aspects and a biomedical use-case”.
Kerstin Johnsson: ”Structures in highdimensional data: intrinsic dimension and
cluster analysis”.
Cheng Gong: ”Numerical studies of turbulent combustion under diesel engine related conditions”.

Tjänster
Biträdande universitetslektor i biologi.
Ref nr PA2016/1514, ans 22 sept. Info 0462229338, 046-2223609.
Universitetslektor i biologi.
Ref nr PA2016/1514, ans 22 sept. Info 0462229338, 046-2223609.

RÄTTELSE

TEGGERS STIPENDIUM
FÖR POSTDOKTORAL
UTBILDNING
Härmed förklaras 2 stipendier à 400 000 kronor ur
Teggerstiftelsen till ansökan lediga.
Stipendierna är avsedda som lön för postdoktoral vetenskaplig utbildning i
första hand utomlands och utdelas till läkare/forskare verksamma vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och/eller Skånes Universitetssjukhus
i Lund och Malmö. De som tidigare erhållit stipendium har möjlighet att
söka ytterligare förlängning. För stipendiat som erhåller finansiering också
från annat håll tillämpar Teggerstiftelsen regler om reducering av tilldelat
stipendium, vilket redovisas i samband med beslut om stipendium.
Stipendierna tillkännages den 30 november 2016, och kommer att vara
disponibla från den 1 januari 2017. Stipendiaterna förutsätts personligen
ta emot stipendiet den 30 november och i samband därmed lämna en kort
presentation av sin forskning.
Ansökan, som ska ske på särskild blankett, sänds i ett exemplar till:
Tegger Stiftelsen
c/o Swedbank Stiftelsetjänst
404 80 GÖTEBORG
Skall vara oss tillhanda senast måndagen den 10 oktober 2016 kl 12:00.
För ytterligare information och blanketter:
se Teggerstiftelsen hemsida: www.teggerstiftelsen.se
För frågor kontakta:
Professor Håkan Olsson
Professor Lars Edvinsson
via e-post: info@teggerstiftelsen.se

Omslaget på LUM nr 4 var inte helt korrekt. Uppmärksamma läsare har hört
av sig om att det stod fel årtal. Och inte
nog med det – open access stavas just
så och inte på något annat vis.
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hänt.
ÖGONANSLAG. Styrelsen för Stiftelsen
Konsul Thure Carlssons Minne har delat ut
600.000 kronor vardera till Linnéa Taylor och
Elisabeth Wittström, båda vid Avdelningen
för oftalmologi, IKVL, för studier kring näthinnans sjukdomar och synbortfall utgående från
gula fläcken.

AVTAL. Ett Memorandum of Understanding
undertecknades i början
av sommaren av Lunds
universitet och Indonesien genom det statliga forskningsinstitutet BPPT. Fr. v: Unggul
Priyanto, ordförande
för BPPT, ambassadör
Bagas Hapsoro och
Eva Wiberg, prorektor
för Lunds universitet.
FOTO: GUNNAR MENANDER.

INVALDA. Susanne Åkesson och Christer
Löfstedt, (ovan) båda professorer i ekologi,
har valts in som ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademiens klass för biologiska vetenskaper.
NYA LUS-ORDFÖRANDE. Lunds universitets studentkårers, LUS, nya ordförande heter
Björn Sanders och vice, Jack Senften.
PEDAGOGISKT PRIS. Skalpellen, dvs. priset
som delas ut av läkarstudenterna på termin 8,
har för andra gången i följd tilldelats Abdulemir Ali, ortoped vid Skånes Universitetssjukhus i Lund
HUMANISTPRIS. Jutta Haider, docent i biblioteks- och informationsvetenskap tilldelas
Einar Hansens svenska pris 2016 för fram-

stående humanistisk forskning. Priset är på
150.000 danska kronor och forskningsfondens styrelse motiverar utdelningen med:
”Haider tilldelas priset för sitt fasta engagemang för kvalitativa och kontextuella perspektiv på hur forskningsdata kan och bör
hanteras i en tid som präglas av digitalisering
och hotande likriktning.”
MUSEIMILJONER. Niklas Wahlberg och
Ulf Arup, museichef resp. biträdande museichef vid Biologiska museet, har av Svenska
artprojektet fått 12,6 miljoner kronor i stöd
till de biologiska samlingarna. Museiintendent
Håkan Wittzell har fått 9,3 miljoner kronor
av samma finansiär för projektet ”Sveriges virtuella herbarium”. Ulf Arup och Maria Mostadius har tillsammans med Per Ahlberg

CRC:s jubileum
bjöd på underhållning för hela
familjen liksom
föreläsningar
och workshops.
foto: kennet ruona

Tio år med barndiabetes i fokus
JUBILAR. Trumpetstötar, muskelkraftprov, nallemottagning och
populärvetenskapliga föreläsningar om medicin och hälsa.
Detta och mycket annat mötte de uppskattningsvis 2.000 besökare som kom till Clinical Research Centre i Malmö som firade sitt
tioårsjubileum med ett öppet hus i slutet av augusti.
TEDDY-studien, världens största vetenskapliga studie av typ
1-diabetes bland barn, var ett av projekten som presenterades. Här
följer forskarna nära 2000 barn i Skåne i åldrarna 6–12 år. Projektet,
som drivs av professor Åke Lernmark, mottog i fjol en större donation som bl.a. använts till ett instrument som har fördubblat kapaciteten att analysera olika typer av antikroppsbiomarkörer och även
ökat precisionen av analyserna.
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och Mats Eriksson, båda professorer vid
Geologiska institutionen, fått 200.000 kronor
från Ebbe Kocks Stiftelse för ett projekt om att
återskapa Stobaeus kabinett.
PRIS. Tage Danielsson-priset har tilldelats
Bodil Jönsson, fysiker, författare och professor emerita vid Avdelningen för rehabiliteringsteknik, Certec. Hon får priset främst för
sina tankar om tid. I höst kommer hon med en
ny bok: ”Tio tankar
om arbete”. Inför
den kommande robotiseringen borrar
hon här i den hatkärlek med vilken
många idag ser på
sitt arbete.

Invigning med kopia av älskad tavla
KONST. Den 9 september invigdes det nyrenoverade V-huset
med två konstverk. En kopia av John E. Franzéns tavla Cadillac
Eldorado ersatte den äkta som värderats så högt att den inte kunde vara placerad i en så öppen miljö som i V-husets foajé. Resultatet blev en replik som konstnären själv signerat.
Ännu ett konstverk, av konstnären Tiril Hasselknippe, fanns
på plats vid invigningen och båda konstnärerna deltog i ett samtal med curator Peter Hagdahl efter invigningstalet av Statens
konstråds administrativa chef Henrik Orrje. Även LTH:s ledning
deltog och det bjöds på föreläsningar och grillad korv med bröd
på ”Tegeltorget”. I
huset utbildas civilingenjörer med inriktning mot väg- och
vatten, lantmäteri,
brand och risk.
Konstnären John E
Franzén vid sin tavla Cadillac Eldorado.
FOTO: RICARD ESTAY
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Allt från Apple.
Experter på köpet.
Hos oss hittar du allt från Apple samt tillbehör,
reparationer och konsulttjänster.
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Kom in till oss med ett korrekt löst korsord så tävlar
du om att vinna en Apple Watch!

Kattesund 1, Lund | 046-15 04 00 | lund@mstore.se
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POSTTIDNING B
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
www.lu.se

Hallå Henrik Widegren…
… medicine doktor i panelen i nygamla
programmet ”Fråga Lund”. Tillsammans
med Jessica Abbott, evolutionsbiolog och
Gunnar Wetterberg, historiker, representerar han Lunds universitet i panelen.

Hur var det att se sig själv i Fråga Lund?
– Spänt men kul! Jag tycker att de hade
klippt ihop det bra. Visst var det lite
skämskudde ibland, men mest var det
roligt. Att se och höra sig själv med utanfrånperspektiv är förstås lite obehagligt
första gången. Men jag tycker de andra
i panelen är supersköna och duktiga på
att svara.
Vad tycker du om kritiken mot
programmet som främst går ut på
att programledaren Kristian Luuk
flamsar för mycket?
– Lite gäsp, den var väl förväntad? Det är
ett populärvetenskapligt underhållningsprogram, inte nobelpristagare som spekulerar. Det verkar som att många tycker
det är kul, och intresset för att få lära sig
finns definitivt. Efter premiären var det
full fart i chatten, frågorna vällde in. Jag
tror att programmet väcker intresse för
akademin hos nya grupper. Och om en
enda ung människa blir intresserad av att

studera vidare på grund av Fråga Lund,
så är det gott nog för mig. Om man inte
gillar programmet så kan man väl bara
strunta i att titta på det?

det finns hundra personer bara i Lund
som vet mer än jag… Men det gäller att
tänka att det är publiken som vill ha ett
svar, och att jag kan tillräckligt.

Hur var stämningen när ni spelade
in?
– Det blev nerv, eftersom det var live med
200 personer i publiken. För mig blev det
kunskapskarneval. Jag har fått lyfta blicken och lära mig massor om allt möjligt
som jag inte visste något om tidigare. Vi
i panelen är väldigt olika personligheter
men vi trivdes verkligen ihop. Efter ett par
program tycker jag vi får till en naturlig
och spänstig dialog.

TEXT OCH FOTO: JENNY LOFTRUP

Vad var svårt?
– Att lyckas förklara på ett vettigt sätt
och förenkla för publiken, utan att det
blir lögn. Det var lite jobbigt när jag fick
medicinfrågor utanför mitt specialistområde öron, näsa, hals. Ofta visste jag att

FRÅGA LUND
40 akademiker fick göra audition till det nygamla programmet
och fem valdes ut. Förutom de
tre lundaforskarna deltar Armita
Golkar, doktor i psykologi vid
Karolinska Institutet i Stockholm
och Gabriella Stenberg Wieser,
rymdfysiker vid Institutet för
rymdfysik i Kiruna. Det ursprungliga Fråga Lund sändes i nästan 40
år, från 1962 och fram till år 2000
med vissa avbrott.

