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Lunds universitets första gemen-
samma hemvändarhelg någonsin 
hölls i oktober i 350-årsjubileets 
glans. Tvåhundra alumner åter-
vände för att välja och vraka ur ett 
späckat program där både Peder 
Winstrup, MAX IV, galamiddag 
på Grand, nations pubar, speed-
dating och besök på sin gamla 
institution ingick.

– Jag har träffat så många underbara männ-
iskor här under mina studier och kommer 
troligen inte kunna åka på universitetets 
400-årsjubileum, säger Felipe Polina från 
Mexico på frukosten före invigningscere-
monin i universitetsaulan.

Hemvändarhelgen blev ett exklusivt ar-
rangemang där Externa relationer höll i det 
centrala programmet och institutioner och 
fakulteter ordnade aktiviteter och träffar för 
sina gamla alumner. Arrangemanget är ett 
led i LU:s önskan om en närmare kontakt 
med sina tidigare studenter.

ALUMNERNA KOM FRÅN när och fjärran och 
ungefär hälften var internationella studen-
ter, mestadels från Tyskland, Nederländerna 
och Danmark. Vissa gäster hade rest långt 
från till exempel USA, Indien, Bangladesh 
och Hong Kong. I många länder där man 
betalar för sin utbildning är alumnverksam-
heten väl utvecklad och det är naturligt att 
hålla kontakten med sitt lärosäte hela livet. 
Det finns en kultur av att besöka lärosätet 
och ge tillbaka på olika sätt. 

Åter till 
alma mater!

  3

t

Hemvändarhelgen bjöd på många program-
punkter, bland annat inledande mingel i 
Universitetshuset och kakbuffé på LUX. 
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t – Jag tror att anledningen till att så 
många av våra internationella studenter väl-
jer att komma till hemvändarhelgen är just 
att institutionen så tydligt blir dessa studen-
ters hem medan de är i Sverige. Många av 
dem har också satsat mycket på sin utbild-
ning, säger Anna Burstedt, som höll i eve-
nemanget HEM på Institutionen för kultur-
vetenskaper på LUX.

MÅNGA AV ALUMNERNA var där i nostal-
gins tecken, för att prata minnen med gamla 
kurskamrater och uppleva universitetet och 
Lund igen. Att nätverka och uppdatera sig 
om vad som händer på universitetet var an-
dra motiv för att komma. Just denna helg in-
vigdes dessutom Ravensbrückarkivet på UB 
och Charlotte Gyllenhammars nya konst-
verk Meteorit som skapats till LU:s 350-års-
jubileum (se sidan 39).

Sven Andersson från Trelleborg hade inte 
rest så långt men var med redan på förra ju-
bileet. Han hade kommit för att se MAX IV. 
Tiden i Lund betydde mycket för honom.

– Världen öppnade sig. Man fick sköta sig 
själv, träffa människor med olika bakgrund.

PÅ FRÅGAN vad studenterna tagit med sig 
från Lunds universitet svarade flera kritiskt 
tänkande, analysförmåga och nätverk.

– Vänner fick jag med mig, svarade No-
rin Mesbahn, alumn från mänskliga rättig-
heter, som var där med sin kompis som hon 
lärt känna på sin allra första dag i Lund – de 
hamnade båda två på vandrarhemmet Tå-
get. Sedan dess är de bästa vänner.

– I hemvändarprogrammet finns något 
för alla, så att man får göra sitt eget pro-
gram för helgen, säger Kirsten Clarberg, 
som var med och ordnade Hemvändarhel-
gen. Hon är även en av de alumner som 
stannat i Lund. 

Alumnerna kunde glida runt på intres-
santa forskningsföreläsningar inom sina 
respektive fält, se spex, besöka MAX IV, få 
inspiration och tips genom att lyssna på an-
dra alumner, följa med på guidade visning-
ar av Lund och stadens museer med mera. I 
 cent rum för alla deras aktiviteter fanns ock-
så en alumnhub på AF där gästerna kunde 
titta in för paus och fika.

Institutionen för kulturvetenskaper bjöd 

under lördagen in sina alumner till en efter-
middag på temat HEM. Institutionen hade 
bullat upp med sju sorters hembakta kakor 
och forskarna presenterade forskning på te-
mat hem.

– Vi är en stor institution med många äm-
nen, men temat HEM var något alla kunde 
samlas kring och prata om. Vi ville skapa 
möjligheter för våra studenter på arbets-
marknaden genom olika typer av nätver-
kande under den här eftermiddagen. Kan-
ske får vi kontakter till nya praktikplatser åt 

våra befintliga studenter, säger Anna Bur-
stedt, studievägledare och matforskare vid 
institutionen.

– Studenterna hittar så fantastiska vägar 
efter att de läst modevetenskap hos oss, här 
får vi ta del av alumnernas erfarenheter ef-
ter studierna. Det ger något också till fors-
karna och lärarna, säger Philip Warkander, 
universitetslektor i modevetenskap och da-
gens moderator för hemtemat.

TEXT: GISELA LINDBERG
FOTO: KENNET RUONA

Åldrarna varierade på alumnerna som deltog under hemvändarhelgen. Sven Andersson 
(vänstra bilden) var med redan vid universitetsjubileet 1968.
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Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda 
och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har en upplaga på 11.700 exemplar och 
utkommer med 7 nummer per år.LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN

Tillbaka från utmattningen 
Hur tar man sig tillbaka in i arbetslivet efter en sjukskrivning på grund av 

stress? LUM har pratat med chefer, företagshälsovård och facket om rehabilitering. Vi 
har även mött Ingela Steij Stålbrand, som föll ihop totaltß men nu är på väg tillbaka.

Disputerade på improviserad opera
Möt Sara Wilén – antagligen världens första doktor i operaimprovisation, 

 eller om man ska vara helt korrekt: i musik med klassisk och nutida vokalimprovisa-
tion som inriktning. 

Om skitstövlar på arbetsplatsen 
Magnus Lindén forskar om mörka personlighetsdrag som bottnar i narcis-

sism, psykopati och macchiavellism. Dessa leder ofta till stora sociala problem på ar-
betsplatsen, men kan också bädda för framgång och ledande positioner. 

Kirurgbrist kräver nya lösningar
Lars Hagander är ledare för WHO:s nya centrum för kirurgi och folkhälsa vid 

LU, och han kan vittna om hur illa det står till med den kirurgiska kompetensen i 
många fattiga länder. Ett sätt att rädda liv är att utbilda icke-läkare till att kunna ut-
föra vissa operationer.    

Tandemforskare ska stärka varandra
Gustav Smith och Anja Meissner är hjärtläkaren och molekylärbiologen 

som har parats ihop av sin arbetsgivare för att forska om hjärtsvikt utifrån sina olika 
utgångspunkter. Denna typ av tandemforskning är ett bärande inslag vid det ny-
startade Wallenberg centrum för molekylärmedicin vid LU. 

smakprov.

17

20

22

28

13

Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 
22100 Lund Internpost: Hs 31 

E-post: lum@lu.se 

LUM på nätet: www.lum.lu.se

Annonser: tomat annonsbyrå,  www.
tomat.se tel 046-13 74 00, e-post info@
tomat.se

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

 Adressändring: Anställda anmäler änd-
ringar till katalogansvariga vid institutio-
nen (motsv). Övriga skickar ändringsupp-
gifter till LUM, gamla adressrutan bifogas.

Tryck: Åtta45

Nästa LUM: Manusstopp 17 november.  
Utkommer 8 december. 

ISSN: 1653-2295

Omslag: Sara Wilén (till höger) med stu-
denterna Ola Heinpalu och Moa Karlsson. 
Foto: Kennet Ruona

REDAKTION

Jenny Loftrup
tf redaktör
072-519 53 05
jenny.loftrup@kommunikation.lu.se

Jonas Andersson
journalist
046-222 70 17
jonas.andersson@kommunikation.lu.se

Petra Francke
journalist och layout 
046-222 03 16, 
petra.francke@kommunikation.lu.se

Åsa Hansdotter
journalist M
046–222 18 87
asa.hansdotter@med.lu.se

Gisela Lindberg
journalist HT
046-222 72 33 
gisela.lindberg@kansliht.lu.se

Kristina Lindgärde
journalist LTH
046-222 07 69, 
kristina.lindgärde@kansli.lth.se 

Maria Lindh 
bitr. redaktör, ansvarig utgivare
046-222 95 24, 
maria.lindh@kommunikation.lu.se 

Ulrika Oredsson 
journalist S
046-222 70 28, 
ulrika.oredsson@kommunikation.lu.se



6                          LUM NR 6 | 2017

aktuellt.

LEDARSKAP. Kollegor som tar ansvar 
för helheten på sin arbetsplats 
odlar den ledarskapskultur som 
Torbjörn von Schantz vill se på sitt 
universitet. Framtidens prefekter, 
chefer och dekaner behöver än mer 
se till hela universitets bästa utöver 
sin egen verksamhet.

– Vi är inte framme än, men på 
väg åt rätt håll, säger rektor som 
möter helhetssynen allt oftare såväl 
i sitt eget ledningsråd som bland 
deltagarna på LU:s ledarskapskur-
ser.

LUM träffar rektor för att prata ledarskap i 
en tid då de flesta fakulteters valberedning-
ar precis har avslutat ett hektiskt arbete. De-
kanbyten väntar på fem fakulteter och det 
är inte alltid lätt att hitta villiga kandidater till 
dessa poster. I samband med prorektorstill-
sättningen ställde också rektor frågan var-
för inte fler sökte eller nominerade kollegor 
till det uppdraget. Själv frågade han ett tio-
tal personer om deras intresse och fick lika 
många svar på varför det inte var intressant 
att söka. 

– Många var rädda för att forskarkarriä-
ren skulle spolieras. 

TORBJÖRN VON SCHANTZ har förståelse för 
det och har själv gjort resan från forskare 
till prefekt till dekan till rektor. Ett jobb som 
rektor eller prorektor tar mycket av ens tid. 
Och potentiella kandidater kanske känner 
att man bör vara färdig med större delen av 
sin forskning innan man tar på sig den typen 
av akademiska ledaruppdrag.

– Jag upptäckte att jag gjorde större nyt-
ta för min institution som prefekt än som 

forskare. Jag gick ändå tillbaka till forskning-
en en tid innan jag blev dekan. Men som de-
kan var det rätt kört att forska, säger han.

Att en rektorstjänst tar över en stor del 
av livet skriver han under på. Det var länge 
sedan han styrde över sin egen tid. Och 
utsattheten i form av starka egenintres-
sen utom och inom universitetet är också 
kännbar. Det känner han igen även från 
andra sidan rektorskapet. Torbjörn von 
Schantz har också suttit vid kaffebordet 
och kritiserat sin institutionsledning, och 
som prefekt sin fakultetsledning och som 
dekan sin rektor.

– Det är klart att det är lättare att vara i 
opposition och kritisera, men samtidigt har 
jag inte det dubbla ansvaret att både se till 
min egen verksamhets bästa och till hela 
universitetets. Jag har bara det senare, sä-
ger han.

HÖSTSTORMEN kring prorektorstillsättning-
en har inte ruckat på Torbjörn von Schantz 
övertygelse om att det är det kollegiala le-
darskapet som ska råda inom akademien. 
Han har förståelse för besvikelsen från uni-
versitetskollegiet som bara fick en kandidat 
att rösta på, och han hoppas att den ana-
lysgrupp som nu ska tillsättas ska ge svar på 
särskilt två frågor:

– Hur genomlysningen i processen ska 
öka och hur man kan öppna för tillsättning-
en av även externa rektorer och prorekto-
rer, säger han.

DEN NYA LEDARSKAPSKULTUREN hoppas 
han ska fortsätta utvecklas inom LU. Att 
se till hela universitetets bästa blir dessut-
om nödvändigt, menar rektor, i en framtid 
då statens anslag till universitet och hög-
skolor sannolikt inte kommer att öka. Han 
känner sig alltid glad och hoppfull när han 
träffat dem som går kurserna inom LU:s 

– Framtidens ledare bör kunna
ta ansvar för hela universitetet

Rektor Torbjörn von Schantz:

Rektor Torbjörn von Schantz vill utveckla 
ledarskapskulturen inom universitetet. 
foto: gunnar menander
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ledar skapsprogram och som förväntas 
ta över universitetets ledaruppdrag. Han 
har själv en gång i tiden varit med och 
utbildat prefekter och då upplevdes pre-
fektskapet som ett tvångsuppdrag. Nu 
är stämningen en annan. 

Birgitta Reisdal från sektionen Perso-
nal ansvarar för programmen inom LU:s 
Ledartrappa och bekräftar att synen på 
ledarskap hos särskilt prefekterna har 
förändrats.

– Det är inte alls lika många som ser 
det som ett måste utan majoriteten är 
intresserad av att leda och tycker det 
känns kul att prova på och vill lära sig 
mer.

PROGRAMMEN ”Nyfiken på ledarskap” 
och ”Ny som ledare” som bägge ges två 
gånger om året med tjugo platser per 
gång är eftersökta. Det tredje steget i 
ledartrappan ”Erfaren ledare” som ges 
en gång om året brukar ha ett 15-tal del-
tagare. Nu arbetar man med ett fjärde 
steg i Ledartrappan som är individuellt 
och handlar om ledningsgruppsutveck-
ling. Det ledarskapsprogram som rikta-
de sig särskilt till kvinnliga akademiska 
ledare, AKKA, lades ner för några år se-
dan. Detta till trots så överstiger antalet 
kvinnliga dekaner de manliga just nu. 

– Det är jag stolt över, säger Torbjörn 
von Schantz som har fem kvinnliga de-
kaner och tre manliga i sitt nuvarande 
ledningsråd.

TILL ÅRSSKIFTET blir det dock övervä-
gande män bland dekanerna och det 
beklagar rektor. Han ser inte några sär-
skilda skillnader mellan kvinnligt och 
manligt ledarskap, men tycker att det 
är viktigt med kvinnliga förebilder på le-
darposter för kvinnor längre ner i hie-
rarkin. 

– Och bland kollegorna som vi alla 
har på våra arbetsplatser så är det inte 
dem som undrar ”what´s in it for me”, 
utan dem som tar ansvar för sina kolle-
gor och sin arbetsplats som vi behöver 
som framtidens ledare, säger Torbjörn 
von Schantz.

MARIA LINDH

Analysgrupp ska granska 
prorektorsprocessen
PROREKTORSTILLSÄTTNINGEN. En 
analys grupp som ska titta närmare 
på prorektorsprocessen inför fram-
tiden tillsätts i december. Anled-
ningen är att processen kring valet 
och tillsättningen av ny prorektor 
har ifrågasatts från flera håll inom 
universitetet. Beslutet att utse Syl-
via Schwaag-Serger liksom att kalla 
henne till professor står dock fast. 

Med analysgruppen har universitetsstyrel-
sen hörsammat universitetskollegiet som i en 
skrivelse framfört krav om att en sådan grupp 
tillsätts för en djupare genomlysning av pro-
cessen och formerna för urval av kandidater 
till uppdragen som rektor och prorektor. Kol-
legiet anser också att man bör jämföra med 
hur andra stora och kompletta universitet i 
Sverige genomför dessa processer. 

Universitetskollegiet, som är en rådgi-
vande församling, reagerar särskilt mot att 
man endast fick en prorektorskandidat att 
intervjua och menar att detta bland annat 
innebar att kollegiets arbete förvandlats till 
en ren formalitet. Kollegiet hade också gär-
na sett att beredningsgruppen varit tydlig 
med att man ville rekrytera en extern per-
son. Analysgruppen tillsätts vid universitets-
styrelsens decembersammanträde, och be-
manningen av den är ännu inte klar.

Det finns stora likheter mellan prorek-
torsprocessen i Göteborg i våras och den i 
Lund. Precis som i Lund presenterades bara 
en kandidat för universitetskollegiet i Gö-
teborg.

– Det är ett vanligt tillvägagångssätt, me-
nar Kåre Bremer, före detta rektor vid Stock-
holms universitet.

Han har på regeringens uppdrag kartlagt 
och analyserat ledarskap och ledningsstruk-
turer vid landets universitet och högskolor. 
Kåre Bremer säger att det bara är de äld-
re universiteten som Lund, Uppsala, Göte-
borg och Stockholm som har kvar den gam-
la strukturen med universitetskollegium och 

hörandeförsamling. Som en följd av den s.k. 
autonomireformen, som gav landets lärosä-
ten en ökad självständighet från och med 
2011, är det upp till varje lärosäte att själv 
besluta om sin interna organisation. Undan-
tagen är tillsättning av rektor och universi-
tetsstyrelse som regeringen utser. Prorektor 
är inte längre en formellt vedertagen term 
utan har ersatts av ställföreträdande rektor 
eller biträdande rektor och utses av respek-
tive universitetsstyrelse. 

I Lunds universitets arbetsordning fastslås 
att universitetskollegiet ska fullgöra uppgiften 
att höra lärare, övriga anställda och studenter 
i processen att utse rektor och prorektor. Det 
vill säga den uppgift som i slutändan är uni-
versitetsstyrelsens skyldighet och ansvar. Att 
universitetskollegiet ska ha flera kandidater 
att ta ställning till finns inte reglerat. Vid LU 
har ett antal professorer från olika delar av 
universitetet man i skrivelser även ifrågasatt 
att prorektorn rekryterats externt, liksom att 
rektor i detta fall använder sig av möjligheten 
att ”kalla till professor”. Sylvia Schwaag-Ser-
ger får en tjänst i forsknings politik vid Eko-
nomihögskolan, EHL. Den tjänsten finansie-
rias med centrala medel. 

MARIA LINDH

ATT KALLA EN PROFESSOR

Möjligheten att kalla en professor 
kom som ett förslag i Befattningsut-
redningen, 2006-2007, som Ann Nüm-
hauser-Henning, professor i civilrätt 
vid LU, ledde. Den ursprungliga tan-
ken var att det skulle fungera som ett 
instrument i jämställdhetsarbetet. Så 
har det emellertid inte blivit, varken i 
Lund eller någon annanstans. Vid LU 
finns det 17 kallade professorer varav 
sex kvinnor (inklusive nya prorektorn).  
Numera beskrivs kallelseförfarandet 
som en viktig möjlighet att knyta till 
sig toppforskare inom strategiskt 
viktiga områden.   
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aktuellt.

PÅ NY POST. Sven Lidin blir ny dekan 
för Naturvetenskapliga fakulteten, 
ett uppdrag som känns roligt och 
spännande, tycker han. 

– Men det finns en del svåra 
ärenden som jag måste driva fram 
till beslut och det kan kännas lite 
läskigt.

Till dessa ärenden hör diskussionen kring 
en föreslagen flytt av delar av fakulteten till 
Brunnshögsområdet som byggs vid MAX IV 
och ESS. 

– Att flytta är inget självändamål, utan det 
måste handla om något nytt man vill skapa 
och om viljan till samordning. Vi måste se det 
som något vi hade velat göra även utan ett 
Brunnshög, säger han, och menar att kom-
munikationen kring detta och de flesta av 
universitetets processer, är oerhört viktig. 

EN ANNAN KNEPIG FRÅGA handlar om det 
utvärderingssystem av grundutbildningen 
som LU är på väg in i och som blir större 
och dyrare än tidigare system. Sven Lidin 
ifrågasätter det inte, utan tror att det blir 
bra, och det är dessutom ett uppdrag från 
regeringen som måste uppfyllas. Men det 
finns inga särskilda pengar avsatta till det 
utan det måste finansieras med medel från 
grundutbildningen. 

– Det finns en risk att studentkårerna 
kan uppfatta det som att kvalitetskontrol-

len sänker själva kvaliteten på grundutbild-
ningen eftersom man tar pengar från den. 

Den nye naturvetardekanen är annars 
van vid att hantera övergripande organisa-
tionsfrågor. Han hade ett liknande uppdrag 
vid Stockholms universitet varifrån han re-
kryterades 2010 – men där var hans ansvars-
område mindre. De senaste tre åren har han 
dock varit prefekt för LU:s nästa största insti-
tution, Kemiska institutionen med 450 med-
arbetare, och det är ett jobb han verkligen 
har trivts med.

Naturvetarnas blivande dekan Sven Lidin: 

NYA DEKANER. Till årsskiftet blir det ny ledning vid fem av LU:s åtta fakulteter. LTH, 
Juridiska fakulteten och Ekonomihögskolan behåller sina dekaner och resten byter. 
LUM har pratat med två nya blivande dekaner: Christofer Edling vid Samhällsveten-
skapliga fakulteten och Sven Lidin vid Naturvetenskapliga fakulteten. 
    Johannes Persson blir ny dekan för HT, Erik Renström för Medicinska fakulteten 
och Konstnärliga fakultetens valberedning föreslår Anna Lyrevik som ny dekan. 

– Jag trodde jag skulle sitta ytterligare en 
treårsperiod, men så kom dekanfrågan upp 
och jag kände att det fanns många bra ef-
terträdare till prefektjobbet här så jag kunde 
acceptera dekanuppdraget.

SVEN LIDIN TYCKER att det känns spännan-
de och roligt att på en ny och annan nivå få 
arbeta i en organisation som håller på med 
forskning och utbildning. Han är professor i 
oorganisk kemi och har jobbat sedan 1990 
både med att forska och undervisa. Han är 
helt införstådd med att dekanuppdraget 
kommer att innebära ytterligare neddrag-
ningar av dessa uppgifter. 

– Min forskning har redan under prefekt-
perioden blivit något av en fritidssysselsätt-
ning och mycket undervisning lär det inte 
heller bli framöver. 

SIN STYRKA beskriver han som att vara bra 
på människor. Han tycker att man måste 
vara bra på organisationsfrågor också – 
men organisationen består av människor, 
menar han.

– De flesta av oss har så mycket annat än 
jobbet att ta hänsyn till, och det är viktigt att 
ha förståelse för att vi faktiskt bara är män-
niskor och ska få lov att vara det, säger han.

Ny prodekan för forskning blir Anders 
Tunlid och prodekan för utbildning blir  Karin 
Hall.

MARIA LINDH

– Flytt till Brunnshög blir stor fråga

Kemisten Sven Lidin blir dekan för Natur-
vetenskapliga fakulteten. foto: mats nygren
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PÅ NY POST. Sociologen Christofer 
Edling blir samhällsvetarnas dekan 
från och med årsskiftet. Men inte 
på heltid.

– Jag skat ha en fot kvar i forsk-
ningen, annars kan det bli svårt att 
komma tillbaka. Men också för att 
det är viktigt att vara en aktiv del av 
den verksamhet som man ska styra. 

Med sina 51 år är Christofer Edling ung på 
dekanposten. Dessutom har han redan hun-
nit vara prodekan i tre år. Hans akademiska 
bana startade i Stockholm och efter några 
år på universitetet i Bremen landade han för 
sex år sedan som professor i Lund. Han är 
specialist på nätverksanalys vilket innebär 
att han med hjälp av tvärvetenskapliga me-
toder forskar om olika sociala nätverk. Just 
nu studerar han våldsbejakande extremism.

Vad är det som lockar med att bli  
dekan?
– Det är intressant att höja blicken och få en 
inblick i hela fakultetens verksamhet. Som 
sociolog tycker jag att det är intressant med 
organisation och styrning. Och sen är det 
roligt att få vara med och bestämma!

Christofer Edling tycker att Samhälls-
vetenskapliga fakulteten är välfungerande 
med klara idéer om vad man vill och bör 
göra. En viktig fråga under den närmaste 
tiden, menar han, blir att föra in Centrum 
för Mellanösternstudier på ett bra sätt i fa-
kultetens verksamhet. 

En annan viktig fråga för Christofer Ed-
ling är att han vill minska grundutbildning-
ens volym till förmån för avancerad nivå.

– Poängen med att vara ett forsknings-
universitet är att vi verkligen kan låta forsk-
ningen genomsyra utbildningen, men detta 
blir riktigt fruktbart först på avancerad nivå, 
säger han. Jag tycker att 20–25 procent av 
fakultetens utbildning borde koncentreras 

Samhällsvetarnas blivande dekan Christofer Edling: 

till avancerad nivå. Vissa institutioner når re-
dan det målet med råge, medan andra har 
en bra bit kvar.

Men, menar Christofer Edling, minsk-
ningen av grundutbildningen till förmån för 
utbildning på avancerad nivå kan inte ske 
över en natt, utan måste ske stegvis. 

– I min idealmodell ligger tyngdpunkten 
för ett forskningsuniversitets utbildning på 
avancerad nivå och forskarutbildning, säger 
Christofer Edling.

Du började din karriär med att utbilda 
dig till sjöofficer. Hur kom det sig att 
du blev sociolog?
– Efter min militärtjänstgöring gick jag på 
Officershögskolan och blev fänrik i flottan. 
Av olika skäl blev jag inte kvar i det militära, 
men det var faktiskt där som jag började in-
tressera mig för sociologi. Jag tyckte att det 
var intressant att studera vad som händer 
med en grupp människor när man sätter på 
dem uniformer och låter dem umgås dyg-
net runt på en liten yta, som ju ett fartyg är.

Ny prodekan från och med årsskiftet blir 
Lena Eskilsson.

TEXT & FOTO: ULRIKA OREDSSON

STÖD. Ett sätt att minska den ad-
ministrativa arbetsbördan för pre-
fekter skulle kunna vara en ökad 
tydlighet kring allt det som skickas 
ut centralt. Det framkommer som 
ett önskemål vid en intervjuunder-
sökning om hur prefekterna upp-
lever det administrativa centrala 
stödet. Nu görs en översyn av alla 
förfrågningar som skickas ut med 
en förhoppning om enklare hante-
ring för institutionerna. 

– Det kan vara allt från remisser till in-
samling av olika uppgifter, säger Karin 
Ekborg-Persson, avdelningschef för Ut-
veckling och en av dem som gjort under-
sökningen. 

Upprinnelsen till undersökningen är 
synpunkter från prefekter om att adminis-
trationen blir allt tyngre. Intervjuer gjor-
des med 23 prefekter som representerade 
alla fakulteter och olika typer av institutio-
ner. De visade att prefekterna i stort sett 
är nöjda med särskilt det lokala adminis-
trativa stödet. 

Många upplever personalfrågor som 
mest betungande och de önskar stöd 
inom alla typer av HR-frågor, inte minst 
inom arbetsmiljörelaterade frågor. 

– Stödet i personalfrågor är ett områ-
de som kommer att diskuteras vidare. Här 
pågår också redan flera projekt som ska 
resultera i ett bättre stöd, säger Karin Ek-
borg-Persson. 

Vidare efterlyser prefekterna tydligare 
kontaktvägar inom den centrala förvalt-
ningen. Idag kan det vara svårt att veta 
vem som sköter vad. Just nu tas det fram 
en mer lättillgänglig verksamhetsplan för 
förvaltningen som också kan användas 
för att tydliggöra stödet från förvaltning-
en till institutionerna. 

Prefekterna önskar även bättre kom-
munikation vid förändringar, gärna en tid 
innan dessa ska äga rum.

MARIA LINDH

Prefekter vill öka
samordningen kring 
centrala förfrågningar– Vi bör ha mer utbildning 

på avancerad nivå

Sociologen Christoffer Edling blir dekan för 
Samhällsvetenskapliga fakulteten.
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aktuellt.

ÄLDREFORSKNING. – Det är inte ni 
som är dumma eller för gamla – det 
är teknikerna det i så fall är fel på, 
sa Susanne Ivarsson till sin publik 
på tioårsjubileet för äldreforsk-
ningscentrumet CASE. 

Publiken bestod av brukare, dvs. främst äld-
re men även anhöriga och personal inom 
vård och omsorg, tjänstemän och en och 
annan politiker. 

Susanne Ivarsson, professor vid Institu-
tionen för hälsovetenskaper, har precis star-
tat ett nytt treårigt forskningsprojekt, Gene-
rationTech, som handlar om hur man i olika 
generationer uppfattar den teknik och tek-
nikutveckling man varit med om. 

– Projektets syfte är att utveckla kunskap 
om attityder, acceptans och användning till 
olika typer av teknik och hur detta är kopp-
lat till ett aktivt och hälsosamt åldrande, sä-
ger Susanne Ivarsson. 

Hon var en av fyra forskare som presen-
terade sin forskning för en vetgirig publik i 

Medicon Villages stora hörsal, och mycket 
handlade om just teknik. 

Arbetsterapeut Agneta Fänge berättade 
om sitt projekt tech@home, ett bevaknings-
system i hemmet med sensorer som ger ut-
slag vid olika typer av rörelser.

– Denna typ av teknik kan avlasta exem-
pelvis anhöriga till demenssjuka som kanske 
sover i ett annat rum och vågar koppla av 
tack vare sensorerna, säger Agneta Fänge. 

SENSORERNA KAN OCKSÅ FUNGERA som 
dörr- och fönsterlarm, brandvarnare och 
temperaturlarm. Om något händer skickas 
sms till anhöriga och alltid en daglig rapport. 
Agneta Fänge berättar att man just nu har 
cirka 50 monterade larm hos familjer med 
någon som är demenssjuk. Erfarenheterna 
är övervägande positiva.

– Men det finns också dem som vill att 
vi kommer och monterar ner systemet igen, 
säger hon.

Tove Harnett, universitetslektor vid So-
cialhögskolan, tog upp frågan om vad som 

är rättvisa eller diskriminering när det gäller 
stöd och hjälp från samhället. 

– Om man ska få en stroke är det bäst att 
få den före man fyller 65 år. En 64-åring kan 
få personlig assistens, livet ut om så skulle 
behövas. Men är man över 65 är det hem-
tjänsten som gäller och den kostar dess-
utom pengar.

Är man under 65 säger lagen att man 
har rätt till goda levnadsvillkor – är man över 
så har man bara rätt till skäliga levnadsvill-
kor. Tove Harnetts forskningsprojekt utre-
der hur välfärdssystemet är uppbyggt och 
undersöker moraliska frågor om vad som 
är rättvist och jämlikt i samhället. Hon an-
vände begreppet ålderism som något som 
kopplar samman ålder med skröplighet, en 
typ av diskriminering och som i vissa kom-
muner dessutom sätter riktmärket om att 
behoven (och inte åldern) ska styra hjälp och 
stöd – ur spel.

– I vissa kommuner får exempelvis alla 
över 80 en plats på äldreboende… 

HENNES PROJEKT ”Ålder eller behov?” har 
likt Susanne Ivarssons ”GenerationTech” 
precis fått ett stort forskningsanslag och 
tillsammans har de bägge forskningsgrup-
perna fått tio miljoner kronor av forsknings-
rådet Forte. 

Forte stöttar också det tvärvetenskapliga 
projektet som Oskar Jonsson, fil dr i industri-
design och biträdande lektor vid Hälsoveten-
skaper, berättade om. Det handlar om att 
förstå brukarmedverkan i forskningen om 
åldrandet och hälsa. Projektet samordnas 
av CASE och deltar gör även Linnéuniver-
sitet, Göteborgs universitet och Högskolan 
Kristianstad. Oskar Jonsson menar att forsk-
ningen om effekterna av brukarmedverkan 
är sparsam och det ska projektet ”Forskning 
med och om brukarmedverkan” råda bot på. 

– Viktigt vid brukarmedverkan är att bru-
karna, i detta fall de äldre, är deltagare och 
inte studieobjekt. Det är samverkan på lika 
villkor, och vi forskare uppmärksammas på 
vad som är viktigt vilket kan leda till att onö-
diga forskningsprojekt undviks, säger Os-
kar Jonsson.

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

Lagom till CASE:s tioårsjubileum fick Tove Harnett (till vänster) och Susanne Ivarsson tio miljo-
ner kronor från FORTE, och presenterade sina forskningsprojekt på jubileumshalvdagen.

Teknik för äldre i fokus 
vid tioårsjubileum
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VETERAN. Sture Forsén doktorerade 
1962 och är en av universitetets 
längst tjänstgörande professorer. 
Initiativtagare till forskningsbyn 
Ideon och en av drivkrafterna 
bakom det tvärvetenskapliga Pu-
fendorfinstitutet. 85 år ung slutar 
han nu att jobba för LU – nästan i 
alla fall.

– Jag har rört mig mellan många olika fält 
och har glatt mig åt att hinder för samar-
bete mellan olika discipliner med åren har 
raserats mer och mer vid Lunds universitet.

– Samtidigt har den svenska, och även 
den internationella universitetsvärlden, ut-
vecklats så att forskare fått allt mindre tid till 
reflekterande över sin verksamhet, till krea-
tivt tänkande och fria diskussioner med kol-
legor. 

Vad gäller förutsättningarna för akade-
min tror han att barriärerna mellan discipli-
ner måste avlägsnas. Och att forskning och 
utbildning måste knytas närmre varandra. 

Den akademiska världen måste också 
ständigt vara öppen för förnyelse och att 
ompröva ”gamla sanningar”. Och vi har 
all anledning att se oss omkring i världen 
– både den västerländska och den asiatiska 
för att inspireras, menar han.

Undervisningen kan också utvecklas, lik-
som studenternas boendesituation.

– I många ämnen är möjligheterna att 
göra undervisningen engagerande, med-
ryckande och spännande, större än någon-
sin tidigare. Alla sinnen kan engageras med 
ny teknik, även om samspelet mellan lärare 
och elever aldrig helt kan ersättas.

– Vad gäller boendesituationen kan myck-
et mer göras. Hur ska studenter som kom-
mer utsocknes ifrån kunna prestera om de 

samtidigt är bekymrade över var de ska bo?
Själv hoppas han att fortsätta vara till viss 

nytta för LU även framöver. Och han har en 
del idéer i sin skrivbordslåda. 

Hur har du orkat arbeta som profes-
sor i mer än 50 år, och hur finner du 
inspirationen till att fortsätta?
– Nyfikenhet och bra gener, för att citera 
105-åriga Dagny Carlsson, sommarpratare 
i P1, med tilläggen att bli stimulerad av, och 
samtala med, yngre personer. Samt myck-
et frukt och grönt i maten och till det ett 
glas mousserande vin – eller champagne när 
ekonomin så tillåter!

TEXT: NOOMI EGAN
FOTO: KENNET RUONA

Han var en av de första använ-
darna av den helsvenska datorn 
BESK, som en kort period var 

världens snabbaste. ”Det var hålkor-
tens och de stansade remsornas tid.”

Han tillbringade ett sabbatsår 
i Italien för att lära sig mer om 
biokemi. Där fanns en ledande 

grupp för studier av hemeproteiner. 
”Att bli bjuden på middag hos profes-
sor Eraldo Antonini var som att hamna 
i en film av Federico Fellini.”

Två gånger har han delat ut 
Nobelpriset i kemi, en gång 
i Globen. I sitt tal till  Richard 

Ernst som tilldelades priset för 
metodologiska förbättringar inom 
Nuclear Magnetic Resonance, 
NMR-spektroskopi 1991, ville han 
illustrera Fourieranalys av spektra för 
åhörarna. Därför fick han Sveriges 
Television att spela in ljudet av när 
man samtidigt trycker ner alla 88 
tangenterna på en flygel. 

Han fick idén till det som nu är 
Ideon under en lång flygresa. 
”I Financial Times läste jag om 

science parks som var knutna till 
universitet, och tänkte att detta, det 
kan vara något för LU!” 

Sagt om Sture Forsén
”Sture är en sann akademisk förebild, djupt engagerad i utvecklingen vid Lunds 
universitet. Engagemang för att ställa och lösa frågor långt utanför hans spets-
kompetens kännetecknar hela hans liv. Det kan vara betydelsen av amning eller 
liv på andra planeter. Han söker och återger de senaste forskningsrönen, driver 
det tvärvetenskapliga förhållningssättet och upprörs när forskning inte kommer 
till nytta. Han är en sann naturvetare men i själ och handling också humanist, ser 
andra och deras potential och tar kamp för dem om de kommer i kläm.”

Ingalill Rahm Hallberg, professor emerita 

1

2

3

4

Fyra snabba 
om Sture Forsén

Drar sig tillbaka 
– 20 år efter pensionen

Emeritiprofessorer stannar ofta vid univer-
sitetet ett tag efter pensioneringen. Mång-
sidige Sture Forsén är en av dem som har bli-
vit kvar längst. 
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Sjukskrivningar kopplade till stress har ökat 
kraftigt de senaste åren och det är kvinnor 

som drabbas värst. Det är yttre orsaker som 
utlöser allvarliga stressjukdomar, en arbetssitua-

tion eller en livssituation. Det innebär att det finns 
goda chanser för att komma tillbaka i arbete. LUM 

följer vägen tillbaka till jobbet på LU. Möt Ingela 
Steij Stålbrand som idag tycker att livet på andra sidan 

utmattningen är roligare och bättre än på många år 
– men som har betalat ett oerhört högt pris.

Vägen tillbaka
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Realistisk tidsbedömning, mentorer 
på jobbet, kroppsterapi och en chef 
som välkomnar tillbaka. 

Det har varit viktiga delar i Ingela 
Steij Stålbrands rehabilitering efter 
ett svårt utmattningssyndrom. 

Numera har hon organiserat sitt 
liv på ett sätt som förbjuder jobbet 
att ta för mycket tid – och njuter 
mer av vardagen än på många år.

– Men priset var oerhört högt. Jag hade en 
styrka och en uthållighet att jobba mig rik-
tigt långt in i väggen innan det blev total-
stopp, säger Ingela Steij Stålbrand, lektor i 
psykologi.

Det är nu två och ett halvt år sedan hon 
blev sjukskriven och gick hem och lade sig. 
Hon sov i månader, innan hon ens kunde 
börja försöka ta första steget för att bli frisk.

– Före min sjukskrivning trodde jag att 
jag höll på att bli dement, jag glömde nam-
nen på mina nära och kära.

IDAG TAPPAR Ingela Steij Stålbrand fortfa-
rande ord ibland och orkar inte jobba fullt 
ut. Men nu vet hon exakt hur mycket arbete 
hon tål och vilka andra saker i livet som det 
ska finnas tid och energi till. Vägen tillbaka 
var lång och tung, och det var också vägen 
in i utmattningen.

– Jag började arbeta oerhört många tim-
mar redan som doktorand, utan att se till att 
få bra återhämtning. Det var den kulturen 
jag såg runt mig, alla tycktes jobba väldigt 
mycket. Jag trodde det krävdes för att lyckas 
– för att få anslag och jobb.

Hon beskriver sig själv som en bonnatös, 
utan någon förkunskap om hur man tar sig 
fram i den akademiska världen. Under sjuk-
skrivningen började Ingela Steij Stålbrand 
att bokföra vad hon gjorde med sin tid, för 
att lära sig att bedöma tid realistiskt.

– Jag gick in i detta med något slags fors-

karperspektiv, jag ville kartlägga tiden för 
att förstå vart den tog vägen. Före sjukskriv-
ningen kände jag mig alltid jagad, jag hade 
tappat förmågan att hålla en deadline och 
kom alltid för sent.

NU VET HON att det tar en halvtimme att stä-
da efter kvällsmaten och om hon inte orkar 
det – då är det dags att jobba mindre. Idag 
planerar hon för att ha tid och energi till rela-
tioner och roliga saker – som att hoppa sim-
hopp, träffa vänner och gå på konserter. Un-
der sin rehabilitering föreslog hennes chef 

FLER KVINNOR MÅR DÅLIGT

Enligt Sveriges Företagshälsors 
senaste hälsobarometer (okt 
2017) mår en femtedel psykiskt 
dåligt flera gånger i månaden av 
att gå till jobbet. 10.000 personer 
deltog i enkäten och yngre kvin-
nor mår dåligt dubbelt så ofta 
som äldre män. Hårdast drabbade 
yrkesområden är skola, vård och 
omsorg.

”Jag hade en styrka och en uthållighet att jobba mig 
riktigt långt in i väggen innan det blev totalstopp,”

– Jag borde ha hamnat 
på avbytarbänken långt tidigare

TEMA | VÄGEN TILLBAKA

t

Ingela Steij Stålbrand, lektor i psykologi, drabbades av svårt utmattningssyndrom, men är på 
väg tillbaka igen. 
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Chefens inställning kan både un-
derlätta och försvåra återgången 
till arbetsplatsen för den som varit 
sjukskriven. Gunnel Holm har varit 
kanslichef i sjutton år och strävar 
efter att visa omtanke, följa upp 
med måtta och inte älta när någon 
kommer tillbaka till jobbet efter en 
sjukskrivning.

– Det är tillåtet att vara sjuk, de som blir sjuka 
ska känna att de får vara det i lugn och ro. 
Och det har aldrig slagit tillbaka. 

Kanske har Gunnel Holms inställning att 
göra med att hon som ny chef snabbt över-
hopades av arbete. Överbelastningen ledde 
till att hon blev sjuk av stressen.

– Det är svårt att säga hur det har på-
verkat mig som chef, men jag bär med mig 

att hon skulle träffa en tidsmentor, en fram-
gångsrik kollega på institutionen som drog 
in pengar, utan att arbeta dygnet runt. Ing-
ela Steij Stålbrand studerade noga vilka upp-
gifter hon gjorde och vilka hon valde bort.

– Hon sa nej till saker, även om kollegor 
blev arga. Det försöker jag lära mig av.

Hon lärde sig också att lägga mindre tid 
på sin undervisning, som åt upp alldeles för 
mycket av forskningstiden. Nu börjar tiden 
också räcka till forskningen.

– Idag lägger jag exakt de timmar som 
jag har i tjänsten på att förbereda undervis-
ning. Jag är mindre påläst och istället får stu-
denterna vara mer aktiva och diskussioner-
na blir fler. Det fungerar, jag får ändå samma 
eller till och med bättre kursutvärderingar.

Under rehabiliteringen gick hon på basal 
kroppsterapi, en form av träning där man lär 
sig att bli medveten om kroppen.

– Kroppsterapin var verkligen en frisk-
faktor, kroppen är duktig på att signalera 
på vad som behövs, bara man lyssnar or-
dentligt.

HON KÄNNER BITTERHET över att ingen på 
jobbet försökte bromsa henne, trots många 
varningstecken och kortare sjukskrivningar. 
Hon hamnade på sjukhus för rubbad hjärt-
rytm och begynnande magsår. Hon hade 
sår som inte läkte och blev infektionskäns-
lig. Hon snubblade jämt. Kroppen larmade 
på alla sätt.

– Jag hade behövt hamna på avbytar-
bänken långt tidigare. Att bromsa sig själv 
går inte när hjärnan har slutat fungera. Man 
tappar förmågan att prioritera. Allt – stort 
som smått – blir lika stressande. Där har che-
fen ett stort ansvar att agera.

2005 fick hon och hennes dåvarande 

man barn. Det blev en dramatisk och svår 
början på livet som föräldrar då sonen föd-
des för tidigt.

– Ändå vågade jag inte hålla mig borta 
från jobbet, jag satt där med min pytte bebis 
på möten. 

När hon kom tillbaka till jobbet efter för-
äldraledigheten lade hon i en extra växel 
och sedan efter disputationen ytterligare 
en. Hon jobbade jämt. Då handlade det om 
att lyckas få en fast tjänst, att visa sig kon-
kurrenskraftig. Och en fast tjänst fick hon, 
samtidigt som hela livssituationen började 
att gå sönder, även relationen hemma. Skils-
mässan var ett faktum.

Under rehabiliteringen har hon haft ett 
fint stöd i sin chef, som alltid signalerade att 
hon var uppskattad och att de ville ha hen-
ne tillbaka. Chefen letade också upp en bra 
KBT-terapeut till henne.

insikten att det tar lång tid att helt komma 
tillbaka efter utbrändhet.

Hon pratar öppet om sin sjukskrivning, 
vilket sätter en ton. Troligen gör det att fler 
vågar släppa på fasaden och berätta hur de 
egentligen mår. Just klimatet på arbetsplat-
sen, menar Gunnel Holm, är viktigt vid en 
rehabilitering, oavsett om man kommer till-
baka från en psykosomatisk sjukdom eller 
någon annan allvarlig sjukdom. Det finns en 
stor tolerans på HT-kansliet för att männ-
iskor är olika och mår olika. Att sitta tyst vid 
fikabordet är okej om man känner för det. 
Man måste inte alltid vara på topp.

– Om folk får visa sig precis som de är i 
vanliga fall, utan fördömanden eller gliring-
ar, så underlättar det även vid en rehabili-
tering. Här finns något slags vänlig likgiltig-
het. Vi har och har haft många medarbetare 

”Det ska inte ältas. Jag 
tänker inte på dem som 
har varit sjuka som att 
de är sin sjukdom.”

Chefen:

– Här finns något slags 
vänlig likgiltighet

med utpräglade personligheter här, det 
finns en acceptans för olikheter och att li-
vet går upp och ner.

När något blir akut och en sjukskrivning 
blir aktuell så är det viktigt för Gunnel Holm 

Gunnel Holm vill vara ett stöd för sjuka med-
arbetare utan att tränga sig på. foto: maria lindh

TEMA | VÄGEN TILLBAKA
t
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Ständiga byten av chefer och det 
kollegiala ledarskapet är de stora 
utmaningarna med rehabiliteringar 
på LU. 

Det menar Anne Link, chef för 
Företagshälsovården.

Våren 2016 ökade pressen på arbetsgivarna 
att reglera stress, överbelastning och mobb-
ning på jobbet, då arbetsmiljölagen skärp-
tes. Ansvar för rehabiliteringsprocessen lig-
ger alltid hos den som är chef. Anne Link 
menar att rehabiliteringen ofta fungerar bra 
på LU, men att det finns inbyggda kulturella 
problem.

– Ute i den akademiska världen vill man 
inte styra sina medarbetare, och det är ofta 
det som måste göras, särskilt när en med-
arbetare är på gränsen och inte orkar mer. 
Vi uppmanar ofta till tydligare styrning vid 
rehabiliteringar.

FÖR ATT KLARA AV att följa den nya lagen 
har LU genom Företagshälsovården och 
sektionen Personal tagit fram mallar för hur 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska skö-
tas, bland annat vid rehabilitering.

– Det finns bra tydliga verktyg på nätet 
som chefer kan använda, bland annat en 
tidsaxel att följa vid sjukskrivning. Jag tycker 
att kompetensen har ökat sedan LU fick sin 
internt beskrivna rehabprocess.

Både facket och Företagshälsovården me-
nar att det är viktigt att cheferna tar mer stöd 
av personalsamordnarna, som har mer erfa-
renhet av rehabilitering. Anne Link lyfter ock-
så att det är avgörande hur många medarbe-
tare som man har ansvar för. Tio till femton 
är idealet, men på LU finns det chefer som 
har ansvar för upp till hundra medarbetare. 
Då behöver uppgifterna delegeras, även om 
ansvaret alltid ligger hos den högsta chefen.

– Cheferna måste ha en närmare kontakt 
för att kunna vara proaktiva. Att arbeta före-
byggande är det bästa, att upptäcka tidiga 

 Ingela Steij Stålbrand väljer att vara 
öppen med sin historia, trots att hon kan 
vara rädd för att bli stämplad som ”svag” 
på arbetsplatsen.

– Det är viktigt att prata om det, att 
minska tabut runt utmattningssyndrom. 
Och idag händer det att kollegor vänder 
sig till mig för att få råd. Kan jag använda 
mina erfarenheter till att hjälpa någon så 
vill jag göra det.

Hon har också startat ett nätverk. I ett 
mejl till det hundratalet anställda på In-
stitutionen för psykologi berättade hon 
att hon var utmattad och frågade om det 
fanns fler med liknande erfarenheter.

– Det fanns det, jag var inte ensam. 
Idag är vi sex, sju stycken som träffas för 
att stötta varandra.

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO:KENNET RUONA

tecken på stress och använda sig av omtan-
kesamtal till exempel.

Det finns en frivillig rehabiliteringskurs 
för chefer. Men Anne Link menar också att 
prefekterna har så många saker på sitt bord 
att rehabilitering inte är något man sätter 
sig in i förrän sjukskrivningen är ett faktum.

–  Vi skulle behöva bli bättre på att nå och 
utbilda cheferna, men det är svårt att ens 
få veta vilka alla LU-chefer är, bara inom en 
del av Medicinska fakulteten finns över 100 
forskargrupper med varsin ledare…

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

att visa att hon bryr sig och ställer upp 
– så väl om det handlar om något prak-
tiskt som att personen behöver prata av 
sig. Men under sjukskrivningen vill hon 
inte tränga sig på, utan signalera att 
det inte finns någon press från arbets-
givaren. När medarbetaren är tillbaka 
på jobbet så försöker hon följa upp hur 
personen mår – men vid glesa tillfällen.

– Det ska inte ältas. Jag tänker inte 
på dem som har varit sjuka som att de 
är sin sjukdom. Jag ser en massa andra 
saker  istället.

När någon blir sjukskriven så upp-
lever Gunnel Holm att det finns en lo-
jalitet bland kollegorna. De ställer upp 
och försöker hjälpa till att hitta praktiska 
lösningar för att lösa de arbetsuppgifter 
som ändå måste skötas. Den som är sjuk 
ska kunna släppa tankarna på arbetet.

– Kollegerna tänker ofta kreativt och 
tar ansvar för att täcka upp runt en sjuk-
skrivning. Dessutom är deras kontaktnät 
stort om man behöver rekrytera en er-
sättare. Sedan är det jag som chef som 
stämplar in lösningen, men jag får god 
hjälp av kompetent personal.

JENNY LOFTRUP

FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN VID LU
Företagshälsovården är en oberoen-
de expertresurs och gör den medicin-
ska bedömningen av arbetsförmåga 
vid arbetsrelaterad problematik. Fö-
retagshälsovården ska arbeta för att 
förebygga och undanröja hälsorisker 
på arbetsplatser samt ha kompetens 
att identifiera och beskriva samband 
mellan arbetsmiljö, organisation, 
produktivitet och hälsa. Företagshäl-
sovården har sekretess och får inte 
berätta vad medarbetaren sagt vid 
samtal. Om både arbetsgivaren och 
medarbetaren vill ha stöd från från 
Företagshälsovården, så får de varsin 
representant vid rehabmöten.

Företagshälsovården:

– Cheferna behöver utbildas

TEMA | VÄGEN TILLBAKA

Chefer bör få mer HR-stöd, menar Anne Link. 
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Antalet problematiska rehabilite-
ringar ökar vid LU, enligt facket 
som ofta kopplas in när det går 
snett. 

– En dålig rehabilitering blir 
dyr, säger Lars-Åke Lööv, facklig 
förtroendeman på SACO-s.

När det gäller rehabilitering efter fysisk 
sjukdom menar han att det ofta hante-
ras väl på LU. 

– Det är de psykiska rehabilitering-
arna som är det stora och svåra. När det 
gäller fysiska defekter är det tydligt vad 
som behövs och det sköts ofta bra. Det 
är svårare att veta hur illa någon mår 
som har gått in i väggen, säger Lars-Åke 
Lööv.

Han menar – precis som Företags-
hälso vården – att chefer, som kanske 
bara stöter på enstaka fall av rehabilite-
ring – oftare bör ta hjälp av erfarna per-
sonalsamordnare. 

– Vi får fler och svårare fall där ar-
betsgivaren kunde ha skött det bättre. 
En dålig rehabilitering blir väldigt dyr, sä-
ger Lars-Åke Lööv och tillägger att de tre 
fackliga personalorganisationerna vid LU 
– SACO-s, ST och Seko – har påtalat det-
ta för LU.

FACKET SKULLE VILJA ha ordentlig sjuk-
skrivningsstatistik att bygga sina slutsat-
ser på, men det finns inte idag. För att 
få fram siffror som stämmer med san-
ningen på LU är svårt – doktoranderna 
sjukskriver sig nogsamt eftersom deras 
doktorandtid förlängs med antal sjukda-
gar. Universitetslärarna där emot sjukskri-
ver sig sällan eftersom de har utrymme 
att boka om sina föreläsningar. Orsaken 
till sjukskrivningarna är inte heller möjliga 
att utläsa i tabellerna.

Lars-Åke Lööv önskar att de fick vara 
med vid alla rehabiliteringar, men fack-

et kopplas ofta inte in förrän något har 
gått snett. 

– Vi är ett mentalt stöd för medarbeta-
ren. Helst vill vi vara med från första mö-
tet, just för att det inte ska gå fel i onödan 
mellan arbetsgivaren och medarbetaren.

ÄVEN OM FACKETS uppgift är att stöt-
ta medarbetaren, så upplever de ibland 
att de även kan vara ett stöd för chefen 
vid svåra möten, eftersom facket har stor 
erfarenhet av rehabiliteringsärenden och 
vet vad som gäller. 

– Ofta finns lösningarna utanför box-
en och det gäller att lyssna riktigt noga 
för att förstå vad som behövs för att den 
anställde ska kunna jobba igen.

Facket kan även hjälpa medarbeta-
ren i kontakten med Försäkringskassan 
och deras regler vid sjukskrivning. Men 
de ser det också som sin uppgift att för-
klara medarbetarens skyldigheter

– Vi vill vara som en ärlig och kritisk 
vän, och vi gör också klart medarbeta-
rens ansvar: att ta aktiv del i sin rehabili-
tering, säger Lars-Åke Lööv.

LARS-ÅKE LÖÖV MENAR att man på LU 
inte kan räkna med att det finns tillräck-
ligt personalstöd till cheferna för att ga-
rantera en god rehabilitering.

– Du har rätt till samma stöd i din re-
habilitering, oavsett var du är anställd, 
men det är inte alltid så det fungerar, sä-
ger Lars-Åke Lööv.

– I detta fall är jag en centraliserings-
ivrare. Det är ett strukturproblem att 
kostnaderna ligger så långt ut i organisa-
tionen, säger han och tillägger att för en 
forskargrupp på tio personer med eget 
ekonomiskt ansvar blir en rehabilitering 
ekonomiskt mycket tung. 

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: KENNET RUONA

”Vi får fler och svårare 
fall där arbetsgivaren 
kunde ha skött det bättre. 
En dålig rehabilitering 
blir väldigt dyr.”

Lars-Åke Lööv på SACO-s önskar att facket fick 
vara med vid alla rehabiliteringar.

Facket:

– Vi borde kopplas in från början

TEMA | VÄGEN TILLBAKA
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Att gå på opera förknippas med en an-
däktigt lyssnande och finklädd publik. 
Men under en operaimprovisation 
växer en föreställning fram spontant. 
Publiken får bidra med tankar och 
idéer innan det sätter igång.

Doktor 
i spontanopera

Sara Wilén är Sveriges 
– och troligen världens – 

första doktor i sång-
improvisation.
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S ara Wilén är Sveriges – och troligen 
världens – första doktor i operaim-
provisation, eller mer noggrant: 
doktor i musik med klassisk och nu-

tida vokalimprovisation som inriktning. Vid 
sin disputation fick hon uppleva högljutt ju-
bel, eftersom en del av disputationen be-
stod av en fullskalig operaföreställning där 
hon var med i flera roller: som solist, som 
lärare till åtta solister från sångklassen på 
Musikhögskolan och som producent. Bör-
jan, mitten och slutet bestod av nykompo-
nerad musik av Ulrika Emanuelsson. Där-
emellan improviserade operasångarna och 
även ljusteknikern.

– Om ljusteknikern släcker lamporna så 
är scenen slut. Publikens idéer tar vi också 
med oss, denna gången hade de fått skriva 
ner tankar på skyltar innan föreställningen 
om det allvarliga tema vi valt denna gången 
– att lämna och bli lämnad. Tankarna sattes 
upp på skyltar på scenen.

INGA ROLLER VAR UTDELADE och sångarna 
valde där och då hur mycket plats de tog. 
Inspirerade av skyltarna hittar de på text, 
musik och rörelse på scenen. De fick också 
låna ett antal föremål från publiken. Kon-
sten är att hitta på vad man ska sjunga och 
dramatisera och samtidigt läsa av varandra 
musikaliskt i stunden.

– Jag upplever att publiken är mer enga-
gerad. Om man har lämnat ett förslag är det 
spännande att se om det dyker upp på sce-
nen… Det musikaliska flödet pågår utan av-
brott på scenen och eftersom operaimpro-
visation är så pass ovanligt så har det hänt 
att någon i publiken inte ens uppfattar att 
det är improvisation.

Disputationer i musik är annorlunda jäm-
fört med disputationer inom de flesta områ-
den vid LU. Sara Wiléns disputation bestod 
av tre delar: en föreställning, ett seminari-
um med opponent och betygsnämnd och 
en kompletterande utställning. 

SARA WILÉN är en av de drivande bakom 
frilansgruppen Operaimprovisatörerna som 
de senaste åren har skapat olika slags före-
ställningar live. Operaimprovisatörerna har 
provat många metoder och koncept och 
upptäckt att de når nya grupper. De har 

sjungit på företag och dagis, för en publik 
mellan noll till hundra år. 

– Vi har fått bra respons även bland de 
minsta, de känner nog igen sig i höga ljud 
och starka känslouttryck…

SARA WILÉN DELTAR I många ensembler 
och projekt utöver Operaimprovisatörerna. 
I sin avhandling har hon undersökt CCVI – 
classic and contemporary vocal improvisa-
tion – som kreativ och kritisk metod för klas-
siska sångare och analyserat interaktionen 
på scenen.

Hon har också en bakgrund som sopran 
i ”vanliga” operaföreställningar med flera 
stora roller bakom sig. 

– Jag har en kärlek till att sjunga efter re-
pertoar, men jag har också alltid längtat ef-
ter att improvisera. Kanske beror det på att 
min pappa var jazzmusiker…

Fram till mitten av 1800-talet var det van-

ligt att operasångarna improviserade på ett 
sätt som liknar hur jazzmusiker gör idag. 
I takt med att kompositörerna fick högre 
status fick sångarna mindre att säga till om 
på scen – varje not och textrad skulle föl-
jas till punkt och pricka. Idag är improvisa-
tion ovanlig bland klassiska sångare. Sara 
Wilén menar också att operasångare tving-
as sträva efter perfektionism, till exempel 
låter man inte någon live-inspelning ligga 
ute på nätet där inte varje ton är justerad 
till vacker klang. 

– Annars skulle någon kunna höra det 
och då riskerar man att få färre jobb. När 
vi improviserar är det något helt annat – då 
står dialogen med publiken och varandra i 
centrum. Vi får vara med och skapa musi-
ken här och nu, och faktiskt leka på jobbet...

TEXT: JENNY LOFTRUP

FOTO: KENNET RUONA

”Jag upplever att publiken är mer engagerad. 
Om man har lämnat ett förslag är det spännande 
att se om det dyker upp på scenen…”

När Sara Wilén och hennes sångar-
kollegor improviserar är de med och 
skapar musiken här och nu, och får 
leka på jobbet.
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listan.

Johanna Bergqvist Rydén är med i organisations-
kommittén för LU:s pedagogiska utvecklingskon-
ferens som firar tioårsjubileum i år. Konferensen 
äger rum den 23 november och här listar hon fem 
goda grunder för att komma på den.

Fem skäl till att gå 
på pedagogisk konferens

 

TIOÅRSPERSPEKTIV BAKÅT OCH FRAMÅT. Förut-
om att den ramas in av universitetets 350-årsjubileum 
inom temat ”Framtidens universitet” så firas vårt eget 

jubileum bland annat genom att ett antal lärare som var med 
vid den allra första konferensen 2007 deltar. De delar med sig 
av sina erfarenheter och tankar om de senaste tio årens under-
visning vid LU och vad de tror att de nästkommande tio åren 
kommer att föra med sig.

PROFESSOR RAY LAND FRÅN DURHAM UNIVERSI-

TY är konferensens keynote speaker, och något av en 
stjärna på den högskolepedagogiska himlen. Han har 

inspirerat många med sin forskning om studenters lärande och 
hur undervisningen kan utvecklas. Titeln på hans föreläsning 
är ”Treshold Concepts and Troublesome Knowledge: a trans-
formal approach to learning”.

FRAMTIDSSPANANDE PANELDEBATT. Erfarna peda-
goger och studenter driver på kort tid och med glim-
ten i ögat varsin tes om framtiden som sedan disku-

teras. Moderator i paneldebatten är Helena Sandberg, docent 
i medie- och kommunikationsvetenskap. Debatten inleds av 
Torgny Roxå, pedagogisk utvecklare vid LU som delar med sig 
av sin långa och breda erfarenhet av högskolepedagogikens 
utveckling. 

ERFARENHETSUTBYTE. Konferensen vänder sig till 
alla med pedagogiska uppdrag; lärare, forskarhandle-
dare, studievägledare, studierektorer, bibliotekarier, 

utbildningsadministratörer med flera. Här ges chansen till stort 
erfarenhetsutbyte över alla gränser.

JUBILEUMSMINGEL OCH UTSTÄLLNING. I sann jubi-
leumsanda avrundas dagen med mingel och förfrisk-
ningar i LUX bakre foajé där också utställningen ”Stu-

dentliv i Lund under 350 år” visas. 

FOTNOT: Huvudansvarig för konferensen är Utbildningsnämn-
den vid LU. Mer info hittas i LU:s kalendarium på www.lu.se
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Johanna Bergqvist 
Rydén bjuder in till 
LUs pedagogiska ut-
vecklingskonferens 
som 10-årsjubilerar i 
år. foto: kennet ruona

5
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Narcissism, psykopati och 
macchiavellism är person-
lighetsdrag som ofta leder 
till stora sociala problem 
på arbetsplatsen. Magnus 
Lindén har forskat på den 
”mörka triaden” – mörka 
personlighetsdrag som 
ändå kan bädda för 
framgång och ledande 
positioner. 

Mörka personlighet er
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Mörka personlighet er

Personer med mörka drag leder 
ofta till stora relationsproblem på 
arbetsplatsen. Det handlar om ett 
”skitstövelbeteende”. Beteendet 

handlar ofta om skälla ut och skämma ut 
medarbetare som är längre ned i makthie-
rarkin, att få dem att känna sig förnedrade 
och förminskade.

Att skitstövlar – som faktiskt är den term 
som används populärvetenskapligt – leder 
till stora kostnader på jobbet är relativt väl 
beforskat, men hur nära skitstövelbeteendet 
hänger ihop med den mörka triaden finns 
det inte studier på. Den mörka triaden är ett 
relativt nytt begrepp och Magnus Lindén 
har forskat på vad som är den onda kärnan i 
dessa tre olika personlighetsdrag som delvis 
griper in i varandra. Narcissisten har en gran-
dios självbild där man överdriver sin egen be-
tydelse och förmåga på bekostnad av andra. 
Den machiavelliska personligheten manipu-
lerar andra och känner varken empati eller 
bryr sig om etik. Psykopaten kännetecknas 
av egoism och känslokyla, ett impulsivt spän-
ningssökande och en oförmåga att känna 
ånger. Magnus Lindén menar att detta kan 
vara ett stort problem på arbetsplatser.

– Men det är viktigt att inte demonisera 
personer. De här personlighetsdragen kan 
ju vara mer eller mindre dominerande be-
roende på sammanhanget, säger Magnus 
Lindén, lektor i psykologi.

DE TRE PERSONLIGHETSDRAGEN fungerar 
som en bas för att bete sig som en skitstövel.

– De med mörka drag attraheras av makt 
och håller sig gärna nära sin chef och bekräf-
tar dem. Med de mörka dragen följer o ärlig-
het, manipulation och aggression. Ofta är 
de också verbala och duktiga att koppla på 
en ytlig charm.

Vid anställningsintervjuer är det därför 
svårt att avslöja personer med mörka drag. 
Psykopaten är duktig på att göra ett bra för-

sta intryck, narcissisten är duktig på att sälja 
sig själv, macchiavellisten har inga problem 
med att vara oärlig i sitt cv… Men ett sätt att 
avslöja dem är genom att prata med flera 
referenser. Ringer man bara en referens på 
den nuvarande arbetsplatsen så finns alltid 
risken att de ger goda referenser – för att 
bli av med personen.

FÖRUTOM ATT MÄNNISKOR med psyko-
patiska drag har talets gåva så har de ofta 
egenskaper som eftersöks när större arbets-
platser letar efter chefer. De är prestations-
drivna och trivs bäst i ett klimat som präglas 
av konkurrens, där de är beredda att trampa 
på folk för att klättra uppåt.

– De är orädda, visionära, karismatiska 
och vågar fatta riskabla beslut, egenskaper 
som ses som positiva. Men de motiveras av 
att öka sin egen makt och har inte före-
tagets bästa för ögonen – vilket vanligtvis 
får negativa konsekvenser.

De som drabbas av ”skitstövelbeteen-
det” är de som hamnar längre ned i makt-
hierarkin eller som ses som rivaler.

– Typiskt för dem som utsätts är att de 
töms på energi och får känslor av att bli för-
minskade och förnedrade.

För chefen till skitstöveln är beteendet 
ofta svårt att förhålla sig till. Det byggs upp 

under tid och allt sker i en moralisk 
gråzon, beteendet är inte ett 

lagbrott men ändå något slags moraliskt 
övertramp. Ledare låter ofta det gå för långt 
innan de griper in. 

– Ofta är det först när ekonomer flag-
gar för att nu börjar det här bli dyrt som nå-
got händer. Det kan handla om att konsul-
ter kopplats in för att lösa problem eller att 
personal blir sjukskriven.

Mönstret är att det uppstår en konflikt 
som leder till oschyssta utbrott mot en med-
arbetare. Sedan är det lugnt ett tag och se-
dan kommer ”skitstövelbeteendet” tillbaka 
mot en ny medarbetare och så ännu en… 
Forskning visar att de som utsätts för oför-
rätter inte glömmer med tiden.

– Alla kan få ett utbrott någon gång, man 
ber om ursäkt och så går man vidare. En skit-
stövel fortsätter med beteendet. Ofta slutar 
medarbetarna att vilja samarbeta med per-
sonen och situationen blir ohållbar.

OM MAN BLIR UTSATT för en skitstövel på 
jobbet så är det god idé att dokumentera 
vad som händer, söka socialt stöd hos kolle-
gor och undvika personen så mycket det går.

– Det gäller att skapa ”säkra fickor” på 
jobbet, att helt enkelt se till att man befinner 
sig i samma rum så lite som möjligt genom 
att byta arbetsrum. Kanske kan man und-
vika möten genom att mejla istället. 

Han tillägger även att det som medarbe-
tare handlar om att försöka hålla en emo-
tionell distans och sänka sina förväntningar 
– det blir inte bättre på nästa möte.

Det som en chef kan göra för att skapa 
ett klimat som inte göder skitstövlar är att 
uppmuntra så lite maktordning som möjligt.

– Det gör man genom att lyssna lika noga 
på medarbetarna oavsett position. Sedan är 
det viktigt att inte låta vissa personer kom-
ma undan med saker, för det undergräver 
gruppens tillit.

På LU tycker Magnus Lindén att man 
skulle kunna diskutera en uppförandekod, 
som man skriver under när man bli anställd.

– Google har till exempel sin ”Don’t be 
evil-policy” som ska följas av medarbetarna. 
Och man vet att det blir svårare för männ-
iskor att bryta en överenskommelse som de 
skrivit under.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP
ILL: CATRIN JACOBSSON

Magnus Lindén forskar om narcissism, psyko-
pati och macchiavellism. 
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”Nål och tråd är lika lönsamt som vaccinationer”

Varannan gravid kvinna som behöver kejsarsnitt har inte möjlighet 
att få det. Fortfarande saknar de flesta människor i världen tillgång 
till säker kirurgi, med miljontals dödsfall och funktionshinder 
som följd varje år. Som barnkirurg ville Lars Hagander hitta sätt 
att hjälpa och han har också åkt världen över för att operera. Men 
naturligtvis räcker det inte. Det behövs en större förändring.

Kirurgbrist
hotar världshälsan

En av de centrala tankarna i 
att snabbt öka tillgången till 
kirurgi är task-shifting. Man 
utbildar helt enkelt någon 
som inte är läkare till att kun-
na utföra vissa operationer. 
foto: magnus endal/capacare
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Inte ens om alla nyexaminerade läkare 
i hela världen de närmaste fem åren 
skulle utbilda sig till kirurger eller anes-
tesiologer, skulle det täcka världens 

behov
Det säger Lars Hagander, som är ledare 

för WHO:s nya centrum för kirurgi och folk-
hälsa vid LU.

DET BLIR OTÄCKT när människor med kirur-
giska problem inte får den hjälp de behö-
ver. I fattiga länder, framförallt i Afrika och 
Asien, är behoven stora inom förlossnings-
vård och barnkirurgi. För även om barna-
dödligheten har gått ner i världen, så lig-
ger spädbarnsdödligheten fortfarande kvar 
på nästan oförändrad nivå. De stora proble-
men för patienten är avståndet till sjukhus, 
bristen på kirurger och att kunna betala för 
behandlingen. Utmaningar för kirurgen är 
främst svårigheter att övervaka narkosen 
och bristen på blod.

– Vi ser obehandlade frakturer, bränn-
skador och missbildningar. Försummade 
sår, fördröjda kejsarsnitt. En handfallenhet 
inför cancerdiagnostik och behandling, och 
närmast en epidemi av narkoskomplikatio-
ner. Barnen kommer också till sjukhuset så 
sent att de är väldigt sköra. Tidspressen är 
uppskruvad och normalt relativt ofarliga 
operationer blir då farliga. 

KÄNSLAN AV OTILLRÄCKLIGHET gjorde att 
Lars Hagander ville förändra systemen bak-
om. Det som hade börjat med att han hjälp-
te till rent handgripligen, blev nu en forskar-
insats för en mer hållbar förändring. 

– Vi kirurger måste lyfta blicken från 
operationsbordet. När det gäller global häl-
sa så tänker många på vaccinationer, rent 
vatten och läkemedel, men det räcker inte 
med bara internmedicin om man vill upp-
nå folkhälsomålen. Få tänker på kirurgi för-
utom när det gäller katastrofer och då blir 
det en punktinsats. Men däremellan finns 
det ju en vardag och patienter som drab-
bas i onödan. 

Bland annat står hans forskargrupp bak-
om det internationella samarbetet The Lan-
cet Commission on Global Surgery som 
2015 identifierade kirurgins förutsättningar 
som en försummad del av sjukvården i låg- 

”Vi ser obehandlade frakturer, brännskador 
och missbildningar. Försummade sår, fördröjda 
kejsarsnitt. En handfallenhet inför cancerdiagnostik 
och behandling, och närmast en epidemi av 
narkoskomplikationer.”

och medelinkomstländer. Enligt rapporten 
måste antalet kirurgiska ingrepp öka med 
över femtio procent för att rädda liv och 
före bygga funktionshinder. 

– Forskningen driver förståelsen vidare 
och vi har försökt att använda den till att 
påverka, upplysa och ställa till svars. Det 
har saknats metoder för hur länder bäst 
kan mäta, utvärdera och planera för kirur-
gisk vård.

GENOM SAMARBETET med WHO har Lars 
Hagander fått nya möjligheter i sin forsk-
ning – dels genom tillgång till data, dels för 
att forskningsrönen kan kommuniceras ut 
till hälsoministerier i respektive land på ett 
helt annat sätt. 

– Det är tredje uppgiften deluxe, lite i Hans 
Roslings anda, vi visualiserar data och påpe-
kar kunskapsluckor. I processen  engagerar 

LARS HAGANDER
ÅLDER: 43 år
FAMILJ: Hustrun Kathy och barnen 
Tom 17 år, Elliot 14 år, och Jonathan 
12 år
YRKE: Docent i pediatrik och över-
läkare i barnkirurgi 
AKTUELL: Ledare för nya WHO 
 Collaborating Centre for Surgery 
and Public Health vid LU

t

Lars Hagander är ledare för WHO:s nya centrum för kirurgi och folkhälsa vid Lunds universitet. 
foto: åsa hansdotter
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vi just de som vi vill påverka genom att fors-
ka tillsammans med de länder som står för 
förändringspotentialen. Det finns en före-
ställning om att kirurgi skulle vara opassan-
de kostsam för fattiga länder – men nål och 
tråd är lika lönsamt som vaccinationer. Av-

Seibatu Sia Kemoh är 26 år och född i 
Sierre Leone som har ett av de största 
behoven av kirurgi i Afrika. Hon arbetar 
som community health officer, med en ut-
bildning motsvarande en svensk distrikts-
sköterska. Nu har hon precis slutfört den 
tvååriga kirurgiska utbildning som ges via 
en norsk välgörenhetsorganisation, Capa-
Care, vilken Lars Haganders forskargrupp 
är med och utvärderar.

– Människor på landsbygden i Sierra 
Leone, kan inte alltid ta sig in till sjukhu-
set för att bli opererade. Jag ville delta i 
programmet för att kunna hjälpa till med 
mindre kirurgi – framförallt när det blir 
komplikationer i samband med förloss-
ningar, säger Seibatu Sia Kemoh.
foto: magnus endal/capacare

”Kirurg light” 
med rätt att rädda liv

kastningen på investeringar är skyhög, och 
det blir definitivt dyrare att hoppa över. 

EN AV DE CENTRALA TANKARNA i att snabbt 
öka tillgången till kirurgi är task-shifting. 
Man utbildar helt enkelt någon som inte är 

läkare till att kunna utföra vissa operationer. 
Detta är en provocerande tanke för många. 
Lars Haganders uppgift som forskare är att 
förstå hur mycket man kan kompromissa 
med säkerheten. 

– I Sverige handlar kirurgi så mycket om 
kvalitet – man ska vara specialist, säkerheten 
ska vara max och allt måste vara topp. Vi har 
svårt att föreställa oss gamla tiders svenska 
fältskär. Men i fattiga miljöer är utgångs-
punkten en annan och det tvingar fram 
oortodoxa lösningar. För patienternas skull 
måste man bemöta de starka invändningar 
som finns med forskning och kunskap. Just 
nu måste vi arbeta både akut och långsiktigt 
inom de ramar som finns. Då kommer vi en 
bit på väg, avslutar han.

ÅSA HANSDOTTER

WHO COLLABORATING CENTRE FOR SURGERY AND PUBLIC HEALTH 

• WHO Collaborating Centre for Surgery and Public Health med fokus på 
global kirurgi invigdes i september 2017 och är ett samarbete mellan 
Världshälso organisationen och Lunds universitet. 

• Genom bland annat arbetet i Lars Haganders forskargrupp har kirurgi 
 nyligen blivit ett prioriterat område för WHO.

• Forskningen ska ge kunskaps underlag om hur länder bäst kan mäta, 
 utvärdera och planera kirurgisk vård. 

t
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JEPPE STRIDH
ÅLDER: 63 år
FUNKTION: Driftschef på Health 
Science Center
FAMILJ: Hustrun Kerstin och två 
vuxna barn på 30 och 32 år 
HUND: Just nu bara en jaktspringer
BOR: Veberöd
FRITIDSINTRESSE: Driver hundägar-
skola tillsammans med familjen

Från hundrädd till hundexpert. 
Jeppe Stridh är driftschefen som 
driver hundägarskola och som 
menar att hunden läser människan 
bättre om man är noga med att 
vara både mjuk och tuff. Då blir 
skillnaden tydlig för hunden.

– Jag passar egentligen inte in här 
Sedan 2010 så är Jeppe Stridh driftschef på 
Health Science Center. Där försöker han hål-
la ihop tåtarna runt huset med byggnatio-
ner, vaktmästeri och reception. På fritiden 
driver han hundägarskola med kurser fle-
ra kvällar i veckan. Men som barn var han 
faktiskt hundrädd och det var först när han 
träffade sin blivande fru som han tvingades 
komma över sin rädsla.

– Hon hade två schäferhundar när vi först 
träffades. Då var hon 16 år och jag var 19 
och nu 45 år senare så har vi fortfarande 
hundintresset gemensamt och har roligt 
ihop – det är få förunnat.

NÄR HAN VÄL kom över sin hundrädsla blev 
han intresserad av att jobba aktivt med hun-
dar för att skapa de bästa förutsättningarna 
att få en trevlig och positiv individ. Det är 
mycket ansvar, besvär och kostnader fören-
at med att vara hundägare och då ska hun-
den kännas som en tillgång, menar Jeppe 
Stridh. Sedan 70-talet har han tillsammans 
med sin fru utbildat hundekipage och är 
även författare till flera böcker om att vara 
hundägare. Två av hörnstenarna i hans filo-
sofi handlar om kärlek och gränser. 

– Folk tror ibland att antingen ska man 
vara tuff eller mjuk, men det stämmer inte. 
Hundar lägger mer märke till saker när du är 
tvådelad. Som trafikljuset – rött och grönt. 

Jeppe Stridh 
är drifts-
chefen som 
premierar tyd-
lighet – både 
på jobbet vid 
LU och som 
tränare vid 
sin hundägar-
skola. 

 folk.

Men gult då blir man osäker. Ens vänliga sida 
banar väg för tydlighet och ens tydlighet ba-
nar väg för att ge hunden mycket beröm.

I år är det precis femtio år sedan Jeppe 
Stridh satte sin fot på Lunds universitet för 
första gången. 1967 började han nämligen 
som praoelev i djurstallarna på dåvarande 
Genetiska institutionen för att året därefter 
få anställning som sommarvikarie. 

– Men ska man vara ärlig så passar jag inte 
in alls in på Lunds universitet. För mig är det 
viktigt att alla behandlas lika, oberoende om 
det är en lokalvårdare eller professor, och i en 
så här hierarkisk organisation är det ju inte 
alltid fallet. Jag har kommit i bråk med många 
professorer genom åren och är faktiskt för-
vånad över att jag fortfarande är anställd – 
men någonting måste jag ju ha gjort rätt då.

JEPPE STRIDH ÄR EN SOCIAL PERSON som 
strävar efter att vara hjälpsam mot alla. Men 
han blir också hetlevrad när han stöter på 
orättvisa.

– Kalla det dumhet eller envishet, men 
jag mår illa av att inte vara tydlig och rak. 
Min oräddhet är ofta en hjälp, men ibland 
ställer det också till det för mig, skrattar han.

Han är full av historier och berättar med 
glimten i ögat om olika incidenter som ägt 
rum under åren på universitetet. Samtidigt 
som han tillägger: ”fast det här kan ni ju 

inte skriva om”. Men Jeppe Stridh är också 
noga med att understryka att han har träffat 
många spännande människor under sin tid 
på universitetet, som han tycker är en både 
fri och kreativ arbetsplats.

OM TVÅ ÅR går Jeppe Stridh i pension, men 
redan nu har han börjat ge hundägarkurser 
i bland annat Sydafrika och planerna är att 
han och hustrun ska utvidga verksamheten 
och även kunna resa mer tillsammans. Vissa 
tankar finns också på att skriva en bok om 
åren på universitetet. 

– Sedan så ser jag fram emot att relatio-
nen med hustrun blir längre än den jag har 
med universitetet. Just nu är ju ställningen 
45 mot 50 år, skrattar han. 

TEXT & FOTO ÅSA HANSDOTTER
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TVÄRVETENSKAP. Komplexa data tar 
allt större plats inom akademin. 
Oavsett om du forskar inom huma-
niora och teologi, ekonomi, eller 
inom medicin och naturvetenskap-
liga ämnen måste du samla in, lagra 
och analysera data. 

Men hur kan data användas på 
bästa sätt? Och hur lagrar och till-
gängliggör vi data? 

Det vill ett nystartat tema vid 
Pufendorfinstitutet utforska.

– Ett och ett blir fem snarare än två inom vårt 
tema eftersom vi sammanför forskare från 
en rad olika fakulteter. Det gör att vi kan dra 
nytta av varandras expertis inom data och 
datahantering, och förhoppningsvis skapa 
något som är större än summan av det som 
vi tar med oss in i arbetet, säger Melvyn Da-
vies, koordinator för temat.

Ett och ett blir fem 
i nytt datatema 
vid Pufendorfinstitutet

Inom temat, som samlar 17 forskare från 
sex av LU:s fakulteter samt Universitetsbib-
lioteket, ska forskarna vidare utveckla olika 

Temat Social Innovation vid Pufen-
dorfinstitutet forskar om sociala 
innovationer vid Lunds universitet. Nu 
efterfrågar de exempel på erfaren-
heter och genomförda och pågående 
aktiviteter inom området – via en kort 
enkät: www.pi.lu.se/verksamhet/
tema-social-innovation

 – Vi anser att universitetet kan ta 
en betydligt större roll vad gäller att 
främja innovationer som riktar sig 
mot övergripande samhällsproblem. 
Men vi behöver lärare, forskare och 

forskning.

Sociala innovationer vid LU?
 studenters hjälp för att ringa in vad 
som görs idag, och börja fundera kring 
hur vi kan underlätta framtida forsk-
ning och insatser inom området, säger 
Bo Göransson, koordinator för temat.

Han menar att nytänkande inom 
områden som social utslagning, 
arbetslöshet, hållbarhet och krimina-
litet skulle kunna gynna stora delar av 
befolkningen och motverka ojämlik-
heter i samhället, samt bidra till att LU 
möter de utmaningar som samhället 
står inför.

s

angreppssätt för lagring och åtkomst till 
data, för hur vi visualiserar data, upptäcker 
mönster i data, och använder data för att 
förutsäga framtida resultat.

Fem områden kommer att vara i fokus: 
Att arkivera utdöende språk; Att visualise-
ra universum; Att göra upptäckter från det 
skrivna ordet; En katalog över stjärnspektra 
och Att förstå hur vi arbetar tillsammans.

HAN FRAMHÅLLER ATT oavsett ämne arbe-
tar forskare idag med olika typer av kom-
plexa data. Därför är det viktigt att tillsam-
mans fundera kring framtida möjligheter 
och utmaningar, något som också omfat-
tar ansvarsfull användning av data.

– Det finns otroligt många aspekter som 
vi redan idag måste ta hänsyn till: hur lagrar 
vi medicinska data, eller data som rör long-
itudinell forskning? Just säkerheten kom-
mer att bli allt viktigare i takt med att olika 
hackerattacker blir vanligare, säger Melvyn 
Davies. Ett konkret exempel på något som 
temat vill åstadkomma under sin tid vid Pu-
fendorfinstitutet är att skapa en virtuell mo-
dell av Vintergatan, genom att mata in data 
från satelliten Gaia i 3D utrustning.

– Detta är ett väldigt tydligt exempel på 
hur vi genom att sammanföra data och tek-
nik från olika discipliner kan testa helt nya 
saker som kan föra forskningen framåt.

NOOMI EGAN

Melvyn Davies leder det nya temat om komplexa data på Pufendorfinstitutet. 
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LITTERATURVETENSKAP. Tecknade 
serier för vuxna är inte längre en 
subkultur för serienördar utan en 
etablerad konstform. Nina Ernst är 
den första litteraturvetaren som 
undersökt självbiografiska serier 
som ofta tar upp utlämnande och 
tunga ämnen.

– Det begränsande utrymmet och det 
omedelbara i bilden gör mediet mer inten-
sivt och drabbande. Det talar till känslorna 
precis som poesin och det skapar en emo-
tionell autenticitet, säger Nina Ernst, som i 
sin avhandling ”Att teckna sitt jag. Grafis-
ka självbiografier i Sverige” undersökt hur 
självbiografiska serier utvecklats och vilka 
berättargrepp de använder.

INTÅGET AV SERIESKOLOR under 90-talet 
och seriers omedelbarhet är en del av för-
klaringen till att dess kulturella status höjts. 
Det har funnits serieskapare som tecknat 
självbiografiskt under lång tid, men genren 
har nu fått ett rejält uppsving.

– Efter 2010 blir berättelserna längre och 
mer komplexa. Trenden med att berätta om 
sitt eget liv syns också inom prosan under 
de här åren som till exempel i Knausgårds 
böcker, säger Nina Ernst. 

Hon har valt tre serietecknare vars verk 
hon studerat närmare – Mats Jonsson, Ma-
lin Biller och Simon Gärdenfors. 

Typiskt för genren är just det nakna själv-
utlämnandet och ofta teman som har med 
en svår uppväxt att göra: psykisk ohälsa, 
komplicerade föräldrarelationer och flykt. 
En gemensam föregångare till de som teck-
nar självbiografiskt idag är Art Spiegel-
mann. I sitt Pulitzerbelönade verk ”Maus” 
från 1992, tecknade han självbiografiskt och 
om sin far och Förintelsen. Då var det nytt 
att teckna om det allra svåraste.

Kroppen är väldigt central i de flesta av de 
här självbiografiska serierna. Kroppsgestalt-

ningen används för att avidealisera, visa på 
utsatthet, sjukdomstillstånd eller sexualitet. 
Inte sällan vill man också bryta mot tabun. 

– I Malin Billers bok ”Om någon vrålar i 
skogen” problematiseras till exempel sexu-
aliteten genom att visualisera både pappans 
övergrepp och upptäckten av sexuell njut-
ning via en onaniscen, berättar Nina Ernst.

DET ÄR OCKSÅ VANLIGT att man förfular sig 
själv och bryter med schablonbilder. Man 
beskriver sina egna tillkortakommanden, 
hur man mår dåligt och att det trots allt är 
okej. Detta har både en avdramatiserande 
och befriande effekt på läsaren.

– Mediets möjligheter med både bild och 

Självbiografiska serier 
tar upp svåra ämnen

text är i samspel med vår visuella tid. Det 
ständiga flödet av information gör att vi inte 
längre har samma tid och ork med långa tex-
ter, tror Nina Ernst. Kombinationsmediet får 
effekt i en sådan tid, fortsätter hon.

Många av de kvinnor som är aktiva idag 
har gått serieskolan i Malmö och den tidigare 
dominansen av unga vita män har minskat.

– Iranskfödda Raksha Razami, skriver om 
sin flykt till Sverige, om mobilitet och om att 
skapa ett nytt liv här. Hon är en av de första 
svenska serieskaparna med invandrar- och 
flyktingbakgrund. Men fler är på gång nu, 
berättar Nina Ernst. 

TEXT: GISELA LINDBERG
FOTO: KENNET RUONA

Nina Ernst har studerat självbiografiska serier av  Malin Biller (överst), Mats Jonsson (mitten) 
och Simon Gärdenfors (nederst). 
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Tandemforskarna 
Smith & Meissner

WALLENBERG CENTRUM FÖR MOLEKYÄRMEDICIN

• Wallenberg centrum för molekyärmedicin (WCMM) invigdes i oktober 2017 
och har fokus på regenerativ medicin – det vill säga att laga eller ersätta 
skadad vävnad och dess funktion.

• Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Medicinska fakulteten vid Lunds univer-
sitet och Region Skåne bidrar med totalt 535 miljoner under en tioårsperiod.

• Centret ingår i en nationell plan för att återta Sverige till världsledande posi-
tion inom medicinsk forskning.

• WCMM:s strategi är unik genom att inom olika ämnesområde anställa en pre-
klinisk och en klinisk forskare med syftet att stärka translationell forskning.

G ustav Smith är hjärtläkare och 
hans forskning handlar om 
hjärtsvikt som är slutstadiet vid 
all hjärtsjukdom. Då orkar inte 

hjärtat längre pumpa ut tillräckligt med blod 
för att försörja kroppen. Drömmen är be-
handlingsmetoder för att stimulera läkning 
av hjärtat hos dessa patienter. I sitt expe-
rimentella laboratorium isolerar han celler 
från hjärtat för att studera mekanismerna 
bakom hjärtsviktsutveckling. 

– I experimentallaboratoriet är det dock 
inte jag som medicinare som har de avgö-
rande kunskaperna, utan det är Anja som 
är stjärnan. Hon har blivit utvald av centret 
för sitt molekylärbiologiska kunnande och 

Två forskare som handplockats för att hitta molekylära ledtrådar för 
läkningsprocesser i hjärta och kärl. En hjärtläkare och en molekylärbiolog 
som kompletterar varandra och jobbar tillsammans för att driva forsk-
ningen vidare. Gustav Smith och Anja Meissner är ett av ”tandemparen” i 
storsatsningen Wallenberg centrum för molekylärmedicin (WCMM).

jag till att bli hennes kliniska partner. Det är 
sällan som man blir ihop-parad i forskning-
en, det brukar vara mycket ensamarbete och 
även om man har nära samarbeten med an-
dra forskare, så är det sällan med personer 
som har valts ut av ens arbetsgivare. Det 
känns väldigt spännande eftersom vi har så 
olika bakgrunder och kompetenser, förkla-
rar Gustav Smith.

HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR är fortfa-
rande de största hälsoproblemen i världen 
och den vanligaste dödsorsaken i de fles-
ta industrialiserade länder. Grundtanken i 
WCMM är alltså att utveckla forskningen 
genom så kallade tandemprojekt där kom-

petensen från grundläggande forskning och 
klinisk verksamhet kombineras. Anja Meiss-
ner är framförallt intresserad av kärlen som 
leder från hjärtat till de olika vitala organen. 

– När man tänker på hjärt- och kärlsjuk-
domar brukar hjärtat vara den stora spe-
laren, men i min forskning är jag mer in-
tresserad av kärlen till lungor och hjärna till 
exempel. Jag vill förstå de förlopp som lig-
ger bakom sjukdomsprocesserna i dessa kärl 
och på så sätt kunna förhindra förändringar, 
säger Anja Meissner. 

Hon har bland annat visat att vid hjärt-
infarkt påverkas kärlen långt efter det att 
personen verkar ha återhämtat sig från sin 
infarkt. Kärlen i hjärnan förändras vilket in-
verkar på näringsupptaget och försämrar 
minnet. 

FÖR ETT HALVÅR SEDAN lämnade hon Bonn 
för Lund och tjänsten som biträdande uni-
versitetslektor. Beslutet att flytta till Sverige 
var inte svårt att ta.

– Jag är van vid att byta länder och stä-
der och i det här fallet var det extra lätt tack 
vare allt stöd jag har fått från universite-
tet. För mig är det en fantastisk möjlighet 
att få komma till Lund och vara en del i en 
trans lationell forskningsmiljö. Min parhäst 
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Gustav, har redan försett mig med forsk-
ningsmaterial från hjärtpatienter och hans 
tillgång till kliniskt material som vävnads-
prover och hans möjlighet att implemente-
ra forskningen kliniskt, är en otrolig tillgång. 

Tidigare när hon har jobbat tillsammans 
med kliniker så har det funnits mycket lite 
gemensam forskningstid. Nu är förhållandet 
annorlunda – det finns tid avsatt för djupa 
diskussioner och gemensamma studier, vil-
ket gör förutsättningarna och samarbetet 
helt annorlunda. Och forskningsteamet har 
redan hittat ett par ledtrådar. Ett par moleky-
ler har varit inblandade i de genetiska studier 
som Gustav Smith gör och för att omvandla 

dessa genetiska ledtrådar till en bättre för-
ståelse av sjukdomen, krävs ett metodiskt 
molekylärbiologiskt arbete där Anja Meiss-
ners kompetens kan vara avgörande. 

ANJA MEISSNER HAR ÄNNU INTE hunnit 
uppleva så mycket av Lund. Det har endast 
varit i samband med att hon tittade på lä-
genheter inför flytten, som hon sett lite av 
staden. 

– Det har varit mycket jobb nu i början, 
men när det förhoppningsvis lugnar ner sig 
lite så vill både jag och min partner utforska 
Lund. Vi gillar båda att cykla och även om 
att det är fantastiskt att cykla utmed Rhen i 

Bonn, så är det en stad som är byggd för bi-
lar. Tvärtemot vad Lund verkar vara. 

FORSKARTEAMET har bara påbörjat sitt 
samarbete men båda är mycket spända på 
vad de närmaste årens forskningssamarbe-
te kan ge. 

– Det är en fantastisk möjlighet för en 
forskare att bli en del av det kontaktnät och 
all den kompetens som finns inom centret 
och jag är helt säker på att det kan leda till 
många spännande forskningsupptäckter, 
säger Gustav Smith.

TEXT: ÅSA HANSDOTTER
FOTO: KENNET RUONA

”Grundtanken i WCMM är alltså att utveckla forskningen 
genom så kallade tandemprojekt där kompetensen från 
grundläggande forskning och klinisk verksamhet kombineras.”

Grundforskaren Anja Meissner och klinikern Gustav Smith har parats ihop av sin arbetsgivare för att tillsammans forska om hjärtsvikt. 
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utbildning.

HÅLLBARHET. LU har fått underkänt 
när det gäller att systematiskt rusta 
alla studenter med ett hållbarhets-
tänk, något som lagen föreskriver 
sedan 2006. 

Tre fjärdedelar av de 47 lärosäten 
som deltog i UKÄ:s utvärdering fick 
samma betyg. 

Bo-Anders Jönsson, vicerektor 
med särskilt ansvar för utbildning, 
menar att utvärderingen måste 
följas upp på allvar.

Vad betyder UKÄ:s utvärdering för 
LU?
– Det betyder att det finns en brist som vi ska 
ta på allvar och reparera. Vi har inte lyckats 
rigga en systematisk uppföljning av hållbar-
hetsarbetet i utbildningarna. Rent konkret 
fick vi underkänt på perspektivet styrning 
och organisation, men trots allt bedömdes 
vi ha en väl utvecklad process på perspekti-
ven miljö, resurser och område och utform-
ning, genomförande och resultat. 

Varför är det så svårt att se till att 
rusta alla studenter med ett hållbar-
hetstänk?
– Många av oss lärare känner sig nog vils-
na, och det kan då bli problematiskt var, när 
eller hur i en utbildning eller en kurs håll-
bar utveckling kan integreras. Hållbar ut-
veckling är svårt att definiera och innehåller 
många komponenter, inte bara de dimen-
sioner som oftast brukar omnämnas; eko-
logisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ett 
brett topp-100 universitet som LU bör så 
klart ha en hög ambitionsnivå för sina ut-
maningar och kanske är det så att univer-
sitetens forskning och undervisning, inte 
minst sammanflätade som vi säger i stra-
tegiska planen, är en förutsättning för håll-

bar utveckling i stort och för att nå FN:s 17 
globala mål.

Hur kommer detta följas upp?
– Jag räknar med att vår utbildningsnämnd 
i detalj kan diskutera fram rimliga mål, ta 
fram en handlingsplan med en tidsplan, som 
fakulteterna sedan kan arbeta vidare med – 
det är ju på fakulteternas institutioner det 
verkliga arbetet ska ske. Vi är i full färd med 
att implementera kvalitetssäkringssystemet 
på LU och det är ett ypperligt tillfälle att då 
också beakta hållbarhetsmålen i fakulteter-
nas utbildningsutvärderingar som ska följa 
en 6-års cykel. Det blir också relevant att 
följa upp hållbarhetsarbetet i samband med 
kvalitetsdialogerna.

LU fick underkänt 
för hållbarhet i utbildningen

SÅ GICK DET FÖR LU 
I UKÄ:S UTVÄRDERING

•  LU får det sammanvägda omdö-
met att universitetet är i behov 
av att utveckla sina processer för 
arbetet med hållbar utveckling 
inom utbildningen. 

• Bedömargruppen rekommenderar 
ett fördjupat arbete vad gäller 
systematisk uppföljning och en 
utveckling av arbetet med att 
säkerställa den pedagogiska och 
forskningsbaserade kompeten-
sen hos personalen inom hållbar 
utveckling.

• 47 lärosäten var med och bedöm-
ningen bygger på självvärdering 
som lärosätena gjort

• Vissa lärosäten sticker ut och får 
högsta omdöme i alla tre aspekt-
områden, exempelvis Göteborgs 
och Uppsala universitet.

Vad kan vi förbättra?
– De goda exempel som redan finns måste vi 
bli bättre på att sprida och inte minst måste 
vi bättre ta vara på både studenternas och 
lärarnas engagemang och initiativrikedom. 
Flertalet av oss lärare, inklusive de i olika led-
ningsfunktioner behöver fortbildas och dis-
kutera frågorna, till exempel i form av ut-
bildning i högskolepedagogiska kurser och 
inte minst återkommande inspirationssemi-
narier. Paneldiskussionen och workshopen 
om hållbar utveckling på initiativ av Hållbar-
hetsforum den 18 oktober var ett jättefint 
exempel. Det ingav stor optimism att se så 
många engagerade lärare och studenter.

JENNY LOFTRUP

Vicerektor Bo-Anders Jönsson tror att 
många lärare känner sig vilsna i hur de ska 
integrera ett hållbarhetstänk i utbildning-
en, något som LU nu ska ta tag i. foto: lena 
jönsson
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TVÄRVETENSKAP. Erik Nilsson är en 
av Lunds universitets nästan 3.000 
doktorander. Men troligtvis den 
enda som har tre handledare, från 
två fakulteter dessutom. Efter års-
skiftet disputerar Erik Nilsson och 
här ger han sina reflektioner på en 
verkligt tvärvetenskaplig dokto-
randtid.

Varför har du tre handledare?
– Innan jag började doktorera fick mina 
handledare pengar till ett tvärvetenskapligt 
projekt för att studera vattenresurshante-
ring i ett av världens fattigaste länder, Tchad. 
Frågan är komplex och behöver vitt skilda 
kompetenser för att förstås. Så det föll sig 
naturligt. 

Är alla ”lika mycket” handledare? 
– Nej, Cintia Bertacchi Uvo som är profes-
sor i teknisk vattenresurslära vid LTH är min 
huvudhandledare, medan Per Becker, lektor 

i riskhantering och Vasna Ramasar, lektor i 
samhällsgeografi är biträdande handledare. 
Cintia Bertacchi Uvo har den klimatologiska 
kunskapen, Per kan utvecklingsarbete och 
matsäkerhet medan Vasna har den sam-
hällsekonomiska och politiska förståelsen.

Hur har ni lagt upp det i praktiken? 
– Jag träffar Cintia cirka en gång i veckan, 
de andra har jag telefon- och mejlkontakt 
med en gång i månaden och träffar cirka 
tre gånger per år. Då jag sitter i samma kor-
ridor i V-huset som Cintia träffas vi ganska 
ofta ändå. Mina bihandledare har mer haft 
rollen som diskussionspartner. Träffar med 
mig och alla handledare samtidigt har vi 
bara haft tre till fyra gånger.

Har det inte stundtals blivit förvir-
rande? 
– Visst har jag mötts av fakta och inspel 
som kan upplevas motstridiga, men jag 
tycker snarare att det har varit mer inspire-

Erik Nilsson dispu-
terar i mars 2018 
med avhandling-
en ”Agricultur-
al Production in 
Chad – Analyzing 
Trends and Dri-
vers”. Här rådgör 
han med sina tre 
handledare Cintia 
Bertacchi Uvo, Per 
Becker och Vasna 
Ramasar.

rande än förvirrande. Så det gäller att man 
är självständig och stakar ut den bana som 
man tror på. Hade jag inte haft alla mina tre 
handledare så hade jag tvingats smalna av 
perspektivet och då hade det blivit en an-
nan avhandling. 

Finns det skillnader mellan LTH och 
samhällsvetenskaplig fakultet? 
– Ja, absolut! Den samhällsvetenskapliga 
disciplinen lägger större vikt vid teoretisk 
bakgrund. För stor, om du frågar mig. Där-
emot uppskattar jag deras förståelse för 
kontexten. Frågor såsom ”hur kan forsk-
ningen tas om hand av beslutsfattare”, ställs 
direkt och inte efteråt och innehållet anpas-
sas därefter. Samverkansuppgiften vävs in i 
högre grad, kan man säga. Här kan ingen-
jörssidan bli bättre. På LTH fokuserar man 
mer på analytiska metoder och att forsk-
ningen ska vara tekniskt framstående.

TEXT: KRISTINA LINDGÄRDE
FOTO: KENNET RUONA

Brett avhandlingsämne 
kräver hela tre handledare
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HANS SWÄRD 

Den kantstötta välfärden
(Studentlitteratur)

Befinner sig den svenska välfärden i en nedåtgående spiral 
med en havererad bostadspolitk, vanvård av de äldre och 
djupa sociala problem i miljonprogrammets förorter? I den 
här boken analyserar elva välfärdsforskare från olika disci-
pliner vad som har hänt i Sverige de senaste femtio åren. 
Boken hoppas bli en temperaturmätare på hur svensk väl-
färd mår, femtio år efter att boken ”Den ofärdiga välfär-
den” kom ut och gjorde starkt avtryck i debatten.

RED: BOEL FLODGREN, BIRGITTA NYSTRÖM 
& NIKLAS ARVIDSSON 
Modern affärsrätt – en antologi
(Wolters Kluwer)

Denna bok behandlar centrala och aktuella frågor kring 
handel och uthyrning över internet, delningsplattformar, 
avtalsfrihet, entreprenad, ansvarsbegränsningar, konsu-
menttjänster, marknadsföring med mera. Boken – som 
består av sjutton uppsatser – kan användas i det praktis-
ka rättslivet men vill också ge bidrag till den vetenskapliga 
diskussionen och undervisningen inom affärsrätt. Förfat-
tarna är alla forskare och lärare i handelsrätt eller juridik 
vid LU.

Paleontologiprofessorn Mats E. Eriksson 
har tidigare döpt fossil efter sina musiki-
doler som Lemmy Kilmister från bandet 
Motörhead och ytterligare en hård-
rocksstjärna: King Diamond. Nu har han 
gjort en bok om bland annat ”mons-
terödlor, djävulens naglar, förstenade 
blixtar och annat spännande från urti-
den” som kommer ut i december. För 
att få ihop pengarna till tryckningen har 
författaren använt sig av Kickstarter, och 
samlat in pengar från privatpersoner via 

Vem var Catharina 
Stenqvist?
– Hon var religionsfilosof och en av mina 
närmaste arbetskamrater. Hon gick bort 
i cancer 2014 och jag skrev för ett tema-
nummer om henne, som tyvärr aldrig 
blev fullbordat. Jag skriver om henne 
– för hennes liv och tänkande vävdes 
samman på ett alldeles speciellt sätt. 
För Catharina var det viktigare att tala 
om livshållning än livs åskådning – hur vi 
lever våra liv på ett visst sätt snarare än 
hur vi ser på livet.

Du har inspirerats av ”Två passioner” 
– på vilket sätt?
– ”Två passioner” av Catharina Sten-

qvist är en mycket personlig 
text, och så har jag valt att 
skriva också. De två passio-
nerna var kärleken till kvinnor 
och till Jesus. Ett av flera 
fascinerande teman handlar 
om hur Catharina ser att man 
inte fullt ut kan förstå Guds 
kärlek om man inte kan älska 
och bli älskad. Hennes text 
är stark och uppmuntrar till 
att tänka ett steg vidare. Det 
har jag gjort i min bok.

PATRIK FRIDLUND
Brev till en avsomnad vän 
– om erfarenhetens tänkande
(GML Förlag)

Om fossil, hårdrock 
och supermodeller

nätet. I boken kombineras författarens 
intresse för fossiler och jordens historia 
med populärkultur, konst och musik. Bo-
ken består av ett antal fristående histo-
rier med många vackra bilder till. Ofta 
är det kuriositeter, dråpliga historier om 
till exempel vad supermodeller, hårdrock 
och fossiler har gemensamt. Eller om hur 
gammal världens äldsta spya är.

Patrik Fridlund, docent i tros- och livs-
åskådningsvetenskap

boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

MATS E. ERIKSSON
Hårdrocksfossil
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Människan är ett socialt djur, men vad händer 
när det sociala digitaliseras och lagras? Och 
hur ska läraren förhålla sig till detta? 

Som lärare i dag bör du ha bra skäl för att 
inte delta i sociala medier. Sociala medier behövs som en 
plattform för att synas, för att nå ut till studenter och det öv-
riga samhället. De är också en bra möjlighet att skapa intres-
se för forskning och universitetsarbete. A picture or it did not 
happen, säger man. Det ligger något i det. Sociala medier är 
ett bra sätt att visa att man finns, för både lekmän och ex-
perter.

ETT PROBLEM med sociala me-
dier är att de lätt kan locka en att 
blanda ihop olika roller. Är man 
universitetslärare, eller är man 
privatperson? Rollförvirring kan 
leda till en rad problem, exempel-
vis i interaktionen med studen-
ter. Som lärare tar man sig tid att 
prata och diskutera med de mest ivriga och intresserade stu-
denterna. Detta är en del av lärarrollen. Men vad händer om 
läraren får vänförfrågningar i sociala medier från studenter? 
Det är mycket positivt att ha nära kontakt med sina studen-
ter, men til syvende og sist ska man ju också rätta deras ten-
tor. Kontakten bör alltså inte vara för tät. Balansgången i so-
ciala medier mellan deltagande och professionell distans är 
en vansklig sak.

ETT NÄRLIGGANDE TEMA gäller personliga anekdoter från 
universitetslivet. Jag har varit med om att kolleger vid olika 
universitet har skickat kommentarer på studenters tenta-
svar och liknande. Är detta acceptabelt? Jag förstår mycket 
väl att man som lärare har behov att få ur sig frustration och 
lufta tankar som rör studenter, men vad händer om studen-

Universitetslärare bör vara aktiva på sociala medier 
för att inte placera sig i elfenbenstornet. Det menar 
 Catherine Felix, som bland annat forskar på hur sociala 
medier påverkar oss i vår vardag.

terna känner igen sig själv? Det sistnämnda är olyckligt. Å 
andra sidan: en tentamen eller en uppsats är ingen person-
lig bekännelse; de är ett försök till ett akademiskt arbete. Så-
dana arbeten lusläser man, det är så det är. De plockas isär. 
Svagheter förs fram i ljuset. Studenter som vill bli akademiker 
måste lära sig att tackla kritik. Förhållandet mellan student 
och lärare är asymmetriskt. Detta får man acceptera. Det är 
lärarens jobb att hjälpa studenten att förstå ämnet och att 
förbereda henne inför examination. Då kan inte läraren vara 
som vilken annan kompis som helst. Detta betyder inte att 

läraren ska hålla sig borta från 
sociala medier. Snarare bör hon 
lära sig att använda sociala me-
dier på ett framsynt sätt. Lära-
ren representerar i slutänden 
inte bara sig själv, utan bär ock-
så ansvar inför arbetsgivare och 
samhället i stort.

PERSONLIG NÄRVARO SÄLJER. 

Tänk bara på populariteten hos Karl Ove Knausgårds böcker! 
Sociala medier utgör en kategori mittemellan dagboken och 
det offentliga uttalandet, och så bör det vara. Det är förmod-
ligen förklaringen till deras popularitet världen över. Socia-
la medier täcker grundläggande psykologiska behov som vi 
människor har, av interaktion, kommunikation, vänskap och 
rent tidsfördriv. Om läraren misslyckas i att använda tekno-
login på ett vettigt sätt, kan professionen gå miste om en 
viktig delaktighet i det moderna samhället. Internetteknolo-
gin har för all framtid förändrat människors sätt att samspela. 
Som lärare i dag bör du därför kunna anföra starka skäl om 
du inte finns i sociala medier. Lärare bör inte stänga in sig i 
 elfenbenstornet.

CATHERINE FELIX
LEKTOR I PRAKTISK FILOSOFI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Lärare – räds inte sociala medier!

”Om läraren misslyckas i att 
använda teknologin på ett vettigt 
sätt, kan professionen gå miste 
om en viktig delaktighet i det 
moderna samhället.”

gästtyckaren.
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  TAVELFLYTT.   Statens konstråd har alltse-
dan starten för 80 år sedan placerat samtida 
svensk konst i offentliga miljöer. En del av 
dessa verk har varit byggnadsanknutna, dvs. 
beställda av Statens konstråd och utförda 
av konstnären för en permanent placering 
i en specifik byggnad. Den största delen av 
konstverken har dock varit så kallade inköp-
ta konstverk som har köpts av Konstrådet på 
gallerier och av konstnärer och därefter pla-
cerats på statliga myndigheter. 

Av insändarens beskrivning kan man lätt 
få uppfattningen att Torsten Anderssons 

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

målning Tygfäll med rött foder är ett bygg-
nadsanknutet verk eftersom verkets histo-
riska inspirationskälla är bunden till Kungs-
huset, där det placerades 2003. Men så 
är inte fallet. Detta konstverk är inköpt på 
samma premisser som övriga ca 100.000 
inköpta verk som är placerade på statliga 
myndigheter. 

Varje år placeras mellan 2.000 och 3.000 
inköpta verk av Konstrådets konstkonsulter 
och lika många inköpta verk returneras av 
myndigheterna till vårt lager, för att åter pla-
ceras ut i andra myndigheters lokaler. Vart 

och ett av dessa verk har köpts in med en 
speciell placering i åtanke, även om inte det 
konceptuella anslaget alltid är lika starkt 
som i fallet med Kungshuset. 

NÄR LUNDS UNIVERSITET 2015 med stöd av 
SFS 1990:195 returnerade Torsten Anders-
sons verk till Statens konstråd följde tyvärr 
inte mässingsplaketten med. Uppgiften 
om konstverkets koppling till Kungshuset 
fanns heller inte registrerad i vårt inventa-
riesystem, och konstkonsulten som gjorde 
inköpet hade för länge sedan lämnat Sta-

  TAVELFLYTT.   Lunds guider brukar berätta 
att Karl XII på sin häst red upp för Kungshu-
sets bastanta ektrappa och från tornets tak 
på hästryggen blickade ut över staden. Men 
ned för trappan ville hästkraken absolut inte 
gå. Resolut sköt man hästen och hivade ned 
den från taket. Detta är givetvis en skröna. 
Kungshusets nuvarande trappa byggdes ef-
ter Karl XII:s död.

KONSTNÄREN TORSTEN ANDERSSON kän-
de till historien. När han tillfrågades om 
han ville göra en målning för huset målade 
han en agedyna (åkdyna). En otroligt vacker 
dyna som ligger vikt över en kraftig ekbjäl-
ke. En bjälke av det slag som användes vid 
byggandet av huset och som man så tydligt 
ser i trappkonstruktionen. På målningen 
står skrivet ”DETTAÄRINGENMÅLNING”. 
Till målningen hör också en liten men de-

sto mer betydelsefull mässingsplakett.
De som kan sin konsthistoria vet vad Tor-

sten Andersson alluderar på. Han talar till en 
hel generation målare. Och trots att han inte 
satt sin fot i byggnaden lyckades han fånga 
dess själ. Detta är ett viktigt verk i Anders-
sons produktion. Personligen anser jag att 
det är ett av de bästa han gjort. 

DET ÄR ETT VERK som hör hemma i Kungshu-
set, i Lund, på universitetet. Tycker man. Vad 
händer? Plötsligt skickas det tillbaka till Sta-

tens konstråd som i sin tur skickar ner 
det till ambassaden i Paris. Där hänger 
det nu kastrerat men dekorativt över 

Varför har Statens konstråd skickat 
viktig Kungshustavla till Paris?

Svar från Statens konstråd: 

– Vi ska försöka få tillbaka tavlan till Lund

”Tygfäll med rött foder. Fällen åter-
fanns i den vagn som Karl XII färdades 
i när han reste till Lund. Det är rim-
ligt att antaga att Karl XII använt fäl-
len” står det på den borttappade pla-
ketten. 
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 PROREKTORSDEBATTEN. Univer-
sitetskollegiet utgör ett tvärsnitt av 
universitetet med representanter för 
lärare, övrig personal och studenter. 
Det finns inget annat organ som så 
tydligt ger uttryck för universitetets 
samlade verksamhet – över fakultets- 
och verksamhetsgränser, mellan oli-
ka tjänstekategorier och olika typer 
av roller. För ett universitet som i sin 
strategiska plan bejakar det kollegia-
la ledarskapet och det kollegiala in-
flytandet, är universitetskollegiet en 
oumbärlig resurs. Universitetskolle-
giet har också en tydligt utpekad roll 
när rektor och prorektor ska utses – 
kollegiet ska inte bara höras på slutet 
utan också medverka i beredningen 
av förslagen. 

VI KAN KONSTATERA att styrelsen 
för Lunds universitet marginaliserat 
kollegiet vid utseendet av ny prorek-
tor. Universitetskollegiets önskan om 
att få ta ställning till flera kandidater 
har ignorerats, och styrelsens bered-
ningsgrupp har i stället agerat som en 
rekryteringskommitté. Man har gjort 
detta utan att klart redovisa urvals-
principer eller ens framsteg i arbetet. 
Sist och slutligen lyckades bered-
ningsgruppen lotsa fram ett förslag 
som beskrivs som den i särklass mest 
kompetenta kandidaten, och univer-
sitetskollegiet gavs ingen möjlighet 
att ta ställning till alternativa kandi-
dater. Till yttermera visso nonchale-

Kollegialt val 
eller firmarekrytering?

ras den centrala roll som meritering 
för uppdraget som professor utgör 
för vår verksamhet. 

När man gör så blir det kollegiala 
inflytandet en chimär. Då agerar sty-
relsen rekryteringsfirma utan att för-
hålla sig till lärare, studenter och övrig 
personal, som lagom behändigt infor-
meras på slutet om hur det gick. 

VÅR UPPFATTNING ÄR KLAR: univer-
sitetsstyrelsen har misslyckats med 
sin uppgift och skapat en djup för-
troendeklyfta till verksamheten. Det 
skapar också en spänd relation mel-
lan dem som styrelsen utpekar till 
ledningsuppdrag och universitetet i 
övrigt. Det stärker inte medarbetar-
nas tillit till universitetsledningen. 

Om styrelsen inte menar mer all-
var med att utnyttja bredden och dju-
pet i den kollegiala erfarenheten är 
det bättre att lägga ned universitets-
kollegiet – varför ska kollegiet läg-
ga dyrbar tid på i förväg uppgjorda 
processer? Om styrelsen istället öd-
mjukt inser att universitetets värden 
skapas av medarbetare och studen-
ter, kan universitetskollegiet inte hål-
las på armlängds avstånd. Gör om 
och låt universitetskollegiet vara mer 
delaktig i valet av akademiska ledare 
i framtiden. 

MATS BENNER OCH OLLE SÖDERMAN
NUVARANDE OCH TIDIGARE 

ORDFÖRANDE I UNIVERSITETSKOLLEGIET

Universitetskollegiet:

tens konstråd och tagit kunskapen med sig. 
Den nya placeringen i residenset på Sveri-

ges ambassad i Paris gjordes utifrån respekt 
för den centrala ställning Torsten Anders-
son har i svensk samtidskonst. De svenska 
ambassaderna är en av de viktigaste are-
norna där vi kan ge betydelsefulla svenska 
konstnärskap en värdig exponering för en 
internationell publik. Men Torsten Anders-
sons målning är, som andra inköpta verk, 
inte permanent placerad i Paris. Vi kommer 
därför att undersöka möjligheten att ge am-
bassaden ett ersättningsverk, så att Torsten 
Anderssons verk kan återföras till Kungshu-
set när det står färdigt efter pågående reno-
veringsarbeten.

ANDERS OLOFSSON, 
SAMORDNARE KONSTANSÖKNINGAR 

OCH INKÖP, STATENS KONSTRÅD

en antik stol och jämte en sjuttonhundratals-
spegel. Men var är andra halvan av detta vik-
tiga verk? Var är plaketten?

Kändes den enkla mässingsskylten stö-
rande jämte de vackra möblerna? Hur kan 
man stympa ett viktigt konstverk på detta 
sätt? Hur kan man flytta det till Paris? Ett 
verk som om nu Lunds universitet inte får 
eller vill ha det borde hänga på Moderna 
Museet. I Paris är det en främling i de fina 
salongerna.

STATENS KONSTRÅD skall väl värna den of-
fentliga konsten. Här verkar man inte ha 
haft en susning om verkets ursprung eller 
betydelse, eller om en så fundamental sak 
som att detta verk bestod av två betydelse-
bärande, lika viktiga delar.

I en av sina målningar låter Jan Håfström 
sin protagonist, Walker, stå och betrakta en 
av Torsten Anderssons tygskulpturer. Wal-
ker säger ”A work of art is nothing …” Sta-
tens konstråd har nu i handling visat att det 
är precis så man ser på den konst man är 
satt att förvalta.

NILS-ERIC SAHLIN,
PROFESSOR I MEDICINSK ETIK
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11–12 NOVEMBER Åskföreställning i Vat-
tenhallen. Kl 12–17, Vattenhallen, Science 
Center, John Ericssons väg 1, Lund.

11 NOVEMBER Visning. ”Peder Win-
strup – människan och mumien”. Kl 13: 
familje visning anpassad för barn. Kl 15: visning 
för vuxna. Historiska museet, Krafts torg 1, 
Lund. Kontakt: reception@luhm.lu.se

13 NOVEMBER Föreläsning. Eva Öster-
berg, professor i historia: ”Kreativitet och 
öppenhet: Birgitta Odén mitt i forskar-
världen”. Kl 18.30–20.00 LUX:C121, LUX, 
Helgona vägen 3, Lund.

13 NOVEMBER Jubileumskurs. Erik 
Bengtsson från Ekonomihögskolan ”Världens 
jämlikaste land? Sverige 1750 till idag”. 
Kl 19.00–20.00, EC1, Crafoord salen, Holger 
 Crafoord Centre, Tycho Brahes väg 1, Lund.

14 NOVEMBER Föredrag inom semina-
rieserien Arkeologi för alla. Professor Jes 
Wienberg: ”Forntid i nutid – västvärldens 
vikingar”. Kl 15.15–16.00 LUX, Helgona-
vägen 3, sal B152, Lund.

14 NOVEMBER Lunds filosoficirkel. Jessica 
Abbott: ”På väg in i biologins storhetstid”. 
Kl 19.30 på Palaestra, Lund.

15–17 NOVEMBER RENT Conference 
2017. Kl 13.00–16.45, Lund. Info: www.rent-
research.org/rent-xxxi Kontakt: hans.landst-
rom@fek.lu.se

15 NOVEMBER Seminarium. Book 
launch with professor Manfred Nowak: 
“ Human rights or global capitalism – the 
limits of privatization”. Kl 14.00–16.00 
Pufen dorf, Juridiska institutionen, Lilla Grå-
brödersgatan 3C, Lund. Kontakt: sofie.viborg_
jensen@rwi.lu.se

15 NOVEMBER Seminarium. “How 
could entrepreneurship research be re-
levant to you?” Kontakt: maria.pihel@fek.
lu.se Kl 15.30–16.30 Pelarsalen, Universitets-
huset, Lund.

15 NOVEMBER Årets framtidsbyggare, 
ett av Sveriges största priser inom hållbarhet. 
Priset delas ut av Stiftelsen för energieffektivt 
byggande i samarbete med Lunds universitet. 
Kl 17.00 på Skissernas museum, Finngatan 2, 
Lund. Kontakt: oscar.heimburg@rektor.lu.se

15 NOVEMBER Föreläsning. Ulf Johans-
son, professor i företagsekonomi: ”Hur ser 
framtidens butik ut? Digitaliserad handel 
förändrar både varuflödet och kundmö-
tet”. Kl 19.00–20.00 Crafoordsalen, Ekonomi-
högskolan, Lund.

16 NOVEMBER Symposium. “Man & 
Sound Environment 2017”. Arr: Ljudmiljö-
centrum vid Lunds universitet. Kl 9.00–15.00, 
LUX aula, nedre entrén, Lund.

16 NOVEMBER Open lecture by Ming-Ye 
Rawnsley on taiwanese film and screening of 
the documentary film “The Lost Kingdom”. Kl 
15.00–18.00, Centre for East and South-East 
Asian Studies, Sölvegatan 18 B, Lund. Kontakt: 
Marina.Svensson@ace.lu.se

18–19 NOVEMBER Atomresa i Vatten-
hallen. Kl 12–17 Vattenhallen, Science Center, 
John Ericssons väg 1, Lund.

18 NOVEMBER Visning: Domkyrkan 
och Lund under 900 år. Kl 13:00, familje-
visning anpassad för barn. Kl 15.00, visning för 
vuxna. Historiska museet, Krafts torg 1, Lund. 
Kontakt: reception@luhm.lu.se

19 NOVEMBER Visning för barn: den 
färgglada antiken. Bemålade reliefer – hur 
såg antikens konst ut? Vi tittar på exempel och 
gör sedan våra egna tolkningar. Kl 13.00 His-
toriska museet, Kraftstorg 1, Lund.

21 NOVEMBER Lunds filosoficirkel. Eva 
Haettner Aurelius: ”Litteratur och littera-
turteori i förvandling”. Kl 19.30 Palaestra, 
Lund.

22 NOVEMBER Seminarium. ”Ny kun-
skap om utbildning i patientinriktad 
hälso promotion – Gör vi det som är bäst 

för patienterna?” Kl 12.30–16.00 CRC 2, Jan 
Waldenströms gata 35, Malmö.

22 NOVEMBER Jubileumskurs. Docent 
Susanne Schötz”Kattprat”: Pratar katter dia-
lekt? Och hur bra är vi på att förstå våra katt-
djur? Kl 19.00 –20.00 LUX aula, Helgonavägen 
3, Lund.

23 NOVEMBER Konferens. ”No more 
Atlantis”. Vattnet är ämnet för den konfe-
rens som samlar forskare inom vattensektorn, 
miljö vetare, stadsplanerare, vattentjänstföre-
tag, övrig industri, m.fl. Palaestra, hela dagen. 
Kontakt jing.li@tvrl.lth.se

23 NOVEMBER Pedagogisk utveck-
lingskonferens. Info: www.ahu.lu.se/utveck-
ling/konferenser/utvecklingskonferens-17/ där 
du också kan anmäla dig. Kl 08:30–17.00 på 
LUX och SOL, Lund.

23 NOVEMBER Symposium. ”Inter-
net of Things (IoT)” En kreativ workshop. Kl 
09.00–12.00 A-huset, hörsal B Sölvegatan 24, 
Lund, och stora hörsalen IKDC Sölvegatan 26, 
Lund. Kontakt: anna_e.larsson@med.lu.se

23 NOVEMBER Föreläsning om stress 
och stresshantering för studenter med Ing-
Marie Olsson från Studenthälsan. Kl 13.15–
15.00 Campus Helsingborg, sal U203.

23 NOVEMBER Föredrag. Hanne 
 Sanders, professor i historia: ”Myten om för-
svenskningen – Lunds universitet ur ett 
historiskt perspektiv”. Kl 18.00 –19.30 på 
Lunds stadsbibliotek, Sankt Petri kyrkogata 6, 
Lund. Kontakt: mia.krokstade@cors.lu.se

24 NOVEMBER Lunchkonsert på Uni-
versitetsbiblioteket kl 12.15, Lund.

25 NOVEMBER Hjärnshow i Vatten-
hallen. Kl 12.00–17.00, Vattenhallen Science 
Center, John Ericssons väg 1, Lund.

25 NOVEMBER Visning och workshop 
för barn: ”Hur har vapen sett ut genom 
tiderna och hur har de tillverkats?” Kl 
13.00–15.00, Historiska museet, Krafts torg 
1, Lund.

25 NOVEMBER Konsert. Odeum tio år. 
Konsert med Akademiska kapellet, Lunds Aka-
demiska Kör, Lunds universitets brassband och 
Palaestra vokalensemle. Kl 16.00–17.45 aulan, 
universitetshuset i Lund.

26 NOVEMBER För barn, lär dig rista 
runor. Hur användes runor och vilka använde 
dem? Kl 13.00 Historiska museet, Krafts torg 
1, Lund.

28 NOVEMBER Docentföreläsning i 
synkrotronljusfysik. Biträdande universi-
tetslektor Jesper Wallentin:”X-ray fluoresci-
ence”. Kl 10.30–11.30 Fysicum, L315, D-salen, 
Lund.

29 NOVEMBER Jubileumskurs. Mats 

på gång.

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

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

Konferenspris! 

fr. 598 sek 

/person
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Tjernberg, professor i offentlig rätt, skatte-
rätt ”Hur aggressivt får man skattepla-
nera?”. Kl 19.00 –20.00 Pufendorfsalen, 
Lilla Gråbrödersgatan 3, Lund.

3 DECEMBER För barn:”Djur och 
människor – människor och djur”. Lär 
dig mer om hur människor och djur har levt 
ihop under forntiden och framåt. Kl 13.00 
Historiska museet, Krafts torg 1, Lund.

4 DECEMBER Guidad visning på Juri-
dicum. Samling i receptionen. Kl 17.00–
18.00 Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund.

4 DECEMBER Föreläsning. Klas-Göran 
Karlsson fokuserar på hur Lundahistoriker 
under de senaste hundra åren har vidgat de 
geografiska ramarna för sitt arbete, först till 
Skandinavien, därefter till Europa och värl-
den, och vilken betydelse detta fått för det 
vetenskapliga tänkandet. Kl 18.30–20.00 
LUX:C121, LUX, Helgonavägen 3, Lund.

4 DECEMBER Jubileumskurs. Eva 
Hoff: ”Den kreativa platsen. Hur skapas 
utrymme för kreativitet på arbetsplat-
ser?”. Kl 19.00–20.00 Edens hörsal, Para-
disgatan 5, Lund. Biljetter till föreläsningen 
ges på plats och att de som inte får plats 
i salen får möjlighet att se det utanför sa-
len på storduk. Föreläsningen ges bara en 
gång.

5 DECEMBER Lunds filosoficirkel. 
Mats Lindroos: ”Fysiken i framtiden – 
med ESS och MAX IV”. Kl 19.30–21.00 
Palaestra, Lund.

6 DECEMBER Visning i Botan. Lite om 
kaffets botanik och kaffedrickandets kul-
turhistoria. Biljetten kostar 50 kr och går att 
köpa i butiken före visningen. Kl 12.15, Bo-
taniska trädgården, Lund.

6 DECEMBER Föreläsning. Wednes-
day night rights: human rights and the 
promotion of peace, justice and strong 
institutions”. Kl 19.00–21.00 AF, Café 
Athen, Sandgatan 2, Lund. Kontakt: sofie. 
viborg_jensen@rwi.lu.se

6 DECEMBER Föreläsning. Ekonomi-
högsskolans seminarieserie: ”EU och Sve-
rige – nyheter inom affärsjuridiken”. Kl 
19.00–20.00 Crafoordsalen, Ekonomihög-
skolan, Lund.

7 DECEMBER Föredrag och panel-
samtal. ”Studentlivet vid Lunds univer-
sitet då och nu”. Kl 19.00–21.00 på Skis-
sernas museum, Lund.

9 DECEMBER Visning: järnålderns 
smycken och guldgubbar från Uppåkra. 
Kl 13.00 familjevisning anpassad för barn 
och kl 15.00 visning för vuxna. Plats: Histo-
riska museet, Krafts torg 1, Lund.

10 DECEMBER För barn: gör smyck-
en från järnåldern. Kl 13.00 Historiska 
museet, Krafts torg 1, Lund.

 

10 november 

Andrea Persson i biomedicin med inrikt-
ning glykobiologi: ”Structural and fun-
ctional analyses of xyloside-primed glycosa-
minoglycans”. Kl 9.00 Belfragesalen, BMC 
D15, Klinikgatan 32, Lund. 

Johannes Ljungberg i historia: “Tole-
ransens gränser. Religionspolitiska dilemman 
i den tidiga 1700-talets Sverige och Europa”. 
Kl 10.15 i sal C121, LUX, Helgonavägen 3, 
Lund. 

Martin Wessbrandt i nya testamen-
tets exegitik: ”Transformed readings. Ne-
gotiations of cult in Paul, Hebrews, and first 
clement”. Kl 14.15 i sal C126, LUX, Helgona-
vägen 3, Lund. 

Magdalena Bentmar Holgersson i 
klinisk medicin med inriktning repro-
duction: “Androgenic impact on prostate 
cancer risk”. Kl 9.00 Kvinnoklinikens aula, 
Skånes universitetssjukhus, Malmö. 

Pia Strand i klinisk medicin med in-
riktning medicinsk pedagogik: “Situating 
faculty development in the clinical work-
place”. Kl 13.00 Jubileumsaulan, Jan Wal-
denströms gata 5, Skånes universitetssjuk-
hus, Malmö. 

Julien Menard i biomedicin med in-
riktning onkologi: “Adaptive mechanisms 
in the hypoxic tumor microenvironment. 
Functional role of proteoglycans and iden-
tification of potential treatment targets”. Kl 
13.00 föreläsningssalen, Strålbehandlings-
huset, Klinikgatan 5, Lund. 

13 november 

Alemu Tulu Chala: “Essays on banking and 
corporate finance”. Kl 10.15 Holger Crafo-
ord Center EC3: 108, Lund.

16 november 

Monika Bauden i klinisk medicin med 
inriktning experimentell kirurgi: “Clini-
cal management of pancreatic cancer aided 
by histone signatures”. Kl 9.15 föreläsnings-
sal F3, Centralblocket, Skånes universitets-
sjukhus, Lund. 

Olga Calcagnile i klinisk medicin med 
inriktning anestesiologi och intensiv-
vård: ”Clinical validation of S100B and the 
Scandinavian guidelines for management 
of traumatic brain injury in adults”. Kl 13.00 
Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, 
Lund.

17 november 

Sanna Skärlund i nordiska språk: 
“Man, en och du. Generiska pronomen i 
svenskans historia”. Kl 10.15 i sal C121, LUX, 
Helgona vägen 3, Lund. 

Anna Einarsson: ”Singing the body 
electric: understanding the role of embodi-
ment in performing and composing interac-
tive music”. Kl 13.00 Royal College of Music.

Följande disputationer har ägt rum:
Marcus Ohlsson i klinisk medicin med 
inriktning internmedicin: ”Cardiac arrest 
– risks and outcomes”. 

Geeti Puri Arora i klinisk medicin 
med inriktning diabetologi: ”Gestational 
diabetes mellitus in north India. Prevalence, 
diagnostic criteria, pathophysiological as-
pects and genetic and non-genetic origin in 
the state of Punjab”. 

Malin Samuelsson i biomedicine med 
inriktning immunologi: “Dynamics of 
LFA-1 in T lymphocytes”. 

Anton Reepalu i klinisk medicin med 
inriktning infektionssjukdomar: “Anti-
retroviral treatment at Ethiopian health cen-
ters”. 

Yury Loayza Vargas i industriell elek-
troteknik: ”Highly dynamic drives for elec-
tric hybrid vehicles – electric machine design 
and dynamic test method”. 

 Josefin Berner i reglerteknik: “Au-
tomatic controller tuning using relay-based 
model identification”. 

Joakim Wernberg i ekonomisk geo-
grafi: “Essays on the self-organization of 
urban economies”. 

Ardavan Khoshnood i klinisk medicin 
med inriktning akutsjukvård: ”Prehos-
pital diagnosis and oxygen treatment in ST 
elevation myocardial infarction”. 

Neimantas Vainorius i fysik: ”Optical 
studies of plytypism in GaAs nanowires”. 

Josefin Berner i reglerteknik: ”Auto-
matic controller tuning using relay-based 
model identification”. 

Lars Strupeit i industriell miljöeko-
nomi: ”Scaling up solar photovoltaic use: a 
system-oriented assessment of experiences 
gained in deployment”. 

Vanna Nordling i social arbete: “De-
stabilising citizenship practices? Social work 
and undocumented migrants in Sweden”. 

Gerard C.P. Schaafsma i biomedi-
cin med inriktning medicinsk bioinfor-
matik: ”Tools and annotations for varia-
tion”. 

disputationer.
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Michael Johansson i trafik och väg: 
”Hållbar mobilitet – miljöstrategiska effekter 
på grönytor och ekosystemtjänster i samband 
med urbana förtätningsprocesser”. 

Irina Tasevska i klinisk medicin med 
inriktning internmedicin: ”Vasopressin, 
cardiorenal disease and hydration. The vaso-
pressin system in relation to the risk of car-
diorenal disease and how vasopressin levels 
are affected by salt and water interventions 
in humans”. 

Petter Säwén i biomedicin med inrikt-
ning stamcellsbiologi: “The biology of he-
matopoietic stem cells: transgenic to dissect 
native and perturbed hematopoiesis”. 

Hanna Sternby i klinisk medicin med 
inriktning kirurgi: “Biomarkers and radio-
logy assessment”. 

Abdul Rahman Al-Shudifat i klinisk 
medicin med inriktning neurokirurgi: 
”Prognostic factors for outcome of benign 
skull bases lesions: The vestibular schwannoma 
model.” 

Nina Ernst i litteraturvetenskap: ”Att 
teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sve-
rige”. 

Pedro de Felipe Jiménez i spanska med 
litteraturvetenskaplig inriktning: ”40 afios 
de investigación sobra las novelas de Vargas 
Llosa. Análisis meta-crítico y metodológico de 
tesis doctorales escritas en los Estados Unidos 
(1970–2010)”. 

Sima Wolgast i psykologi: ”How does 
the job applicants´ethnicity affect the selection 
process? Norms, preferred competencies and 
expected fit”. 

Lotta Granbom i socialantropologi: 

“The second wave: The Urak lawoi after the 
Tsunami in Thailand”. 

Meghan Cridland i etnologi: “May con-
tain traces of”. An ethnographic study of ea-
ting communities and the gluten free diet”. 

Jiatang Wang i värmeöverföring: “Ana-
lysis of deformation of gas diffusion layers and 
the impact on performance of pem fuel cells”. 

Yury Loayza Vargas i industriell elek-
troteknik: “High dynamic drivers for electric 
hybrid vehicles – electric machine design and 
dynamic test method”. 

Axel Hyrenius Wittsten i laboratorie-
medicin med inriktning experimentell kli-
nisk genetik: “Molecular interrogation and 
functional studies of acute leukemia”. 

Mia Tyrstrup i klinisk medicin med in-
riktning allmänmedicin: ”Quality in antibiotic 
prescribing in primary care. Curent practice, rela-
tion to guidenlines and antimicrobial resistance”. 

Natalia Mochalina i klinisk medicin 
med inriktning kardiovaskulär forskning: 
“Anticoagulant and antiarrhythmic agents for 
atrial fibrillation”. 

Marina Castro Zalis i biomedicin med 
inriktning neurobiologi: ”Exploration of 3D 
cell-bioscaffolds for advancing CNS restorative 
therapy”. 

Rebecca Petri i biomedicin med inrikt-
ning stamcellsbiologi: “The regulatory role 
of microRNAs in the mouse and human brain”. 

Maria del Carmen Gomez i pedagogik: 
“Teachers´ assessment and grading practices 
in upper secondary science classrooms in Swe-
den: the teachers´ and students´ perspectives”. 

Emma Claesdotter i klinisk medi-
cin med inriktning barn- och ungdoms-

psykiatri: “Auditory brainstem response 
(ABR) and Cambridge neuropsychological test 
automated battery (CANTAB) as objective sup-
port in diagnosing childhood ADHD and ASD”. 

Natalia Mochalina: “Anticoagulant and 
antiarrhythmic agent for atrial fibrillation”. 

Ted Kronvall: “Group-sparse regression: 
With applications in spectral analysis and au-
dio signal processing”. 

Johan Morrill: “Transglycosylation cataly-
zed by β-mannanases: Molecular aspects rele-
vant for enzymatic synthesis”.

Emilie Öström: “Modeling of new par-
ticle formation and growth in the atmospheric 
boundary layer”. 

Niko Genttile: “Lighting control systems to 
save energy in the non-residential sector: state-
of-the-art, field studies, and simulations”. 

Andreas Ericsson: “Design and characte-
rization of functional structures for electro-
magnetic waves”. 

Jothi Kumar Yuvaraj: “Evolution of olfac-
tion in lepidoptera and trichoptera: gene fami-
lies and antennal morphology”. 

Huan Zhang: “Multiple stressors in roti-
fer communities: Effects of predation, climate 
change, and brownification”. 

Niclas Johansson: “Synchrotron-based in 
situ electron spectroscopy applied to oxide for-
mation and catalysis”. 

David Nordlund i klinisk medicin med 
inriktning klinisk fysiologi: ”Cyocardium at 
risk. Validation and practical applications”. 

Linnea Järvstråt i laboratoriemedicin 
med inriktning systembiologi: ”Bioinfor-
matic approaches to gene expression in leuke-
mia. Networks and deconvolution”.

Den 17–19 oktober samlades forskare från 
sju svenska och åtta japanska lärosäten i 
Lund för att utveckla nya samarbeten inom 
forskning och utbildning. Cirka 170 fors-
kare, rektorer, dekaner samt representanter 
från myndigheter, forskningsfinansiärer och 
forskningsanläggningar både i Sverige och 
i Japan kom till Lunds universitet, som stod 

Har du en riktigt 
bra idé? 
Har du en idé som skulle kunna 
bli en ny vara, en ny tjänst eller 
ett nytt arbetssätt i framtiden? 
Eller en idé som kan göra att nå-
got som redan finns blir så myck-
et bättre?

 Tillsammans med Sparban-
ken Skåne delar LU Innovation 
ut 200 000 kronor till framtidens 
innovationer. Anställda och stu-
denter inom alla discipliner vid 
Lunds universitet är välkomna att 
söka, senast den 13 december 
2017. Info: innovation.lu.se/fram-
tidensinnovationer

Startskott för nytt stort samarbete med Japan
värd för seminariet. Temat var storskaliga 
forskningsanläggningar och hur dessa kan 
bidra till forskning och samhället i stort. 
Forskare inom ”åldrande”, ”materialveten-
skap” samt ”hållbarhet” samlades i work-
shops. 

Samarbetsprojektet går under namnet 
 MIRAI. Läs mer på www.mirai.nu

 



LUM NR 6 | 2017     39

SEPSIS-PRIS. Adam Lin-
der, forskare i infektions-
medicin och överläkare 
på Skånes universitets-
sjukhus, tilldelas ”Glo-
bal Sepsis Award 2017” 
i kategorin för individu-
ella nomineringar. Han får 
priset av Global Sepsis Al-
liance för sina insatser för 

att öka medvetensheten om sepsis (blodför-
giftning) och för att han satt ljus på ”Världs-
dagen för sepsis” i Sverige.  

NEURO-PRIS. Bengt Falcks pris i neuroveten-
skap går i år till professor Germund Hesslow 
som studerar inlärning och betingning. Han 
får priset med motiveringen ”för årtionden av 
oförtröttligt jagande, debatterande och disse-
kerande av det neurala engrammet för klassisk 
betingning”. 

INNOVATIONSANSLAG. Ett ännu inte bo-
lagiserat projekt vid Centrum för livsmedels-
forskning får fem miljoner kronor för arbetet 
med tarmvänliga livsmedel som förebygger 
diabetes och fetma. Pengarna kommer från 
innovationsprogrammet Swelife som delar ut 
29 miljoner kronor till åtta unga life science-
bolag.

STROKE-PRIS. Sparbanksstiftelsen Färs & 
Frosta donerade 2016 cirka 16 miljoner kro-
nor till strokeforskning vid Lunds universitet 
över en sexårsperiod. Medel som bland annat 
går till ett forskningspris. Årets mottagare är 
Björn Hansen vid Neurologi som studerar en 
grupp strokedrabbade där många har mycket 
dålig prognos.

STORSLAM. Håkan Johansson, professor 
i socialt arbete, får drygt 35 miljoner kronor 
för att leda ett projekt som handlar om eliter 
inom civilsamhället. Pengarna delas ut av Riks-
bankens jubileumsfond.

NYTTIGGÖRANDE-
PRIS. Stiftelsen för Stra-
tegisk Forskning delar 
för första gången ut ett 
pris för nyttiggörande av 
forskning. En av pristagar-
na är Malin Lindstedt, 
professor i immuntekno-
logi vid LTH. Lindstedt står 
bakom sju patent och har 

genom sin forskning utvecklat en rad tester 
under namnet GARD, bland annat ”GARDpo-
tency” som används för att förutspå hur starkt 
allergiframkallande en kemikalie är.

hänt.

LU:s byggnader 
vackrast i Lund
Lunds universitet tog hem storslam i Syd-
svenskans läsartävling om Lunds vackraste 
hus. Tre av de fyra topplaceringarna gick 
till universitetsbyggnader, och Domkyr-
kan på plats tre är ju nästan också lite uni-
versitetets – det är ju där alla nya dokto-
rer promoveras. Överst på listan hamnade 
Universitetsbiblioteket, som sannolikt är 
universitetets mest instagrammade bygg-
nad och som nya studenter ständigt refere-
rar till som "Harry Potterskt". 

Helgen 14–15 oktober framfördes fem full-
satta föreställningar av Supershowen på 
Lunds stadsteater. Supershowen har tagits 
fram inom LU:s 350-årsjubileum och är en 
sammanslagning och omarbetning av de 
tre naturvetenskapliga showerna Biologi-
showen, Fysik- och lasershowen och Kemi-
showen. 

Showen höll ett högt tempo där spek-
takulära experiment varvades med musik 
och dans, och det hela avslutades med en 
sprakande lasershow. foto: kennet ruona

Populär Supershow 
fyllde Stadsteatern
fem gånger om

Konstnä-
ren Char-
lotte Gyllen-
hammar 
med skulp-
turen och 
förlagan till 
den – Ekeby-
meteoriten. 
foto: petra 
francke

En stor skara intresserade slöt upp när 
jubileumsskulpturen "Meteorit" av 
Charlotte Gyllenhammar avtäcktes på 
universitetsplatsen. Den är inspirerad av 
en meteorit som slog ner i skånska Eke-
by 1939 och som finns på Geologiska in-
stitutionen i Lund. Konstnären förestäl-
ler sig att den på sin färd genom rymden 
for emot lejonets tecken vilket gjorde 
ett avtryck i meteoriten. Skulpturen är 
gjord helt i brons, svartpatinerad på utsi-
dan och polerad i avtrycket efter lejonet. 
Den är en gåva till Lunds universitet från 
Pia Althin som tillsammans med poeten 
och akademiledamoten Jesper Sven-
bro avtäckte skulpturen. 

Meteorit inspirerade 
till jubileumsskulptur

Vackrast i Lund: Första plats UB, fjärde 
plats Gamla Kirurgen och andra plats 
Universitets huset. 

 Adam Linder.

Malin Lindstedt.
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Hallå Emil Rofors...
... doktorand i kärnfysik som represen-
terar Lund i finalen av Forskar Grand 
Prix som arrangeras av Vetenskap & 
Allmänhet i Stockholm 28 november.

Varför ska man tävla i science slam?
– För att bli bättre på att enkelt förklara 
det man håller på med som forskare.

Vad är det du vill förklara?
– Vad den stora forskningsanläggningen 
ESS som byggs i Lund handlar om. Med 
ESS får vi världens starkaste neutronan-
läggning.

ESS står för European Spallation 
Source och ska vara klar om ett år…
– Ja, men många förstår inte vad spalla-
tion är, så jag kallar ESS för ”Europeiska 
slå-bort-neutroner-från-metall-källan.”

Nu hänger jag inte riktigt med…
– På ESS ska vi slå bort neutroner ur me-
tall, få dem att flyga och låta dem göra 
sin magi genom att skjuta dem igenom 
olika material. De frigjorda neutronerna 
kan användas för att på detaljnivå ut-
forska exempelvis exakt hur en medi-

cin fäster och påverkar protein från en 
cancer patient. Vi slår ut neutronerna 
ur metallen ungefär som när man skju-
ter den första kulan i biljard, mot triang-
eln av färgade kulor. Som biljardkulorna 
knockas iväg flyger neutronerna ut från 
metallen åt alla håll. 
– Man kan undersöka en massa material, 
förutom mediciner också t.ex. en mobil-
telefon eller en gammal lerkruka… Med 
hjälp av de enorma mängder data som 
vi mäter upp när neutronerna far runt så 
kan vi få en extremt detaljerad bild av vad 
som händer inne i materialet.

Varför blev du intresserad av att 
förklara din forskning på ett enkelt 
sätt?
– För att jag själv har så svårt att förstå 
saker när jag bara förväntas sitta som 
mottagare och lyssna på långa föredrag, 
t.ex. på konferenser. Jag lär mig mycket 

mer om jag får laborera själv, testa data 
på skärmen, fråga och förklara, resonera 
fram och tillbaka.

Hur har du lärt dig att bli så bra på 
att förklara?
– Mycket tack vare att jag jobbar på po-
pulärvetenskapliga besökscentret Vatten-
hallen, dit det kommer många skolbarn. 
De har gjort mig uppmärksam på exakt 
vad som kan vara särskilt svårt att förstå. 

Förstår din familj vad du sysslar 
med?
– Det gjorde de nog inte i början, men ef-
ter olika tävlingar – jag vann science slam 
i Almedalen i somras – så har de börjat 
begripa lite bättre tror jag!

Lycka till i finalen!
– Tack!

TEXT & FOTO: BRITTA COLLBERG


