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Ta tåget – chefer ska få ner flygande
LUM genom femtio år!

Räddningen
HANDLEDARE FRITOG DOKTORAND FRÅN IS
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Återinvigt museum
blickar framåt
Första helgen i december öppnade
Historiska museet vid Lunds universitet efter närmare ett års renovering
och ombyggnad.
– Det känns underbart att äntligen kunna välkomna nya och gamla besökare till museet. Vi
hoppas att de ska göra nya upptäckter i det
gamla och få nya ingångar i våra samlingar,
samtidigt som det ska bli lättare både att hitta hit och att hitta inne i museet, säger Sofia
Cinthio, biträdande chef för Historiska museet.
Den nya utställningen”Hästfolk” visar det
berömda Sösdalafyndet – Europas främsta
fynd av ryttarutrustning i förgyllt silver och
brons från järnålderns folkvandringstid. Besökaren får också möta läkaren, samlaren, vetenskapsmannen och universitetsrektorn Kilian Stobaeus redan i den nya entrén, där det
också visas en exposé i bilder över museets
egen historia.
UNDER ÅRET SOM gått har museet fått en helt

t

ny välkomstvåning med hjälp av finansiering
från Sparbanken Skåne. Man har också byggt
en ny entré i glas, som tydligare signalerar vad
som döljer sig i det gamla biskopshuset som
stod färdigt på 1840-talet – men dit någon biskop aldrig flyttade in. Universitetet och kyrkan gjorde en rockad, och in på Kraftstorg
flyttade istället Zoologiska museet samt institutionerna för fysik och kemi.
Sedan dröjde det till 1918 – bara ett par
månader innan första världskriget skulle sluta
– innan de samlingar som utgjorde Historiska
museet fick flytta in i huset. De hela försenades
av blockader och strejker, och måndagen e fter
invigningen förbjöds alla sammankomster på
grund av smittorisken för spanska sjukan.
Historiska museet har fått
en tydlig entré i glas.
foto: kennet ruona
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Historiska museet fick en dundrande nyinvigning när Wendes salutbatteri sköt dubbel svensk lösen. Besökare kan nu glädjas åt en ny reception
och pedagogisk verkstad samt en del nya och andra uppfräschade utställningar. foto kanonskott: kennet ruona. övriga foton: jenny loftrup

Vägen till årets nyöppning av museet
var inte helt rak, den heller. Planen var att
öppna museet i slutet på september, exakt
hundra år efter inflyttningen på Kraftstorg.
Men som vid många andra byggprojekt tillstötte komplikationer och förseningar och
de senaste veckorna har det arbetats många
sena kvällar. Ett par timmar före invigningen
stod äntligen allt klart.
– Vi är trötta men lyckliga – och lättade
efter den här hektiska perioden, och framför
allt väldigt glada för att ha fått ett så fint bemötande från vår publik, säger Sofia Cinthio.
– Det har varit väldigt roligt att se så
många nyfikna barn bekanta sig med vår nyöppnade pedagogiska verkstad. Efter trettonhelgen kommer vi att sätta igång med
barnaktiviteterna, säger Sofia Cinthio.
UNDER INVIGNINGEN hölls det tal av His-

toriska museets styrelseordförande Stig
Persson, rektor Torbjörn von Schantz, Harald Meller som är museichef på Archäologisches Landesmuseum i Halle, som fick
sina nuvarande lokaler blott tio dagar efter
Historiska museet i Lund. Odeums musiker
spelade ett utdrag ur Gustav Holsts ”Planeterna” som uruppfördes samma september-

helg som museet flyttade in på Kraftstorg.
Lena Liepe, professor i bild- och konstvetenskap och väl förtrogen med träskulpturerna på museets våningsplan för medeltida
kyrklig konst, höll även hon ett bejublat tal.
Innan trumpetfanfarer och fyra kanonskott saluterade återinvigningen, talade
även museichef Per Karsten.
– När man firar hundra år är det viktigt
att fastslå att detta inte är ett avslut – det
är ju nu vår resa börjar! Om jag tittar i kristallkulan de närmaste åren ser jag stora utmaningar, men också enorma möjligheter.
Vi har elva miljoner föremål, men bara en

bråkdel kan visas här. Det är elva miljoner
berättelser. De behöver plats! Jag skulle vilja
föreslå att vi arbetar för att bygga ett annex
– ett Arkeologins hus som sätter utgrävningar och tvärvetenskap i fokus med de allra
mest spännande upptäckterna från istid till
nutid. Var då, kanske ni undrar? Varför inte
precis här utanför på den mörka ogästvänliga parkeringsplatsen, idag knappast Lundagårds vackraste eller mest skyddsvärda yta.
En byggnad här hade öppnat upp museet
mot Tegnérplatsen, AF och inte minst mot
Kulturen, avslutade Per Karsten sitt tal.
EVELINA LINDÉN

HISTORISKA MUSEET
• Historiska museet vid Lunds universitet är södra Sveriges största museum
för arkeologiska fynd – bland annat
Uppåkra, samt mynt och kyrklig
konst. Det forskningsbaserade museet är en del av Lunds universitets
publika verksamheter och har anor
från 1700-talet.
• Renoveringen, tillbygget och omgestaltningen av den medeltida kyrk-

liga konsten har kunnat göras tack
vare bidrag från Sparbanken Skåne,
Thora Ohlssons stiftelse, Sodalitum
Majus Lundense, Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund
och Stiftelsen Gunnar Svenssons
humanistiska fond.
• Öppettider är utökade till tisdagar–
söndagar kl 12–17. På torsdagar är
det öppet till kl 20.

				
4 												

LUM NR 6 | 2018
LUM NR 6 | 2018

REDAKTION
Jenny Loftrup
redaktör
046-222 95 90
jenny.loftrup@kommunikation.lu.se

LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN

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 6 nummer per år.

Maria Lindh
bitr. redaktör, ansvarig utgivare
046-222 95 24,
maria.lindh@kommunikation.lu.se
Jessica Bloem
journalist
072-203 15 12
jessica.bloem@kommunikation.lu.se
Lena Björk Blixt
journalist naturvetenskap
046-222 97 23
lena.bjork_blixt@science.lu.se
Petra Francke
journalist och layout
046-222 03 16,
petra.francke@kommunikation.lu.se
Åsa Hansdotter
journalist medicin
046–222 18 87
asa.hansdotter@med.lu.se
Gisela Lindberg
journalist humaniora och teologi
046-222 72 33
gisela.lindberg@kansliht.lu.se
Kristina Lindgärde
journalist LTH, samhällsvetenskap
046-222 07 69,
kristina.lindgarde@kansli.lth.se

Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117,
22100 Lund Internpost: Hs 31
E-post: lum@lu.se
LUM på nätet: www.lu.se/lum
Annonser: tomat annonsbyrå, w ww.tomat.se
tel 046-13 74 00, e-post info@tomat.se
Prenumerationer: Anställda vid LU får LUM
gratis. För prenumeration kontakta Eva.Andersson@kommunikation.lu.se, tel 046-222 70 10.
Adressändring: Anställda anmäler ändringar
till katalogansvariga vid institutionen (motsv).
Övriga skickar ändringsuppgifter till LUM,
gamla adressrutan bifogas.
Tryck: Stibo Graphic
Nästa LUM: Manusstopp: 23 januari.
Utkommer 14 februari.
ISSN: 1653-2295
Omslag: Firas Jumaah och hans före detta
handledare Charlotta Turner. Foto: Kennet
Ruona

LUM NR 6 | 2018

smakprov.
6 Chefer ska minska anställdas flygande
Chefer måste tänka in miljöhänsyn innan de godkänner sina anställdas
resor. Det är kontentan av förslaget till ny resepolicy vid universitetet, som vill
uppmuntra tågresor eller resfria möten framför resor med flyg.

12 LU fritog doktorand från IS
Under flera år har huvudpersonerna hållit tyst om den dramatiska
historien när Lunds universitet skickade en beväpnad säkerhetsstyrka in i IS
krigszon för att frita en doktorand och hans familj. Men nu berättar de.

19 Nytt djurhus planeras på Brunnshög
LU ska flytta en del av sin verksamhet till Science Village vid MAX IV
och ESS. Bland annat planeras en ny anläggning för djurförsöksverksamhet.
Det nuvarande djurhuset är inte längre optimalt för avel och man vill kunna erbjuda internationella forskare en säkrare forskningsmiljö

34 Tema: Artificiell intelligens
Artificiell intelligens, AI, har blivit en allt mer integrerad del av våra liv
och utvecklingen är bara i sin linda. LUM har diskuterat möjligheter och risker
med den nya tekniken med AI-forskare inom olika ämnesområden.

32 LUM fyller femtio år!
I höst är det femtio år sedan det första numret av LUM kom ut. 700
nummer senare ser LUM-redaktionen tillbaka på åren som gått och blickar
även in i framtiden.
5
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Reser man inom Sverige ska man ta tåget om man inte vinner mer än två timmar i vardera riktning genom att flyga. foto: jan-erik kaiser /mostphotos

Förslag till ny resepolicy:

Chefer ska rekommendera
tågresor framför flyg
RESOR. Lunds universitet hamnar
på plats 11 av 29, när det handlar
om flest flygresor per medarbetare
bland svenska lärosäten. I den
nya resepolicyn som nu förbereds
för beslut trycks det på att chefer
måste överväga ett resfritt möte
eller en tågresa innan de godkänner en anställds flygresa.

Klimatavtrycket av LU:s flygresor har minskat något den sista treårsperioden visar Naturvårdsverkets data över lärosätens utsläpp
från resor (se faktaruta).
Den nu föreslagna resepolicyn har varit
ute på remiss i verksamheten, och remiss
svaren var förväntat spretiga. Vissa verksamheter ville införa flygförbud till Stockholm och tågresor som standard även i
nordvästra Europa. Andra verksamheter ser
inte hur de skulle kunna sköta sitt jobb med
färre flygresor. Nu ska resepolicyn behand6

Lennart Olsson
och Mats Alvesson
är två av forskarna som stod bakom uppropet i DN.
Linda Petersson har
skrivit utkastet LU:s
nya resepolicy.

las i rektors ledningsråd och universitetsstyrelsen i december/januari och om den inte
stöter på patrull – godkännas.
– Den nya resepolicyn – om den blir beslutad – är tydligare med att chefer måste
tänka in miljöhänsyn innan de godkänner
sina anställdas resor, säger utredaren Linda Petersson som skrivit utkastet till resepolicyn.
Chefer förväntas också agera goda föredömen när det gäller sina egna resor. Sam-

tidigt pekar inte den nya resepolicyn med
hela handen, miljöhänsyn ska tas – men resorna ska också vara kostnadseffektiva. När
det gäller tågresor ner i Europa är det svårt
att både äta kakan och ha den kvar. Traktamenten och övernattningar gör ofta tåg
dyrare än flyg och i den nya resepolicyn ges
inte klara besked för vad som väger tyngst.
Men däremot innehåller resepolicyn en tidsgräns för hur mycket tid man måste tjäna,
dörr till dörr, för att få välja flyg.
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– Reser man inom Sverige så ska man åka
tåg om inte tidsvinsten med flyg blir mer
än två timmar vardera på utresan och hem
resan, säger Linda Petersson.
Det gör att resorna till Stockholm hamnar i en gråzon och att Lunds universitet är
mindre strängt än Malmö stad som anger
tre intjänade timmar som tidsgräns. Lunds
kommun, Länsstyrelsen Skåne och Region
Skåne anger ingen tidsgräns men skriver i
sina respektive resepolicyer att för resor till
Stockholm gäller i normalfallet tåg och inte
flyg, även om det blir dyrare (t.ex. egen kupé
om nattåget väljs) och tar längre tid.
LENNART OLSSON, professor i geografi,

skrev nyligen tillsammans med 18 forskare
ett upprop på DN Debatt, där svenska lärosäten uppmanas leva som de lär och halvera sina utsläpp av växthusgaser, bland annat genom att minska resandet. Han har två
konkreta förslag.
– Investeringar behövs i ett centralt och
välfungerande videokonferenssystem, något som togs upp i universitetets utredning
”Resfria möten” som kom tidigare i år, säger Lennart Olsson och tillägger att LU:s
upphandlade resebyrå kunde instrueras till
att som standard plocka fram tågresor till
Stockholm.
Även LU:s ledning ser det som en prioriterad fråga att förenkla för dem som vill ersätta resande med videokonferenser.
Både Lennart Olsson och Mats Alvesson, som också stod bakom uppropet i DN
som nu 700 forskare har skrivit under, menar att Lunds universitet har goda intentioner och satsar på rätt saker i sin övergripande miljöhandlingsplan – där mindre
flygande är ett mål. Men att det går alldeles för långsamt.
– Något vi kan göra när det gäller flyg
resor är till exempel att införa en intern flygskatt, som Göteborgs universitet och Kristianstad högskola. I Kristianstad kostar varje
ton koldioxid som släpps ut 100 kronor,
pengar som går till hållbarhetsprojekt.
GLASKLART ÄR OCKSÅ att lagen om offent-

lig upphandling ska följas – om man så hittar världens billigaste tågresa någon annanstans än hos den upphandlade byrån så får
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man inte köpa den. För att öka viljan att
ta tåget är anvisningen att om tågresan tar
mer än en timme så rekommenderas man
få åka första klass, men även här krävs chefens godkännande.
– Reser man med nattåg, inom eller
utom Sverige, så föreslås rätt till egen kupé.
Kostnaden för nattåg skall jämföras med en
extra hotellnatt och den tidsbesparing som
beräknas uppstå, säger Linda Petersson.
UNIVERSITETETS upphandlade

resebyrå
Egencia kritiseras av miljövänliga forskare
som vill åka tåg i Europa för att boka dyra
och krångliga resor (se intervju bredvid).
Upphandlaren Evelina Kelvgård, som ansvarar för avtalet med Egencia, menar att
det finns en pågående dialog dem emellan,
där samarbetet utvärderas löpande och reklamationer är viktig input för förbättringar. Men främst handlar det om ett större
branschproblem.
– Det finns ingen gemensam bokningsstandard för internationella tågresor vilket
gör det svårare att boka tåg än flyg, säger
Evelina Kelvgård och tillägger att Expedia
Group som Egencia tillhör, köpt upp ett bolag just för att satsa mer på tåg och kunna
sammanföra flera europeiska system och på
så sätt underlätta vid internationella tågbokningar.
MEN UPPHANDLINGSCHEFEN PÅ LU Jea-

nette Jakobsson menar att Egencia ligger
i framkant när det gäller hållbarhetsarbete
bland de få stora bolag som har kapacitet att
serva Lunds universitets resebehov.
– Vi förstår kritiken och instämmer i att
möjligheten att boka tåg är eftersatt jämfört med flyget. Våra möjligheter att boka
utländskt tåg är för närvarande samma
som för övriga affärsresebyråer då vi jobbar
i samma externa bokningssystem, där vi inte
når alla typer av lokala biljetter och kampanjer, säger Kristina Zdrilic Siljedahl, kundansvarig på Egencia.
Egencia har nyligen arrangerat ett utbildningsevent i Malmö med temat ”Hållbart resande”. Där presenterades olika lösningar för bland andra Lunds universitet
avseende hur man kan programmera bokningssystemet till att styra mot ett mer håll-

SVENSKA LÄROSÄTENS
UTSLÄPP FRÅN RESOR
2011–2017
Naturvårdsverket har samlat in
data från högre lärosäten i Sverige,
räknat i koldioxidkilon från allt
resande – flyg, bil, buss, tåg – per
anställd och år under perioden
2011 till 2017. Buss och tåg generar
minimalt med växthusgaser,
bilresande står för ett par procent.
Resten står flygresorna för.
2017 låg Luleå tekniska universitet, Stockholms konstnärliga
högskola, Karolinska institutet och
KTH i topp när det gäller utsläpp
från flygresor av 29 lärosäten.
Lunds universitet hamnar på
elfte plats, mellan Uppsala universitets på åttonde plats och
Göteborgs universitet på trettonde plats. LU har sänkt utsläppen från sina flygresor något de
senaste åren.
Blekinge Tekniska Högskola,
Kristianstad högskola, Konstfack
och även KTH – trots hög placering – är exempel på lärosäten
som kraftigt sänkt sina utsläpp
under mätperioden. Mälardalens
högskola har inte rapporterat in
data 2017, men låg på en femteplats 2016.
Källa: Peter Arnfalk,
Lunds universitet, som har arbetat
med Naturvårdsverkets rapporter

bart resande. Det kan handla om att styra från flyg till tåg, eller förlänga tågresan
till Stockholm med en tunnelbanebiljett i
en och samma biljett. Egencia kan också
tillhandahålla miljörapporter med CO2-utsläpp per avdelning – och på övergripande
LU-nivå – något som idag redan används av
universitetet.
JENNY LOFTRUP
FOTNOT: Att tågtrafiken i Europa behöver

förenklas håller även EU-parlamentet med
om, som nyligen tog ett beslut om att driva frågan.
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själv utan du måste betala en extra administrationsavgift för att få hjälp. Det tar
också tid. Sist när jag bokade en tågresa
till Skottland dröjde det en vecka innan
jag fick svar, och ytterligare någon vecka
innan biljetterna kom med posten. Jag bokar alltid mina resor en månad i förväg.
– Och resebyrån kan inte ens boka tågresor i vissa länder! Ska man på konferens eller möte i Storbritannien till exempel, bokar de bara resan fram till London.
Resten får man fixa själv.

Miljöforskaren Alexandra Nikoleris lever som hon lär fullt ut och flyger aldrig.

– Att åka tåg
till möten är perfekt!
RESOR. Kan man jobba som forskare
med fokus på internationella frågor,
men ändå inte flyga? Alexandra
Nikoleris visar att det visst går. Allt
fler, speciellt yngre forskare, vill
också ”leva som man lär”. På hennes avdelning har hon blivit lite av
en ”tågmentor” i brist på fungerande bokningssystem.

Är det svårt att boka internationella
tågresor?
– Det borde inte behöva vara så svårt. Privat åker jag mycket tåg och är van vid det,
men från vår resebyrå får man ofta förslag
som inte är realistiska. Det kan vara många
fler byten, ibland mitt i natten, och också
8

mycket dyrare resor. Många gånger har jag
fått berätta för dem vilka anslutningar som
är bäst att ta för att resan ska bli så smidig
som möjligt. Det är också viktigt att kolla
om resan blir billigare med Interrailkort, för
så är det ofta om man inte ska till Tyskland.
Vad skulle behöva bli bättre?
– Först och främst att vi får en kultur där
tågresor ner i Europa accepteras i stället för
flygresor. Om fler ska kunna ta tåget måste
synen på resandet förändras. Det tar ju faktiskt längre tid med tåg och därför vi kan
inte resa lika mycket. De korta mötena tar
jag i stället på distans via datorn.
– Sen är det ju bokningssystemet… Dels
kan du inte boka internationella tågresor

Men varför tar du ändå tåget?
– Jag hade egentligen slutat flyga redan
innan jag började på universitetet 2011,
för att minska mitt klimatavtryck. Som ny
doktorand kände jag mig ändå tvungen
att flyga – en gång till ett möte i Finland
och en annan gång till Kina för en konferens. Jag visste inte om jag skulle våga
säga ifrån och inte flyga. När jag väl lyfte frågan med min handledare visade det
sig att det inte var några problem. Nu har
vi börjat prata på vår avdelning om att
vi kanske skulle ha en egen resepolicy,
till exempel en tidsgräns så att alla resor
som tar mindre än sex timmar alltid görs
med tåg.
– Det är ju också så praktiskt att åka
tåg! Du får ostörd tid att förbereda dig
inför en workshop, en presentation eller
liknande. Och på väg hem kan du sammanfatta och gå igenom mötet eller konferensen. Vi är ofta flera som åker tåg i
mina projekt och det blir väldigt effektiv
mötestid.
TEXT: NINA NORDH
FOTO: JENNY LOFTRUP

FOTNOT: Se kommentarer från resebyrån

på föregående sida.

ALEXANDRA NIKOLERIS
JOBBAR SOM: postdoc vid Miljöoch energisystem och BECC, samt
koordinator för samverkans-
initiativet Narrating Climate Futures
GÖR ALDRIG: flyger!
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Studentkonsulter flyttar närmare
näringslivet i Helsingborg
SAMVERKAN. ”Behöver du en ae-

rosolfysiker? Inga problem, det
ordnar vi!”.
Med åttio studentkonsulter från
ett fyrtiotal olika utbildningar kan
Lunicore hitta kompetenser inom
allt. Så gott som. På det nybyggda
kontoret i Helsingborg möts studenter och företagare över en kopp
ekologiskt kaffe.
– Vi har haft ett team med en läkare, en
ekonom och en kommunikatör, som arbetade tillsammans med ett läkemedelsföretag inför lanseringen på den internationella
marknaden. Det är ett tydligt exempel på
hur vi jobbar. Och när ett företag behövde
hjälp att utveckla astmamediciner tog det
inte lång tid att anlita en student i aerosolfysik, säger Mikaela Arnekull, regionchef för
Lunicore i Helsingborg.
Helsingborgskontoret ligger precis intill
det livliga caféet på Mindpark, i anslutning
till Campus Helsingborg. Nästan dagligen
hålls det en öppen föreläsning vid den sittvänliga trappan på den publika ytan som
kallas för ”Think Open Space”.
FLYTTEN TILL DET NYA KONTORET görs i

samband med att Lunicore växlar upp sin
verksamhet i nordvästra Skåne. Under 2017
omsatte Lunicore i Helsingborg drygt 1 miljon kronor.
– Det är siffor vi är otroligt nöjda med.
Men nu är vi redo för nästa steg. Mindpark
är precis rätt plats att vara på – här finns
möjligheter till nätverkande mellan studenter och nytänkande företagare, säger Sofie
Bergdahl, VD på Lunicore.
På Helsingborgskontoret är det nya teamet redan på plats och fem studenter arbetar i rollerna som regionchef, försäljningsoch konsultansvariga. Just nu är deras arbete
fokuserat på att få in nya projekt för att kunna anställa ännu fler studentkonsulter.
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Lunicore gör
en satsning på
fler medarbetare i Helsingborg och det
nya teamet
är redan på
plats i kontorslandskapet
på Mindpark.
Från vänster
ses Rasmus
Persson, Mikaela Arnekull,
Markus Karlsson och Linnéa
Ivarsson. foto:
kennet ruona

– I början trodde jag att det skulle innebära väldigt mycket arbete att vara anställd
på Lunicore. Men jobbet har lärt mig att vara
mer strukturerad och planerad i både arbetet och studierna, säger Mikaela Arnekull.
Hon arbetar själv som regionchef i Helsingborg parallellt med studierna i stats
vetenskap i Lund. Kollegan Rasmus Persson
är student i service management vid Campus Helsingborg och jobbar som försäljningsansvarig med utgångspunkt från Lunicores kontor i både Helsingborg och Lund.
De är överens om att Lunicore är en tillgång
för företag och organisationer i regionen.
– Kompetensbristen är stor idag och
många söker kompetens inom IT och andra områden. Vi jobbar till exempel med
dataanalys – det kan handla om att vi tittar närmare på kunddata för att skapa personifierad kommunikation och riktad marknadsföring. Ofta ingår det i ett projekt att
titta på kundernas resa och hur de rör sig
mellan olika kanaler, som kundtjänst och
webbplats, säger Rasmus Persson.
Att anställa studentkonsulter kan vara
ett sätt för företagen att testa en potenti-

ell medarbetare, menar han. Studentkonsulterna är nämligen ofta i senare delen av sin
utbildning, redo att ta steget ut i arbetslivet.
– Lunicore kan också bidra med att nya
tankar och idéer kommer in och sätter fart
på verksamheten. Och vi måste följa med i
utvecklingen, alla företag snackar om digitalisering, säger Mikaela Arnekull.
EVA NELSSON

LUNICORE
• Grundades 2002 i Lund av två
studenter, som ville göra det enkelt
för studenter att komma i kontakt
med företag.
• Lunicore har huvudkontor i Lund
och regionkontor i Helsingborg.
• Bolaget har omkring 80 med
arbetare, varav cirka 15 studerar
vid Campus Helsingborg.
• Lunicore ägs till 90 procent av
Lunds universitet.
• 2017 genomförde Lunicore
sammanlagt cirka 11.000 projekttimmar.
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aktuellt.
Förslag om flytt till Science Village:

Forskare flyttar, studenter blir kvar
VERKSAMHETSFLYTT. Kring 500 per-

soner, främst fysiker och kemister,
föreslås flytta till Science Village på
Brunnshög. Det handlar om forskare och inte studenter och det blir
inte heller någon verksamhet som
berör life science, förutom CMU vid
Medicinska fakulteten.
Sven Lidin och hans arbetsgrupp målar med
breda penseldrag i den rapport som universitetsstyrelsen precis fått på sitt bord. Under
ett halvår har gruppen arbetat med intervjuer och möten med prefekter, avdelningsansvariga, gruppledare, studentkårer, universitetsledning och även med andra universitet
och forskningsfinansiärer med intresse av
den verksamhet som planeras att bedrivas i
Science Village. Totalt blev det drygt 30 möten med över 250 personer.
Arbetsgruppen hade till en början fyra alternativ att jobba med – från att inte flytta
någonting alls till att flytta mycket stora delar.
Förslaget landade någonstans mitt emellan.
– Verksamhet som flyttas måste ha en
möjlighet att frodas och växa och det gör
den inte om man är för få. Flyttar man däremot för mycket kan det bli väldigt dyrt,
motiverar Sven Lidin.
DET FANNS ETT PAR KNÄCKFRÅGOR att ta

ställning till: Studenter eller inte, och vad
händer med verksamhet som inte flyttas?
– Att dela och splittra studentkollektivet
är kanske inte så bra. Vi har tittat på exempelvis Lund och Helsingborg och ser att det
är svårt att hålla ihop studenterna.
Samtidigt finns fördelar med att hålla
ihop utbildningen med forskningen, så doktorander och masterstudenter föreslås flytta
med sina ämnes- och forskningsområden.
Att dela på institutioner, v erksamheter
och kanske väl fungerande samarbeten
måste också göras med stor försiktighet.
10

Science Village
ska ligga mellan
MAX IV (i nedre
vänstra hörnet)
och ESS (i övre högra hörnet). Hit
föreslås en stor
del av den naturvetenskapliga och
tekniska forskningen vid LU
flyttas.
ill: fojab a rkitekter

– Det är viktigt att det man bygger upp
är mer värdefullt än det man söndrar, säger
Sven Lidin och menar att man inte vill utarma verksamheter längs Kunskapsstråket.
MEN SEN FINNS DET OCKSÅ en del förut-

sättningar som ändrats under årens lopp när
det gäller etableringar. Kemicentrum är ett
sådant exempel.
– Det byggdes på landet och nu är det
nästan mitt i stan och fler bostäder är planerade där.
Han nämner också explosionen på Fysicum härom veckan och menar att experimentella verksamheter passar bättre på
Brunnshög än i stan.
– Det är inte farligt, men det är förenligt
med vissa risker i arbetsmiljön som måste tas
om hand därefter, säger Sven Lidin och exemplifierar med att man inte bygger skolor
och förskolor i industriområden.
Den verksamhet som nu föreslås flytta
till Science Village på Brunnshög är följande:
• Synkrotronljusfysik (som nu finns i lokaler
på Sölvegatan)
• Lunds lasercentrum (på Professorsgatan)
• Nanometerkonsortiet (som vuxit ur sina
lokaler på Professorsgatan)
• Fysiska institutionen med undantag för

partikelfysik som har nära anknytning till
astronomi och teoretisk fysik
• Kemisk fysik (med nära anknytning till Lasercentrum) vid Kemiska institutionen, av
vilken cirka hälften flyttas.
• Lunarc (centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar vid LU)
• Linx (centrum som länkar LU med MAX
IV och ESS)
• CMU – (Medicinska fakultetens djurhus),
se reportage sidan 16.
En flytt av LDC har också diskuterats men
blir inte aktuell i första omgången.
Vid Medicinska fakulteten har den prekliniska delen visat intresse för att flytta, men
vill vänta lite.
Rapporten pekar på långa tidsperspektiv.
– Vi kan omöjligt svara på frågan hur vi
vill att LU:s närvaro på Brunnshög ska vara
om 50 år. Men vi kan gissa oss till hur vi vill
ha det om tio år, men behöver säkert ställa samma fråga igen om sex, sju år, säger
Sven Lidin som nu lämnar arbetet med Science Village och återgår till att vara dekanus
på Naturvetenskapliga fakulteten på heltid.
En ny arbetsgrupp utses efter årsskiftet.
MARIA LINDH
FOTNOT. Följ processen på lusciencevillage.

blogg.lu.se
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pel om materialhanteringen på Höganäs Keramik AB, och från sopor till resurs på RagnSells, Sveriges största återvinningsföretag.
– Men vi har också intervjuat små lokala
företagare som reparerar eller jobbar med
återbruk, säger Jessika Luth Richter.
Online-kursen finns på världens största
plattform för e-utbildning, Coursera, och är
den mest omfattande kursen där om cirkulär ekonomi.
Steven Curtis och Sofie
Sandin håller i Miljö
institutets
nya podd.

Miljöinstitutet lanserar
ny MOOC och podd
MILJÖUTBILDNING. Nittio filmer, sju

universitet och forskningsinstitut i
Europa, stora och små företag ingår
i den nya MOOC:en från Miljö
institutet. Den handlar om hållbar
materialhantering och är den mest
ambitiösa hittills. Samtidigt som
online-kursen lanserades presenterades en ny podd som vill inspirera
till att ta hand om våra saker och
leva mer hållbart.
– Det har varit ett hästjobb, men nu är vi
glada. Det är en väldigt bred MOOC med
både teori och många fallstudier, vilket ger
en bra överblick. Men man kan även bara
plocka de bitar man behöver, säger Peter
Arnfalk, lektor och samordnare av Internationella miljöinstitutets MOOC:ar.
DEN NYA MOOC:EN är den tredje i serien om

grön ekonomi och handlar om cirkulär och
hållbar materialhantering längs hela kedjan
– från gruva till fabrik, butik, konsument och
återvinning. Online-kursen bygger på ett
europeiskt samarbete och är EU-finansierad, där andra universitet, forskningsinstitut

Jessika Luth
Richter ansvarar för
den nya
MOOC:en.

och små och stora företag är intressenter.
– Det som är unikt med MOOC:en är
att den innehåller många olika perspektiv
samtidigt som den är så hands-on, säger
Jessika Luth Richter. Hon är doktorand på
Miljöinstitutet och har ansvarat för det omfångsrika innehållet i kursen, som skapats
med många olika intressenter.
PÅ MILJÖINSTITUTET har runt hälften av

forskarna varit inblandade i kursen på något
sätt. Nittio filmer har filmteamet spelat in
under resans gång, många av dem tillsammans med föreläsarna i Lund. Men de har
spelat in en rad fallstudier och har följt råvarorna från vaggan till graven – de har varit
djupt nere i grekiska gruvor där man bryter
bauxit och de har gjort fallstudier till exem-

SAMTIDIGT som den nya MOOCen firades
in lanserade Sofie Sandin och Steven Curtis,
båda doktorander i industriell miljöekonomi, Miljöinstitutets nya podcast. Sofie Sandin har radioerfarenhet från Radio AF och
senaste poddavsnittet utspelar sig på Repair
Café i Malmö där det både repareras saker
och diskuteras.
– En hållbar värld handlar i slutänden
delvis om att du och jag ändrar vår livsstil
och det vill podden inspirera till, säger Sofia Sandin.
Podden vänder sig till en bred publik och
är på engelska.
– Podden är en synergieffekt av forskning, utbildning och tredje uppgiften om
hur vi kan göra mer hållbara val, säger Steven Curtis.
TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

MOOC
MOOC står för Massive Open Online
Course, som är en avgiftsfri kurs för
studenter över hela världen.
Den nya MOOC:en hittas på
www.iiiee.lu.se/moocs och heter
Circular Economy: Sustainable
Material Management. Den är den
tredje MOOC:en från Internationella
Miljöinstitutet i serien Greening the
Economy.
Lunds universitet ger fler öppna
online-kurser: European Business
Law 1,2 och 3, Akademiskt skrivande
och Writing in English at University.

PODD
Podden heter Advancing Sustainable
Solutions och hittas på www.iiiee.
lu.se/podcast
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Under en unik räddningsaktion skickade Lunds universitet en beväpnad
säkerhetsstyrka in i IS krigszon för att frita en doktorand och hans familj. Under flera år var Firas Jumaah, hans handledare Charlotta Turner
och före detta säkerhetschefen Per Gustafson tysta om händelsen, men
nu berättar de.

Fritagningen

S

ommaren 2014 kände Charlotta
Turner inte till att hennes doktorand tillhörde yazidierna, eller att
det fanns en terrororganisation
som hette IS. Men plötsligt lämnade Firas Jumaah labbet på Kemicentrum och försvann
till Irak, dit hans fru och barnen åkt för att
delta i ett familjebröllop. Att något allvarligt
inträffat stod dock klart för Charlotta Turner eftersom Firas Jumaah hade mycket att
göra sin forskning.
– Jag följde nyheterna väldigt noga och
läste på om yazidierna och förstod hur utsatt folkgruppen var, säger Charlotta Turner,
professor i analytisk kemi.

Charlotta Turner
tog handledarskapet till en högre nivå och sände beväpnade
säkerhetsvakter för att frita sin dåvarande doktorand
Firas Jumaah –
förhoppningsvis
inget hon behöver göra för nuvarande doktoranden Mingzhe
Sun. foto: jenny
loftrup

I NYHETERNA presenterade sig IS för världen

genom sin första blixtoffensiv och sina fruktansvärda propagandavideor där människor
dödades genom halshuggning. Det som fått
Firas Jumaah att ta första flyget till Irak var
att hans hustru Rawia, då kemistudent vid
LU, och hans två barn, och även hans mamma och syskon plötsligt flydde undan IS,
som intagit grannbyn och dödade yazidiska män och tog kvinnor och barn som slavar.
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”Det som hände var helt oacceptabelt, jag
blev så arg över att IS skulle tränga sig in i
vår värld, utsätta min doktorand och hans
familj för detta och störa forskningen.”
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– Min fru var panikslagen, alla var chockade över hur IS betedde sig. Jag tog första
planet dit för att vara med dem, vilket liv
skulle jag ha om något hände dem och jag
inte var där? säger Firas Jumaah som tog sig
in i den nyblivna krigszonen och återförenades med familjen.
I LUND OROADE SIG Charlotta Turner, men

en dag skickade Firas Jumaah ett sms. Charlotta Turner ringde genast upp. På en glasklar linje beskrev han situationen: han och
familjen var gömda i en tom blekmedelsfabrik tillsammans med många andra yazidier.
De hade brist på mat och vatten och det var
45 grader varmt och luktade starkt av blekmedel. Utanför pågick beskjutning och IS
har omringat staden.
– Jag hade inget hopp då, jag var förtvivlad. Jag ville bara berätta för min handledare
vad som hände, jag hade inte en tanke på
att en professor skulle kunna göra något för
oss, säger Firas Jumaah.
Istället bad han henne att skriva ut honom ur doktorandutbildningen om han inte
var tillbaka inom en vecka. Det blev startskottet för Charlotta Turner.
– Det som hände var helt oacceptabelt,
jag blev så arg över att IS skulle tränga sig in
i vår värld, utsätta min doktorand och hans
familj för detta och störa forskningen, säger hon.

Firas Jumaah har kompisar som i efterhand trott att han var en hemlig agent. De kan
inte tro att en professor i Lund hade makt att hämta ut en vanlig doktorand. 
foto: jenny loftrup

t

TROTS SEMESTERTIDERNA fick hon genast
tag i sin närmsta chef och även dekanen på
Naturvetenskapliga fakulteten. De var villiga
att stötta henne i att försöka få hem sin kemidoktorand, trots att LU inte var skyldigt
att göra något – Firas Jumaahs resa till Irak
var privat.
– Det handlade bara om medmänsklighet. Mina chefer gav mig grönt ljus och sa

YAZIDIER
Yazidier är en etno-religiös grupp
med ursprung i Mellanöstern, d.v.s.
etniskt är de kurder och religiöst
hör de till yazidism som hör till
gruppen yazdanism, med utbredning i Irak, Iran, Turkiet, Syrien, Armenien och Georgien samt i nyare
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tid också i Europa, med tyngdpunkt
i Tyskland. Tillförlitliga uppgifter
om det totala antalet yazidier saknas. Uppskattningar varierar mellan
färre än 100 000 och 700 000.
Källa: Wikipedia
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”bara kör” och det gör mig väldigt stolt över
min arbetsplats, säger Charlotta Turner.
De beslut som behövde tas togs direkt.
Det visade sig också att Firas Jumaah behövde anställas eftersom han var stipendiedoktorand, och inte fått något stipendium utbetalt på över ett år då oroligheterna tilltog i
hemlandet. LU har ansvar för sina stipendiedoktorander och går in med finansiering om
stipendiet upphör av liknande anledningar.
Anställningen ordnade en kreativ administratör i rekordfart trots att Firas Jumaah inte
ens var på plats. Men det var först när Charlotta Turner fick kontakt med dåvarande säkerhetschefen Per Gustafson som en fritagning blev en realistisk möjlighet.
– Det var nästan som om han hade väntat på ett sånt här uppdrag. Per Gustafson
berättade att vi hade transport- och bevakningsföretag upphandlade som sträckte sig
över hela världen, säger Charlotta Turner.
UNDER ETT PAR ARBETSINTENSIVA DAGAR

ordnade Per Gustafson fram en seriös och
inte alltför dyr säkerhetsfirma som tog på
sig uppdraget.
– Det var en unik händelse. Vad jag vet,
har de andra universiteten och högskolorna
i Sverige inte heller varit med om något liknande, säger Per Gustafson.
Idag har familjen snart betalat tillbaka det utlägg som universitetet gjorde för
räddningsaktionen.
– Vi följde säkert inte varje regel till punkt
och pricka. Men Firas och hans familj riskerade att bli dödade och det var bråttom, säger Charlotta Turner.
Tack vare en rad snabba insatser så kunde två landcruisers med fyra storväxta, beväpnade säkerhetsvakter hämta ut Firas Jumaah, hans hustru och deras två små barn
från krigszonen samtidigt som IS dödade yazidier inte långt därifrån.
– Jag har aldrig känt mig så priviligierad,
så VIP. Samtidigt var det svårt och jag kände mig feg, för jag lämnade ju mamma och
syskon bakom mig, berättar Firas Jumaah.
Både Firas Jumaahs mamma och syskon
och hans frus familj klarade sig sedan undan
IS med livet i behåll, men deras hus blev totalförstörda och det tog flera år innan de
kunde arbeta och försörja sig igen.
14

Dåvarande säkerhetschefen
Per Gustafson
var den som ordnade fram säkerhetsfirman
som fritog Firas
Jumaah.
foto: robert olsson

”Det var en unik händelse. Vad jag vet, har de
andra universiteten och högskolorna i Sverige
inte heller varit med om något liknande.”
Iförda skottsäkra västar och hjälmar kördes Firas Jumaahs familj en sex timmar lång
omväg till flygplatsen i Erbil, där de sedan
flögs hem med anonyma flygbiljetter.
– Jag har kompisar som i efterhand trott
att jag är en hemlig agent, de kan inte tro
att en professor i Lund hade makt att hämta
ut en vanlig doktorand, säger Firas Jumaah.
NU HAR FIRAS JUMAAH fått permanent up-

pehållstillstånd och börjat arbeta på ett läkemedelsföretag i Malmö. Hans fru Rawya
Hussein har tagit sin master i kemi och söker jobb. Barnen är åtta och tio år gamla
och trivs med skolor och fotboll i Lund. Att
återvända till Irak är inte ett alternativ. Firas
Jumaah menar att IS ideologi fortfarande
lever och väntar på en chans att slå till igen.
– I Irak vågade jag aldrig berätta att jag
var yazidier, i Sverige är jag lika mycket värd
som alla andra. Jag känner mig stark, jag
tillhör samhället och gör mina plikter för
det, säger han och tillägger att regler som
är lika för alla är något som är jättebra med
Sverige.
På Kemicentrum innebar det bland annat
att kön till sofistikerade labbinstrument gällde, ingen fick gå före oavsett om de var stu-

denter, postdoktorer eller gästprofessorer.
– Lunds universitet var min viktigaste skola. Vi lärde oss så mycket mer än att forska,
vi förbereddes för att bli bra människor, säger Firas Jumaah och menar att hans handledare och chefer var rättvisa och tydliga.
VARJE MÅNAD hade till exempel forskar-

gruppen ett gruppdynamikmöte där små
konflikter skulle lösas innan de blev stora.
– Det är något väldigt härligt med forskning, den sträcker sig över världen och förenar. Man kan se forskningen som ett fredsprojekt, säger Charlotta Turner.
JENNY LOFTRUP

RADIODOKUMENTÄREN
Radiodokumentären ”Doktorandens flykt från IS” om fritagningen
av Firas Jumaah är gjord 2018 av
Hedvig Nilsson. Gå in på sverigesradio.se och sök till exempel på
Firas Jumaah eller gå via direktlänken https://sverigesradio.se/sida/
avsnitt/1179121?programid=3103
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listan.
Nu har den interna rapporten som redogör för
arbetet kring 350-årsjubileet kommit. Den visar att
jubileet på många sätt var en succé. Men naturligtvis finns det saker att förbättra inför 400-årsjubileet… eller andra stora projekt dessförinnan, menar
Carina Jensen, före detta jubileumskoordinator.

Fem lärdomar
från 350-årsjubileet
1

FÖRANKRINGEN var nödvändig och krävde runt 200 presentationer av jubileet under den femåriga planeringsfasen. Jubileet var ett bottom-up projekt och majoriteten av aktiviteterna arrangerades av fakulteter och institutioner,
vilket engagerade hundratals medarbetare på något sätt. Målet
var ”mer family feeling” och många nya kontakter knöts bland
annat under jubileumskursen och under arbetet med de tvär
vetenskapliga vetenskapsveckorna.

2

ÖPPNARE UNIVERSITET Ett av målen med jubileet var att
både en bred allmänhet, anställda och studenter skulle
känna sig välkomna och även känna stolthet över ”sitt”
universitet. Arrangemangen blev välbesökta och nådde grupper
som normalt inte kommer till universitetet. Det var en fin känsla
runt många aktiviteter – folk var glada och kände sig inkluderade. Jubileet gav universitet möjlighet att visa upp hela sin bredd
under gemensam flagg och var, enligt medieanalysen, även väl
synligt i press.
STORT PROJEKT – LITE PERSONAL Det finns inget strukturerat stöd för att genomföra annorlunda projekt av
större dignitet vid LU, vilket hade behövts. Men ett litet
kansli med stort nätverk och samarbete över hela universitetet
speglade precis det som det var – verksamhetens jubileum. Inställningen från start var att hålla administrationen liten.

3

4

STUDENTERNA var under jubileumsåret fantastiska och
producerade snabbt och spontant några arrangemang.
Men det var svårt att engagera dem i ett tidigt skede, då
många av dem inte var kvar fram till jubileumsfirandet startade.
Här behövde universitetet ge utrymme för en mer spontan process.
LEDNINGENS ROLL är central. Det är av stor vikt hur ledningspersoner i verksamheten på olika nivåer väljer att
medverka och stödja universitetsövergripande projekt.
En del verksamheter bidrog mer än andra, men i alla verksamheter fanns möjlighet att få hjälp av kollegor när konkreta frågor uppstod.

5

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: KENNET RUONA
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Carina Jensen var koordinator
för universitetets 350-årsjubileum.
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En ny anläggning för djurförsöksverksamhet planeras att
byggas på Brunnshög i nordöstra Lund. Det är ett strategiskt
beslut av Medicinska fakulteten – dels för att det nuvarande
djurhuset inte längre är optimalt för avel och dels för att
kunna erbjuda internationella forskare en säkrare forskningsmiljö. LUM har träffat tre av LU:s experter i försöksdjursfrågor.
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foto: charlotte carlberg bärg

Säkrare forskning
i nytt djurhus

Eva Ekblad är professor i histologi, talesperson i försöksdjursfrågor samt
ordförande i djurhusorganisationen
på Medicinska fakulteten. Anders Forslid
är chefsveterinär på
LU. Lars Dahlin är
professor och överläkare i handkirurgi samt ordförande
i nämnden för djurskyddsfrågor på LU.
foto: åsa hansdotter

D

jurhuset vid Medicinska fakulteten är snart tjugo år gammalt
och sedan det byggdes har det
hänt en hel del inom hanteringen av försöksdjur. Eftersom forskning
med genetiskt modifierade djur har ökat
dramatiskt de senaste tjugo åren, är aveln
nu att betrakta som en ingenjörskonst och
idag finns det upp mot 10.000 unika musstammar i världen. I nuvarande lokaler finns
det inte möjlighet att hålla avelsstammarna skilda från försöksdjur på ett smittsäkert
sätt, vilket innebär en hög infektionsrisk för
djuren. Musstammarna behöver skyddas
och det kan man bara göra genom att hålla dem strikt åtskilda från resterande djur,
men även från forskarna.
– I den planerade byggnationen, Comparative Medicine Unit (CMU), ska bara de
som sköter avelsdjuren få tillträde. CMU
kommer att bestå av två enheter – dels avelsenheten, dels försöksdjursenheten som
också har en sluss för importerade och potentiellt infekterade djur. Får man in smitta kan nämligen den forskning som pågår
inte valideras och djuren kan behöva avlivas
på grund av sjukdom, säger Anders Forslid,
chefsveterinär.

”Den nya byggnationen innebär inte fler försöksdjur.
Snarare tvärtom eftersom djurens hygienstatus blir
högre, vilket betyder mindre smittrisk och därmed
mindre risk för att djuren ska bli sjuka.”
kare som kommer till Sverige kan ta med sig
sina specifika djurstammar.
Det kan innebära viss påverkan för djuren
att flyttas, så genom att ha djurhuset nära
forskarna på MAX IV undviker man onödig
påfrestning för djuren, förklarar Lars Dahlin, ordförande i nämnden för djurskyddsfrågor vid LU.
Den nya byggnationen innebär inte fler
försöksdjur. Snarare tvärtom eftersom djurens hygienstatus blir högre, vilket betyder
mindre smittrisk och därmed mindre risk för
att djuren ska bli sjuka. Allting som kommer
in i avelskärnan måste vara sterilt – luften filtreras, foder, vatten, burar och miljöberikning är sterila. Det finns ett strikt karantänsystem för personalen.

DJURHUSET CMU
Kapacitet för mellan 20.000 –
35.000 djur. I första hand möss,
eventuellt en liten andel råttor.
Byggstart planerad under 2019
och beräknas pågå cirka två år.
Byggnationen kostar 255 miljoner kronor.

DJURFÖRSÖK VID LU
Fyra fakulteter använder djur
i sin forskning: Medicinska
fakulteten, Naturvetenskapliga
fakulteten, LTH och Humanistiska fakulteten.
Ungefär 50.000 djur per år
används i försök, varav 90 procent av Medicinska fakulteten.
Används inom: Grundforskning, tillämpad forskning med
klinisk inriktning, fältstudier,
kognitionsforskning.

tänmöjligheter har utretts under ett antal år,
men först när MAX IV blev en realitet väcktes tanken att placera anläggningen i anslutning till forskningscentret. Möjligheterna till
karantän innebär att de internationella forsLUM NR 6 | 2018

de som inte använder djurförsök i sin forskning och därför inte heller vill vara med och
betala.
– Förutom att vi behöver bättre lokaler
för djurens välbefinnande, så är det här är
en strategisk satsning av fakulteten för att

t

MEN BYGGET HAR IFRÅGASATTS internt av
TANKEN PÅ ETT NYTT DJURHUS med karan-
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SÅ REGLERAS DJURFÖRSÖK

t

• EU-direktiv som tydligt ställer
krav på etisk prövning, utbildningskrav och inom vilka ramar
och vilka djur som får användas.
Forskare i Sverige får inte använda andra metoder än de som
är godkända i Sverige.
• Sex etiska nämnder finns på
universitetsorterna. De administreras av tingsrätterna där ordförande är domare vid tingsrätten. I
nämnden sitter representanter av
lekmän, djurskyddsorganisation,
politiker samt personer som arbetar med djurförsök.
• Svenska Nordic Consortium for
Laboratory Animal Science Education and Training, där LU ingår,
är en utbildningsplattform där
man tenteras med högt ställda
krav innan man får hantera
djuren. Lokalt vid varje verksamhet sker sedan den praktiska
utbildningen.
• Länsstyrelsen gör besök i djurstallarna två gånger per år, varav
ett är oannonserat. Då ska all
journalföring och etiktillstånd
finnas på plats.
• Statens jordbruksverk har bildat
ett 3R-centrum som har i uppdrag att förbättra djurhantering.
Det sker kontinuerligt erfarenhetsutbyte nationellt och internationellt mellan olika akademier
och verksamheter inom EU för
att kommunicera förbättringsåtgärder och sprida resultat och
utbildningsinsatser.

unna attrahera internationella forskare.
k
Reservationerna som har kommit från vissa håll gäller inte anläggningen som sådan,
utan vem som ska betala för den, säger Eva
Ekblad, ordförande i djurhusorganisationen
vid Medicinska fakulteten.
Hon påtalar att det finns ett flertal verksamheter som finansieras av hela LU och
menar att den här typen av infrastrukturfrågor är en angelägenhet för universitetet
18

och Medicinska fakulteten centralt. Kanske
måste man också väga in vem som drar in
pengar till fakulteten. Knappt 30 procent
av fakultetens forskare använder djur i sin
forskning, men rent anslagsmässigt genererar denna grupp cirka hälften av anslagen.
MÅNGA DJURFÖRSÖK HAR FÖRSVUNNIT

genom årens lopp och det har istället uppkommit alternativa metoder som datamodeller, vävnadsprover från patienter och
cellodlingar i provrör.
Processen att hitta ersättningsmodeller för
att minska antalet djur
är en kontinuerlig utveckling. Djurrättsrörelsen har också, tillsammans med den
allmänna opinionen i
Sverige, drivit många frågor som har gjort
det bättre för både försöksdjur och lantbruksdjur.
– 1970- och 80-talen var kanske de mest
aktiva då vi fick etikkommittéer med uppdrag att utvärdera djurförsöken utifrån deras syfte och lidande, samt en ny djurskyddslag. En följd blev att det till exempel blev
förbjudet att testa smink på djur, säger Eva
Ekblad.

sign och utförande och så ska det vara. Det
är priset för ett humanitärt samhälle, säger
Eva Ekblad.
Forskarna har förväntningar från samhället att få fram bättre läkemedel och andra
behandlingsmetoder, vilket också inkluderar att kunna erbjuda bra djursjukvård. Men
de har också krav på sig att djuren ska behandlas väl. Lars Dahlin menar att det är essentiellt att det inte är upp till den enskilde
forskaren att balansera de två kraven utan
att lagstiftningen avspeglar dessa.
– Det är väldigt tryggt
för mig som forskare att
det är så välreglerat, säger han.
Organisationen som
omger djurskyddsfrågor
är alltså mycket omfattande och det reflekterar medborgarnas åsikter
om att det här är viktiga frågor. Studier visar
att 80 procent av Sveriges befolkning tycker
att djurförsök är acceptabelt, om man håller sig inom de lagar och regler som finns.
– Självklart finns det tuffa djurförsök där
djuret måste vara sjukt för att man ska kunna studera bakomliggande sjukdomsmekanismer och hitta nya behandlingsalternativ.
Ett exempel är diabetes som är en systemsjukdom där olika delar i kroppen påverkar
varandra, säger Anders Forslid.

”Vi hade till exempel
inte haft insulin idag
om inte djurförsök
hade funnits.”

IDAG FINNS DET EN STRIKT LAGSTIFTNING

på olika nivåer för att reglera användandet
av djur i forskning. Forskarna måste skriva en
mycket detaljerad ansökan for att få ett etiktillstånd och behöver dessutom en godkänd
utbildning för att hantera djuren. De får inte
heller ha en tuffare design på forskningsprojektet än nödvändigt. I etiska nämnden pågår det ständigt en diskussion kring syftet
med försöket och hur stor påfrestning djuren får utsättas för. Allt utgår från den viktiga 3R-principen som står för Reduce, Refine
och Replace. Det innebär att man ska sträva
efter att minska antalet djur, förbättra den
experimentella metodologin samt ersätta
djurförsök med andra metoder när det är
möjligt. Djurförsök är också en mycket dyr
verksamhet och det ligger i allas intresse att
antalet djur minskar och att de mår bra.
– Att fylla i en etikansökan kräver noggrann planering vad gäller experimentell de-

FORSKARNA MÅSTE KUNNA UNDERSÖKA

hur till exempel ett potentiellt läkemedel
interagerar med hela organismen för att
förstå de komplexa biologiska sammanhangen. Då är det svårt att inte i någon del
av processen testa på det levande djuret.
Förutom diabetes så gället det sjukdomar
som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och globala hot i form av olika infektionssjukdomar.
Det finns även ett regelverk i Sverige som
fastslår att ett läkemedel måste testas på
två olika djurslag innan det får tas i bruk.
– Vi hade till exempel inte haft insulin
idag om inte djurförsök hade funnits. Det
är inte en slump att nio av tio Nobelpris i
fysiologi eller medicin har gått till upptäckter som gjorts tack vare djurförsök, avslutar
Eva Ekblad.

												

ÅSA HANSDOT TER
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Tekniken har alltid funnits omkring oss, men blir snart en ännu
mer integrerad del av våra liv. När AI tar klivit in i våra arbets
platser, sjukhus, i våra hem – vad händer då? Med oss, samhället
och våra relationer? LUM har träffat några av forskarna som ägnar
sig åt den konstgjorda intelligensen och vi börjar i historien.

Du sköna
intelligenta värld!

LUM NR 6 | 2018
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ill: catrin jakobsson
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Allt du skulle vilja veta om AI
men aldrig vågat fråga om
ARTIFICIELL INTELLIGENS
En dator eller maskin som uppvisar
intelligens eller mänskliga förmågor.
Ett intelligent system kan dra slutsatser, lösa problem, planera och vara
självlärande. Det mesta som i dagligt
tal kallas AI uppfyller dock inte alla
kriterier. AI handlar idag om enstaka,
ganska snäva förmågor, som bildigenkänning och diagnosställande.

MASKININLÄRNING
Går förenklat ut på att träna ett datorprogram, ofta i form av ett neuronnätverk/neuralt nätverk, till att klara
en viss uppgift. Det kan vara att känna
igen en katt eller att kunna skilja
fordon från fotgängare. För att träna
matas systemet med mängder av data
(exempelvis bilder på katter ur olika
vinklar och med olika utseenden) och
parametrarna optimeras.

ARTIFICIELLT NEURONNÄTVERK
/NEURALT NÄTVERK
Ett datorprogram inspirerat av den
biologiska hjärnan med dess många
nervceller, neuroner. Används mycket
ofta vid maskininlärning. Programmet
är uppbyggt av noder sammanlänkande i lager. Vissa av dessa noder
tar emot indata, som processas vidare
genom hela nätverket. Processen styrs
av algoritmer som anpassar hur data
släpps vidare mellan noderna så att
nätverket lär sig det aktuella problemet och dess lösning.

ALGORITM
En algoritm anger en serie väldefinierade instruktioner för hur en beräkning
ska utföras, ofta i ett datorprogram.
Används till allt från att rangordna
hemsidors position i Google-sökningar
till att omplacera pensionspengar. Konsten är att göra effektiva algoritmer
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som slukar lite datorkraft. En algoritm
liknas ibland vid ett matrecept, eftersom den är en stegvis instruktion för att
lösa ett visst problem.

DEEP LEARNING
En typ av maskininlärning som använder artificiella neuronnätverk
med väldigt många lager. För att lösa
komplicerade problem kan flera hundra
lager användas.

BIG DATA
Digitalt lagrad information så omfattande (vanligen terabyte och petabyte)
att den är svår att dra slutsatser från
med traditionella metoder.

AI-HISTORIA
AI som eget forskningsområde växte
fram i början av 1960-talet. Då handlade
det om teoribildning. Under 80-talet
kom de första försöken att bygga AIsystem. Den typen av AI kallas numera
symbolisk AI och skiljer sig från dagens.
Tanken var att använda representationer, som hur olika objekt förhåller sig till
varandra, och sedan dra logiska slutsatser från detta. Entusiasmen var stor men
när framgångarna uteblev avstannade
forskningen, varför det efterföljande
90-talet har kommit att kallas ”AI-vinter”. Samtidigt, under ytan, utvecklades
neuronnätverk och datorseende som
banade väg för dagens AI.

VARFÖR GENOMBROTT JUST NU?
Orsakerna är att bildigenkänning och
förståelse av naturligt språk (t.ex. Google translate) fungerar. Vilket i sin tur
beror på att det finns massiv datakraft/
hårdvara att processa enorma mängder
data med. Bidragande faktorer är att
ett antal megaföretag storsatsar på
tekniken. Efterfrågan på exempelvis
självstyrande fordon driver på.

Forskare inom teoretisk fysik i
Lund var tidigt ute med att skapa
artificiella neuronnätverk, det vill
säga den typ av algoritmer som nu
ligger till grund för den enorma
AI-utvecklingen i samhället. Inom
teoretisk fysik är man van vid att
hitta mönster i stora datamängder
med hjälp av avancerade dator
beräkningar. Men frågan är om det
finns en risk för övertro på algoritmerna.
Året var 1988. Axelvaddarna och yuppienallarna hade gjort sitt intåg, även om få
personer ägde statusfyllda mobiltelefoner.
Carsten Peterson, forskare i teoretisk fysik,
hade precis kommit hem till Lund efter två
års vistelse i USA. Han hade haft tjänstledigt från universitetet för att jobba på ett
företag som sysslade med algoritmer och
datahantering.
FORSKNINGSAVBROTTET I TEXAS ledde inte
bara till att han oväntat fick smak för countrymusik utan dessutom blev det tydligt för
honom att han skulle börja forska inom artificiell intelligens. Han ville utveckla artificiella neuronnätverk, så kallade ANN. Sådana nätverk härmar den biologiska hjärnans
många nervceller, neuroner.
– Första gången jag hörde om ANN insåg
jag ganska direkt att de har likheter med de
system av spinn hos elektroner eller atomer
som ger upphov till en magnet, säger Carsten Peterson.
HAN HADE DITTILLS sysslat med partikel-

fysik och där glidit över till att studera problemställningar liknande spinnsystemen.
Hans forskning handlade om att lösa komplicerade ekvationer med hjälp av datorer.
Insikten om att det fanns likheter mellan
spinnsystem och neuronnätverk, även kal�lade neurala nätverk, blev liggande i Carsten Petersons bakhuvud ett par år och flöt
sedan upp till ytan under vistelsen i Texas.
Han kom då på hur han skulle utveckla neuronnätverken och skrev därför två vetenskapliga arbeten på sin fritid i USA. Han
frågade Texasföretaget om de ville kommersialisera innehållet i de båda vetenskap-
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– Min erfarenhet av artificiella neuronnätverk är att
de ofta behöver en viss
handpåläggning. Men jag
tror det blir
fantastiskt
i framtiden
med utvecklingen inom
personlig
medicin, att
kunna samköra data och
analysera med
hjälp av AI, säger Carsten
Peterson. foto:
kennet ruona

Nätverken som härmar hjärnan
– idag förändrar de vården
EFTER HEMKOMSTEN FRÅN USA gjorde Car-

sten Peterson slag i saken. Första steget var
att skapa en liten forskargrupp med två färska doktorander. En av dem var Mattias Ohlsson – idag en etablerad forskare inom artificiella neuronnätverk som sitter lite längre
ner i den avskalade, 1950-talspräglade institutionskorridoren i Lund.
Det AI-äventyr som Carsten Peterson
och Mattias Ohlsson gav sig ut på har tagit dem på en resa till många olika användningsområden. Inte minst inom medicinska
tillämpningar är deras neuronnätverk av
LUM NR 6 | 2018

nytta genom dess förmåga att se mönster i
enorma datamängder.
Exempelvis har man använt artificiella
neuronnätverk för att analysera mönstret
i hjärnbarkens
aktivitet hos patienter med Alzheimer.
Ett annat
projekt handlar
om att hjälpa
akutläkare vid
hjärtundersökningar av patienter med
bröstsmärtor.
– Vi har tränat upp ANN att göra bildtolkningar av hur stort blodflödet är till hjärtat
för att kunna bedöma om där är förträngningar i kärlen, säger Mattias Ohlsson.
Dessutom har Mattias Ohlsson fram-

gångsrikt, med hjälp av neuronnätverken,
letat efter metastaser i skelettet vid prostatacancer. Och i en annan satsning får neuronnätverken identifiera tecken på om en
person bär
på ett tidigt
stadium av
cancer i bukspottkörteln.
ANN fungerar inom vården idag som beslutstöd, med betoning på
stöd, förklarar han. Det är med andra ord alltid läkaren som i slutändan fattar besluten.
– När det handlar om tolkningar och bedömningar av sjukdomstillstånd är vi inte
där ännu att vi helt litar på en maskin, säger han.

”Man får inte ha en övertro på
algoritmerna. Det är alltid någon
aspekt som inte kommer med i
beräkningarna.”

t

liga artiklarna, men fick svaret att det inte
var någon som hade nytta av sådana neuronnätverk.
– En av dessa artiklar citeras än idag, säger Carsten Peterson.
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AI börjar
med matematik
”Ny algoritm”, ”en magisk formel”… Kokar man ner vad som
gömmer sig bakom nya, spännande AI-uppfinningar tycks
det ofta handla om matematik.
Konsten att bygga nya AI-formler utövas gärna av matematikerna på LTH.
Särskilt stor är kunskapen inom datorseende, det vill säga hur man lyckas få
datorer och robotar som både kan se
och tolka sin omgivning.
Inriktningen började av en slump:
Dåvarande professor Gunnar Sparr satt
1985 med i betygsnämnden för en avhandling i reglerteknik om seende robotar, skriven av Lars Nielsen (för övrigt
numera program
direktör för WASP,
den nationella satsningen på strategisk
grundforskning inom bland annat AI).

– Är det kanske så att vi människor har för lite hjärnkapacitet för att förstå allt omkring oss?
säger Mattias Ohlsson. foto: johan bävman

”Vi har tränat upp ANN att göra bildtolkningar
av hur stort blodflödet är till hjärtat.”

lade invarianter, skulle igenkänningen
fungera mycket bättre, tänkte Gunnar
Sparr. Det visade sig stämma. Båda inledde ett samarbete och sedan dess
har gruppen vuxit och spottat ut sig
studenter och doktorander som exempelvis bygger 3D-kartor och ansiktsigenkänning för Apple, snabba bildsökningar i Google och celligenkänning i
Cellavision. Härifrån kommer också företag såsom Mapillary, PolarRose, Spiideo och Cognimatics.
KRISTINA LINDGÄRDE

Algoritmer
som gör 3Dmodeller av
riktiga ansikten har utvecklats av
Matematikcentrum och
Sony. Finns till
vardags i nyare telefoner.
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t

MED MATEMATIK, exempelvis så kal�-

Frågan är hur långt utvecklingen inom
AI och artificiella neuronnätverk kan ta
mänskligheten. Mattias Ohlsson konstaterar att kvaliteten på indata är avgörande,
liksom själva förståelsen för de data man
jobbar med. Artificiella neuronnätverk är i
grund och botten enbart algoritmer som i
sin tur bygger på matematiska beräkningar.
– Man får inte ha en övertro på algoritmerna. Det är alltid någon aspekt som inte
kommer med i beräkningarna, säger Carsten Peterson.
SAMTIDIGT ANSER MATTIAS OHLSSON att

vårt mänskliga tänkande och medvetande
egentligen bara tycks vara ett resultat av
den enorma mängden nervceller och synapser som finns i vår hjärna. Om vi är en
effekt av den komplexiteten så kan man därmed också skapa artificiella neuronnätverk
på samma nivå, menar han.

– Ja, jag lutar åt den åsikten. Men steget
dit är fortfarande långt, säger han.
LENA BJÖRK BLIXT
FOTNOT. Redan 1991 fick Carsten Peterson

ett prestigefyllt svenskt fysikpris, Göran
Gustafsson-priset, för sina ledande insatser
inom svensk forskning på artificiella neuronnätverk.

FORTSATT UPPSVING
FÖR ANN-KURS
För andra året i rad är intresset
mycket stort för kursen i artificiella
neuronnätverk. Kursen har getts
sedan 1991 med cirka 15 studenter
per år från N-fak och LTH. Förra
året sköt dock antalet studenter på
kursen i höjden och situationen har
varit likadan den gångna hösten.
Kursansvarig är Mattias Ohlsson,
teoretisk fysik.
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Drömmen om en mänsklig robot
Christian Balkenius började vid
Lunds universitet 1988. Då var
forskningen inriktad på att göra
datorsimuleringar över emotionella
processer.
– Vi hade inga riktiga robotar som vi gjorde
försök med, utan de kom först en bit in på
90-talet. Då handlade det mycket om navigering, att få roboten att ta sig från ett ställe
till ett annat.
Nu sker fler olika försök med robotar med
målet att de ska utvecklas på samma sätt
som ett mänskligt barn – genom att interagera med sin omgivning.
– De får till exempel öva öga-handkoordination dvs. att röra handen för att plocka
upp saker.
2001 ordnades en konferens vid LU i ämnet och efter det fick forskningen en ordentlig skjuts framåt även internationellt, berättar Christian Balkenius.

Christian Balkenius gör försök med robotar som ska utvecklas på samma sätt som ett litet barn.

Kognitionsforskarna hämtar inspiration
från biologin, neurovetenskap och psykologi.
– Tanken är att ju mer vi förstår om
människor desto lättare är det att bygga

smarta tekniska system. Drömmen är att
kopiera en hel organism och skapa en robot
som kan göra många olika saker. Vi är inte
där än men det går framåt.
TEXT & FOTO: JESSIC A BLOEM

– Vi var lite tidigt ute inom reglerteknik
Sysslar man med att få system att
sköta sig själva, exempelvis vattenrening, farthållare i bilar eller
temperaturreglering, faller det sig
naturligt att snegla på möjligheterna med konstgjord intelligens. För
vad vore bättre än processer som
inte bara uppför sig automatiskt på
önskat sätt, utan också kan lära sig
och bli bättre efter hand?
Sådant som kan kallas föregångare till AI
arbetade forskare i reglerteknik med på
1970-talet. Tillsammans med Kockums utvecklade de exempelvis en autopilot för båtar som automatiskt anpassar sig till vind
och vågor.
– Det resulterade i en förstklassig produkt som fortfarande säljs internationellt,
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Bilden visar
en så kallad
samarbetsrobot som i
det här fallet har ögon
(kameran
längst upp)
och läser en
text.
foto: martin
karlsson

berättar Karl Johan Åström, seniorprofessor i reglerteknik vid LTH. Han kom till institutionen 1965 och arbetar fortfarande trots
sina 84 år.
Ett annat exempel från den tiden är automatinställda regulatorer. Tekniken är fortfarande jätteviktig för tillverknings- och processindustrin, enligt Åström.

Men ”riktig” AI-forskning tog fart först
några år senare. Bland annat arrangerade institutionen en doktorandkurs om AI
1982, vilken leddes av en inbjuden forskare från ett företag i Silicon Valley. Den första renodlade AI-avhandlingen kom 1987,
då Karl-Erik Årzén skrev om tekniska reglersystem i processindustrin som kunde ge
användaren förbättringsförslag. Inte långt
därefter kom två avhandlingar av Jan Eric
Larsson respektive Per Persson om smarta
assistenter vid analys och konstruktion av
reglersystem.
– Det blev inga produkter, men det generades en väldans massa idéer. Vi var lite
tidigt ute, men tankarna är relevanta idag
när man vill ha obemannade fabriker, säger
Karl Johan Åström.
KRISTINA LINDGÄRDE
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Roboten på
bilden heter AIBO ERS7 och var en
av de mest populära experimentella plattformarna för
intelligent robotik mellan
1998 och 2006.
Numera pensionerad.

– Vi vill bygga smarta
och hjälpsamma robotar
Professor Jacek Malec kom till
institutionen för datavetenskap
1999. Då hade AI-forskningen
där pågått under flera år tillsammans med kognitionsforskarna,
bland andra Christian Balkenius
(se föregående sida).
– I vår forskning använde vi robotar med
sensorer som kunde känna av omgivningen, navigera sig fram och ”prata”
med varandra, säger Jacek Malec.
Under en period under 90-talet upplevde AI-forskningen en svacka som till
stor del berodde på brist på finansiering,
berättar han. Det vände när EU började

satsa allt mer på applikationer för en industriell kontext.
Under 2000-talet och framåt har Jacek Malec ägnat sin forskning åt kunskapsrepresentation och kunskapsförmedling mellan människa och maskin.
Flera av forskarna vid institutionen arbetar med liknande frågor, till exempel
interaktion/kroppsspråk och språkbearbetning. Näringslivet och industrin är i
fortsatt fokus.
– Man kan säga att vi jobbar med förståelse, hur vi kan skapa system som förstår världen och vad människan vill. Vi vill
bygga smarta robotar som är hjälpsamma.
TEXT & FOTO: JESSIC A BLOEM

DEBATT I LUND OM AI

Alfred Ruth, Olle Häggström, Anna Felländer och
Thore Husfeldt debatterar AI-frågor.
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– Den hjärndöda upprepande maskininlärningen – till exempel ansiktsigenkänning – funkar oförskämt bra, förvånande nog, sa
algoritmforskaren Thore Husfeldt,
när han och resten av panelen på
Debatt i Lund diskuterade risker
och möjligheter med vår tids superteknik. Du kan se debatten i
efterhand på youtube. Sök: Hur
smart är konstgjord intelligens?

– Det är viktigt att koppla ihop AI
med demokrati eftersom det handlar om vilket samhälle vi vill ha,
vilka möjligheter vi har att påverka
och hur vi fattar våra beslut, säger
statsvetaren Maria Hedlund.
Som forskare har hon tittat särskilt på beslutsprocesser och AI.
– AI är extra genomgripande för att den
finns överallt och på grund av dess förmåga
att se mönster i stora datamängder. Om system och maskiner lär sig att utveckla sig själva kan förändringar komma snabbt. Även
om de bara är måttligt intelligenta så kan
de fundamentalt förändra livsbetingelserna
för oss. Är man AI-utvecklare ser man potentialen men tänker kanske inte på andra
aspekter.
HENNES FARHÅGOR KRING en oreflekterad
utveckling av AI är många. En är risken att
demokratin försvagas när personlig information om miljontals individer samlas in via
sociala medier för att kunna sprida snävt inriktade politiska budskap till vissa grupper
och på så sätt påverka allmänna val, något
hävdas ha skett i det amerikanska valet och
i brexitomröstningen. En annan är risken att
självlärande maskiner tenderar att förstärka mänskliga fördomar, vilket till exempel
kan leda till förstärkt polarisering och underminera förutsättningarna för demokratisk debatt.
DET ÄR HÄR som de humanistiska och sam-

hällsvetenskapliga perspektiven behöver
komma in, menar Maria Hedlund, eftersom
de tar sig an frågor om etik, makt och demokrati. Hon har nu fått i uppdrag att sätta
ihop en AI-kurs för samhällsvetare för masterstudenter som planeras till hösten 2020.
– Jag är intresserad av hur AI på olika sätt
intervenerar i demokratiska processer. Det
finns också idéer runt om i världen om hur
man kan förbättra själva demokratin med
hjälp av tekniken. Att en robot, genom att
lära känna en, skulle kunna fatta beslut i frågor man inte har möjlighet att sätta sig in
i eller inte är intresserad av. På basis av vad
den vet om mig skulle den kunna rösta som
den tror att jag skulle rösta.
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MARIA HEDLUNDS
FORSKNINGSFOKUS
• ANSVAR OCH AUTONOMA
SYSTEM: hur skall ansvaret
fördelas när autonoma system
såsom exempelvis självkörande
bilar, autonoma vapensystem
eller börsrobotar orsakar skada,
och hur ska vi komma fram till
det?
• AI SOM LIV: när AI blir allt mer
lika människan kan gränserna
för vad som uppfattas som
levande suddas ut. Hur ska
vetenskapen och samhället
förhålla sig till det?

• AI OCH DEMOKRATI: hur
påverkas demokratin av att AIteknik gör det möjligt att skicka
riktade och partiska politiska
budskap i sociala medier? Hur
kan AI-teknik användas för att
förändra själva demokratin?
Hur hanteras frågor om AI i
politiska beslutsprocesser?
Statsvetaren Maria Hedlund har många farhågor kring en oreflekterad utveckling av AI.

Röstande robotar och filterbubblor
– hur mycket AI tål demokratin?
I Brasilien har organisationen Democracy
Earth som består av AI-utvecklare, lanserat
idén om att utveckla en form av direktdemokrati där väljaren kan delegera de frågor som hen inte vill, kan eller hinner rösta
om själv, till någon annan medborgare som
personen litar på. AI-teknik skulle då ”bara”
hantera själva röstandet och delegeringen.
Diskussionerna hittills har framförallt handlat om hur detta skulle lösas tekniskt och
säkert.
– Det finns en rad liknande varianter av
idéer från teknikentusiaster som är intresserade av demokrati som naturligtvis väcker
LUM NR 6 | 2018

en massa frågor om vad demokrati är och
bör vara, säger Maria Hedlund.
Det finns redan börsrobotar och självkörande bilar men vem blir ansvarig när något
går fel, när AI skadar eller dödar människor?
Det är frågor som redan diskuterats flitigt
och ansvarsfrågan är högintressant även för
Maria Hedlund som har börjat undersöka
hur den behandlas i svenska, amerikanska
och europeiska policydokument.
– Generellt kan man säga att man gör
en åtskillnad mellan strategiskt viktiga satsningar på AI för att vara konkurrenskraftig
– det kommer hela tiden först – medan de

etiska aspekterna ofta diskuteras som en separat fråga. Det ska bli fortsatt intressant
att se hur exempelvis EUs experter kommer
att resonera och hantera frågan framöver.
Forskning om de etiska, juridiska och
samhälleliga aspekterna lyfts nu fram som
allt viktigare att stödja – en nu aktuell utlysning från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse handlar om just detta.
– Det är glädjande att det satsas så mycket just nu. Jag väntar själv på besked om en
ansökan som jag hoppas ska falla väl ut redan i år, säger Maria Hedlund.
TEXT & FOTO: JESSIC A BLOEM
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Uppkopplat hemma
– komfort kan gå före integritet
Det uppkopplade hemmet är redan
här. Men hur mycket avkall på integriteten är vi beredda att göra för
högre komfort?
Den och andra frågor ställer sig
etnologen Robert Willim i ett nytt
forskningsprojekt som rör AI i vår
hemmiljö.
– Jag är nyfiken på att förstå den digitala
tekniken och hur den gradvis förändrar och
präglar vårt vardagsliv, säger Robert Willim,
som nu startat det fyraåriga forskningsprojektet ”Uppkopplade hem och avlägsen infrastruktur”.
I vår vardag i hemmet är vi beroende av
avancerad teknik med en komplex och nästintill ogripbar bakomliggande infrastruktur
som ofta är styrd av företag. Vi kan till exem-

pel be Siri att tända våra lampor när vi kommer inom dörren. Men när vi gör det startar
ett helt osynligt maskineri med mängder av
interaktioner mellan olika intressenter.
Teknik som från början varit fascinerande
använder vi idag så frekvent att vi närmar
oss den helt oreflekterat. Tekniken och infrastrukturen bakom har blivit så tagen för
given att den blivit osynlig för oss. Det är
först när något händer, som att något ska
konfigureras om eller slutar fungera, som
den blir synlig för oss igen.
– Då börjar vi tänka ”är det routern som
slutat fungera, någon sladd som skadats eller är det avbrott i någon utrustning utanför
hemmet?” säger Robert Willim.
Att han har valt att studera den framväxande tekniken i just hemmet beror på
att det är där som skärningslinjen mellan

avancerad teknik i ett komplext nätverk av
företagsintressenter och dess vardagliga användning synliggörs. När vi för in digitala
tjänster i hemmet uppstår brännande frågor
om integritet och tillit – därför är det en viktig arena att studera, enligt Robert Willim.
– Det är inte alla som känner sig bekväma
med kameran som finns på datorn om den
till exempel står i sovrummet. Det uppstår
en oro som i sig kan bli besvärlig.
FÖRETAGEN LOVAR att de inte samlar in el-

ler säljer den information de får om oss när
vi använder oss av deras tjänster. Men det
finns ändå en osäkerhet – om företagen exempelvis skulle byta ägare kanske sådana
garantier kan komma att omförhandlas.
Detta exemplifierar hur avvägningen
mellan bekvämlighet, integritet och kontroll i användandet av den nätuppkopplade
tekniken ständigt behöver omprövas. Att
göra avkall på en viss mängd integritet kan
till exempel vara en acceptabel trade-off för
högre komfort.
– Tekniken kan också innebära förändrad
rollfördelning i hemmet. Skillnader i tekniskt
kunnande, ålder och intresse avgör ofta vem
som får makten och blir familjens IT-ingenjör
PROJEKTET PÅGÅR fram till 2022 och finan-

Etnologen Robert Willim undersöker hur den digitala tekniken förändrar vårt vardagsliv.
foto: johan bävman
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sieras av Vetenskapsrådet. Det består av flera olika delar: förutom intervjuer och observationer i hemmiljö kommer Robert Willim
också att intervjua företrädare för de stora
teknikbolagen, bland annat genom besök
på plats i Silicon Valley.
– Syftet är att förstå hur de omvälvande
tekniska förändringarna i vår tid påverkar
människors vardag och sociala relationer.
Förhoppningsvis kan det bidra med kunskap
som i förlängningen leder till bättre teknik
och schyssta affärsmodeller.

												

GISEL A LINDBERG
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Sylvia Schwaag
Serger menar
att studenter
inom alla ämnen måste få
en grundläggande förståelse för den
nya tekniken.
foto: kennet
ruona

Prorektor Sylvia Schwaag Serger:

Viktigt att LU gör
AI-satsning på tvärs
Prorektor Sylvia Schwaag Serger ser
möjligheter att framöver starta en
universitetsövergripande forskarskola inom AI, likt den som finns för
Agenda 2030.
– Diskussionerna har påbörjats,
men är ännu i sin linda.
Utvecklingen inom AI går rasande fort. Fördelarna är många, men i takt med de tekniska genombrotten uppstår komplexa samhällsutmaningar. Prorektor Sylvia Schwaag
Serger menar att LU har en avgörande fördel
för att kunna ta sig an problemen. Bredden.
– Ett tvärvetenskapligt angreppsätt är
helt avgörande för att vi ska kunna hantera
de juridiska, ekonomiska och etiska utmaningar vi står inför. På LU har vi kompetens
inom alla områden, en bredd som vi kan bli
ännu bättre på att utnyttja.
Ett exempel som Sylvia Schwaag Serger
lyfter fram är det nystartade nätverket inom
AI på LU (AIML@LU). Nätverket har redan
samlat över 200 forskare från alla fakulteter.
– Inom nätverket lierar sig samhällsvetaLUM NR 6 | 2018

re, humanister, jurister och medicinare med
naturvetare och tekniker som ligger i framkant inom AI och maskininlärning.
Det tvärvetenskapliga synsättet genomsyrar också de uppdragsutbildningar som
LU kommer ge inom AI. Just nu tar LUCE
fram korta kurser som riktar sig till yrkesverksamma specialister. Intresset är stort.
Den första pilotkursen som hölls i början av
december hade ett högt söktryck.
– Genom uppdragsutbildningarna bidrar
LU med kompetenshöjning inom AI. Och vi
fångar upp de behov som finns i samhället.
EFTERSOM AI är en av samhällets verkligt

stora utmaningar har universiteten en viktig
roll att spela, menar Sylvia Schwaag Serger.
Men samtidigt har akademin ett problem.
Vi är inte särskilt snabbfotade. Och nu när
icke-demokratiska stater och globala företag spänner musklerna och storsatsar på AI
har vi svårt att hänga med.
För att vara relevanta måste vi öka samarbetet med olika aktörer i samhället, menar Sylvia Schwaag Serger, som andra agila

forskningsinstitut, myndigheter, företag
och offentlig sektor.
– Vi måste inse att vi inte har monopol
på kunskap. Att vi är en aktör bland många
som bidrar till kunskap, utveckling och innovation.
En annan stor utmaning handlar om universitetets utbildningar. För även här finns
en tröghet i systemet.
– Det tar tid att förnya utbildningar, samtidigt har vi en utveckling i samhället som
går fort.
Sylvia Schwaag Serger menar att alla studenter – inom alla discipliner – bör få en förståelse för vad den nya tekniken kan innebära för vårt samhälle och för individen. Hon
refererar till Joseph Aoun, rektor vid Northeastern University och författare till boken Robot Proof som handlar om hur den snabba
teknologiska utvecklingen kommer påverka
högre utbildning. Aoun menar att studenter
behöver rustas med tre typer av färdigheter – data literacy, technological literacy och
human literacy – för att kunna fungera och
anpassa oss till de nya förutsättningar som
framstegen inom bl.a. AI innebär. Kunskaper som måste uppdateras genom hela livet.
– Som samhällsvetare måste jag förstå
grunderna i programmering och vad AI betyder.
JOHAN NYMAN

NATIONELL AI-MÅLSÄTTNING
Regeringen presenterade i våras en
nationell inriktning för AI. Målsättningen är att: ”Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna
som användning av AI kan ge, med
syftet att stärka både den svenska
välfärden och den svenska konkurrenskraften”.
Globalt är dock Sverige en liten
aktör jämfört med USA och Kina.
Den kinesiska regeringens uttalade
mål är att landet ska bli världens
främsta AI-nation 2030. Många av
de ledande amerikanska AI-företagen har etablerat sig i Kina och flera
kinesiska AI-företag finns i de stora
AI-klustren i USA.
Källor: Vinnova och regeringen
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Frankenstein från 1818 kan sägas vara den första AI-litteraturen. Världarnas krig från 1898 anses vara den första science fiction-romanen. Science fictionförfattaren Arthur C. Clarke bemödade sig mycket om att hans berättelser skulle vara trovärdiga. foto: wikimedia commons, tim evanson /flickr, itu pictures /flickr

AI i populärkulturen:

Från dystopiska skildringar
till allt mänskligare maskiner
I populärkulturen har idéerna om
artificiell intelligens kunnat prövas
och utvecklas med fantasins hjälp.
Det har länge funnits både en
teknikoptimism och en dystopisk
bild av framtiden inom såväl litteratur och serier som i filmens värld.
I framtiden kan vi vänta oss skildringar av allt mänskligare maskiner,
tror filmvetaren Michael Tapper.
– AI handlar om gränsen mellan liv och död
och vad som gör en människa. Det går ända
tillbaka till Frankensteinmetaforen, där vi
verkar i Guds ställe och gör egna skapelser, säger han.
Just Mary Shelleys Frankenstein gavs ut
1818 och skulle kunna sägas vara den första AI-litteraturen, även om tänkande maskiner och artificiella varelser funnits redan
i grekiska myter. H.G. Wells Världarnas krig
från 1898 anses av de flesta vara den första
science fiction-romanen. Inom filmvärlden
startade också AI, eller i alla fall filmer som
28

Filmvetaren Michael Tappers nästa forskningsprojekt kommer att handla om AI.
foto: jonas andersson

fantiserade om teknikens möjligheter, redan
i slutet av 1800-talet.
– Filmen är en del av den industriella revolutionen och i filmerna hyllas tekniken.
Redan i tidiga stumfilmer finns det ”hitte-

påmaskiner” och även inom kriminallitteraturen är tekniken ofta framträdande, från
Sherlock Holmes – som nästan själv är som
en rationell AI-figur – till dagens tv-serier
som CSI, säger Michael Tapper.
Själva begreppet AI myntades av datavetaren John McCarthy på 1950-talet, och
var stort bland fysiker och andra vetenskapsmän och blev inte minst viktigt inom den
militära utvecklingen. Sci-fi blev en genre
där forskarna kunde fantisera om framtiden
och vad maskiner kunde göra på egen hand.
Genren fortsatte att växa sig stark under
1960- och 1970-talen.
– Ofta överlappar AI och utomjordingar
varandra inom populärkulturen, men problematiken är ofta densamma. De liknar oss
– men det är något som är annorlunda – till
exempel att de saknar empati, säger Michael Tapper.
HAN SKILJER PÅ filmer som Star Wars och

Star Trek, så kallade spaceoperas – som inte
är realistiska i bemärkelsen att de bryter mot
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”Frågan varför intelligens högre än vår egen
nödvändigtvis skulle vilja förinta världen
diskuteras inte, utan tas ofta för given.”
fysikens lagar, som exempelvis ljud och explosioner i rymden – och mer seriösa och
realistiska sci-fi-filmer som 2001 – ett rymd
äventyr.
Den sistnämnda filmen, regisserad av
Stanley Kubrick, har ett manus av Arthur C.
Clarke, som är stor inom sci-fi-litteraturen
och som lade stor vikt vid att det skulle vara
trovärdigt. Även många biokemister intresserade sig för sci-fi, berättar Michael Tapper.
– Om de vi skapar blir självmedvetna, om
de liknar oss och till och med nästan är oss,
skapar de egna rättigheter. Då uppstår en
massa problem, som blir intressanta att utforska i film och litteratur, säger han.
Och det är just vad som händer i 2001
där datorn HAL 9000 är försedd med artificiell intelligens och börjar agera på egen
hand ombord på ett rymdskepp som är på
väg till Jupiter (i boken är det Saturnus). Det
är en av många dystopiska skildringar av riskerna med AI.
– 2001 är en milstolpe, både som film
och som bok. Många forskare har inspirerats av filmen, de tyckte att det var intressant att utforska om det kan uppstå självständigt tänkande, säger Michael Tapper.
I EN ANNAN KÄND FILM, Blade Runner, som

löst bygger på Philip K. Dicks roman Androi
dens drömmar, är det AI-varelserna (replikanterna) som inger hopp och är mänskligare än människorna själva, även om det är en
dystopisk skildring där maskinerna har större livsglädje än de passiva människorna. Ett
liknande tema syns i Steven Spielbergs A.I.
– I dessa filmer finns maskiner som inte
bara har samma tankar som vi, utan som
också kanske har större förmåga till kärlek
och solidaritet. Möjligen är de till och med
bättre människor än den äkta varan, säger
Michael Tapper.
Begreppet singularitet, alltså när AI får
tillräckligt hög självmedvetandegrad så att
LUM NR 6 | 2018

maskinerna kan ifrågasätta varför de gör
vad de gör, har intresserat många. I tv-serien Westworld utforskas den teknologiska
singulariteten när AI passerar den mänskliga hjärnans förmåga och fortsätter att skapa ännu mer teknologi och mer avancerade intellektuella funktioner. I sin recension
av tv-serien i Sydsvenskan skriver Michael
Tapper:
”DET INNEBÄR INTE BARA en ny industriell

revolution, utan också en total samhällsomvandling som utmanar människans herravälde över världen. För om något tänker som
en människa och reflekterar över sig själv
som en självständig individ, är då inte definitionen av begreppet ”människa” uppfylld?
Och hur ska vi i nästa steg förhålla oss till
de AI-maskiner som är mångfalt intelligentare än vi? Hur kommer de att betrakta oss?
Vetenskapsvärlden är delad i frågan om
singulariteten. Hot eller ett löfte. Men i den
offentliga debatten råder det ingen tvekan.
Stephen Hawking och Elon Musk har slagit
an tonen genom att hävda att AI är vår tids
dystopi, och i populärkulturen är singulariteten något av ett favoritskräckscenario.”
– Frågan varför intelligens högre än vår
egen nödvändigtvis skulle vilja förinta världen diskuteras inte, utan tas ofta för given,
säger Michael Tapper som tror att den kommande trenden kommer att vara skildringar
av allt mänskligare maskiner. De blir en spegelbild som visar att vi har förlorat mycket av
det mänskliga, säger han och lägger till att
de senaste årens allt fler zombiefilmer kan
tolkas in i detta – att människorna börjar bli
som zombier, inte som köttätande monster
utan att vi allt mer blir utslätade och konforma i vårt förhållningssätt till informationsteknologin, som vi bäddar in oss i likt en stor
bubbla av navelskådande självbekräftelse.

2001 – ett rymdäventyr och Blade Runner är
två klassiska filmer med AI-tema.

MICHAEL TAPPER
ARBETAR SOM: docent i film
vetenskap, anknuten forskare till
Språk- och litteraturcentrum, och
filmkritiker och kulturskribent för
bland andra Sydsvenska Dagbladet
och Helsingborgs Dagblad.
FORSKAR OM: Hans nästa forskningsprojekt kommer att handla om AI.

JONAS ANDERSSON

29

Att föra något i bevis inom matematiken är en extremt exakt och
teoretisk aktivitet. Matematikforskning är dock mer kollektiv än
man kanske kan tro. Följ med professor Sandra Pott på en inblick
i ekvationernas värld och i aktuell framgångsrik forskning.

Ekvationernas
mästare
30
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är den lågt stående vintersolen
tittar fram landar ljuset på matematikprofessor Sandra Potts
alla ekvationer. De matematiska uppställningarna på den svarta tavlan i
hennes arbetsrum framstår för en oinvigd
som fullkomligt obegripliga. Sandra Pott
konstaterar att matematik är som en egen
värld med ett särskilt språk där det existerar
egna objekt, ord och definitioner.
– Det är svårt att förklara det som sker
utifrån normal begreppserfarenhet, säger
hon.
Samtidigt finns förbindelserna, såklart,
mellan matematikens värld och den vanliga
världen. Matematikforskningens resultat ligger till grund för väldigt många tillämpningar
i det omgivande samhället och i människors
vardag. För egen del fick Sandra Pott upp
ögonen för matematikens fascinerande värld
i årskurs sju, på skolan i hemstaden Espelkamp i Tyskland. Det var lektionerna i geometri som väckte intresset. Innan dess var
hon mer road av det tyska språket och att
läsa böcker.
NUMERA, 35 ÅR SENARE, sitter Sandra Pott

på en professur i matematik vid Lunds universitet. Maken är fysiker, och tillsammans
med honom och de två barnen har hon blivit hemmastadd i deras hus i västra Lund.
De två senaste åren har hon lyckats med
bedriften att vid båda ansökningarna få anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses särskilda satsning på matematikforskning. Det ena projektet som fick pengar
handlar om så kallade Hankeloperatorer, ett
slags matematiskt verktyg som kan presenteras som matriser med mycket intressanta
egenskaper. Detta forskningsfält är av värde
exempelvis vid industriella processer där man
behöver reglerteknik för att styra olika tekniska system.
DET ANDRA FORSKNINGSANSLAGET foku-

serar bland annat på en variant av så kallade
wavelets. En wavelet är en typ av matematiskt redskap.
– Den fungerar som ett slags röntgen,
man kan titta på strukturen, säger Sandra
Pott.
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Känslan av att kunna bevisa och lägga fram argument fick Sandra Pott att bli fascinerad av
matematiken. – Det är en sådan oerhörd tillfredsställelse att upptäcka och förstå, säger hon.

”Matematik är som en stor byggnad som är
svår att ta sig in i, men som samtidigt är ett
av mänsklighetens stora gemensamma verk.”
En wavelet-representation gör det möjligt att zooma in på en avgränsad del av ett
matematiskt problem, så att man lättare kan
fokusera på att lösa just den delen. Därefter
kan man zooma ut igen och jobba vidare
med det större problemet. Forskningen på
wavelets används nuförtiden också till att arbeta med big data, det vill säga hanteringen
av väldigt stora datamängder.
DET FINNS ETT STORT BEHOV av ny matema-

tik i samhället. En viktig förutsättning för att
utveckla forskningen handlar i första hand
om att ge matematiker från olika delar av
ämnet möjlighet att samarbeta, menar Sandra Pott. De viktigaste framstegen kommer
oftast när man hittar metoder som används
i helt andra områden av matematiken och
där man kanske ser en möjlighet att använda en metod för att bevisa en matematisk
sats inom det egna forskningsfältet.
– Matematikforskning är väldigt mycket
en kollektiv sak. Det är inte bara så att var
och en sitter för sig och löser matematiska
problem, säger Sandra Pott.

Det kollektiva perspektivet inom matematikforskningen handlar inte bara om nutiden utan innehåller faktiskt också en känsla
av att tillhöra ett mycket större sammanhang
av människor som jobbat med matematiska
bevis ända sedan de gamla grekerna, menar
Sandra Pott.
– Matematik är som en stor byggnad som
är svår att ta sig in i, men som samtidigt är
ett av mänsklighetens stora gemensamma
verk, säger hon.
OCH I ETT SÅDANT PERSPEKTIV är det en
ganska vacker tanke att gamla matematiker
som Euklides eller Pythagoras nog inte hade
känt sig helt bortkomna att jobba med nutida matematiker. Visserligen är kunskapsmassan gigantiskt mycket större efter mer
än två årtusenden, men än idag görs mycket problemlösning och bevisföring utan dator. Det är på den svarta tavlan som stora
delar av Sandra Potts forskning sker i hennes arbetsrum.
TEXT & FOTO: LENA BJÖRK BLIXT
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forskning.

Familjens roll behöver lyftas
inom cancervården
MEDICIN. Även om patienternas
inflytande i vården så smått har
börjat öka är de närståendes roll
fortfarande väldigt begränsad.
Trots att sjukdomen påverkar hela
familjen tar ofta inte sjukvården
vara på de anhöriga som en resurs.

Det har hänt mycket inom cancervården sedan Marlene Malmström började jobba på
kirurgen för många år sedan. Då låg så gott
som all fokus på den medicinska behandlingen och på att rädda så många patienter som möjligt. Nu har man mer och mer
börjat se även människan bakom diagnosen
och intressera sig för dennes upplevelse av
hela sjukdomsprocessen. Trots det har sjukvården ännu lång väg kvar att gå, eftersom
de anhöriga ofta fortfarande i stort sett är
osynliga.
– Även om man bara får cancer i ett organ så påverkas hela människan och hennes
familj av sjukdomen. Därför har det i min
forskning varit viktigt att titta på patienten
och hans eller hennes närståendes upplevelser av hela processen för att vi i sjukvården ska kunna möta dem på rätt sätt, säger
Marlene Malmström.

MARLENE MALMSTRÖM
GÖR: Leg sjuksköterska och FOUUledare vid verksamhetsområde
kirurgi och gastroenterologi på
SUS, samt forskare vid Institutionen
för hälsovetenskaper och Palliativt
utvecklingscentrum
AKTUELL: Erhållit LMK-stiftelsens
Medicinpris 2018 för sin forskning
om patienters och närståendes perspektiv på cancerprocessen.
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Marlene Malmström menar att de anhöriga i
stort sett är osynliga inom cancervården.

Hon har valt att forska på två ganska väsensskilda cancerdiagnoser: dels matstrupscancer där få drabbas men där patienterna
ofta får betydande symtom och där överlevnaden är låg, dels på bröstcancer där tvärtom många drabbas men överlevnaden är
stor. Stödet ska fungera oberoende av vilken
cancerdiagnos man har, och därför tar hennes forskning avstamp i patienternas egen
upplevelse och familjens behov.
– De flesta klarar sig väl med det stöd de
får. Men sedan finns det de som har extra
behov och då gäller det att upptäcka dem
för att kunna sätta in rätt resurser i tid. Vi
ska inte ge allt till alla, utan istället individualisera stödet – något som är bra även ur en
hälsoekonomisk aspekt.

Marlene Malmström använder en modell
där systematisk screening används för att
identifiera de patienter som har utökat behov av stöd under sin rehabilitering. Utifrån
modellen har hon sedan skapat ett evidensbaserat beslutsstöd för sjuksköterskor inom
bröstcancersjukvården. Men även rehabiliteringsprocessen för cancerpatienter behöver ses över, menar hon. De råd som patienten får brukar framförallt inrikta sig på
behandling och den medicinska delen. Det
behövs ett bredare fokus där hela människan omfattas och planeringen för återhämtning börjar tidigare.
– Dessutom behöver vi öka samarbetet
mellan olika forskningsdiscipliner. Det krävs
ett helhetsperspektiv på patienten – inte
bara inom klinik utan även i forskarvärlden.
Patienterna vill inte bli snuttifierade, utan
förväntar sig att vi ser deras sjukdoms
process som en helhet. De vill inte komma
till nästa instans och inse att personalen där
inte har en aning om vad som hänt och sagts
sedan tidigare.
SJUKVÅRDEN tar ofta fortfarande inte vara

på anhöriga som en resurs. I kallelser inom
cancervården uppmanas patienten att ta
med närstående vid sjukhusbesöken, men
de anhöriga behöver engageras långt mer
än så.
– Patienterna säger ibland att de känner
sig som bovar eftersom deras anhöriga gör
allt i sin makt för att stötta, men ändå känner sig otillräckliga. Rollerna förändras när
någon blir sjuk och anhöriga behöver få rätt
information och bli stärkta i sin nya roll.
Generellt har man i sjukvården inte tillräcklig kunskap om familjens stora roll. Det
är en kombination av kultur och tradition
som lever kvar, men självklart också strukturella problem i vårdapparaten. Det är inte
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RÅD TILL DIG SOM HAR
EN FAMILJEMEDLEM
SOM INSJUKNAT I CANCER
• Ett bra sätt att börja hantera
den nya situationen kan för
många vara att skaffa mer
information om sjukdomen.
• Du kan vara ett stort stöd
genom att finnas vid den sjukes
sida, att lyssna, visa omtanke,
följa med på läkarbesök m.m.
• Hjälp till att behålla kontakten
med det vardagliga, ”vanliga”
livet genom att hålla fast vid
vissa rutiner och vanor.
• Att få besked om en livshotande sjukdom innebär oftast en
livskris. Ibland kan personerna
i en familj komma i otakt i den
här processen – det hjälper att
vara medveten om detta.
• Be andra runt omkring om hjälp
med praktiska saker.
• Glöm inte dina egna behov. Det
är inte ovanligt att känna sig
otillräcklig och få skuldkänslor
för att man tänker på sig själv.
Fråga på sjukhuset om patientföreningar och grupper för
anhöriga om du behöver prata
med någon i liknande situation.
Källa: Allt om cancer, Cancerfonden

ovanligt att anhöriga till cancersjuka själva
blir sjukskrivna, eftersom det är så pressande att vara närstående. Inom sjukvården behöver man bli bättre på att erbjuda
hjälp även för resten av familjen när någon
drabbas av cancer, menar Marlene Malmström.
– Anhöriga kan få skuldkänslor för att
de själva mår dåligt och känna att det är
fult att prata om sig själv när någon annan
faktiskt har cancer. Så det är oerhört viktigt att vi blir bättre att se sjukdomen i ett
större perspektiv där anhöriga också får en
naturlig plats, avslutar hon.
TEXT & FOTO:
ÅSA HANSDOT TER
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Arkeologen
Björn Nilsson
ska hjälpa humanister att
finna rätt naturvetenskapliga samarbetspartners
på universitetet.

Arkeologer och geologer
vill jobba med MAX IV
FORSKNINGSINFRASTRUKTUR. Arke
ologer och geologer ska lära sig
att använda synkrotron- och
neutronkällor för att undersöka
arkeologiskt material och planeten jorden på MAX IV och ESS.
En ny arbetsgrupp har startats
på LINXS för att under två år
bygga upp internationell kompetens inom området.

– Vi behöver få grepp om dessa för oss
nya metoder, och förstå vilka nya frågor
vi kan ställa. MAX IV och ESS erbjuder
helt nya möjligheter, framför allt i kombination med andra resurser på LU, säger
Björn Nilsson, forskare i arkeologi. Han
tillägger att det händer väldigt mycket
nu bland annat inom materialvetenskapen som forskare inom biologi och medicin använder sig av.
Björn Nilsson är också koordinator
för LUARCH, en nätbaserad infrastruktur som i början av nästa år kommer finnas tillgänglig för att hjälpa arkeologer
och humanister att finna rätt naturvetenskapliga samarbetspartners på universitetet.
Den nya arbetsgruppen kommer att
stärka banden mellan geologi och arkeologi, något som Björn Nilsson tyck-

er är logiskt och viktigt. Han har själv
arbetat mycket med geologer i sitt undervattensprojekt i Hanöbukten där de
tillsammans har analyserat stubbar och
sediment från den äldre stenåldern. Något som intresserar både geologer och
arkeologer världen över är att under
söka hur klimatförändringar utvecklar
sig – i historien och idag.
– Neutronkällor och synkrotronröntgen blir nya sätt att studera klimatförändringar för geoarkeologin, säger
Björn Nilsson.
Arbetsgruppen kommer att ordna
symposier och workshops med experter på MAX IV och ESS och börjar med
ett metodinriktat kickoff-symposium i
mitten på januari, öppen för alla forskare som är nyfikna på möjligheterna med
MAX IV, ESS och andra labb vid universitetet. Tanken är att detta projekt ska
leda till bättre kontakt mellan labben
på universitetet, där det är kö till vissa
medan andra underutnyttjas – delvis för
att det inte finns något enkelt sätt att ta
reda på vilka labb som finns på LU.
– Det är galet när forskare reser till
labb i USA, Schweiz eller något annat
land, för att man helt enkelt inte känner till vilka labb som finns här hemma.
TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP
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Hösten 1968 såg det första numret av Lunds universitet meddelar dagens ljus. Idag – femtio år och
mer än 700 nummer senare – står m:et i LUM för
magasin och utgivningen har glesats ut i takt med att
internet har vunnit mark. Men LUM lever kvar som
papperstidning och finns numera även på webben.
LUM-redaktionen ser tillbaka på åren som gått och
kastar en blick in i framtiden.

Femtio år
med LUM!
Första numret av
LUM kan tyckas vara
tämligen oansenligt, men tryckes
med nymodigheten
kontorsoffset.

D

en 2 september 1968 föds tidningen Lunds universitet meddelar ur informationsbladet
Meddelanden från Lunds universitet. Redaktören Ulf Henrikson berättar
stolt på förstasidan att man nu också begagnar sig av ett nytt tryckförfarande – kontorsoffset. Och vad är då det? Jo ”det innebär bl.a. att tidningen skrivs ut på maskin,
klipps och klistras upp till färdiga original direkt av förvaltningens personal. Originalen
överförs sedan av tryckeriet på fotografisk
väg till tryckmatriser.” High-tech för sin tid.
Tidigt börjar LUM också adresseras med dator, något som tas upp som en nyhet på en
hel sida i tidningen.
Innehållsmässigt skiljer sig LUM inledningsvis inte så mycket från föregångaren
MLU (bortsett från den mer lättuttalade förkortningen). Här ska universitetets personal
få praktisk information om disputationer, lediga tjänster, stipendier, forskningsanslag,
nya lagar, budget och liknande.

1970 BLIR CHRISTER HJORT redaktör och
fortsätter som det fram till mitten av
1990-talet, för att sedan vara ansvarig utgivare under ytterligare tiotalet år. Hans inträde på LUM-scenen innebär att tidningen
får mer redaktionellt material.
Riktig tidningskänsla får LUM dock inte
förrän 1976 då journalisten Björn ”Nalle”
Ljunggren anställs. Från ett nummer till ett
annat fylls tidningen av intresseväckande reportage och slagkraftiga rubriker. Tecknaren och grafiske formgivaren Andrzej Szlagor bidrar med innovativa layoutlösningar.
1977 träder en ny högskolelag i kraft där
vikten av den tredje uppgiften betonas, alltså att sprida kännedom om forskning och
utvecklingsarbete. LUM är redan inne på
den banan och blir den första högskoletidningen i Norden som satsar på vetenskapsjournalistik.
ALLA GILLAR DOCK INTE den journalistiska

satsningen. 1978 föreslår två professorer att
universitetets anslag kunde användas bättre, och LUM:s innehåll begränsas till kortfattat informativt material. I numret därpå kontrar redaktionen med förvaltnings
chefen
och LUM:s ansvarige utgivare Stig Hammar
34
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i spetsen med åtta sidor med argument för
LUM. Bland annat intervjuas många läsare
som på det hela är mycket positiva till tidningen. Och LUM blir kvar!
Med hjälp av medel från Forskningsrådsnämnden etableras en vetenskapsredaktion på LUM. Solveig Ståhl rekryteras
från Arbetet och Göran Frankel från Helsingborgs Dagblad. Något senare under
80-talet ansluter Maria Lindh från Sydsvenskan och Britta Collberg från Arbetet.
Britta Collberg efterträder Christer Hjort
som redaktör och avlöses av Maria Lindh
2003. Nuvarande redaktören Jenny Loftrup
tar över stafettpinnen 2017.
MED TIDEN har LUM, liksom universitetet,

decentralicerats. Från att ha haft en helt och
hållet centralt placerad redaktion har tidningen numera ”korrespondenter” ute på
fakulteterna. Kollegor vid andra lärosäten
framhåller ibland avundsjukt LUM:s stora redaktion (som den ter sig i redaktionsrutan),
men merparten av skribenterna ägnar endast en liten del av sin tjänst åt LUM-skrivande.
Flera universitetstidningar har på senare
år gått över till att bara publiceras på webben. Dit har inte LUM nått, även om antalet
nummer per år succesivt har minskat i takt
med att praktisk information för anställda

publiceras på LU:s webbplats, liksom snabbare nyheter. LUM har också sedan länge
även publicerat artiklarna från papperstidningen på webben, vilket har sina fördelar,
inte minst när det gäller att sprida och hitta
enskilda artiklar. Men där läsare på nätet
mer selektivt väljer det de är intresserade
av menar LUM-redaktionen att man i papperstidningen enklare kan snubbla över intressanta artiklar som man kanske inte aktivt hade valt att läsa digitalt. Detta bidrar
till att vidga läsarens bild av sin arbetsplats
och skapar förhoppningsvis en bättre identitetskänsla för hela universitetet, vilken i och
med LU:s starka tillväxt har blivit allt mer
fragmenterad. Idag känner många mest till
vad som händer på sin egen instituton eller fakultet.
För att öka aktualiteten kommer dock
den tryckta tidningen att kompletteras av
digitala nyhetsbrev, se mer på sidan 38.
LUM:S UPPGIFT är att spegla, ganska och

informera om det som händer vid universitetet och i universitetsvärlden. En genombläddring av de cirka 700 nummer som har
utkommit sedan starten visar på tidstypiska
frågeställningar som dyker upp och sedan
försvinner, men desto mer på ämnen som
har ständig aktualitet.
PETR A FR ANCKE

När LUM var farlig!
De flesta
skulle nog
betrakta den
lilla A5-tidningen från
Lunds universitet som
rätt harmlös.
Men 1973
kommer det
fram att LUM
uppenbarligen anses
som farlig
i DDR, där
myndigheterna förstör
tidningen
innan den
når sina
adressater
(kanske inte
LUM:s största
läsarskara,
men ändå). Andra ”farliga” publikationer som går samma öde till
mötes är bl.a. Svensk Idrott, Svensk
Kyrkotidning och Postens frimärkskatalog.

LUM:S YTTEROCK GENOM ÅREN

Under de första åren ser varje
nummer av LUM
ut så här, dock i
olika färger
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I nr 1 1974 lanseras ett omslag
som, sånär som
på en färgändring varje nummer, oförändrat
står sig i tio år!

1984 går LUM upp i format till nuvarande s.k.
huggna A4. Varje nummer
ska nu också ha en ny omslagsbild.

1995 får LUM äntligen
möjlighet att trycka
4-färgsomslag, och firar
genom att ha en svartvit
bild på första omslaget!

2005 blir LUM en tidning
helt i fyrfärg och döps om
till Lunds universitets magasin.

2012 får universitetet
en ny grafisk profil som
även LUM anpassas till,
en form som håller än.
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Senaste decenniet i LUM
De senaste tio åren har varit händelserika vid universitetet. LUM
har rapporterat om allt från tunga
utvärderingar och forskningsanläggningar till enklare nybyggen
och lättsamma jubileer. Hållbarhet
har varit ett återkommande tema.
Utbildning på nätet och ifrågasatt
forskning om telepati är annat vi
skrivit om.
Följ med på några nedslag under
det senaste decenniet!

LEDNING OCH STYRNING
Rektorer har kommit och
gått och kravspecifikationerna har blivit allt längre.
En styrelseordförande lät
vänta länge på sig - Margot Wallström, som rätt
snart kallades tillbaka till
politiken och utrikesministerposten.

LITE OVÄNTAT OM FORSKNINGEN

HÅLLBARHET
Hållbarhet
har varit ett
återkommande
tema under hela
decenniet i LUM.
Allt från hållbara
städer till hållbar
semester och
hållbar konsumtion till tema
hållbart allting.
Och förra året
utvärderades
våra utbildningars hållbarhet –
vilket gick sådär
för LU.
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Ett antal Lundaforskare samlade ihop
sina bästa recept och gav ut kokboken
”Smart om mat”. Glass på grönt te
med blåbärssås har en god inverkan på
hjärnfunktionerna, fick vi bland annat
lära oss.
Reportaget om psykologiprofessorn
Etzel Cardenas telepatiforskning inom
ramen för parapsykologi framkallade en
mediestorm. Att det skulle finnas vetenskapliga belägg för att tankeöverföring var möjligt
upprörde bland annat åtta professorer vid LU
som skrev en insändare och ifrågasatte LUM
som överhuvudtaget skrev om
den typen av forskning.
Det fanns de som även
ifrågasatte öppnandet av
den gamle biskopen och
vetenskapsmannen Peder
Winstrups grav. Med 335
styva år på nacken blev
han en världskändis bland
mumier och föremål för ett
tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samarbete
med Lunds universitet och
Domkyrkan.
Ett nytt kreativt sätt att skaffa medel
till forskning av bröstcancer blev att göra en
flickkalender utan bröst. Ett samarbete mellan professor Stina Oredsson och underklädesbutiken Kvinnligt under – som resulterade
i drygt 230.000 kronor.
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UTVÄRDERINGAR
2008 var året för den stora kvalitetsutvärderingen av forskningen, RQ08 (Research
Quality Assurance 08). Kronjuvelen bland LUs
forskning visade sig vara Fysiska institutionen
som kom bäst ut! Det blev dessutom storslam
i Linnéstöd – 400 miljoner till lundaforskarna
som knep sex av 20 forskningsmiljöer. Och
inte nog med det – LU fick även mest till de
strategiska forskningsmiljöerna, de så kal�lade SFO:erna.

INFRASTRUKTUREN
Mycket har handlat om de stora forskningsanläggningarna, den nationella
MAX IV, och den europeiska ESS. Två
gigantiska mikroskop för i första hand
materialvetenskap. Beskedet om att
ESS förläggs till Lund kom våren 2009
och nu härom veckan invigde kungen
tillsammans med
den italienske
presidenten
jonkällan, byggd
i Italien, som
symboliserar den
första driftsättningen av en
större teknisk
komponent på
ESS.
2010 startade
bygget av MAX
IV på Brunnshög som kunde invigas
strax före midsommarafton 2016.
Humanisterna och teologerna fick
nya fina lokaler då LUX invigdes 2014.
Cirka 3000 studenter och 400 anställda
tog plats i den delvis påbyggda Zoofysiologen och mixen av gammalt och
nytt blev ett uppskattat arkitektoniskt
grepp.
De antika gipsskulpturerna fick
flytta från det forna
Antikmuseet till
Historiska muséet för
att ge plats åt tvärvetenskapliga tänkare.
Pufendorfinstitutet
invigdes på våren
2009.
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UTBILDNINGEN…
I början på 2013 blir det
intressant med gratiskurser på nätet, och LU
lanserar de första tre
MOOC:sen i början på
2015. MOOCs står för
Massive Open Online
Courses och först ut var
Juridicum tätt följd av
Internationella Miljöinstitutet och därefter
Medicinska fakulteten.
Dick Harrissons
debattartikel i Svenska
Dagbladet om studenternas dåliga förkunskaper fick följden att
LUM försökte ta reda
på om det verkligen var
bättre förr. Det beror
på hur man ser det och
vilka förmågor som
värderas…

… OCH DOKTORANDERNA
2011 kommer beslutet om doktorandlöner istället för utbildningsbidrag
och doktoranderna är överlag nöjdare
men skuggdoktorander är ett problem.
Postdocarna måste
söka sig utanför akademin skriver vi 2015
och en utredning om
hur luddiga karriärvägar ska bli tydligare
presenterades i år då
även doktorandombudsmannen flaggade
för mer stöd för att
avhandlingarna ska bli
klara i tid.
37
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Det bästa
av två världar

JÄMSTÄLLDHET
Det kvinnliga
ledarskapsprogrammet AKKA
avslutades i början
av perioden och
sammanlagt 61
kvinnor sade sig
vara redo att ta
över de tyngre
ledarskapsuppdragen. Så blev det också
om man tittar ett par år framåt då det
visade sig att kvinnorna dominerade i
dekanrådet . Girlpower pratade man
även om vid senaste promotionen då
de kvinnliga doktorerna var fler än de
manliga.

350-ÅRSJUBILEET
Detta senaste decennium avslutades med
det stora 350-årsjubiléet som tjuvstartade fem år före själva jubileet som sedan
varade i tretton månader och avslutades
med pompa och ståt i januari i år.

U

nder femtio år har LUM
speglat universitetet och
alla begåvade och originella människor som undervisar, forskar och administrerar och
på olika sätt bidrar till det universitet vi
har idag. Det ska vi fortsätta att göra!
LUM:s uppdrag – att ge en vidgad blick
på denna breda och brokiga arbetsplats – är minst lika viktigt idag när universitetet är större och mer decentralicerat. Och nu tar vi nätet till hjälp och
kompletterar vårt magasin med ett nyhetsbrev som kommer ut mellan våra
tidningar.
Den senaste läsarundersökningen
visade att majoriteten av er, våra läsare,
fortfarande föredrar en papperstidning
och det är vi glada för, även om artiklarna så klart också finns på nätet och
sprids på många sätt inom och utom
universitetet med hjälp av sociala medier, nyhetsbrev och ibland genom press.
Pappersformatet innebär att vi kan
bjuda på en mix av nyheter och reportage och kommunicera universitetet som en helhet, vilket är svårare att
göra digitalt.
Men med endast sex nummer per
år är vår möjlighet att erbjuda de allra
senaste nyheterna begränsad. För att
behålla vår aktualitet så utvecklar vi
nu LUM-nyheterna på nätet med ett
nyhetsbrev ett par gånger per termin.
Med både det tryckta magasinet och
ett nyhetsbrev har vi det bästa av två
världar när det gäller att serva er med
vad som pågår vid LU. Och inte minst
varför det pågår.
Läsarundersökningar – såväl den

LUM:s redaktör Jenny Loftrup.
foto: maria lindh

senaste förra året som tidigare vi gjort
under årens lopp – visar också att ni läsare önskar att vi vore lite tuffare och
tog upp mer av kritiska frågeställningar.
Det vill vi gärna vara och göra. Och vi
upplever också att vi av tradition har en
universitetsledning med tillåtande attityd till kritik, som säger sig uppskatta
medarbetare som vågar stå upp för sina
åsikter och vilja till förändring och förbättring. Tystnadskulturen passar inte
på Lunds universitet! Så kom gärna med
tips och förslag på sådant som behöver
luftas och lyftas på er arbetsplats!
Slutligen ett tack för att ni fortsätter
att läsa LUM. Det är ett av många sätt
att engagera sig i sin arbetsplats, och
ibland kanske rent av bli en lite kunnigare och vassare medarbetare.
JENNY LOFTRUP
REDAKTÖR

MARIA LINDH
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folk.

Intresset för former, färger och
förhistoriska föremål förde
henne tillbaka till historien.
Både på arbetstid och fritid
ägnar sig Lovisa Dal åt att vårda
det gamla och hitta tillbaka till
det ursprungliga.

Lovisa Dal är konservatorn som gjorde rent de fynd från Sösdala som hittades under 1900-talet.
Hon fick bort den gröna korrosion de var täckta av och fick fram de mikroskopiskt små detaljer
som nu visas i utställningen på entréplanet på återinvigda Historiska museet.

– Jag gillar lite skitiga föremål
Hon har sitt drömjobb. Lovisa Dal är konservator på Historiska museet vid Lunds universitet.
– Det här är min moderklubb. Ända sedan jag var här som praktikant har jag vetat
att det är här jag vill jobba.
Och så blev det också. Även om hon har
hunnit med att arbeta på såväl Vasamuseet
som Kulturen, hamnade Lovisa Dal till slut
på Historiska museet.
– Jag har inte hittat något annat som
lockar så mycket som samlingarna här. Det
är så variationsrikt – de bästa förhistoriska
föremålen finns här. Och det kommer hela
tiden in nya.
VARFÖR BLIR MAN DÅ KONSERVATOR?
Lovisa Dal har fått mycket av intresset med

sig hemifrån. Båda hennes föräldrar är utbildade på Konstfack.
– Jag har alltid hållit på med konsthantverk, och hämtat inspiration vad gäller färger och former från just förhistoriska föremål på museer. Jag pluggade arkeologi här i
Lund, men när jag var på utgrävningar upptäckte jag att jag blev frustrerad av att behöva lämna ifrån mig föremålen – jag ville
ju arbeta mer med dem!
LUM NR 6 | 2018

Därför blev det konservatorsutbildningen på Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn. Hon har också arbetat på
Ottossons linoljefärgfabrik i Genarp, med
färger som har naturliga pigment som ger
ljus och djup, och som inte stänger in fukten i träet, utan istället bygger och förstärker underlaget.
PÅ FRITIDEN renoverar hon hus. Närmare be-

stämt sitt eget sekelskifteshus, som hon långsamt rensar från masonitlager och plastmattor och tar fram de ursprungliga materialen.
– För varje lager man skalar av kommer
det nästan som en pust från huset, som om
det äntligen kan andas igen.
Att få vara med om Uppåkra och de arkeologiska utgrävningarna där har varit oerhört spännande.
– Jag fick vara med och ta upp den figur som vi kallar Völund, berättar Lovisa
Dal, som var fältkonservator den dagen det
märkliga, vackra lilla bevingade föremålet
gav utslag i metalldetektorn.
– Så det var bara att gå raka vägen upp
till mikroskopet. Det är det allra bästa – föremålen är aldrig i bättre skick än när arkeologen precis har fått upp dem, när de kommer

direkt från den fuktiga jorden innan materialet börjat torka.
Det finns många hot mot föremålen:
syre, ljus, allt som riskerar att reagera med
det material föremålet är gjort av. Historiska museet har ansvaret att ta hand om
alla skånska arkeologiska fynd som görs utanför Malmö kommun och Lunds medel
tida stadskärna, och ju snabbare föremålen
kommer i museipersonalens händer desto
större är möjligheterna att ta reda på mer
om historien bakom just det fyndet.
– Jag gillar lite skitiga föremål! Då vet jag
att originalytan är orörd, under smutsen, säger Lovisa Dal.
TEXT & FOTO: EVELINA LINDÉN

LOVISA DAL
ARBETE: Konservator på Historiska
museet, som är en av Lunds universitets publika verksamheter.
SES OFTAST: I skyddshandskar i full
färd med att ta hand om arkeologiska föremål som behöver räddas
till eftervärlden.
INTRESSEN: Foto, husrenovering
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boken.
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Om 20-talskvinnan
EMMA SEVERINSSON

Moderna kvinnor. Modernitet, femininitet
och svenskhet i svensk veckopress 1921–1933
(Lunds universitet)
Torbjörn Fagerström, professor em.
i teoretisk ekologi

Vilka är det
som har skällt på dig?
– Genusvetare har skällt på mig för att jag
menar att forskningen inte kan utgå ifrån
att det inte finns några biologiska faktorer
kopplade till beteenden. Senare har olika
miljörörelser skällt när jag påpekat att
det inte finns vetenskapligt stöd för att
ekologiskt jordbruk är mer miljövänligt
än konventionellt, och när jag påpekat att
det inte finns vetenskapliga belägg för att
GMO-grödor skulle innebära hälso- eller
miljörisker.

Hur har det påverkat dig och din
forskning?
– Nu är jag inte längre aktiv som forskare.
Personligen har det styrkt mig i uppfattningen att ett vetenskapligt tänkesätt
alltid måste försvaras och
förklaras. Det finns starka
krafter i samhället som vill
vantolka, eller på andra sätt
göra våld på forskningen.
Jag funderar ofta över hur
det kan komma sig att det
är så få universitetsforskare som faktiskt ser dessa
problem, ställer sig på barrikaderna och tar striden.

TORBJÖRN FAGERSTRÖM

Tankar från
en utskälld forskare
(Fri tanke)
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De moderna 20-talskvinnorna hade uppnått rösträtt och juridisk jämlikhet i äktenskapet. Med korta kjolar och kort
hår jazzade de sig igenom 1920-talets
nöjesliv, en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. De moderna kvinnorna ifrågasatte traditionella könsroller genom att idrotta, köra bil, ställa nya
krav på äktenskapet eller helt enkelt välja

bort äktenskap för ett självförsörjande
singelliv.
Hur skulle ett modernt samhälle se ut
där kvinnor uppförde sig, såg ut som, och
ställde samma krav på frihet som män?
Det är hur denna fråga debatterades i
veckopressen som undersöks i boken som
är genushistorikern Emma Severinssons avhandling.

JONAS STIER & DANIEL AKENINE (RED.)

Människor och AI:
En bok om artificiell intelligens och oss själva
(boD)
Boken handlar om hur vårt samhälle kommer påverkas när
vissa människor förstärker sig med teknik, medan andra
inte klarar av det. AI påverkar oss alltmer i vårt vardagsliv
– som konsumenter, patienter, i trafiken, i sociala medier.
Men vad är riskerna om vi inte tänker efter före? I boken
skriver jurister, arkitekter, sociologer, teknologer, forskare
och framtidsanalytiker om detta i varsin essä.

HANS SWÄRD (RED.)

Bedöma och åtgärda fattigdom
– om välfärdens skiljelinjer
och samhällets yttersta skyddsnät
(Studentlitteratur)
Boken tar sin utgångspunkt runt det turbulenta sekelskiftet 1900, då statsmakten kom till insikt om samhällets ansvar för fattigdomen, och följer sedan idéer framåt och
bakåt. Det finns en dualism genom historien om fattigdom
där två idéer ibland kompletterar varandra och ibland stöter ihop – duger det att hjälpa en liten grupp av de allra
fattigaste, eller ska man också förebygga fattigdom i större
grupper genom socialförsäkringar och socialpolitik? Boken
är en antologi och vänder sig till de som jobbar inom välfärdssystemen, studenter, forskare och politiker.
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gästtyckarna.

Se på din undervisning med vetenskapliga ögon och
hjälp varandra att förbättra pedagogiken genom
diskussion och peer-review. Uppmaningen till universitetets lärare kommer från Christina Abdulahad,
ordförande, och Alexander Nymark, vice ordförande
i LUS, Lunds universitets studentkårer.

Använd vetenskapliga metoder
också när det gäller undervisning!

Ä

”

nnu en studentkrönika med en storm av klagomål...”,
eller “hur ska de nu försöka göra undervisning enklare?”. Detta kanske är tankarna som slår några av er
när ni ser att LUS står för krönikan i detta nummer.
Inget kunde vara mer fel.
Lärare runt om på vårt universitet, vi är ordförande och vice
ordförande för Lunds universitets studentkårer och detta är vår krönika till er. Se det
som en utsträckt hand. Vi sitter alla i den
här universitetsbåten tillsammans; vi har
många gånger samma utmaningar och
nästan alltid samma mål: en riktigt bra utbildning.

legor peer-review:a din kursplan, sitt med på en kollegas seminarium och kom med din kloka återkoppling.
Ett sätt att hitta samtalet är att ta en kurs till i högskolepedagogik och använd forumet för att prata med andra lärare i andra
ämnen. Prata även med dem om att ställa krav på innehållet i era
egna kurser. De krav som ställs på er utbildning i pedagogik är larvigt låga. Ni om några vet att det behövs ställas krav för att gå framåt. Vi vill gärna ställa
de kraven tillsammans med er!

”Vi vill uppmuntra er
till att vara förebilder
och skapa ett kollegialt
samtal om pedagogik på
era institutioner.”

NI ÄR SVERIGES BÄSTA LÄRARE och det
engagemang ni har för oss studenter är
många gånger betydligt större än vad era undervisningstimmar
visar. Vi har en stor respekt för ert arbete och vill ta tillfället i akt
att tacka er för det. Men respekt är en bräcklig gåva och behöver underhållas genom konstant förbättring. För att citera Churchill: “To improve is to change, to be perfect is to change all the
time.”.
Vi vill även uppmana er att våga förnya er och våga förändras tillsammans. Inom forskningen är ni bäst på det! Ni håller vetenskapliga seminarier, lovprisar kollegialitet och använder
peer-reviews. Vi vill uppmuntra er till att också använda dessa vetenskapliga metoder på undervisningen och i er pedagogik. Vi vill
uppmuntra er till att vara förebilder och skapa ett kollegialt samtal om pedagogik på era institutioner. Låt dina kompetenta kolLUM NR 6 | 2018

VI VILL ÄVEN ÖPPET, å alla studenters väg-

nar, bjuda in till ett samtal med din närmaste
student. Ni känner alla till kraften hos engagerade studenter, både positivt och negativt. Vi vill inget hellre än att ni utnyttjar den
kraften hos oss. Våga låt dina studenter vara
med i utformandet av dina kurser. Se det som en styrka och inte
ett nödvändigt ont att få feedback från studenterna. Vi lovar att vi
kommer ge er tiofaldigt tillbaka.
När ni pratar med era studenter kommer ni också att märka
när ni har att göra med en student som behöver pushas för att
göra sitt bästa, och när ni träffar en person som behöver en klapp
på axeln och ett kort “bra gjort”. Men, curla oss inte. Hjälp oss att
utmana oss själva genom att ge oss förutsättningarna att klara
det. Ge oss inte de rätta svaren, ge oss kartan att hitta dem.
CHRISTINA ABDUL AHAD,
ORDFÖR ANDE LUS
ALEX ANDER NYMARK
VICE ORDFÖR ANDE LUS
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på gång.
Läs med öronen med
programmet TorTalk!
Vill du pröva att lyssna på
texter? Då kan du testa TorTalk! Det är ett program som
läser upp digital text. Det
fungerar på både PC och Mac,
och även på surfplattor som
använder Windows.
Med TorTalk kan du:
• Lyssna på digital text i olika
format (Word, pdf, html, text...)
• Lyssna på alla e-böcker och artiklar i fulltext
• Själv bestämma uppläsningshastigheten
• Välja bland 20 språk och 60 röster
Alla studenter och anställda vid
Lunds universitet kan installera
TorTalks på sina privata datorer.
Programmet är också installerat på
många studentdatorer och på bibliotekens datorer. Som anställd kan
du också få programmet installerat
på din dator på jobbet, kontakta
då din IT-ansvarig.
OBS – för installation på LU:s
datorer (t.ex. studentdatorer, datorer i biblioteken och anställdas
jobbdatorer), hämta program och
installationsnyckel i LDC:s programportal.
För frågor kontakta Åsa Forsberg på UB, asa.forsberg@ub.lu.se,
046-2229831, 070-2998909

13 DECEMBER Studenternas Luciakon-

sert – Lunds akademiska kör och Gudrunkören bjuder på stämningsfull Luciakonsert. Kl 17.30, 19.00 och 20.30,
Universitetshusets aula, Lund. Entré: 140
kr, student/pensionär/barn under 18 år
100 kr. Biljetter finns att köpa på Biljettbyrån (Bangatan 1) 046-13 14 15, www.
ticketmaster.se, eller Studentinfo på Akademiska Föreningen. Info: sofia.rydberg@
odeum.lu.se
14 DECEMBER Lunds universitets
brassbands julkonsert – traditionell julmusik med varma, härliga brassklanger.
Kl 19.00 i Maria Magdalena kyrka, Lund.
Info: sofia.rydberg@odeum.lu.se
15 DECEMBER Lunds universitets julkonsert – fira in julen med Lunds akademiska kör som bjuder på älskade julsånger
i vintermörkret. Kl 17.00 i Universitetshusets aula, Lund. Info: sofia.rydberg@odeum.lu.se
15 DECEMBER Lunds universitets
brassbands julkonsert – traditionell julmusik med varma, härliga brassklanger. Kl
17.00 i Helgeandskyrkan, Lund. Info: sofia.
rydberg@odeum.lu.se
15–16 DECEMBER Hårdrocksfossil i
Vattenhallen. Följ med professor Mats E.
Eriksson på en oväntad resa där konst möter vetenskap och där utdöda organismer
kommer till liv genom fantastiska skulpturer. Kl 12.00–17.00 i Vattenhallen Science
Center, John Ericssons väg 1, Info: www.
vattenhallen.lth.se/planetariet/
27 DECEMBER–6 JANUARI Jullovs

öppet i Vattenhallen, John Ericssons väg
1, Lund. Info och program: www.vattenhallen.lth.se/planetariet/
16–19 JANUARI Climate-KIC Ideation
Day. Info: https://www.climate-kic.org/
who-we-are/making-an-impact/
29–30 JANUARI Konferens. ”AIML@
LU WS: AI i offentlig sektor – från ax
till limpa”. Detta blir den femte öppna
fika-till-fika-workshopen om och kring
forskning om artificiell intelligens vid
Lunds universitet. Troliga teman blir: AI
opinionsbildning och demokrati, kommunalt beslutsstöd, AI-driven offentlig service, smarta städer, AI i rättsväsendet. Kl
9.30–15.15 Campus Helsingborg. Info: jonas.wisbrant@cs.lth.se
14 FEBRUARI Vernissage. Utställningen Love@Lund 2019. Kärleken spirar i Lund – i en korridor på Delphi 1985,
under en picknick på Lundakarnevalen
2014 och på ett tåg med destination Lund
1937 – vilket bara är några exempel på
platser där gnistor flugit in. I alumnnätverkets utställning Love@Lund får du möta
några av alla de härliga kärlekspar som
började sina historier i Lund. Kl 18.00–
20.00 Pelarsalen, universitetshuset, Lund.
Info: info@alumni.lu.se

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

LUM:s utgivning
våren 2019
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Manusstopp

Utkommer

LUM 1

23 januari

14 februari

Kreativa tankar föds i en kreativ miljö

LUM 2

25 mars

11 april

LUM 3

15 maj

5 juni

Backagården Kurs & Konferenscenter AB
Stenskogen 735, 249 31 Höör, Tfn 0413-746 00
www.backagarden.se info@backagarden.se
backagardenskonferenscenter
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Grön kemist
får medalj
Ola Wendt, professor i oorganisk
kemi, tilldelas
Ola Wendt.
Nordblad-Ekstrandmedaljen för sin forskning inom metallorganisk kemi. Hans forskningsprogram ligger främst inom området
metallorganisk kemi och katalys.
Arbetet handlar till stor del om att
använda metallkatalys för att hitta
nya råmaterial för kemisk syntes.

Medalj i silver
Kungliga Fysiografiska Sällskapet har delat
ut Minnesmedaljen i silver till Birgit Rausing för hennes betydelsefulla insatser när
det gäller att stödja Sällskapets fortsatta
engagemang inom medicin och humaniora.

Utmärkelse
till migränforskare
Stiftelsen
Forska!Sveriges
forskarutmärkelse 2018 tilldelas
Lars Edvinsson
professor och
överläkare vid
Skånes universitetssjukhus.
Lars Edvinsson.
Utmärkelsen
uppmärksammar Lars Edvinssons
grundforskning och banbrytande
upptäckt, som har lett fram till konkret nytta genom nya läkemedel för
patienter med migrän. Utmärkelsen
delades ut vid Forska!Sverige-dagen,
som arrangeras onsdagen den 28:e
november på Nobelmuseet i Stockholm.
LUM NR 6 | 2018

Nya humanistiska
hedersdoktorer utsedda
Bruce Karstadt, föreståndare för American Swedish Institute i Minneapolis, och
Helle Vandkilde, professor i arkeologi
vid Aarhus universitet, har utsetts till hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten.
Karstadt hedras för sina betydande insatser för svensk-amerikanska relationer, och
Vandkilde för sina viktiga insatser inom
den europeiska arkeologiska forskningen.
De får sina utmärkelser vid doktorspromotionen den 24 maj 2019.

Partikelfysiker belönas
för mätmetoder
Sten von Friesens pris i
fysik på 120.000 kronor
delas mellan och lektor Caterina Dolglioni
(översta bilden) och docent Oxana Smirnova
för framstående forskning inom partikelfysik
med bland annat förbättring av mätmetoder.

Prisas för grundforskning
som fått tillämpningar
Professor Lars Samuelson får Wilhelm
Westrups pris på en miljon kronor för sin
framstående forskning baserad på grundläggande materialvetenskap inom nanoteknik som lett till praktiska och kommersiella
tillämpningar.

Insatser i framtida
trådlösa system prisas
Göran Linds pris på 50.000 kronor tilldelas
docent Fredrik Rusek för framstående insatser inom kommunikationsteori och dess
tillämpningar i framtida generationers trådlösa kommunikationssystem.

Grattis Per Mickwitz...
... till jobbet som ny föreståndare på Internationella
miljöinstitutet från och med
årsskiftet.
Var kommer du ifrån?
– Jag jobbar som forskningsdirektör
vid Finlands miljöcentral, SYKE i Helsingfors och forskar inom området
miljöpolicy.

Vad lockade med jobbet i Lund?
– I dagens värld behövs ett institut
som Miljöinstitutet mer än någonsin
och jag är glad över att få bli en del
av institutets kollektiv och få möjlighet att bidra med hållbara lösningar.

Vilken är din hjärtefråga?
– Klimatförändringarna. Det finns
ett skriande behov av kunskap som
kan skynda på insatserna för att
åtgärda dessa och åstadkomma en
effektivare resurshantering.
FOTNOT. Nuvarande föreståndare Lena

Neij återgår till sin forskning med fokus på internationellt samarbete.

RÄTTELSE: I förra LUM berättade vi om
en donation till en ögonrörelsemätare
för forskning om primaters kognitionsförmåga. Vi skrev som om det vore en
nyhet men donationen skedde för tio
år sedan.
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Hallå Ola Holmström…
… sociolog och projektledare vid avdelningen Kvalitet och
utvärdering, som har arbetat med den första universitets
övergripande Studentbarometern på nästan tjugo år.

Hur trivs studenterna
vid Lunds universitet?
– De flesta trivs med sina studier och uppskattar livet som student. De som går på
program med kurser som de tycker hänger samman på ett bra sätt trivs betydligt
bättre med studierna än de som tycker att
kurssamordningen är sämre. Detta känner vi igen från tidigare studier. Ett annat
exempel är att studenter med funktionsnedsättning generellt sett kämpar mer
med studierna än övriga studenter.
Mår studenterna sämre än tidigare?
– Omkring var tionde student instämmer
i mycket hög grad i påståendet att deras
studiesituation har fått dem att må psykiskt dåligt, men vi saknar ett tydligt jämförbart material bakåt i tiden och det går
därför inte att säga säkert att det är fler
än tidigare. Men utifrån nationella och internationella studier kan vi konstatera att
psykiska besvär bland högskole- och universitetsstuderande är ganska vanligt och
detta märks också vid Lunds universitet.
Är de nöjda med sin undervisning?
– Lunds universitet har många engagerade och duktiga lärare och detta syns

tydligt i barometern. Den stora merparten av studenterna upplever undervisningen som stimulerande och att universitetsstudierna i hög grad bidrar till deras
kunskapsutveckling. Samtidigt kan vi se
att en hel del studenter önskar mer lärarledd tid och mer återkoppling på sina
studieprestationer. Utifrån lärarperspektivet kan återkoppling vara svårt att hinna
med, men ju mer återkoppling studenterna får desto mer stimulerande tycker de
också att studierna är.
Vad skiljer kvinnor och män åt?
– Det som kanske sticker ut mest är att
kvinnor är mer stressade av sina studier
och att fler kvinnor mår psykiskt dåligt
på grund av sin studiesituation. En annan skillnad är att kvinnorna som medverkar i studien är mer framgångsrika än
männen med att bli färdiga med sina studier i tid.
Får studenterna det stöd som de
behöver i studierna?
– Hälften av studenterna som har någon
funktionsnedsättning har varit i kontakt

med Pedagogiskt stöd och av dessa uppger nästan alla att de fått den hjälp som
de var i behov av. Studenterna förmedlar också generellt en positiv bild av Studenthälsan, Studieverkstaden och verksamheten med SI-mentorer.
Hur har de internationella studenterna det?
– Generellt sett trivs de internationella
studenterna med sina studier. Däremot
kan de i högre grad än de svenska känna
sig ensamma och tycka att det är svårt
att lära känna andra studenter. Nästan
var tredje student i den internationella
studentgruppen uppger att deras boende fungerar mindre bra eller dåligt socialt.
TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP
FOTNOT. Studentbarometern är en univer-

sitetsövergripande enkätstudie som bygger på svaren från 5700 studenter. I rapporten redovisas svaren fakultetsvis men
kan också brytas ner på program- och ämnesnivå, under förutsättning att svarsgruppen är tillräckligt stor.

