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Ryska föräldrar mot barns rätt
Lär svenska på medicinskt språkcafé
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Snabbt nyhetsflöde
ökar bildens värde
Bilden ökar i värde i det allt snab
bare nyhetsflödet. Forsknings
resultat som kommuniceras med
effektiva bilder har större chans
att nå ut och få genomslag. CASE
ordnade fotodag med prisbelönte
fotografen Johan Bävman för att ta
bilder till sin forskning.
– Det var intensivt. Vi engagerade i princip
alla pensionärer på en gata och plåtade i
olika konstellationer och miljöer efter noggran plan, det byttes kläder och så vidare,
säger Erik Skogh, kommunikatör vid CASE,
Centre for Ageing and Supportive Environments, som nyligen 10-årsjubilerat.
VID UNIVERSITETET FINNS tre upphandla-

t

de fotografer, som fick sina uppdrag i hård
konkurrens. Johan Bävman är en av dem.
Han har bland annat fått TT:s fotopris för
sin fotoserie ”Swedish dads”, som ledde till
häpna reportage världen runt med svenska
småbarnspappor som bytte blöjor och torkade av kladdiga små kinder.
Anorektiska redaktioner med färre fotografer har lett till att pressmeddelanden
som ackompanjeras av en bra bild har lättare att få spridning både i tryckta tidningar,
på webben och på sociala medier.
– Har man ingen bra bild är risken att
det inte blir någon artikel i tidningen heller,
mycket ratas även om ämnet är intressant.
Alla vet att bilden kommer göra artikeln mer
läst och spridd, att den är jätteviktig, säger
Johan Bävman och refererar till sin tid på
Sydsvenskan.

Äldre på gymmet. Bild som kommer att
illustrera äldreforskning om social och
fysisk aktivitet. foto: johan bävman
LUM NR 7 | 2016
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Johan Bävman i fotograferingstagen.
foto: erik skogh

t

Fotona ska användas i olika sammanhang för att förstärka presentationen av den äldreforskning som pågår
på institutionen. Det finns få bra fria
bilder på nätet, särskilt på äldre människor och bilderna samlas till en bildbank. Alla doktorander på institutionen
har fått möjlighet att ta fram en bild till
sin kommande avhandling. Maya Kylén
valde att skapa en bild där äldre spelar
spel med ett barnbarn, eftersom hennes doktorsavhandling studerar boendets inverkan på fysiskt och psykiskt välbefinnande.
– Det visuella förmedlar en känsla,
det ger något annat än text. Jag ville få
fram glädjen i det sociala i hemmet och
tycker att bilden lyckades.
ATT KONSTRUERA BILDER och försö-

ka få dem se autentiska ut är en svår
konst. Det gäller att skapa förtroende
hos dem som blir fotograferade och försöka fånga dem i ett naturligt skeende.
Johan Bävman funderar mycket innan
en fotografering, ibland gör han till och
med skisser före. På plats är han sparsmakad på avtryckaren, och vet hur han
vill ha det.
– Jag tycker resultatet blir bäst om
man har ett koncept och tar ett antal bilder som fungerar som helhet. Förutom
att man använder de enskilda bilderna
vid olika tillfällen, så fungerar bilderna
tillsammans t.ex. på en utställning eller
på en webb.
JENNY LOFTRUP

Tempo under fotografdagen. Ett flertal pensionärer ställde upp, bytte kläder och fotograferades i olika konstellationer. foto: johan bävman
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smakprov.
8 Medicinare ordnar språkcafé
Pensionerade handkirurgen Göran Lundborg har tagit initiativ till ett
språkcafé för asylsökande medicinare som ännu inte fått upphållstillstånd. Därmed får de inte gå vanliga SFI-kurser, men kan nu komma i gång och lära sig ett
”yrkesspråk”.

12 Talgoxar smartare än man kan tro
Trots att de är så små har talgoxar utvecklade kognitiva egenskaper. Ekologerna Utku Urhan och Anders Brodin är övertygade om att alla talgoxar kan
lära sig självkontroll. Bra minne har de också, särskilt honorna.

14 Rysk föräldrarörelse mot barnrätt
Föräldrarörelsen i Ryssland rasar mot FN:s barnkonvention, som de anser
vara ett uttryck för västerländsk livsstil och hot mot rysk tradition. Socialantropologen Tova Höjdestrand ser mönster bakom denna proteströrelse som kanske
också kan förklara andra högerpopulistiska rörelser.

16 Gula fläcken i fokus
Ögonforskaren Elisabeth Wittström studerar sjukdomar i gula fläcken,
och kan med ny teknik få en detaljerad färgbild av näthinnans alla lager utan att
behöva föra in något instrument i ögat.

18 Forskare kämpar för bättre arbetsmiljö
Arbetsmiljön har gått hand i hand med politiken för Mats Bogahrd, professor i arbetsmiljöteknik, som kan se tillbaka på ett långt arbetsliv då det inte var
bättre förr.
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Viktigt med långsiktighet
inför nya diskrimineringslagen
JÄMSTÄLLDHET. Vid årsskiftet träder

den nya diskrimineringslagen i
kraft. Bland annat ersätts det nuvarande kravet på handlingsplaner
med ett mer resultatinriktat arbetssätt. Det gäller dock att man noga
tolkar de nya reglerna så att de inte
i första hand främjar kortsiktiga
satsningar, menar Tomas Brage som
är ordförande i jämställdhets- och
likabehandlingskommittén vid Naturvetenskapliga fakulteten.
Vilken konkret betydelse får de nya reglerna i diskrimineringslagen för Lunds universitet? LUM lät frågan gå vidare till Tomas Brage, professor vid Fysiska institutionen, och
Anna Maria Drake, vice dekan vid Medicinska fakulteten. Båda jobbar med frågor som
rör lika villkor och diskriminering vid universitetet. De ser positivt på att den nya diskrimineringslagen inkluderar samtliga sju
diskrimineringsgrunder i det förebyggande
arbetet.
– Man har lagat ett hål i lagen och det
är bra. Innan gällde det förebyggande arbetet bara några av diskrimineringsgrunderna,
inte alla, säger Tomas Brage.
– Dessutom blir den nya lagen mer på-

DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
1. Kön
2. Könsidentitet eller könsuttryck
3. Etnisk tillhörighet
4. Religion eller annan trosuppfattning
5. Funktionsnedsättning
6. Sexuell läggning

7. Ålder
Läs mer på: www.med.lu.se/case
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Tomas Brage påpekar att det långsiktiga
arbetet inte får stryka på foten.
foto: kennet ruona

drivande. Den har en tydlighet som ger ett
skarpare läge, säger Anna Maria Drake, som
är ordförande i universitetets ledningsgrupp
för jämställdhet och likabehandling.
I DEN NYA DISKRIMINERINGSLAGEN finns

inte längre krav på att arbetsgivaren ska ha
planer för arbetet med jämställdhet och likabehandling utan istället ger man ett ramverk för hur man ska arbeta mer resultatinriktat. Istället för planer ska en skriftlig
dokumentation lämnas in varje år. Men för
att kunna redovisa resultat av arbetet i slutet
av ett år så behövs ändå både policys och
handlingsplaner som en grund, konstaterar
både Anna Maria Drake och Tomas Brage.
– Det kanske finns de som tolkar de nya
reglerna som att man inte längre behöver
planer, men det är ett farligt tolkningssätt
som kan medföra obehagliga överraskningar, säger Tomas Brage.
För Lunds universitets del finns sedan flera år tillbaka en rutin att jobba med bokslut vad gäller jämställdhet och likabehand-

– De olika diskrimineringsgrunderna synliggörs
mer i den nya lagen, säger Anna Maria Drake.
foto: charlotte carlberg bärg

ling. Det var ett arbetssätt som infördes vid
Naturvetenskapliga fakulteten under rektor
Torbjörn von Schantz tid som dekan. Tomas
Brage menar att universitetet därför redan
har erfarenhet av ett mer resultatinriktat
rapportarbete, så som den nya diskrimineringslagen nu strävar mot.
Däremot är både han och Anna Maria
Drake lite tveksamma till hur folk kommer
att tolka begreppet aktiva åtgärder i diskrimineringslagen; de aktiva åtgärderna är en
central ingrediens i det förebyggande arbetet mot diskriminering. Tomas Brage flaggar
för att man måste se upp så att de aktiva åtgärderna inte får en tendens att bara fokusera på kortsiktiga satsningar som ger mer
omedelbar och mätbar verkan – och därmed konkreta resultat att rapportera.
– Det får inte bli så att tolkningen av begreppet aktiva åtgärder skapar ett motstånd mot långsiktiga satsningar, säger han.
– Det räcker inte med att man startar olika projekt utan man måste få in dessa frågor i alla processer, säger Anna Maria Drake.
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Nyligen hölls vid Lunds universitet två
större konferenser med koppling till diskrimineringsfrågor. Den ena var en LERUkonferens med fokus på jämställdhet (se
LUM nr 5, 2016) och den andra var en nationell lika-villkorskonferens för universitet och högskolor med makt som tema.
Bägge konferenserna bidrog med konkreta idéer om hur man kan jobba vidare. Exempelvis handlade ett föredrag om
möjligheten att använda särskilda observatörer vid viktiga beslut. Dessa observatörer har som enda uppgift att lyssna efter ifall förutfattade meningar påverkar
diskussionen och i slutändan även själva
beslutet.
– Det finns en tendens att man i början
av ett möte är bra på att inte låta förutfattade meningar färga diskussionen, men
längre fram i diskussionen ökar risken att
ens förutfattade meningar ändå slår igenom vilket kan påverka det beslut som ska
fattas, säger Tomas Brage.
LENA BJÖRK BLIXT

NYTT I DISKRIMINERINGSLAGEN
• Det förebyggande arbetet med
aktiva åtgärder ska innefatta alla
sju diskrimineringsgrunderna,
vilket innebär en utvidgning
jämfört med dagens regler. Hittills
har själva diskrimineringsförbudet
gällt alla sju grunderna, medan
kraven på det förebyggande arbetet har varit mildare. Förändringen
innebär att villkor, rutiner, arbetsoch studiemiljöer ska analyseras ur
fler aspekter än idag.
• Dagens krav på jämställdhetsplaner och likabehandlingsplaner
ersätts med ett allmänt krav på
skriftlig dokumentation. Dokumentationen ska omfatta samtliga
sju diskrimineringsgrunder.
• Ett övergripande ramverk anvisar
hur arbetet ska bedrivas, istället
för att ange vissa mål som ska nås.
• Kravet på årliga lönekartläggningar återinförs.

LUM NR 7 | 2016

Forskningsdatabasen
LUCRIS fylls sakta på
DATABAS. I augusti öppnade den
publika delen av universitetets
nya forskningsinformationssystem L UCRIS. Hittills har ungefär
en femtedel av forskarna lagt in
uppgifter i systemet. Systemet
består av två delar, dels en intern
där man matar in information i
systemet, dels den publika portalen.
ARBETET FLYTER BRA PÅ SAMFAK

På Samhällsvetenskapliga fakulteten finns
många forskare med i LUCRIS. Här har tagits ett samlat grepp och med hjälp av
webbansvariga på institutionerna har alla
forskare fått hjälp med att lägga in grundläggande presentationer.
Ingrid Thulin, webbkoordinator på
Samfak, berättar att det fattats ett beslut i prefektrådet att alla forskare som
har bild och populärvetenskaplig beskrivning på fakultetens webbsidor skulle få
hjälp med att föra över dessa till LUCRIS.
Det har funnits en medvetenhet om
att det kan vara svårt att få personer som
normalt har andra arbetsuppgifter att
sätta sig in i ett nytt system så därför var
alla institutioner överens om att hjälpa till
med den grundläggande informationen.
– Det har varit uppskattat bland forskarna och arbetet har flutit på bra, tack
vare att vi har ett väl fungerande nätverk
bland de webbansvariga.
Dessutom finns det ett väl fungerande supportsystem via Sambib, biblioteket
på Samfak.
Men fortfarande måste forskarna själva lägga in en hel del information. Det
handlar exempelvis om att gå in och kategorisera sin egen forskning och forskningsområden, det som kallas UKÄ-beteckningar.

TAR TID ATT NÅ ALLA PÅ MEDFAK

Under sökordet Medicin och hälsovetenskaper fanns i slutet av oktober drygt
270 forskare inlagda i LUCRIS. De flesta av dem tillhör Medicinska fakulteten,
men här finns också t.ex. atomfysiker, immunteknologer och kemister som arbetar med medicinska frågor.
– De forskare som jag träffat på workshopar och möten har varit positiva och
ser värdet av att LU har en forskningsdatabas. Sedan tar det lång tid att nå alla
på en så stor fakultet som Medfak. Men
Institutionen för hälsovetenskaper har till
exempel ambitionen att alla deras forskare ska vara inlagda före jul, säger Medfaks webbredaktör Sofia B Liljedahl.
För att underlätta arbetet har Medfak
låtit göra en särskild instruktionsfilm på
fakultetens interna webbplats. För forskare som har ett foto och en presentationstext färdiga beräknar man att det
inte ska ta mer än tre minuter att lägga
in sig i LUCRIS.
VISS SYSTEMTRÖTTHET PÅ NATFAK

– Det var inte så länge sedan forskarna
gjorde sina personliga sidor i Drupal så
det är inte helt lätt att få alla att nu föra
över sina uppgifter i LUCRIS, konstaterar Dragana Trivic, kommunikationschef
på Natfak.
Hon menar att det råder en viss systemtrötthet bland forskarna – men att
tanken är god! Det har hållits workshops
och det finns en särskild grupp kring LUCRIS som ska stötta forskarna.
– Vi är en mycket decentraliserad fakultet så LUCRIS-frågan hanteras på institutionsnivå, säger Dragana Trivic.
JONAS ANDERSSON, INGEL A BJÖRCK
FOTNOT. LUCRIS står för Lund University
Current Research Information System.
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Medicinsk
språkträning
på Locus Medicus i Malmö. Sadeq al-Ghaffari från Irak har
röd jacka, och
medsols från
honom sitter
Ahmad Shah
Haidar från Bulgarien, Kaisser Sahal Aljaber från Irak,
Aisha Shekesse Shekahmed
från Somalia
samt de pensionerade handkirurgerna Göran Lundborg
och Lars Ekerot. foto: johan
nyman

Nyanlända medicinare
övar svenska på språkcafé
SPRÅKCAFÉ. – Hur står det till, vad

har du för problem? frågar Ahmed
som föreställer doktor Ali.
– Jo, jag har haft ont i magen
sedan några dagar, säger 26-årige
Sadeq som föreställer patienten,
50-årige Bengt.
– Kan du beskriva besvären? undrar Ahmed/doktor Ali, och Sadeq/
Bengt berättar om värk, illamående
och kräkningar.
Scenen utspelar sig på Medicinska Föreningens träffpunkt Locus Medicus, ett före
detta kapell på sjukhusområdet i Malmö.
Där hålls sedan i våras ett språkcafé för personer med medicinsk bakgrund som nyligen
kommit till Sverige.
8

– De flesta här har sökt asyl, men ännu
inte fått uppehållstillstånd. Därför får de inte
gå på den vanliga SFI-undervisningen, men
har ändå lyckats lära sig en hel del svenska.
Vad de nu mest behöver är ett ”yrkesspråk”,
säger Göran Lundborg, pensionerad handkirurg och initiativtagare till träffarna.
DELTAGARNAS MOTIVATION är hög. Alla vill
kunna arbeta inom den svenska sjukvården.
– Det finns många språkcaféer i Malmö,
men detta är extra bra eftersom det är inriktat på medicinsk svenska. Då kan vi både
uppehålla våra medicinska kunskaper och
lära oss det vi behöver för att arbeta i Sverige, säger Kaisser Salah Aljaber.
Han är mag-tarmkirurg från Irak och kom
till Sverige förra hösten. Hustrun och barnet

är kvar i Irak och Kaisser väntar spänt på
besked om sitt eget uppehållstillstånd och
möjligheten att få hit familjen.
– Resan hit var mycket svår och farlig. Båten mellan Turkiet och Grekland sjönk och
sex av passagerarna dog. Så jag är glad att
de inte följde med på resan, men nu saknar
jag dem ju väldigt mycket, säger han.
Även Sadeq al-Ghaffari är från Irak. Han
hann göra sin AT-tjänstgöring i hemlandet
innan han flydde, och hoppas kunna bli allmänläkare i Sverige. Ahmad Shah Haidar är
född i Afganistan, men växte upp i Bulgarien, där han arbetade som ortoped.
Den enda kvinnan i gruppen vid LUM:s
besök heter Aisha Shekesse Shekahmed och
kommer från Somalia.
– Jag är allmänläkare, men arbetade
inom mödravården och fick bland annat
göra många kejsarsnitt, berättar hon.
VID TRÄFFARNA I MALMÖ brukar man först

diskutera en aktuell medicinsk fråga från Läkartidningen eller dagspressen. Sedan tar
man upp medicinska uttryck ur en lista som
Göran Lundborg utarbetat, och till sist diskuterar man ett patientfall.
Dagens aktuella fråga är osteoporos, benskörhet, som förekommit i Läkartidningen.
– Det är väl vanligt här eftersom Sverige
inte har så mycket sol på vintern? tror Sadeq.
Aisha har redan börjat ta D-vitamintabletter för att kompensera för bristen på sol.
– I Somalia är det ju alltid sol, men kvinnor kan ändå ha kalkbrist, förklarar hon.
Följderna av benskörhet diskuteras sedan
på en blandning av engelska och svenska.
– Man får hip fractures… vad heter det…
höftfrakturer? säger Sadeq.
– Och ibland får man göra traction. Vi
hade en patient med multiple injuries och
måste göra en fixation och sköta om hans
vascular injuries, säger Kaisser. Han får hjälp
med de svenska orden av Göran Lundborg
och hans kollega Lars Ekerot. Även malmöläkaren Lars-Erik Necking och Moawia Asali
från Syrien – medicinstuderande som blivit
tvungen att avbryta sina studier på grund
av kriget – brukar delta i de livliga mötena.

												

INGEL A BJÖRCK

LUM NR 7 | 2016

Cykelinstallation en lekfull länk
mellan staden och akademin
INDUSTRIDESIGN. Cykeldelar i olika

kombinationer ska bli en mötesplats
i anslutning till arrangemangen
vid universitetets 350-årsjubileum.
Syftet är att lätta upp vetenskapen
med något lättare och lekfullt och
vara en länk mellan staden och
akademien.
Detta är ett projekt som Helena Hägg och
Martin Paulsson, studenter på andra året
på industridesign-programmet, jobbar med
just nu. Man skulle kunna kalla det för ett
mobilt cykelcafé – men studenterna vill inte
riktigt låsa in projektet på bara ett café.
– Det skulle också kunna vara en plats för
byten av kläder eller böcker – eller något annat som passar med hållbarhet, säger Martin Paulsson. Men vi tänker oss servering av
jubileumskaffe.

Martin Paulsson och
Helena Hägg
studerar andra
året på industridesignprogrammet och
jobbar på ett
”mobilt cykelcafé”.

HÅLLBARHETEN ÄR VIKTIG liksom cyklarna

som passar bra med Lund, menar studenterna. Det handlar om cirka 30 begagnade
cyklar som monteras ner i sina olika delar.
– Vi tar alltså inte sönder cyklarna utan
använder delarna mer som legobitar, förklarar Helena Hägg. Vi tar något gammalt och
gör något nytt av det – och återanvänder
det sedan på flera ställen.
Tanken är att mötesplatsen som blir cirka
20 kvadratmeter ska dyka upp ett par gånger under jubileumsåret, gärna i anslutning
till vetenskapsveckorna, och vara kvar på

platserna ett par dagar. Cykeldelarna monteras med hjälp av beslag som studenterna
tillverkar och kombineras med trä.
– Helst återvunnet, inflikar Martin Paulsson. Så möts man på olika höjder.
HELENA HÄGG BETONAR att mötesplatsen
ska vara öppen för alla.
– Någon kan komma med rullstol, någon
annan gåendes och slå sig ner på en sadel.
Cyklisterna bara dockar in och parkerar sig.

Cykeldelarna
monteras med
hjälp av beslag som studenterna tillverkar och
kombineras
med trä.
LUM NR 7 | 2016

Alla blir en del av själva platsen och man får
umgås med varandra.
Studenterna har redan kommit långt
i planeringen och visar modeller av sammanhållna längre sittbänkar och sadlar placerade på olika höjder. Vad som saknas är
tillstånd av kommunen för att få bygga upp
mötesplatsen på olika ställen – liksom själva cyklarna.
– Men vi tror inte att det blir några problem. Vi har haft ett positivt möte med kommunen som eventuellt kan tillhandahålla
gamla cyklar som ändå skulle skrotas, säger Martin Paulsson.
Designstudenterna jobbar med mötesplatsen vid sidan om sin utbildning, och
menar att ett projekt som likt detta får ta
plats i det offentliga rummet, är ett bra sätt
att prova utbildningskunskaperna i verkligheten och en viktig erfarenhet i det framtida yrkeslivet.
TEXT & FOTO: MARIA LINDH
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– Fler borde dela på anslagen
KARRIÄR. Klockan tickar snabbt efter
disputationen. Som yngre forskare
vet du inte om du har en forskarkarriär på lång sikt. Men du måste
satsa allt, ofta i kombination med
småbarnsliv. Tiden för att lägga upp
en plan B finns inte. I den ekvationen efterlyser Pontus Nordenfelt
från Future Faculty mer ärlighet och
tydligare karriärvägar.

Det finns extremt få tjänster för yngre forskare att söka inom Medicinska fakulteten,
endast ett fåtal har annonserats ut de senaste åren. Förra året sökte 93 till de tre tjänster som tillsattes och i år har inga allmänna tjänster annonserats ut. De som tvingas
byta karriär har sällan förberett sig för ett
alternativt arbetsliv i t.ex. läkemedelsindustrin, där specifika färdigheter ofta värderas
mer än antal vetenskapliga publikationer.
Men att hålla en plan B vid liv splittrar fokus.
– Jag kände rent personligt att den minuten som jag börjar planera för ett liv utanför akademin, så är jag körd. Man måste
satsa stenhårt och det är inte säkert att det
räcker ändå.
FUTURE FACULTY på Medicinska fakulteten

arbetar för alla yngre forskare och lärare
som har doktorerat. De vill bland annat öka
transparensen vid tillsättningen av tjänster.
– Ofta är överordnade inte tillräckligt ärliga med att det inte kommer finnas plats
för dig på lång sikt. De stora externa anslagen är i princip den enda tydliga vägen in i
akademin, säger Pontus Nordenfelt, biträdande forskare i infektionsmedicin och trebarnspappa.
För många tar också den medicinska
forskarkarriären slut fem till sju år efter disputationen. Det är den tiden man har på sig
att söka de stora anslagen och ”slå igenom”
som forskare.
– Du kan klara dig ett antal år om du
har vänner och en ”sugardaddy” eller su10

För få och för stora anslag delas ut till yngre forskare. Risken är att de inte hinner utnyttjas
maximalt och att man missar goda idéer bland forskarna i skiktet under, menar Pontus Nordenfelt som är aktiv i Future Faculty.

garmummy”, någon som har mycket forskningspengar och som kan ta dig under sina
vingar.
SJÄLV HADE PONTUS NORDENFELT lyckan

att nyligen få ta del av ett stort anslag. Han
är med i en av de forskargrupper som under ledning av forskaren Johan Malmström
fått 16,5 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att studera bakteriella infektioner. Drömmen om att ta reda på
hur en bakterieinfektion uppstår på cellnivå, i det allra första ögonblicket, fortsätter.
Och familjen kan fortsätta sin vardag, och
numera utgå ifrån att pappa har en framtid
som forskare i Lund, i varje fall några år till.
– Men det är ett problem att de stora
anslagen är för få och kommer för tidigt.
Risken är att det går för fort och att man
inte hinner utnyttja anslagen på bästa vis. En
organisk framväxt av en forskargrupp hade
varit att föredra.
Han önskar, i likhet med många andra,
att man skulle låta fler lovande yngre forskare få chansen. De stora vetenskapliga
upptäckterna har inte sällan sin grund i ny-

fikenhetsforskning. Det visar inte minst de
senaste Nobelprisen i medicin, kemi, fysik.
Nyttan, eller den stora bilden av vad man
kan göra med den nya kunskapen, kommer
efter upptäckterna.
– Det är nästan omöjligt att säga vilka
idéer som kommer att bli stora och viktiga
i framtiden. Risken är att vi missar de bästa
idéerna när allt krut läggs på ett fåtal forskare, istället för att fler lovande yngre får
möjlighet att pröva sina idéer.
DET ÄR INTE OVANLIGT att samma forska-

re får mer än ett stort anslag. Den enskilde
forskaren blir på kort tid arbetsledare för
en stor grupp, med en mängd nya arbetsuppgifter vid sidan av forskningen. Pontus
Nordenfelt har också ansökt till ERC, European Research Council. Det var på håret
att han hann publicera sin sista artikel, som
krävdes för att det skulle var lönt att söka.
Han menar att det blir extra bråttom om
man gör sin postdoc utomlands, något som
han som han själv själv gjorde vid Harvard
Medical School, i ett välrenommerat labb.
– En fantastisk upplevelse som jag inte
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skulle vilja vara utan. Men man gör det
inte lätt för sig om man gör postdoc utomlands, trots att mobilitet är idealet
på pappret. Det blir mycket ställtid att
byta miljö samtidigt som man förlorar
nätverk hemma.

Historiska alster avslöjar
banbrytande forskning

HAN FICK VETA att det tog i genomsnitt

ASTRONOMI. Gamla

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: JONAS ANDERSSON

FUTURE FACULTY PÅ MEDFAK
• Vill stärka yngre forskares röst
på Medfak.
• Vill påverka på alla nivåer och
vara en konstruktiv kraft.
• Verkar för professionalism och
transparens vid tillsättningar av
tjänster.
• Vill lyfta det akademiska ledarskapet bl a genom att inrätta
ett pris bland annat bästa ledare, och sprida goda exempel
på ledarskap.
Mer information om Future Faculty www.med.lu.se/future_faculty
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forskningsstudier visar att Lundaastronomer var
före sin tid både vad gäller upptäckten av mörk materia i rymden och
sökandet efter exoplaneter. Nu görs
de banbrytande publikationerna
från Lund tillgängliga via NASA:s
databas.
Redan 1930 publicerade Lundaprofessorn
Knut Lundmark en vetenskaplig artikel om
förekomsten av mörk materia i universum,
ett forskningsområde som idag är mycket uppmärksammat. Lundmark hade mätt
ljuset från galaxerna och konstaterade att
det måste finnas något slags mörk materia
som inte syns. Tre år senare publicerade en
schweizisk astronom, Fritz Zwicky, sitt arbete kring mörk materia och är den forskare
som för eftervärlden anses ha varit först ut
inom detta ämne.
– Förklaringen är nog att när forskningsområdet blev högaktuellt under senare årtionden var Lundmarks tidiga artiklar inte
allmänt tillgängliga, varför studien inte fick
så stort genomslag, säger astronomiprofessor Dainis Dravins.
ETT ANNAT EXEMPEL på framstående

lundaforskning som inte tidigare uppmärksammats internationellt är en studie av astronomen Erik Holmberg om sökandet efter
exoplaneter, det vill säga planeter utanför
vårt eget solsystem. Holmberg ansåg sig ha
hittat en planet kring stjärnan Proxima Centauri, fast han lyckades inte belägga detta
eftersom man inte hade tillräckligt avancerad teknik på den tiden. Men han visste hur
han skulle leta, efter små svängningar i stjärnans rörelse, och han publicerade sitt försök
till upptäckt 1938, långt tidigare än andra
forskares motsvarande studier i ämnet.
De senaste tjugo åren har jakten på exoplaneter tagit rejäl fart, och flera tusen
fynd har gjorts. Tidigare i år avslöjades re-

foto: www.knutlundmark.se

sex, sju år för forskarna i Harvard-labbet
att få en artikel publicerad. Det var för
lång tid för att ha en rimlig chans att
hinna lyckas hemma i Sverige. Han tog
ändå chansen och beslöt sig för att mala
ner problemet genom att konsekvent
arbeta fler effektiva timmar än de flesta
av sina kollegor.
– Vi fick vårt tredje barn i USA och
för att kunna spendera kvällarna med
familjen och få forskningsresultat snabbare så ställde jag klockan på fem. Sedan jobbade jag från halv sex på morgonen till klockan fem på kvällen, ofta
med dricklunch som enda paus.
Detta visade sig vara ett lyckat koncept och Pontus Nordenfelt har precis publicerat sitt amerikanska huvudprojekt i Nature Communications och
är tillbaka i Lund med ett brett internationellt nätverk och värdefulla erfarenheter.

Knut Lundmark (t.v.) och assistent Martin
Johnson 1954.

sultatet av ny forskning kring just stjärnan
Proxima Centauri, som Holmberg var så intresserad av. Mycket riktigt har det nu visat
sig att stjärnan har en jordlik planet.
Holmbergs och Lundmarks intressanta
studier kommer nu att få ökad spridning
tack vare en insats från professor Dainis Dravins och bibliotekarie Eva Jurlander vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik.
De har valt ut och skickat flera hundra av institutionens äldre publikationer till NASA:s
databas ADS, Astrophysics Data System. Publikationerna sträcker sig från år 1890 till
1960. Artiklarna är nu inlagda och sökbara
i databasen.
– Är man inte med i de databaser som används så finns man inte, säger Dainis Dravins.
HAN KONSTATERAR att det är viktigt att be-

vara äldre studier eftersom astronomiska
observationer från förr aldrig kan upprepas.
Där finns en tidsbundenhet som skiljer astronomiska data från exempelvis data man
får fram vid ett kemiexperiment. Dessutom
hoppas Dainis Dravins att exponeringen i
NASA:s databas bidrar till att uppmärksamma kvaliteten på den astronomiforskning
som bedrivits och bedrivs i Lund.
– Det är ju också ett sätt att bidra till
att stärka bilden av Lunds universitet, säger han.
LENA BJÖRK BLIXT
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Talgoxar

Utku Urhan känner ”sina” talgoxar. Medan fåglarna lär sig
självkontroll genom att gå runt ett plaströr för att få tag på
en mjölmask har han lärt känna dem som individer; en är
lite skraj, en annan modigare, några äter fort, andra sakta.
Gemensamt för alla är att de är nyfikna.
12
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foto: shutterstock

med självkontroll

D

jurs minne och förmåga till
självkontroll genom att hålla
tillbaka sin instinkt är populära forskningsfält bland ekologer, inte bara i Lund. Utku Urhan och Anders
Brodin har fastnat för talgoxen, en fågel
med förmågor som på flera sätt är jämförbara med större fåglar och i någon mån till
och med med människor.
– När jag var doktorand var det nästan
tabu att prata om individer och personlighet i samma mening som fåglar. Så är det
inte alls längre, de kan faktiskt göra en del
av det som vi människor kan, fast på ett enklare sätt. Det säger lite om oss människor
också, säger Anders Brodin, professor i evolutionär ekologi.
Utku Urhan är doktorand. Tillsammans
med masterstudenten Emil Isaksson studerar han och Anders Brodin talgoxars förmåga till självkontroll. Försöken kan beskrivas
som att talgoxen släpps ut i ett rum där den
ska hitta fram till en mjölmask. Problemet är
att masken ligger inuti eller på andra sidan
ett genomskinligt plaströr.
FÖR ATT FÅGELN ska anses ha självkontroll

krävs att den först lär sig gå runt det genomskinliga röret för att komma åt maten.
Ett steg i processen är att talgoxen då också
måste förstå vad genomskinlighet är. När
den låter bli att picka med näbben på det
genomskinliga röret och istället går runt och
tar maten har den självkontroll.
Så här långt i försöken är det runt 70
procent av talgoxarna som lärt sig att hålla
tillbaka den impulsiva instinkten att picka
på röret, men både Utku Urhan och Anders
Brodin är övertygade om att alla talgoxar
kan lära sig självkontroll. Däremot är det endast 30 procent av finkar och sparvar som
någonsin lär sig.
– Resultaten visar kognitionsnivån och
hur smarta de är. Det är ingen tvekan om att
korpar och sannolikt andra kråkfåglar är de
kognitiva giganterna bland fåglarna. Men
talgoxar kan faktiskt göra väldigt mycket av
det som korpar kan, säger.
Kognitiva egenskaper har länge betraktats som något exklusivt mänskligt och något som inga andra arter är förmögna till,
men det stämmer således inte. Utku Urhan
LUM NR 7 | 2016

tror att insikten om fåglars kognitiva förmåga kan leda till att människor ser dem med
andra ögon och får ökad empati.
– För mig är självkontroll en ganska avancerad kognitiv egenskap. När vi visar att
talgoxar besitter den egenskapen så tror jag
att människor uppvärderar dem och kanske
till och med ser dem som individer.
SJÄLVKONTROLL ÄR EN SAK, att minnas en

annan. Talgoxar är bra på båda delar. Till
skillnad från andra mesar (utom blåmesen)
hamstrar de inte mat och gömmer den inte.
Istället har talgoxarna lärt sig att memorera
var andra fåglar gömmer sin mat – för att
sedan stjäla den.
Talgoxarna har utvecklat en förmåga att
på avstånd, tio till femton meter bort, betrakta och memorera var en annan fågel
gömmer mat. Honorna är särskilt duktiga
på att komma ihåg. För två år sedan gjordes
försök i Lund där entitor fick gömma mat,
medan talgoxar memorerade var för att sedan stjäla maten.
– Det är förvånande att de kan memorera på distans och att honor gör det mycket bättre. Av hannarna var det 20 procent
som kunde memorera medan 40 procent
av honorna klarade av det. Det är faktiskt
lika många som bland entitorna själva, 40
procent av entitorna kom ihåg var de hade
gömt sin mat, berättar Anders Brodin.
JAN OLSSON

Utku Urhan och Anders Brodin.
foto: maria lindh
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Ryssland har sin egen högerpopulistiska Tea party-rörelse: Föräldrarörelsen.
Men medan amerikanerna protesterar mot skärpta vapenlagar, så rasar rys
sarna mot FN:s barnkonvention.
– Västerländsk livsstil ses som det stora hotet mot rysk tradition och nor
malt familjeliv, säger socialantropologen Tova Höjdestrand. Hon ser mönster
som kanske kan förklara också andra högerpopulistiska rörelser.

Rysk föräldrarörelse
motarbetar barns rättigheter

R

ysk politik började gradvis
svänga högerut redan i mitten
av 2000-talet. Det märkte Tova
Höjdestrand som då just skrivit
klart sin avhandling om Sankt Petersburgs
hemlösa. Den gamla kritiken från Sovjet
tiden mot det moraliskt förfallna Väst hördes allt oftare. Varifrån kom impulserna –
från Kreml eller gräsrötterna? Hon började
leta efter källan, men det tog några år innan
hon, som hon säger, ramlade rätt in i sme
ten – på internet och i medierna, men också på plats i Sankt Petersburg.
Över hela Ryssland fann hon små höger
populistiska gräsrotsorganisationer samman
länkade under det gemensamma namnet
”Föräldrarörelsen”. Det är svårt att uppskatta hur många anhängare man egentligen
har, men man har blivit allt skickligare på
att utnyttja medierna och internet. År 2012
fick rörelsen ordentligt genomslag i den
offentliga debatten, uppbackade av ryska
ultranationalister och kyrkan. Kreml plockade upp retoriken. Samma år kom förbudet
mot ”homosexuell propaganda” och ryska
adoptioner stoppades till länder som tillåter
enkönade äktenskap.
– Putin flirtar ju med de högerpopulistiska strömningarna, säger Tova Höjdestrand.
Samtidigt stöder Putin de sociala reformer
som i dag är Föräldrarörelsens främsta hat-

14

Barns rättigheter underminerar föräldrars
auktoritet och ingår i den nyliberala offensiven mot rysk tradition – så ser den ryska högerpopulismens konspirationsteori ut, berättar socialantropologen Tova Höjdestrand.
foto: britta collberg

objekt och som de kallar Juvenile Justice,
lagar som lyfter fram barns och ungas rättigheter.
Bakgrunden till reformarbetet är stora
sociala problem: familjevåld, alkoholism,
ungdomsbrottslighet och vanvård av barn.
– Under Sovjettiden togs inget helhets-

grepp för att arbeta förebyggande. Sovjet
var en totalitär stat, men familjelivet lämnades i stort sett ifred – det ansågs värre
att inte skicka sina barn på pionjärläger än
att slå dem… Det fick därför gå riktigt illa
innan myndigheterna ingrep och barn omhändertogs. Socialpolitiken har sedan dess
inte förändrats mycket, och resultatet har
blivit många och överfulla barnhem.
Barnhemmen är Rysslands största social
politiska huvudvärk, menar Tova Höjdestrand. Barnen fastnar på institutionerna
och återförenas sällan med sina familjer.
Men reformarbete pågår alltså, för att bryta trenden och arbeta mer preventivt. Ungdomsbrottsligheten har också bemötts
genom olika insatser och nu behandlas lagförslag med inspiration från FN:s barnkonvention.
VARFÖR ÄR DÅ DESSA REFORMER ett rött

skynke för Föräldrarörelsen?
Det finns flera skäl, menar Tova Höjdestrand. Det handlar om en misstro gentemot
myndigheterna som får större makt att gripa in i människors liv, en rädsla för godtyckliga omhändertaganden och att föräldrars
rätt att uppfostra ska undermineras av barns
lagstadgade rättigheter. Men det handlar
också om att de nya sociallagarna inspirerats av Väst. Barns rättigheter kopplas där-
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Den ”normala” familjen.
foto: shutterstock

för ihop med invasionen av ekonomiskt nyliberala värderingar sedan 1990. Allt löper
samman i konspirationsteorin att det pågår
ett moraliskt krig från Västs sida för att utrota rysk tradition.
FÖRÄLDRARÖRELSEN SPRIDER osanna upp-

gifter, men har inte fel i allt den ser, fortsätter Tova Höjdestrand. Sociallagarna i
Ryssland tillämpas med hjälp av ideella organisationer som startades på 90-talet och
till att börja med finansierades av Väst.
– Dessa organisationer är ofta kompetenta. De har byggt upp en social expertis
och fungerar parallellt med myndigheterna.
Men de saknar folklig förankring och Föräldrarörelsen ser dem som Västs förlängda
arm. Lagförslagen om barns rättigheter är
också gjorda efter liberal västerländsk mall,
och de inbegriper ofta outsourcing och att
skapa en marknad för sociala tjänster. När
det gäller barnkonventionen har Föräldrarörelsen en poäng i att den är svår att tillämpa
rakt av i ett fattigt land.
Vilka är då föreställningarna och värderingarna bakom konspirationsteorin? Som
antropolog är Tova Höjdestrand intresserad
av hur olika tankefigurer tar form.
– Vad är det för en rysk tradition man pratar om? Vilken är den ideologiska kärnan?
Hennes analys visar att FöräldrarörelLUM NR 7 | 2016

sens anhängare förutsätter att ett fungerande samhälle är hierarkiskt, vilket står i
motsats till jämlikhet och demokrati. Man
ska veta sin plats, som barn, som förälder,
som kvinna etc. Det är ok med en tsar i toppen – man gillar Putin, men är skeptisk till
apparaten runt honom.
– En andra grundläggande tanke är att
frihet aldrig kan användas konstruktivt – det
måste finnas regler och en makt som håller
människor i schack. Barn behöver korrigeras. Man tror inte de kan utvecklas moraliskt i frihet.
Men, tillägger Tova Höjdestrand, sedan
kommer paradoxen. Föräldrarörelsen är i
sina egna arbetsmetoder och organisationer
väldigt jämlik. Man är transparent, vill inte ta
emot bidrag och är rädd för korruption.
– Kanske bottnar hela denna värdegrund
i hur det gamla Ryssland fungerade? Då satt
tsaren i toppen, men bönderna var organiserade i råd som hade en viss handlingsfrihet i interna angelägenheter.
PÅ VEMS SIDA står då Föräldrarörelsen? På al-

koholisternas och knarkarnas? Eller ens barnhemsbarnens? Nej, fokus är på dem som nu
känner att de berövas sina rättigheter – det
vill säga föräldrarna – mer än på barnen. Man
är emot ”daltande” och kräver hårda tag mot
exempelvis ungdomsbrottslingar.

– Föräldrarörelsen vill vara en medelklassröst i debatten och företräda ”den normala
familjen” – och på ryska betyder ”normal”
så mycket mer än på svenska. ”De närmaste” är en annan rysk term som används flitigt, den omfattar både familj och nära vänner. Utanför den kretsen upplevs allt som
farligt och bedrägligt, inte minst statsapparaten. Och just på det viset är det många ryssar som tänker, inte bara i Föräldrarörelsen.
Men de flesta vanliga ryssar är pragmatiker
och köper knappast alla detaljer i Föräldrarörelsens alarmism. Och de bryr sig inte så
mycket, bara de har mat på bordet, säger
Tova Höjdestrand.
Hur förhåller sig då Föräldrarörelsen
till andra högerpopulistiska rörelser
som exempelvis den amerikanska Tea
party-rörelsen?
– Det de har gemensamt är skepsis mot
centralmakten – i Föräldrarörelsens fall alltså
mot den politiska maktapparaten, inte mot
Putin. Men Tea Party är egentligen inte den
bästa jämförelsen, eftersom den enas mer
mot skatter och federal makt än mot omoral. l den värdekonservativa Föräldrarörelsen
är försvaret av moral centralt. Rörelsens ekonomiska visioner – om den har några – liknar
mer klassisk socialdemokrati.
BRIT TA COLLBERG
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Skador på näthinnan är en
viktig orsak till synnedsättning. Det äldre sättet att titta
in i ögat – som här på bilden
– har idag kompletterats med
avancerade nya tekniker.

Ny teknik
fångar fläcken
Med ny teknik kan man få en detaljerad färgbild av näthinnans alla lager
utan att behöva föra in något instrument i ögat. Tekniken ska användas av
ögonforskaren Elisabeth Wittström, som studerar sjukdomar i gula fläcken.
Kollegan Linnéa Taylor forskar om kopplingen mellan inflammation och
näthinneskador, vilket skulle kunna leda till nya behandlingsmöjligheter.
16
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E

lisabeth Wittström är läkare på
Ögonkliniken och träffar ofta patienter som ser dåligt på grund av
sjukdomen makuladegeneration,
där den viktiga ”gula fläcken” blivit skadad.
Molekylärbiologen Linnéa Taylor är laboratorieforskare på BMC. Deras forskningsmetoder skiljer sig åt, men båda har fokus på
ögats näthinna, och båda har nyligen fått
600.000 kronor var av Stiftelsen Konsul
Thure Carlssons Minne.
Elisabeth Wittströms forskning är inriktad på skador på makula, den millimeterlilla
del av näthinnan där vi ser som skarpast.
Åldersförändringar i gula fläcken är vanliga: var tredje person över 70 har sjukdomen i någon grad. Även om den inte leder
till blindhet gör bristen på synskärpa ofta
att patienterna inte längre kan läsa, köra bil
eller ägna sig åt annat som kräver bra syn.
Deras livskvalitet blir därför betydligt sämre.
Vissa får också makuladegeneration i
yngre år.
– Sjukdomen finns i olika former, som
är väldigt svåra att skilja åt. Visst ser vi förändringarna i näthinnan, men om vi inte vet
vilken form av sjukdomen det handlar om
kommer vi inte att kunna ge den bästa behandlingen åt varje patient, säger Elisabeth
Wittström.
IDAG FINNS INGEN OPTIMAL BEHANDLING

av skador på makula, men nya möjligheter
skymtar i framtiden. En form av sjukdomen,
som ofta drabbar yngre personer, har genetisk bakgrund. Där skulle genterapi – som
snart ska provas i Lund för en annan ögonsjukdom – kunna bli en lösning. Vid en annan form av sjukdomen verkar antikroppar
ur immunförsvaret spela in. Den kunde kanske därför behandlas genom påverkan på
immunsystemet.
En förutsättning för sådana behandlingar är förstås att de olika formerna av sjukdomen kan skiljas åt. Det är det Elisabeth
Wittström ska forska om. Hon vill bl.a. med
hjälp av Region Skånes nya Centrum för molekylär diagnostik låta sina försökspersoner
bli gentestade. På så sätt kommer man att
kunna se om deras ögonsjukdom har en genetisk bakgrund eller inte.
Med en annan ny teknik, kallad OCTA*,
LUM NR 7 | 2016

Linnéa Taylor tror att en alltför stark immunreaktion hos hjärnans gliaceller kan bidra till
vissa ögonskador.

ska hon undersöka försökspersonernas
ögon. OCTA-tekniken ger både mångfärgade tvärsnittsbilder av näthinnan och bilder som ser ut som en tredimensionell karta
med höjder och dalar.
Elisabeth Wittström är glad över de nya
möjligheter som apparaten kommer att ge.
– Det är faktiskt helt fantastiskt! Man kan
se näthinnans alla lager, och kommer i framtiden att kunna följa effekterna av en behandling, säger hon.
Även Linnéa Taylor är glad, framför allt
över de möjligheter hon har på BMC. Hon
tycker att enheten fungerar precis så som
det var tänkt – så att den ger kontakter över
ämnesgränserna och möjligheter för laboratorieforskare och sjukhusläkare att samarbeta.
– Det är ett privilegium att ha det så väl
förspänt, säger hon med eftertryck.
För hennes ögonforskning har samarbetet med Tomas Deierborg, docent på avdelningen för neuroinflammation, varit avgörande.
– Vi träffades på BMCs gym och började
prata. Tomas studerar hjärnans inflammatoriska celler, gliacellerna. Men ögonen är ju
en del av centrala nervsystemet, så vi tänkte
att en inflammation i hjärnan kanske kunde
påverka även synen, berättar Linnéa Taylor.
Doktoranden Oscar Manouchehrian har
studerat detta genom att låta försöksmöss
utsättas för ett minskat blodflöde till hjärnan. Mindre blod innebär en syrebrist som

visade sig ge inflammation – inte bara i hjärnan utan även i ögonen. Mössen fick skador
i näthinnan och började bete sig som om de
var halvblinda.
MÅNGA SJUKDOMAR, bland annat led-

gångsreumatism och typ 1-diabetes, beror
på att kroppens immunförsvar överreagerat. I hjärnan finns inte de vanliga immuncellerna, men gliacellerna har delvis samma
uppgifter.
– Vi tror nu att överaktiva gliaceller ligger
bakom många ögonsjukdomar. Det kanske
har funnits en viss skada från början, som
ett alltför stort ögontryck eller en näthinneavlossning, men sedan har gliacellernas
reaktioner gjort skadorna värre, menar Linnéa Taylor.
Om så är fallet har hon gott hopp om att
det ska gå att bromsa gliacellernas överreaktion. Då skulle visserligen den ursprungliga skadan kvarstå, men den skulle i alla fall
inte förvärras.
– Även en liten synförbättring betyder
väldigt mycket för den berörda patienten.
Att kunna se konturer bättre, eller lättare
kunna skilja på mörker och ljus, kan vara avgörande för om patienten kan leva ett självständigt liv. Därför känns den här forskningen väldigt viktig, säger Linnéa Taylor.
TEXT: INGEL A BJÖRCK
FOTO: KENNET RUONA

*OCTA = Optical Coherence Tomography
Angiography
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En kämpe
för arbetsmiljön
Arbetsmiljön har gått hand i hand med
politiken för Mats Bogahrd, som nu är på
väg från sin professur i arbetsmiljöteknik.
Inom hans forskningsområde var det inte
bättre förr, men själva forskningsarbetet
har utvecklats till att handla allt mer om
pengar, befordran och utmärkelser.
– Det har nog gått lite för långt, tycker
han.
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ppmaningen ”Kom tillbaka och
fixa till miljön så att den blir människovärdig!” fick Mats Bohgard
som ung när han under ett studieuppehåll arbetade på en kemisk industri.
− De sa det halvt på skämt och halvt på
allvar, men sanningen var att där fanns alla
tänkbara arbetsmiljöproblem. Kemiska exponeringar, synligt alkoholmissbruk, våldsamma bullernivåer och stora säkerhetsrisker. Där fanns en man som förlorat sin arm i
en olycka några år tidigare, och en allvarlig
truckolycka hände när jag var där, säger han.
UPPMANINGEN ATT FIXA TILL arbetsmiljön

tog Mats Bohgard till sig. Numera är han
professor i arbetsmiljöteknik vid Ergonomi
och aerosolteknologi på LTH. Han har arbetat med utvecklingen av metoder, riktlinjer
och verktyg för ett sunt arbetsklimat och ett
hållbart arbetsliv. Från början låg fokus på
hälsorisker hos de partiklar i luften som vi
själva alstrar genom olika processer: vedeldning, dubbdäcksanvändning, förbränning,
svetsning, matlagning och användning av
rengöringssprejer.
− Förhöjda partikelhalter i luften tar livet av väldigt många människor i förtid varje år. Bara bilarnas avgaspartiklar har dödat
fler än trafikolyckorna har gjort, säger Mats
Bohgard.
Senare har forskningen allt mer kommit
att handla om arbetsmiljöfrågor i en vidare
bemärkelse, genom studier av arbetsplatser som inte är industriellt och kemiskt farliga, utan har mer organisatoriska och psykosociala risker. Arbetsplatser där man som
anställd inte får stöd och bekräftelse, där
stressnivåerna ofta är alldeles för höga, utan
möjlighet till återhämtning, och där arbetet
inte upplevs som meningsfullt.
MEN FRÅN BÖRJAN hade Mats Bohgard inte

någon tanke på att ägna sig åt forskning.
Han var intresserad av naturvetenskap och
teknik, men också av miljöfrågor och politik. Och så utbildade han ju sig till ingenjör.
Sådana som visste hur man byggde hus, vägar, flygmaskiner och annat nyttigt. Doktorer var män i vita rockar på sjukhus och på
skolläkarmottagningar.
− Jag tänkte inte alls doktorera från börLUM NR 7 | 2016

jan. Jag kommer inte från en akademisk miljö och visste inte vad det innebar, säger Mats
Bohgard, som trots den tveksamma inställningen först blev doktorand i kärnfysik och
senare lärare och forskare i arbetsmiljöteknik. Men det politiska engagemanget släppte han inte.
− Under min uppväxt var man involverad i arbetarrörelsen. Det var på något sätt
självklart. För mig innebar det en strävan
mot ett jämlikt och rättvist samhälle som
jag själv mår bäst av att leva i. Detta är något som jag på olika sätt jobbat mig mot genom bland annat kommunpolitiskt engagemang, säger han.
NÅGRA AV UPPDRAGEN i Lunds kommun

har varit som ledamot i Renhållningsstyrelsen, Miljönämnden, Tekniska nämnden,
taxeringsnämnder och nu som ersättare för
Socialdemokraterna i Kraftringens styrelse.
Det är engagemang som Mats Bohgard menar har gett honom större förståelse för politiska motståndares bevekelsegrunder.
Den politiska arenan har han använt sig
av även som forskare. De senaste två åren
har han varit moderator för paneldiskussioner om arbetsmiljöfrågor i Almedalen.
− Att samtala i Almedalen har för mig varit ett sätt att koppla forskningen till sin samtid och till de behov samhället har. Forskningen finns ju inte till för sin egen skull, den
måste lyftas in i det offentliga rummet för
att göra verkan.
Under almedalsveckorna har Mats Bohgard tillsammans med andra arbetsmiljöforskare, näringslivsaktörer och myndigheter diskuterat samhällsutmaningar som
vilken påverkan digitaliseringen kommer ha
på framtidens arbetsliv, nanoteknikens möjligheter och risker och om äldre i arbetslivet.
− Paneldiskussionen om äldre i arbetslivet kallade vi ”Ska jag jobba tills jag dör?”.
Den frågan har jag ställt mig själv och min
förhoppning är att jag ska få göra det – men
på ett annat sätt än tidigare, säger han.
Mats Bohgard är 66 år och pensioneras
till våren. När han tänker tillbaka på sitt yrkesliv finns det en sak som dock inte blev
gjord.
− Jag kom aldrig tillbaka och fixade arbetsmiljön på den kemiska fabriken som se-

MATS BOGAHRD OM …
… att skylla sig själv:
− I närheten av där jag växte upp
fanns ett tryckeri. Flera av de unga
män som arbetade där saknade
fingrar eller delar av fingrar. Det
var liksom villkoret för den typen av
arbete. Man fick helt enkelt skylla sig
själv om man inte höll undan fingrarna från tryckvalsarna.

… att forskningsarbetet har
förändrats under hans 40 år vid
universitetet:
− Det handlade inte så mycket om
pengar när jag började. Resurser
fördelades genom tjänster, förmåner, lokaler med mera. Idag handlar
det mycket om pengar. Det har nog
gått lite för långt. Pengar är ju medel
och inte mål i sig. Ibland verkar det
som om det är själva målet med
akademisk verksamhet att dra in
forsknings- och utbildningsmedel,
bli befordrad och vinna priser och
utmärkelser.

OM VERKSAMHETEN:
Vid Ergonomi- och aerosolteknologi vid Designvetenskaper drivs
forskning och undervisning inom
arbetsmiljöområdet och ett femtiotal
forskare, lärare och administratörer
driver tillsammans nationella och internationella projekt. Mats Bogardh
har deltagit i forskargrupper som
byggt världsledande laboratorium
i aerosolteknologi vid LTH, haft
många projekt med arbets-och miljö
medicinare och tillsammans med
andra bl.a. initierat ett nationellt
excellenscentrum inom arbetsmiljö.

dan länge är nedlagd. Men liknande miljöer
finns fortfarande i Sverige och i ännu större utsträckning på andra ställen i världen
och där finns fortfarande väldigt mycket att
göra, säger Mats Bohgard.
TEXT: JESSIK A SELLERGREN
FOTO: ERIK ANDERSSON
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forskning.

Hon spårar forskningsfel
FORSKNING. Åse

Innes-Ker har tagit
på sig en stor och inte alla gånger
uppskattad uppgift; nämligen att
gå igenom andra etablerade forskares publicerade artiklar för att se
om deras resultat går att upprepa.
Tillsammans med 100-tals andra forskare
inom Centre for Open Science och andra
forskarnätverk går hon metodiskt igenom
vilka resultat som går att reproducera och
vilka som inte gör det. Häromåret publicerade de exempelvis en artikel som visade att
bara 36 procent av 100 utvalda försök inom
psykologi gick att återupprepa.
– Det händer så klart att vissa forskare
inte så glada över vad vi gör. Men de flesta
ser värdet av det, säger Åse Innes-Ker när
LUM träffar henne på hennes rum på Psykologiska institutionen.
Hon är forskarutbildad i USA och har
forskat inom området emotionspsykologi,
närmare bestämt om hur man kan påverka
andra människors känslotillstånd. Men idag
ägnar hon sig framför allt åt undervisning
och att gå igenom andra forskares resultat.
– Liksom många andra blev jag oerhört
upprörd över nyheten att den holländska
toppforskaren inom psykologi, Diedrik Stapel, hade fuskat för att komma fram till sina
resultat, säger hon och berättar att han fick
dra tillbaka över 50 publikationer som visade sig vara baserade på påhittad data.
Detta hände 2012 och det satte fart på
Åse Innes-Kers engagemang för psykologins forskningsmetoder.
Hon menar att det i de flesta fall inte
handlar det om medvetet fusk, utan om dålig hantering av statistik samt forskningsmetoder som inte håller. Den stora boven i dramat är dagens publiceringshets, menar hon;
den som vill göra akademisk karriär måste
publicera sig i de prestigefyllda tidskrifterna
och för att publicera sig måste man uppvisa
signifikanta resultat.
20

Universitetslektor Åse Innes-Ker granskar
om experiment går att upprepa.
foto: maria lindh

– Det är ”publish or perish” som gäller för
de flesta forskare och därmed bäddar man
för att forskare vrider och vänder på data
tills de når ett resultat. Tyvärr är inte de vetenskapliga tidskrifterna intresserade av att
publicera negativa resultat, det vill säga när
man gjort omfattande studie kring en hypotes som sedan inte visar sig hålla, säger
Åse Innes-Ker.
HON MENAR ATT DAGENS SYSTEM med

peer review är anpassat till en tid då det
inte fanns tillnärmelsevis så många forskare som det finns idag. Det finns helt enkelt
inte tillräckligt många som är villiga att ta på
sig uppgiften att granska andras forskning
och många artiklar blir liggande i väntan på
publicering i de mest prestigefyllda tidskrifterna. Det blir en ond cirkel eftersom den
som inte kan publicera sig inte får anslag till
fortsatt forskning.
Tyvärr får dagens system som konsekvens att det inte alltid är de bästa forskarna som premieras utan de som är bäst
på att hantera publiceringssystemet, säger Åse Innes-Ker som menar att det behövs reformer bland såväl de vetenskap-

liga tidskrifterna som bland finansiärerna.
För att komma tillrätta med problemet
med dåligt underbyggda resultat har forskare på eget initiativ på senare år organiserat sig i olika nätforum, bland andra Centre
for Open Science, där Åse Innes-Ker själv
är aktiv. Hon driver också sedan flera år tillbaka bloggen ”Åse fixes science”, där hon
diskuterar forskningsresultat och -metoder.
Hon menar att de senaste årens uppmärksamhet och nätverken som granskar
forskningen har gett positiva resultat. Hon
nämner så kallade ”repository archives” där
artiklar kan publiceras i väntan på publicering i en vetenskaplig tidskrift.
– På så sätt blir de vetenskapliga tidsskrifterna mindre av en flaskhals. Forskningsresultaten kan granskas av andra forskare och
komma till användning utan att först invänta den slutliga publiceringen.
Ett annat positivt exempel är, enligt Åse
Innes-Ker, preregistering. Det används numera av ett 40-tal tidskrifter och innebär
att tidskrifterna förbinder sig att publicera,
oavsett resultat.
Ett tredje steg i rätt riktning uppger hon
vara så kallade registered reports. Det handlar om att forskare enas om vissa forskningsresultat som kan anses vara av särskild vikt
och ser till att dessa återupprepas i andra
laboratorier för att säkerställa dem.
– På så sätt gör de en viktig insats för
forskningsresultatens pålitlighet, säger Åse
Innes-Ker.
Är problemet med forskningsresultat
som inte kan upprepas större inom
psykologin än inom andra vetenskaper?
– Det kan jag inte uttala mig om. Jag ägnar mig åt forskningen inom mitt eget fält,
framför allt inom socialpsykologin. Jag vet att
samma arbete pågår inom den medicinska
vetenskapen där man också påverkas starkt
av publiceringshetsen, säger Åse Innes-Ker.

												

ULRIK A OREDSSON
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Bland de första i världen
med bioekonomisk forskarskola
BIOEKONOMI. I övergången till fossil-

fria lösningar är biobaserade produkter och bränslen en nyckelfråga,
menar många. Till årsskiftet startar
en ny forskarskola vid Lunds universitet som banar vägen för ett större
helhetstänkande inom detta område, ofta kallat cirkulär bioekonomi.
Deniz Koca är forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, och har med
några andra forskare fått ett fyraårigt anslag
från Formas för att starta en tvärvetenskaplig forskarskola i cirkulär bioekonomi. Tjugo doktorander kan antas till forskarskolan,
som förmodligen är en av världens första
forskarskolor med denna inriktning.
– Vi vill inspirera doktorander och forskare att se hela bilden för att bättre förstå vad bioekonomi innebär och hur deras
forskning kan kopplas till omvärldens utmaningar. Det gör det förhoppningsvis också
lättare för forskarna att få jobb efter doktorandstudierna och på det sättet ta med sig
kunskapen ut i samhället, säger Deniz Koca.
Cirkulär biobaserad ekonomi är ett av
fem strategiska samverkansprogram som
regeringen presenterade tidigare i höstas.

BIOEKONOMI:

Deniz
Koca.
foto: helena
bergström

Målet är att kraftsamla för att hitta innovativa lösningar på flera av dagens stora samhällsutmaningar.
FORSKARSKOLAN INNEBÄR ett års program

som bland annat inkluderar fem workshops
med olika teman som ska fokusera på de
viktigaste aspekterna i värdekedjan för biomassa – från odling till konsumtion och användning av färdig produkt eller service.
Representanter från näringsliv, forskning, myndigheter och olika intresseorganisationer kommer att bjudas in för att bredda
diskussionerna. Det kommer även att ingå
obligatoriska kurser i cirkulär bioekonomi,
systemtänkande och tvärvetenskap.
– Det handlar mycket om att utveckla för-

DENIZ KOCA
• Forskar vid Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, om modeller för
tillgången av naturresurser som t.ex. strategiska metaller, mineraler och energiresurser. Genom att involvera olika intressenter i workshops m.m. skapas modeller för att visa på komplexa samband mellan samhället och naturen. Utifrån
detta görs systemanalyser, simuleringar, alternativa scenarios m.m. utifrån ett
socio-ekonomiskt helhetstänkande.
• Aktuell med forskarskola om bioekonomi (Inter/trans-disciplinary Graduate Research School for Advancing the Transition to Bio-based Economy) som nyligen
har fått stöd från Formas med medfinansiering från Region Skåne, Medicon Village, Lantmännen m.fl. i fyra år. Bakom forskarskolan står tre fakulteter: Samhällsvetenskap, Naturvetenskap och LTH, fyra centrum: CEC, LUCSUS, CIRCLE
och IIIEE, samt fem institutioner: Biologi, Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Bioteknologi, Statsvetenskap och Sociologi. Läs mer om forskarskolan och
anmälan av deltagande i den: cec.lu.se/bioeconomy
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En hållbar produktion av biomassa för
att möjliggöra en ökad användning
inom en rad samhällssektorer. Syftet
är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror. Ett ökat
förädlingsvärde av biomassa, samtidigt som energiåtgången minimeras
och näring och energi tas tillvara från
slutprodukterna. Syftet är att optimera ekosystemtjänsternas värde och
bidrag till ekonomin. Utmaningar för
en hållbar bioekonomi är bland andra:
• Ersättning av fossila råvaror med
biobaserade råvaror
• Smartare produkter och smartare
användning av råvara
• Ändrade konsumtionsvanor och
attityder
Källa: Formas

mågan att identifiera och bedöma olika tekniska, ekonomiska och sociala möjligheter
och utmaningar som bioekonomin innebär.
Hur får vi t.ex. våra odlingar att räcka till både
biomassa och mat i en värld vars befolkning
ökar hela tiden? Hur säkrar vi den biologiska
mångfalden och att näringsinnehållet i våra
jordar inte utarmas? Behöver vi förändra våra
beteenden kring konsumtion? Och så vidare.
Här kan vi verkligen dra nytta av bredden vid
Lunds universitet, säger Deniz Koca.
Deniz Kocas egen forskning handlar om
att hitta samband i komplexa frågor som
t.ex. tillgången på olika naturresurser. Genom en dialog med bönder, skogsägare, industrier, avfallsbolag, återförsäljare med flera skapas en bild av frågeställningarna.
– Det gäller att hitta orsakerna, så att
man inte bara löser delar av problemet eller
skapar nya. Nästa steg är att bygga framtidsscenarios för exempelvis beslutsfattare
som underlag för strategiskt viktiga beslut
kring samhällsutvecklingen.
NINA NORDH
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forskning.
med när de rör sig, umgås och navigerar i
flytande och motsägelsefulla urbana landskap, och som ger tillfälle till djupa och konkreta samtal i rörelse genom staden.

Taxi-motorcyklar hörde förut till de viktigaste transportsätten i Nigeria, inte minst för stadens
fattiga. En stor del av förarna var muslimer, och motorcyklarna kom att bli projektionsytor för
anti-muslimsk misstänksamhet. 2012 förbjöds taximotorcyklar helt i staden, vilket ställde tusentals utan arbete och skapade stora transportproblem för många fler. foto: eric och ulrika trovalla

Hur påverkar
misstänksamhet
demokrati i Afrika?
MELLANÖSTERNSTUDIER. På

Centrum
för Mellanösternstudier har ett
nytt forskningsprojekt startat som
ska undersöka stadsbornas liv i
Egypten och Nigeria, hur de präglas
av misstänksamhet och hur detta
i sin tur påverkar utvecklingen av
demokrati och mänskliga rättigheter. Mark Levine, gästprofessor vid
Centrum Mellanösternstudier är en
av forskarna i projektet.
– Projektet studerar hur misstänksamhet
som känsla påverkar och bestämmer hur
sociala, ekonomiska och politiska förhållanden utformas i två av de mest folkrika och
strategiskt viktiga länderna i Afrika: Nigeria
och Egypten. Hur misstänksamhet påverkar
och underblåser konflikter och sociala mot22

Vilka nya kunskaper förväntar ni er
att projektet kommer att bidra med?
– Vårt mål är att producera kunskap som är
både djupt empirisk och analytisk och som
kan driva flera forskningsområden framåt utifrån ett vetenskapligt perspektiv och
samtidigt vara till nytta för både beslutsfattare och policy-makers. Resultateten
kommer att generera ny kunskap om misstänksamhet som social dimension. Denna
kunskap kan appliceras i policy- och utvecklingsarbete för att främja ekonomisk utveckling, demokratiska processer och en socialt
hållbar utveckling.
Vad händer med projektet inom den
närmsta framtiden?
– Vi har fem års finansiering. Det är lång
tid och det ger oss forskare en unik möjlighet att planera för långsiktigt fältarbete. Vi
kommer att träffas på Centrum för Mellanösternstudier i mitten av november för att
få bollen i rullning. Projektet är fortfarande
i sin linda men man kommer att kunna följa
projektets utveckling på cmes.lu.se.
ANNA HELLGREN

sättningar i storstäderna i dessa två länder.
Varför är det intressant att undersöka
begreppet misstänksamhet?
– Därför att det är en viktig social dimension
i många samhällen, men hittills har det saknats bra metoder och teoretiska perspektiv
för att analysera den på djupet.
Hur går ni till väga när ni samlar in
den nya kunskapen?
– Forskningen bygger på etnografiska data
som samlas in genom en tvåstegsstrategi
med början i "mentala kartor" ritade av informanter under djupintervjuer, i vilka de
beskriver de trygga, farliga och tvetydiga
platser och vägar som är viktiga i deras dagliga liv. Detta följs av “go-along” sessioner
– en metod som innebär att forskarna följer

FAKTA OM PROJEKTET
Det är Forskningsrådet Formas som
tilldelat 9,6 miljoner till projektet
”Misstänksamhetens materialitet
– Urbana landskap i Egypten och
Nigeria”. Fyra forskare står bakom
ansökan: Mark Levine, Ulrika och
Eric Trovalla vid Uppsala universitet
samt Maria Frederika Malmström.
Huvudsökande är Mark Levine som
sedan flera år tillbaka är knuten
till CMES genom forskning och undervisning, men som till vardags är
professor i historia vid University of
California, Irvine.
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listan.
Andreas Bergh, docent i nationaleko
nomi, driver SNEE, Svenska nätverket för
Europaforskning i ekonomi. Här listar han
fem lärdomar från konferensen Migration
and the European Welfare States som sam
lade runt 80 deltagare från femton länder.

Fem saker att tänka på
inför en lyckad konferens
1

VAR INTE RÄDD FÖR BREDD. Det funkar att
ha en bred konferens där folk kommer från olika discipliner, förutsatt att ämnet är väldefinierat. I det här fallet var alla nyfikna på hur välfärden
kan ta sig an ökande migration. Det gjorde att vi kunde
kommunicera över disciplingränserna.

2

BIDRA TILL ARENOR FÖR DUMMA FRÅGOR.
Vi borde ha fler arenor för beslutsfattare och
tjänstemän och andra att ställa så kallat dumma frågor till forskare – för de är oftast inte dumma.
Forskare behöver höra vad beslutsfattarna är nyfikna på.

3

REALISTISKA FÖRVÄNTNINGAR PÅ POLITI-

KER. Politiker ställde sig först positiva till konferensen – men få valde i slutändan att ta sig tiden att komma dit. Är politikens villkor sådana att det
är svårt att avsätta tid att ta till sig forskning och sedan
inkorporera forskningsresultat i sin agenda?
ÅK IVÄG, GÄRNA LÅNGT! När du åker iväg för
att vara med på en konferens, minskar risken
att du blir distraherad av vardagliga göromål.
De som hade rest långt verkade ha mest tid och ro att i
störst utsträckning tillgodogöra sig konferensen.

4

I sakfrågan: Hur går det för välfärdsstaten?
– Å ena sidan är många hotbilder aningen överdrivna,
men å andra sidan är Sverige ett land som många kikar
på med genuint nyfiken blick: Sveriges kombination av
hög flyktinginvandring, reglerad arbetsmarknad och
generös välfärdsstat är på många sätt ett experiment
som inte provats tidigare.
Andreas Bergh, forskare på Ekonomihögskolan, vill se fler möten mellan forskare
och beslutsfattare. FOTO: EVELINA LINDÉN
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Begränsning av flygresor och kemikalier är två prioriterade områden i den nya milhöhandlingsplanen, som nu är ute på remiss. ill: shutterstock

Nya tag

för ett hållbart universitet
Fyra områden prioriteras i den miljöhandlingsplan som nu är
framtagen och ute på remiss. Dessa är tjänsteresor med flyg, lokaler,
kemikalier samt upphandling och inköp. En del har redan gjorts
inom lokalvården och när det gäller lokaler.

24

												

LUM NR 7 | 2016

TEMA | MILJÖMÅLEN

Miljöchefen:

– Ytterligare säkring
av hälso- och miljöhänsyn
En kemikaliehandbok, miljökrav vid
upphandling av arbetskläder, en ny
mötes- och resepolicy och energikartläggning för att hitta områden där man kan spara ytterligare
energi.
Det är några av förslagen som ingår i den
miljöhandlingsplan som nu är ute på remiss
hos anställda och studenter.
– Många anställda och studenter tycker
att miljö och hållbarhet är viktigt att arbeta med på olika sätt. Det såg vi i remissvaren från förra miljöhandlingsplanen, säger
miljösamordnare Maria Nilsson, som varit
med i två av de fyra arbetsgrupper vid LU
som arbetat fram förslagen.

Miljöchef
Claes Nilén
efterlyser
tydliga rutiner som
är lätta att
följa.

DET VAR I VÅRAS som universitetsledningen

prioriterade vilka områden miljöarbetet ska
fokusera på under de kommande tre åren.
Man valde följande fyra: tjänsteresor med
flyg, lokaler, kemikalier samt inköp och upphandling.
När det gäller tjänsteresor med flyg föreslås bland annat att en särskild mötes- och
resepolicy tas fram som underlättar valet av
tåg framför flyg, samt uppmuntrar till fler
resfria möten.
– Vår arbetsgrupp vill göra det lättare att
hålla möten på distans, men också att kunna välja tåget i stället för flyg där det är möjligt, säger Maria Nilsson.
Lokalgruppen föreslår att det arbete med
energieffektiviseringsavtal, som påbörjades
i samband med att den förra miljöhandlingsplanen lanserades, fortsätter. Samt en satsning på miljöcertifiering i större byggprojekt
och en energikartläggning för att hitta fler
områden där man kan spara energi.
– Vi har också idéer kring återbruk av
LUM NR 7 | 2016

möbler för att kunna minska inköpen av nya,
säger Maria Nilsson.
MILJÖCHEF CLAES NILÉN har hållit i kemika-

liegruppens arbete. Förslagen handlar bland
annat om att ta fram en kemikaliehandbok
för att ytterligare säkra hälso- och miljöhänsyn i universitets laboratorier och att se över
behovet av fler åtgärder för att minska risken för utsläpp av kemikalier i avloppsvatten och till luft.
– Vi vill också kunna fokusera på att förbättra det redan idag omfattande kemikaliearbete med fler förebyggande insatser
som till exempel nya utbildningar och tydliga rutiner som är lätta att följa, säger Claes
Nilén.

Slutligen har en arbetsgrupp ledd av ekonomidirektör Lise Bröndum tittat på förbättringsområden inom inköp och upphandling.
Här har fokus legat på att utveckla system
för att bättre kunna följa upp våra inköp ur
ett miljöperspektiv och att säkerställa att informationen kring miljöanpassade produkter i Lupin, markerade med ”gröna lövet” är
uppdaterad. Dessutom föreslås en satsning
på att utveckla miljökrav vid upphandlingen av arbetskläder, till exempel labbrockar.
Internremissen gick ut den 10 november
och svaren ska vara inne den 16 december.
Mer information finns på miljomal.blogg.
lu.se
TEXT:
NINA
Miljöchef Claes
Nilén
harNORDH
lett
FOTO:
GUNNAR MENANDER
arbetet
i kemikaliegruppen.
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Här pågår ett videomöte i Biskopshuset mellan ledningarna vid Lunds och Uppsala universitet. Från övre vänstra hörnet och moturs ses: Bo
Ahrén, Eva Åkesson, Jack Senften, Torbjörn von Schantz, Susanne Kristensson och Stacey Ristinmaa Sörensen.

Förvaltningschefen:

–Videomöten är ofta mer effektiva
Något förvaltningschef Susanne
Kristensson själv skulle vilja bli
bättre på är att resa mindre.
Det säger hon apropå förslaget
till miljöhandlingsplanen som förespråkar resfria möten.
Hon säger också att den förra miljöhandlingsplanen som gällde 2015–2016 har gett
universitetet förutsättningar att nu lyfta miljöarbetet ytterligare.
– När vi arbetade med den förra planen
hade vi inte tid med samma förankringsprocess som den här gången. Nu har ledningen tillsammans med fakulteterna via Rektors
ledningsråd satt ramarna, och i arbetsgrupperna har representanter från berörda av26

Susanne Kristensson försöker använda
distansteknik när det går för att minska
resandet.

delningar ingått. Det ger ett helt annat driv.
På frågan om varför man valt ut just
dessa fyra områden, dvs. tjänsteresor med
flyg, lokaler, inköp och upphandling, samt
kemikaliesäkerhet, svarar Susanne Kristiansson:
– Det är viktiga områden där vi känner att
vi kan göra skillnad. Vi har under lång tid till
exempel pratat om att vi som en av Sveriges
största myndigheter faktiskt kan påverka en
hel del genom vår upphandling. Vi är också en verksamhet där många flyger väldigt
mycket, också det ett område med stor miljöpåverkan. Samma sak för kemikalier och
lokaler – vi är stora i vår påverkan och genom åtgärder inom dessa områden kan vi
åstadkomma mycket.
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Vad gör du själv för miljön i ditt
arbete?
– Självklart gör jag ju sådant som att
minska mängden pappersutskrifter och
att sopsortera, men det jag tänker mycket
på just nu och som jag skulle vilja bli ännu
bättre på är att resa mindre. Vi behöver få
en bättre förståelse hos dem vi ska träffa
i Stockholm om att möten inte ska börja
så tidigt på morgonen. Då hinner vi ju ta
tåget i stället för flyget.
Att många resor skulle kunna undvikas
är Susanne Kristensson övertygad om.
– Ibland är det förstås nödvändigt att
träffas, men många möten kan ersättas
med till exempel videomöten, mejl eller
chattar. Det blir inte bara vinster för miljön och plånboken, utan det är även en
arbetsmiljöfaktor som gör det mindre slitsamt för anställda som reser mycket.
Något som Susanne Kristensson också har märkt är att videomöten många
gånger blir mer effektiva.
– Ett distansmöte kräver mer förberedelser och disciplin för att fungera. Det
blir delvis ett annat sätt att hålla mötet
på. Många gånger tycker jag därför att
det känns tydligare efter ett videomöte
vad man har kommit fram till på mötet,
säger Susanne Kristensson.
TEXT: NINA NORDH
FOTO: KENNET RUONA
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Resfria möten
kräver support
Resfria möten ökar organisationers
produktivitet, men klimateffekten
uteblir om ledningen inte samtidigt
styr mot minskat resande. Det har
lundaforskaren Peter Arnfalk erfarit
när han följt myndigheter under tio
års tid.
Lunds universitets nya miljöplan har som ett
av sina mål att sänka antalet flygresor eftersom det är en stor andel av vårt koldioxidutsläpp. Vi reser mycket, både med flyg och
med tåg. Borde vi införa ett flygförbud till
Stockholm?
– Nja, vi är inte som t ex Försvarsverket
där de pekar med hela handen. Det gäller
istället att skapa incitament till att välja tåg
när det är rimligt och resfria möten när det
är bättre. Miljömedvetenheten på Lunds
universitet är generellt sett stor men ändå

ofta inte det som avgör om och hur vi reser.
Peter Arnfalk menar att medarbetarna
behöver få information och support för att
fler ska komma igång med resfria möten.
Det finns en tröskel. Rädsla för att tekniken
inte ska fungera är det största skälet till att
man väljer bort webbmöten.
– Första gångerna tar det mycket energi.
Många säger ”det ska bara funka” och har
inget tålamod. Men det är klart man måste lära sig, precis som att man behöver övningsköra för att lära sig köra bil.
DE FLESTA MEDARBETARE anser att resor är

ett trevligt inslag i arbetsvardagen. Ändå är
majoriteten övervägande positiva till resfria
möten. Det visar den forskningsrapport som
Peter Arnfalk står bakom, där 20 stora myndigheter har följts upp när de har växlat över
till färre resor och fler e-möten.

t

Vi har ju en hållbarhetspolicy, men
miljömålen omfattar bara delar av
hållbarhetsarbetet – hur hänger det
ihop?
– Ja, det stämmer, och på sikt tycker jag
att vi skulle behöva hållbarhetsmål för
universitetet. En stomme till det finns i dokument om hållbar utveckling som Hållbarhetsforums styrgrupp har tagit fram
tidigare i år inom arbetet med den strategiska planen. Där finns förslag till långsiktiga hållbarhetsmål till 2026. Nu funderar vi på hur vi ska jobba vidare med
detta och konkretisera arbetet med hållbarhetsfrågor i verksamheten ytterligare.
En fråga vi behöver prata mer om är exempelvis hur vi får in hållbarhetsfrågor i
alla våra utbildningar.

När man börjar med resfria möten tvingas man tänka till runt möteskultur. Peter Arnfalk menar att det leder till bättre möten.

27
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– Fyra av fem medarbetare anser att de
resfria mötena minskar stress på jobbet, eftersom de sparar tid. De känner sig också
mer delaktiga, eftersom fler kan delta eller
lyssna av inspelade e-möten efteråt, säger
Peter Arnfalk, lektor på Internationella miljöinstitutet.
Bland andra har Skatteverket, Försäkringskassan och CSN deltagit i Peter Arnfalks tvärvetenskapliga projekt. Projektet
har undersökt hur medarbetare, organisationer och koldioxidutsläpp påverkas av
minskat resande.
– De första 20 myndigheterna som deltog i REMM, resfria möten i myndigheter,
lyckades sänka sitt koldioxidutsläpp per anställd med i snitt 10procent på fyra år.
GAPET RISKERAR ATT ÖKA mellan de myn-

digheter som arbetar aktivt med resfria möten och de som inte gör det. Under samma
tidsperiod ökade utsläppen med 9% i alla
de myndigheter som inte arbetade systematiskt för minskat resande. Tack vare de positiva resultaten fick REMM 2016 i uppdrag
att arbeta med ytterligare 66 myndigheter,
där Lunds universitet ingår. Nu har Peter
Arnfalk drygt 100 000 anställda att stötta i
86 myndigheter. Målet är att utveckla möteskulturen och effektivisera samverkan i
den offentliga sektorn.
Alla organisationer som hittills har deltagit vittnar om tidsvinster och högre effektivitet.
– Få vet hur man håller ett bra möte. Detta blir uppenbart när man börjar använda
e-möten som kräver mycket mer av mötesledaren för att bli bra. Man tvingas därför
att tänka till, och bland annat att hitta en
bra mix av fysiska och resfria möten, säger
Peter Arnfalk.

Gamla möbler
blir som nya
Ett snöras på taket för fem år
sedan orsakade en läcka som
förstörde ett av borden i Ekonomihögskolans café. Men istället för
att kasta det så anlitade intendent
Jörgen Norén ett lackeringsföretag
och det blev bra.
– Det var alltså med vargavintern 2011 som
vårt återbruk av gamla möbler började, säger han.

Sedan dess har åtskilliga bord och stolar på Ekonomihögskolan tagits om hand,
lackerats om och ställts tillbaka på sina
platser. Jörgen Norén menar att det finns
många vinster med återbruket.
– Man bevarar även en stämning, ett intryck med originalinredningen och viss patina är okej, säger han och visar ett av caféborden med några synliga år under den
omlackerade ytan.
I anslutning till caféet finns den stora

ETT EXEMPEL ÄR SKATTEVERKET som till-

sammans med sex andra myndigheter erbjuder webbinarier året runt för alla som vill
starta företag, istället för ett fåtal stormöten
i storstäder. På ett lärosäte som LU där forskare och lärare har stor självständighet kan
man inte bestämma att alla måste använda
samma teknik, vårt upphandlade verktyg
Adobe Connect, även om det skulle underlätta att det fanns en standard.
28

– Forskningsprojekt där forskarna är
geografiskt spridda skulle ha stor nytta av
e-möten. Resfria möten passar utmärkt för
regelbundna avstämningar eller när man
behöver få ihop ett snabbt möte när ett problem eller en möjlighet uppstår.

Peter Arnfalk är noga med att betona att
det inte handlar om att fysiska möten ska
försvinna, utan att man ska medvetet använda sig av olika mötesformer.
– I början av ett projekt behöver man lära
känna varandra. Då tycker jag man ska satsa
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Jörgen Norén vid borden som
lackerades om i samband med att
el-ramper sattes in i biblioteket
på Ekonomihögskolan, där den
mesta av inredningen är i original
från 1988.

föreläsningssalen uppkallad efter Axis
grundare Mikael Karlsson, Karlsson-salen som fått nya dynor på stolarna.
I det äldsta av Ekonomihögskolans
byggnader, EC 1 som invigdes 1988,
skvallrar det mesta om just den tiden.
Men biblioteket var man tvungen att
förse med fler eluttag för studenternas
mobiler, plattor och datorer.
– I samband med den elektrifieringen så behövdes något göras även med
borden och vi lackerade om alla de trekantiga som står framme vid fönstren.
Här var det viktigt att behålla den känsla som finns i resten biblioteket där nästan allt annat är original.
NU VET JÖRGEN NORÉN att det fung-

erar att lackera om och renovera möbler som oftast håller hög kvalitet vid inköpet av dem. Men han menar att det
saknas tekniker, rutiner och logistik för
möbelrenovering. Underhållsperspektivet bör vara med från början.
– Vi har exempelvis inga snickare
längre vid universitetet. Och lackera på
plats får man inte göra av miljöskäl –
och det kan vara dyrt och jobbigt med
transporter till lackeringsföretag. Och
så har vi ju detta med upphandlingsreglerna…

Det blir lika rent
med mindre medel
– Det blir inte renare för att man
överdoserar!
Den meningen fick Liselott Olsson och Eva Lena de Barros Umbelina på LU Service upprepa några
gånger i början av omställningen
till ett miljövänligare lokalvårdsarbete. Nu har det landat, och på
drygt tre år har man sparat in två
årsförbrukningar av kemikalier.

– Med rätt dosering, s.k. brukslösning, av
Svanenmärkta kemikalier, och städklara
moppar så gör man dubbla miljövinster.
Mopparna är inte så tunga och det är inte
lika mycket kemikalier att hantera för lokalvårdarna, säger driftsledare Liselott Olsson.
Omställningsarbetet började 2012. Idén
till miljöcertifiering och mindre kemikalier
kom från Eva Lena de Barros Umbelina och
Liselott Olsson. De fick direkt stöd från sin
chef och hjälp utifrån med allt pappersarbete som krävdes till en början för att bli
Svanen-certifierad. Nu räcker det med en
årlig rapport kring förbrukning och ytor.

Och ytorna som städas inger respekt: drygt
300.000 kvadratmeter – det kan jämföras
med tolv fotbollsplaner. I flytande form blir
besparingen av kemikalier 4.500 liter. Och
nu använder man något som heter i-vax
som ger golven en skyddande yta samtidigt som det effektivt dödar alla bakterier.
– Men det doftar inte – och i början saknade många det, men nu hör man sällan
sådana klagomål, säger driftsledare Liselott
Olsson.
OFTAST GÅR ALLT SOM DET SKA, men

ibland blir det problem när det läggs nya
golv vid renoveringar.
– Då har golvleverantörerna ofta sina
egna medel som de vill att man ska använda för att golven ska klara den garantitid de
lämnar. Och dessa medel är ju inte alltid så
miljövänliga….
För att komma till rätta med problemet
bör man ta hänsyn till detta redan vid upphandlingen av golvleverantörer, menar Liselott Olsson och Eva Lena de Barros Umbelina.
TEXT OCH FOTO: MARIA LINDH

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

mest på den sociala interaktionen, genom
t ex speeddating. Men att flyga ner ett antal personer till Stockholm för att sitta i ett
fönsterlöst rum och titta på varandras powerpoints är inte effektivt.
TEXT OCH FOTO: JENNY LOFTRUP
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Lokalvårdare Marie Hansson jobbar i Universitetshuset och tycker att det fungerar bra med
brukslösningen.
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utbildning.

Forskarskola i historiska studier
ger doktoranderna viktiga nätverk
HISTORISKA STUDIER. Hur kan man ge
doktorander en högkvalitativ doktorandutbildning?
Nationella forskarskolan i historiska studier startades för 16 år
sedan och har hela tiden tolkat sin
uppgift som att vara en motor i att
förbättra doktorandutbildningen.
Forskarskolan tycker sig nu ha hittat formerna för att kunna ge de
forskarstuderande ett eget nätverk
och se till att de blir internationella.

Antagen som doktorand. Man står inför att
skriva det stora livsverket. Fyra år känns som
en oändligt lång tid. Men det blir lite gjort
det första året. Sen börjar det plötsligt bli
bråttom och det känns osäkert om man ska
hinna bli klar…
– Vi är tuffa första året. Det finns ingen
tid att förspilla, utan man ska snabbt komma igång, säger Hanne Sanders, professor
i historia och verksamhetsansvarig för forskarskolan sedan 2010.
Först är det en introduktion där man får
presentera sitt ämne och bli kommenterad,
därpå ges en kurs i historiska problem där
föreläsningstillfällena ges vid de olika lärosätena som ingår i forskarskolan. Därefter
har man ett PM-internat då man lägger fram
10–15 sidor om sitt projekt som kommenteras av de doktorander som kommit längre.
EFTER DET FÖRSTA ÅRET har man lärt kän-

na sin grupp, som sedan följs åt. Man har
också begränsat sitt forskningsprojekt, eftersom det oftare är lättare för andra att se
vad som är möjligt.
Två gånger per år samlas alla 80 doktorander på internat, där handledare är inbjudna att delta under tre dagar.
– Internaten innebär att doktoranderna
får ett större nätverk med egna personliga
30

Johannes Ljungberg är inne på
sista året i Nationella forskarskolan i historiska studier, som
Hanne Sanders är
verksamhetsansvarig för.
foto: louice
cardell hepp

kontakter och de kommer in i ett större vetenskapligt sammanhang, vilket är särskilt
viktigt för dem från mindre miljöer, berättar
Hanne Sanders. Genom det här tvärvetenskapliga, nationella och nu internationella
samarbetena har vi lyckats skapa en stor kritisk massa av lärare och kunskap
FORSKARSKOLAN vill hjälpa doktoranderna

att ta steget ut från Sverige, och intensifierar
nu sitt arbete med att skapa internationella plattformar för dem. Genom mobilitetsstipendier, konferenser varje år med York
och Bielefeld och internat med fokus på att
skriva artiklar på engelska, där internationella forskare kommenterar och ger goda
råd, ska de få erfarenhet av en internationell forskarvärld.
– Det ger nya friska perspektiv på forskningen och breddar doktorandernas framtida arbetsmarknad, säger Hanne Sanders.
Johannes Ljungberg, som forskar på
religiösa politiska konflikter i Sverige på
1700-talet och är inne på sitt fjärde år av
doktorandutbildningen, har själv varit iväg
i två månader på ett mobilitetsstipendium i
Lyon. Där finns det forskare som är specia-

liserade inom samma fält som han själv är.
– Det blir något annat när man träffar folk in persona – de är inte bara namn
på olika artiklar man läst, säger Johannes
Ljungberg. För min forskning var det också
speciellt att komma till ett bibliotek som är
inriktat på mitt område. Jag tycker att fjärrlån fungerar bra, men att kunna sitta och
bläddra i böcker lite mer slumpartat är speciellt, säger Johannes Ljungberg.
Forskarskolan har också upparbetade
samarbetsavtal både i Sverige, Norden och i
York och Bielefeld för så kallade skrivbordsbyten. Skrivbordsbyten innebär att man fysiskt byter arbetsplats med någon annan i två
veckor. Forskarskolan står för resa och logi.
– Skrivbordsbyten är en väldigt billig modell för att stärka samarbetet mellan lärosätena. Senaste skrivbordsbytet vi hade med
York var mycket uppskattat. Doktoranden
får komma in i miljön på det andra lärosätet.
De får ett program för de två veckor som de
är där, träffar andra doktorander, men får
också egna personliga lärarkontakter som
de senare kan skicka sina artiklar eller ansökningar till, berättar Hanne Sanders.
Johannes Ljungberg och en annan dok-
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torand från York tog initiativet och ordnade
en workshop i Lund med en internationellt
känd forskare inom deras fält från Cambridge med hjälp av pengar från forskarskolan.
Forskarskolan uppmuntrar och stöttar till
den här typen av workshops både i Sverige och med sina internationella partners.
Workshopen gav både erfarenhet och en
specialisering åt just deras forskning.
– Det som jag har gjort med hjälp av möjligheter som ges inom forskarskolan är meriterande när jag söker medel också utanför
forskarskolan. Det blir en snöbollseffekt. Till
exempel tror jag att det spelade in när jag
fick ett stipendium för att få tillbringa ett
halvår på ett forskningsinstitut i Mainz, säger Johannes Ljungberg.
På frågan om vad Hanne Sanders är mest
stolt över med forskarskolan svarar hon att
det är att den med sin mångsidiga struktur
och alla nätverk verkligen fungerar.
– När doktoranderna sitter där på internaten och pratar och diskuterar så ser man
att det finns så mycket samarbetsvilja och
att man litar på varandra. Jag tror att berättelsen om att man blir klar – att det fungerar
gång på gång – är en del av forskarskolan i
historiska studiers framgång.
GISEL A LINDBERG

NATIONELLA FORSKARSKOLAN
I HISTORISKA STUDIER
Nationella forskarskolan i historiska
studier startade år 2000 som Forskarskolan i historia. Då ingick Lunds universitet, Malmö högskola, Södertörns
högskola och Växjö universitet. Redan
då hade Lunds universitet värdskapet för forskarskolan. Idag har
forskarskolan breddat sig och blivit
Nationella forskarskolan i historiska
studier, och Göteborgs universitet har
tillkommit. Dessutom har man öppnat
för andra ämnen med historiska perspektiv. Nu ingår doktorander från
historia, historisk arkeologi, etnologi,
idéhistoria och antikens kultur och
samhälle. Doktorander från mänskliga rättigheter, konstvetenskap och
bokhistoria deltar utan att forskarskolan finansierar dem.
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Ann-Marie Pendrill och montessoriläraren Fatma Ünal visar hur
tyngdkraften verkar. När spiralfjädern släpps så
dras den ihop innan den når marken.

Lekplats blev lärplats
FORTBILDNING. Det finns olika sätt att
fortbilda sig inom naturvetenskap.
Ett sätt är att använda gungor,
karuseller, klätterställningar och
rutschbanor.

Lärorik lek. Ungefär så kan fortbildningsdagen beskrivas när tiotalet lärare från främst
Skåne samlas på lekplatsen i Stadsparken i
Lund för att lära sig mer om fysik.
Begrepp som massa och betydelsen av
hur massan är fördelad går att begripa med
hjälp av några bollar och kulor som släpps
i en rutschbana. Tyngdkraften åskådliggörs
när föremål släpps från en klätterställning.
Gungorna är nästan oslagbara för den som
vill tydliggöra begrepp som acceleration och
g-kraft, eller för den delen hur lägesenergi
omvandlas till rörelseenergi.
Ann-Marie Pendrill, professor vid Nationellt resurscentrum för fysik i Lund har tagit
fram programmet för lekplatsfysik. Under
en förmiddag blir lekplatsen i Stadsparken
en experimentverkstad där lärare undersöker fysikens lagar. Sandra Bjernetun från Säbyholms Montessoriskola i Landskrona är en
av dem.
– Det går att visa en massa fysikaliska krafter på en lekplats. När barn ser det blir de
intresserade och då kan vi prata med åtta-

Släpp en gunga och stå kvar när den pendlar tillbaka. Sandra Bjernetun från Säbyholms
Montessoriskola i Landskrona testade och
vågade stå kvar utan att skada hakan.

nioåringar om ganska svåra begrepp som acceleration och tyngdkraft, berättar hon.
Lärarfortbildningsdagen anordnas sedan 2014 av Naturvetenskapliga fakulteten
tillsammans med Kommunförbundet Skåne. Grundtanken är att lärare i grundskolan
och gymnasiet ska inspireras och få konkreta övningar, laborationer och fältexkursioner som de kan använda i sin undervisning.
I år arrangerades bortåt 20 olika aktiviteter
där lekplatsfysik var en av dem.
TEXT & FOTO: JAN OLSSON
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boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

Barn var
lika älskade förr
EVA ÖSTERBERG

De små då. Perspektiv på barn
i historien.
Tobias Hägerland,
docent i bibelvetenskap

”Den okände Jesus
– berättelsen om en profet
som misslyckades”
– varför heter boken så?
– Den historiske Jesus har egentligen
blivit känd för fel grej. Den gyllene
regeln och att man ska älska sin nästa
var inte det viktigaste för Jesus. Han
planerade inte heller att starta en ny
världsreligion. Det viktigaste var ett
gudomligt rike på jorden, Jesus var
övertygad om att Gud snart skulle
ingripa och förändra livet för alla. De
med en politisk ställning eller social
ställning skulle ställas till svars.

Varför är det viktigt att komma
ihåg att Jesus var jude?
– Annars är det lätt att
missförstå Jesus. Han
hade en radikal eller till
och med extrem tolkning av judendomen.
Han blev inte korsfäst
för att han förkunnade
en ny religion, utan
för att han utmanade
makthavarna.

TOBIAS HÄGERLAND
& CECILIA WASSÉN

Den okände Jesus
– berättelsen om en
profet som misslyckades
(Bokförlaget Langenskiöld)
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(Natur & Kultur)
Barn har spelat en mycket liten roll i historieböcker och i boken De små då tecknar
Eva Österberg deras historia i Norden under
medeltiden. Eva Österberg undersöker hur
barns liv såg ut, bland annat med hjälp av isländska sagor, historiska krönikor och mirakelberättelser. Den franske historikern Ariès
har hävdat att föräldrar inte älskar sina barn
på samma sätt när risken att förlora dem är
stor. Att då älska sina barn med full kraft un-

der medeltidens brutalt höga barnadödlighet skulle var irrationellt, menar Ariès. Men
med gripande exempel visar Eva Österberg
att medeltida föräldrar visst älskade sina
barn och förtvivlade bad om mirakel när de
var svårt sjuka, trots den förfärliga vanligheten i att ett barn dog före sju års ålder.

BENGT FORKMAN, ANNIKA NYBERG, MATS NYGREN

MAX-lab i förklarat ljus
– från Ur-max till MAX IV
(MAX IV-laboratoriet)
I juni invigdes den största enskilda satsning som har gjorts i Sverige
inom naturvetenskaplig och teknisk forskning – MAX IV, synkrotronanläggning med världens klaraste strålar. Boken dokumenterar utveckling från de tidigare MAX-anläggningarna till MAX IV.
Författarna vill fånga MAX-andan som de menar är en blandning
mellan tillit, djärvhet och kreativitet och som är grunden för utvecklingen av MAX IV.

JENS RYDSTRÖM & DON KULICK

Loneliness and its opposite
(Duke University Press)
I Danmark talar assistenter och vårdpersonal öppet om sex och hjälper brukare att lösa praktiska problem. I Sverige är ämnet tabu och
den negativa attityden drabbar människor. Hur har dessa skillnader uppstått mellan två grannländer med så många andra likheter?
Och hur fungerar bekräftelsen och förnekandet av funktionshindrades sexualitet i praktiken? I boken Loneliness and Its Opposite
beskriver Jens Rydström tillsammans med socialantropologen Don
Kulick hur Danmark och Sverige bemöter personer med funktionsnedsättning när det gäller det mest privata.
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folk.

Det tog lång tid innan Ida Thelan
der kom till en av sina favoritregio
ner i världen. Efter många år som
internationell utbyteskoordinator
med särskilt fokus på latiname
rikanska universitet landade hon
själv där i höst på ett personalut
byte med finansiering genom
Erasmus+.

Ida Thelander har alltid tyckt mycket om den sydamerikanska kulturen. foto: mikael risedal

Äntligen kom hon till Sydamerika!
– Det var så roligt för många av dem som jag
haft kontakt med under årens lopp fick jag
nu träffa i verkligheten. Jag blev väldigt väl
omhändertagen, säger Ida Thelander.
Hon är nyss hemkommen från Chile och
Argentina där hon besökt sammanlagt fyra
universitet som LU har universitetsgemensamma avtal med.
Sammanlagt var Ida Thelander borta i två
veckor och hon tycker att det är något särskilt med att komma till ett nytt land i jobbet istället för som turist.
Man ramlar rakt in i en arbetsgemenskap där man kan diskutera gemensamma
arbetsprocesser och utmaningar som man
brottas med.
– Den stora vinsten tycker jag är utbytet
med kollegor, mötena med studenter och
att se och uppleva både universitetsmiljöer
och landet.
HON UPPLEVDE ATT intresset för Sverige var
stort och hade med sig en presentation om
Lunds universitet med vackra bilder som fick
många att säga – ”vi åker direkt”. Informationen om det stora utbudet av kurser på
engelska som LU erbjuder och att alla på
gatan också pratar engelska imponerade.
Ida Thelander passade även på att träffa
studenter – både svenskar på plats och chiLUM NR 7 | 2016

lenska och argentinska studenter som varit i Lund.
– De hade mycket fint att säga om sin
studietid i Lund – och förstår inte varför vi
svenskar alltid ursäktar oss för vårt väder
när vi har så mycket annat som är så fantastiskt och som vi borde marknadsföra bättre.
I Argentina passade Ida Thelander på att
dansa tango på kvällarna – något hon gör
här hemma också, om än mer sporadiskt.
– Det var väldigt enkelt där – bara att
hoppa in där det gavs en tangokurs.
IDA THELANDERS INTRESSE för andra kultu-

rer föddes redan i barndomen. Hon berättar om sitt intresse för Peru och önskan att
besöka Machu Picchu, men det var till Israel
hon reste första gången på egen hand. Det
var direkt efter gymnasiet och hon jobbade
på en kibbutz och blev fascinerad av landet
och mötet med människor från hela världen.
– Jag ville få hela bilden av Israel och återvände några år senare för att jobba i en palestinsk organisation i Haifa med att stödja
och uppmuntra ungdomar – särskilt flickor
– att avsluta sina studier och gå vidare till
högre utbildning.
I Lund där hon också är född och uppvuxen pluggade hon sedan lingvistik, fonetik, engelska och etnologi och arbeta-

de under flera år med dialektinspelningar i
forskningsprojektet SweDia 2000. Även om
hennes karriär inte är spikrak så ser hon en
röd tråd.
– Den följer mitt stora intresse för kultur,
språk och förståelse för andra människor,
säger hon.
– Mina arbetsuppgifter numera drar alltmer åt kommunikation. Jag trivs på det spåret och det är något jag vill fortsätta att jobba med framöver!
MARIA LINDH

Läs mer om finansiering för forskar- och personalmobilitet: www.medarbetarwebben.
lu.se/finansiera-internationell-mobilitet
Mer information:www.utbyten.se/sv/Program/Erasmusplus/

IDA THELANDER
GÖR: Internationell handläggare vid
Sektionen Externa Relationer samt
kommunikatör vid Alumni och Karriär
på samma sektion.
BOR: Hus i Holmeja
FAMILJ: Sambo och tvillingsöner 6,5 år
INTRESSEN: Dans, musik, resor och
trädgård
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på jobbet.

Hemarbete är inte
alltid bäst för arbetsplatsen, men kan ha
många fördelar för
den enskilde. Bland
annat blir man mindre störd. Eller i alla
fall störd på andra
sätt...
foto: wondervisuals /
shutterstock

Jobba hemma – eller på jobbet?
ARBETSMILJÖ. Ska

du gå hem redan?
Varför får jag inte jobba hemifrån?
Det skaver i skärningspunkten
mellan de som vill få arbeta hemma
och mellan dem som ser närvaro på
arbetsplatsen som nödvändig.

Att sitta i mysbyxor, spara tid i kollektivtrafiken, koka gott kaffe och framförallt att inte
bli störd lockar många. Under det senaste
decenniet har förutsättningarna för hemarbete ändrats och andelen som delvis arbetar
hemma i Sverige har stadigt ökat. Tekniken
gör det möjligt att jobba var som helst och
när som helst med många arbetsuppgifter.
Digitaliseringen luckrar upp gränsen mellan
fritid och arbete. På universitetet har forskarna frihet att arbeta var de vill när inte undervisning eller möten kräver att de är på plats.
Arbetsmiljöforskaren Roger Persson vid
Institutionen för psykologi tror att de som
jobbar mycket hemifrån på universitetet kan
behöva vara mer på plats i framtiden.
– Våra arbetsuppgifter kräver allt mer
samverkan, och samverkan i verkliga livet
är ofta mer effektivt än att maila eller hålla
koll på olika flöden i sociala media. Det är
viktigt att lära känna varandra på jobbet,
både för att trivas och för att få saker gjorda, säger han.
34

– Som forskare är det dock ovärderligt att
man ibland får, eller tar sig, en vecka eller
två med obruten tid för att väcka lusten och
kreativiteten. Men om man ser sig själv som
en resurs för sina kollegor så behövs man
ofta på plats, säger Roger Persson.
Men det är inte alla som får arbeta hemma. Bland administrativ personal är det vanliga att man ska finnas på plats, men ofta
finns inga klart uttalade regler för när och
om man får arbeta hemma. Otydligheten
riskerar leda till slitningar mellan kollegor
med olika uppfattningar om var man bör
utföra sitt arbete.
– Det som är bättre för den enskilde är
inte alltid bättre för arbetsplatsen, menar
Roger Persson. Det är viktigt kunna sticka
in huvudet hos varandra och ställa en fråga
eller att lösa en detalj i kafferummet
GEMENSAMMA FIKAPAUSER har också visat

sig höja både stämningen och effektiviteten
på jobbet. Avspänt snack bygger relationer
och föder idéer. En undersökning från 2010
på 800 personer visade att fikande hänger
ihop med ålder, ju yngre du är desto färre
fikapauser.
Men det är ett faktum att flexibilitet i
tid och rum är en viktig faktor för att en
arbetsplats ska anses attraktiv av yngre

Arbetsmiljöforskaren Roger Persson vid Institutionen för psykologi.

medarbetare. I projektet Ska du gå hem
redan? som drivs av Mikael Ottosson och
Calle Rosengren försöker man ta reda på
hur gemensamma spelregler växer fram
på kunskapsintensiva tjänsteproducerande
arbetsplatser. Forskarna menar att ny teknik kan utmana gamla maktordningar, genom att fokus förflyttas till vad man faktiskt
åstadkommer på jobbet från hur många
timmar man är synlig på kontoret. Mer om
det i nästa LUM.
TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP
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gästtyckaren.
I Lund lanseras snart en ny tvärvetenskaplig forskningsmiljö för
mänskliga rättigheter.
– Tvärvetenskap och nytänkande behövs om arbetet för mänsk
liga rättigheter ska ha fortsatt samhällsrelevans, skriver Morten
Kjaerum, föreståndare för Raoul Wallenberg institutet.

Mänskliga rättigheter
blir tvärvetenskap

C

hefen för kinesiska utrikesdepartementets kontor
för mänskliga rättigheter kom in i konferensrummet
med ett stort leende. Det första hon sa till mig var
hur mycket de två åren i Lund i mitten av 1990-talet
hade betytt för henne.
Och hon är bara ett exempel på att masterprogrammet i internationella mänskliga rättigheter utan tvekan gjort en skillnad. Programmet, som i år fyller 25 år, erbjuds i samarbete mellan juridiska fakulteten och Raoul
Wallenberg-institutet (RWI). Det har
bidragit med kunskaper till blivande
topptjänstemän, domare, diplomater, forskare och aktivister världen
över och satt Lund på kartan när det
gäller mänskliga rättigheter.
Under jubileumsåret har vi tagit ytterligare ett viktigt steg: forskare från
samtliga fakulteter och från RWI träffades en dag tidigt i våras och inom
loppet av tre timmar hade vi skapat en av Europas största tvärvetenskapliga människorättsmiljöer: Lund Human Rights Research Hub.
I december lanseras denna nya miljö med mer än 60 forskare
– från medicin till historia. Här kan man hitta samarbetspartners
och forskningsprojekt, annonsera seminarier, konferenser med
mera.

Hub är en unik möjlighet att bidra till en sådan utveckling.
Tvärvetenskapen och nytänkandet behövs för vinden blåser
inte i samma positiva riktning som för 25 år sedan. Vi befinner
oss i ett globalt paradigmskifte präglat av auktoritära strömningar, populism och nationalism sammanflätade med en växande misstro mot demokratiska strukturer. Hur kan vi förstå
dessa förändringar? Hur kan vi förstå samhället i sin nya mångfald och globala komplexitet? Detta behöver utforskas brett om
vi ska hitta svaren.

”Arbetet för mänskliga
rättigheter har de senaste 25
åren varit en av de viktigaste
drivkrafterna för global
förändring ”

ARBETET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER har de senaste 25 åren
varit en av de viktigaste drivkrafterna för global förändring. Det
har i huvudsak utförts av jurister, som även framöver kommer
att spela en viktig roll. Men för att mänskliga rättigheter fortsatt
ska ha en stark samhällsrelevans, så måste vi bredda oss och
säkra andra ingångar till forskningsområdet,från naturvetenskap
och teknik till humanvetenskap. Lund Human Rights Research
LUM NR 7 | 2016

UTMANINGARNA ÄR STORA MEN lycklig-

tvis har nya aktörer anslutit sig i arbetet
med att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Den privata sektorn tar i stigande
grad sitt ansvar på allvar. Många företag
arbetar fokuserat på att förstå sin roll på
de platser där de genom sin närvaro påverkar samhället. Världen över skapas nu också särskilda människorättsstäder som vill
ta sitt ansvar för att de som bor där ska omfattas av mänskliga rättigheter. Hur skapar man en inkluderande stad? Hur ser vi
till att ingen diskrimineras inom sjukvården? Lunds kommun har
i höst beslutat att ta de första stegen mot att bli en sådan här
människorättsstad.
En vän sa häromdagen: ”Lund är ju Europas Oxford när det
gäller utbildning och forskning om mänskliga rättigheter”. Kanske är vi inte där ännu, men att ha ambitionen är inte dåligt. Och
med ett masterprogram i världsklass, en ny stark tvärvetenskaplig miljö och en stad som drar åt samma håll – ja, då är ramarna
och dagordningen för de kommande 25 åren på plats.
MORTEN K JAERUM
FÖRESTÅNDARE OCH ADJUNGERAD PROFESSOR,
RAOUL WALLENBERG INSTITUTET.
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Hur mår tryckfriheten
i den digitala världen?
TRYCKFRIHET. Digitaliseringens

påverkan på demokrati, medier
och offentlig debatt står i fokus
på Pufendorfinstitutet den 1
december. ”Hur mår tryckfriheten i den digitala världen?” är
rubriken för endagskonferensen
som arrangeras med anledning
av att Tryckfrihetsförordningen i
år fyller 250 år.
Det fria ordets betydelse för samhällsdebatten var en bärande tanke redan
när Tryckfrihetsförordningen tillkom
1766.
– Men vad händer med debatten
när de flesta människor använder sig
av en och samma sökmotor och av ett
fåtal sociala medier med algoritmer
som sorterar informationen efter
användarens intressen? Det är frågor
som kommer att diskuteras, berättar
lundafilosofen Ylva von Gerber som
ingår i organisationskommittén.
Mediernas minskade inflytande
och vad det innebär uppmärksammas.
– Var och en kan idag vara sin egen
redaktör och samtala enbart med
likasinnade utifrån vad de har bedömt
som sant och viktigt. Vad betyder
det för den kritiska informationshanteringen och för det demokratiska
samtalet?
De pressetiska reglerna behandlas i en programpunkt. De har stöd i
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen men är något
medierna frivilligt åtagit sig att följa.
Kommer människor som publicerar
sig på nätet att kunna enas kring vissa
etiska regler – det är en fråga som
ställs.
Konferensen hålls i samarbete mellan KDW-projektet (Knowledge in a
Digital World) vid Filosofiska institutionen och Institutionen för Kulturvetenskaper samt Kungliga biblioteket i
Stockholm.
BRIT TA COLLBERG

LU testar nytt system
för lagring av studieresultat
LADOK. I

februari–mars 2018 stängs
det gamla Ladoksystemet ner
och byts ut mot nya Ladok. Karim
Andersson är projektledare för LU:s
flytt in i det nya studieadministrativa systemet. LU har blivit utsett
till s.k. mållärosäte för den vidare
utvecklingen av systemet.
Vad innebär det att LU blir mållärosäte?
– Det innebär att det nationella projektet
kommer hit och testar nya Ladok mot olika
grupper och att vi har större möjlighet att
påverka funktionaliteten. I första steget arbetade de med Malmö högskola, men nu är
det dags att testa systemet på Lunds universitet. LU blev valt framför allt eftersom vi har
den mest kompletta studieadministrationen
i både form av vilka utbildningar vi har och
hur de hanteras i Ladok.
Vad blir skillnaden för lärarna med
nya Ladok?
– Nya Ladok gör det möjligt för lärarna att
arbeta på ett nytt sätt. De kan direktrap-

Karim
Andersson.

portera alla delresultat, och på så sätt samla
allt på ett smidigt sätt. Det kommer inte bli
något tvång för lärarna att själva registrera
betyg, men vi hoppas att det blir så tidssparande och effektivt att de ändå väljer att använda nya Ladok.
Vad blir skillnaden för studenter och
studievägledare?
– Studenterna kommer t.ex. kunna söka
studieuppehåll själva. För studievägledare
kommer funktionerna för att följa upp studenter förbättras eftersom systemet presenterar en students studiegång på ett tydligt grafiskt sätt.
JENNY LOFTRUP

Forskare söks till projekt
om ”Property rights and Africa”
TVÄRVETENSKAP. För att ytterligare
främja samarbete inom LU föreslår
Afrikastrategigruppen ett initiativ
att bjuda in forskare från samtliga
fakulteter till att diskutera samarbete
kring vetenskapliga artiklar som syftar till publicering i en ”special issue”
av en vetenskaplig tidskrift. Tanken
är att samla forskare kring ett brett
tvärgående tema. Det första temat
kommer att vara ”Property rights
and Africa”. Målet är att publicera ett
”special issue” i slutet av 2017. Forskare deltar på egna villkor och med

egna resurser. Afrikagruppen bidrar
med samordning och mötesutrymme.
Planen är också att förbereda en
andra omgång av en liknande process
med ett annat tvärgående tema med
publicering under 2018.
Ett första möte för forskare planeras till den 1 december kl 13.00–17.00
i Wrangel (LUCSUS, Biskopsgatan 5).
Forskare som är intresserade av forskning relaterad till Afrika, till ”property
rights”, eller båda, är välkomna.
Ytterligare information: par.svensson@er.lu.se

Mer info: http://www.kdw.lu.se
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på gång.
19–20 NOVEMBER Robotshow i Vattenhallen. Info: www.lu.se/event/robotshow-ivattenhallen-1. Kl 12.00–17.00 båda dagarna.
Vattenhallen Science Center, John Ericssons
väg 1, Lund.
22 NOVEMBER Föreläsning med Lunds
senioruniversitet. Docent Mathias Osvath: ”I
huvudet på kråkfågeln”. Mathias Osvath är
docent i kognitiv zoologi och en av världens ledande experter på kråkfåglar och apor. Sedan
åtta år tillbaka har han ett korphäng hemma
på sin gård. Kl 14.00 i Pingstkyrkans stora sal,
Stora Södergatan 25, Lund.
26 NOVEMBER Mirror Music i Vattenhallen. Kl 12.00–17.00 på Vattenhallen Science Center, John Ericssons väg 1, Lund.
27 NOVEMBER Quantoumshow i Vattenhallen. Kl 12.00–17.00 Vattenhallen Science Center, John Ericssons väg 1, Lund.
27 NOVEMBER Föreläsning. Att spela
klassisk musik – ansvar och ansvarsfrihet. Bengt Edlund föreläser om rätten att gå
utanför ramarna. Kl 15.00 Kapellsalen, Palaestra et odeum, Lund. Kontakt: sofia.rydberg@
odeum.lu.se
28 NOVEMBER Seminarium. ASG innovation for whom? Kl 10.00–12.00 Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund. Kontakt:
bo.goransson@fek.lu.se
28 NOVEMBER–2 DECEMBER Robot
veckan på LTH 2016. För sjätte året öppnar
vi robotlabbet på LTH för studiebesök av skolklasser. För mer information, se www.lu.se/
event/robotveckan-pa-lth-2016 Kl 11.00 på
Robotlabbet, M-huset, LTH, Lund.
28 NOVEMBER Föreläsning. Mindfulness – Vägen till lyckan i studierna? Föreläsning för LTH-studenter. Kårhusets hörsal,
LTH, Lund kl 17.15-19.00. Kontakt: elisabet.
gersbro-bulow@kansli.lth.se
28 NOVEMBER Lunds filosoficirkel.
Ulrika Andersson: ”Skylla sig själv? Om seg
livade normer för sexualitet i våra domstolar”. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.
30 NOVEMBER Teknik- och naturvetarcirkeln. Föredrag av Cecilia Jarlskog, matematisk fysik: ”Fysiken, kvinnorna och Nobelpriset”. Kl 19.30, Paradisgatan 5 H, Lund.
1 DECEMBER Konferens: Hur mår tryckfriheten i den digitala världen? Program:
www.kdw.lu.se/about/hur-mar-tryckfriheteni-den-digitala-varlden/ Kl 9.30–17.00 Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund. Kontakt:
ylva.von_gerber@fil.lu.se
3-4 DECEMBER Atomresan i Vattenhallen. Kl 12.00–17.00 Vattenhallen Science
Center, John Ericssons väg 1, Lund. Info: www.
lu.se/event/atomresan-i-vattenhallen-8
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6 DECEMBER Julkonsert. Årets sista konsert är något alldeles extra med den klassiska
gitarristen Göran Söllscher. Välkomna att ta
en egen lunch och lyssna till musiken. Kl 12.15
– 13.00, Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3,
Lund. Kontakt: sture.forsen@pi.lu.se
6 DECEMBER Föreläsning med Lunds
senioruniversitet. FD Birgitta Theander: ”Yrkesliv och annat i flickböckernas värld”.
Birgitta Theander doktorerade 2006 i litteraturvetenskap med en avhandling om flickboken i Sverige och forskar nu vidare inom
ämnet. Hon har även varit yrkesverksam violinpedagog i 40 år. Kl 14.00–16.00, Pingstkyrkans stora sal, Stora Södergatan 25, Lund
6 DECEMBER Lunds filosoficirkel.
Svante Nordin: ”Filosofi på gränsen till ett
genombrott – det moderna. Från Adam
Smith till 1:a världskriget”. Kl 19.30 i Palaestra, Lund.
7 DECEMBER Teknik- och naturvetarcirkeln. Per Lundberg, professor vid biologiska
institutionen: ”Borlaugs fredspris och den
gröna revolutionen”. Kl 19.30 Edens hörsal,
Paradisgatan 5 H, Lund.
9 DECEMBER Filmvisning: People and
places – en film om Lunds universitets
historia. Inför universitetets 350-årsjubileum
som invigs den 19 december bjuder vi in till

filmvisning om universitetets historia. Bengt
Olle Bengtsson, professor emeritus vid Biologiska institutionen, har skapat en personlig
film som tar oss med på en resa i tid och rum.
Filmen är på engelska. Alla intresserade är
varmt välkomna! Kl 12.15–13.00 Lundmarksalen, Astronomihuset, Sölvegatan 27, Lund.
10-11 DECEMBER Hjärnshow i Vattenhallen. Upplev spännande och interaktiva experiment och shower i Vattenhallen. Kl 12.00 .
17.00, Vattenhallen Science Center, John Ericssons väg 1, Lund.
12 DECEMBER Arkeologi för alla: ”Heligt
och profant. Historiska och arkeologiska
möten mellan två världar”. Föredrag av Jes
Wienberg, professor i historisk arkeologi. Kl
15.15–16.00 LUX, Helgonavägen 3, sal B152,
Lund.
16 DECEMBER Julkonsert med Lunds
universitets brassband. Lunds universitets
brassband ger sin traditionsenliga julkonsert
i Maria Magdalena Kyrka. Mässingklingande
julstämning från universitetets 30 musikers
starka brassband! Bandet bjuder på stora julklassiker och mäktiga brassbandspärlor under ledning av Roger Andersson. Solist: Johan
Odin, soprankornett. Kl 19.00 i Maria Magdalena Kyrka, Lund. Kontakt. sofia.rydberg@
odeum.lu.se

disputationer.
18 november

19 november

Fredrik Magnusson i reglerteknik: ”Numerical and symbolic methods for dynamic optimization”. Kl 10.15 i hörsal M:B, M-huset, Ole
Römers väg 1, Lund.
Henrik Askfelt i hållfasthetslära: ”Continuum modeling of the coupled transport of
mass, energy, and momentum in paperboard”.
Kl 10.15 i sal M:E, M-huset, Ole Römers väg
1, Lund.
Tove Wästerlid i klinisk medicin med
inriktning onkologi: ”Burkitt lymphoma and
diffuse large B-cell lymphoma – therapeutic
strategies and pathogenetic mechanisms”. Kl
13.00, föreläsningssal, onkologi, Skånes universitetssjukhus, Lund.
Mia Abels i medicin med inriktning experimentell endokrinologi: ”The role of
CART in islet function”. Kl 9.00 CRC, aulan,
Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Kenneth Lindegren i litteraturvetenskap:
”Osannolika händelser och den svenska realistiska romanen. Ett estetiskt och existentiellt bekymmer”. Kl 10.15 hörsalen, Språkoch litteraturcentrum, Helgonabacken 12,
Lund.
Signý Vala Sveinsdóttir i klinisk medicin: ”Venous thromboembolism with special
focus on genetic and potential acquired risk
factors”. Kl 9.00 lilla aulan, Jan Waldenströms
gata 5, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

23 november
Pia-Maria Bondesson: ”Evaluation of pretreatment and process configurations for combined ethanol and biogas production from
lignocellulosic biomass”. Kl 13.15, kemicentrum, föreläsningssal K:C, Naturvetarvägen
12, Lund.
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25 november
Erik Henningsson i numerisk analys: ”Spatial and physical splittings of semilinear parabolic problems”. Kl 13.15 i hörsal MA:03,
Annexet, Sölvegatan 20, Lunds tekniska högskola, Lund.

2 december
Marianne Sjöland i historia: Historia från
tidskriftsredaktionen. En komparativ studie av
Populär historias och History Todays historieskrivning. Kl 13.15 i sal B152, LUX, Helgonavägen 3, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
Angelica Lindén i teknisk vattenresurslära:
”Safe drinking water in a changing environment – membrane filtration in a Swedish context”.
Mehmet Ali Arslan i datavetenskap:
”Code generation for custom architectures
using constraint programming”.
Matilda Landgren i matematik: ”Analysis of medical images – registration, segmentation and classification”.
Helena Malm i biomedicin med inriktning diabetesforskning: ”Transcriptional
regulation of miRNA-212 and nuRNA-132 and

their fine-turning function of beta cell insulin
secretion”.
Martina Björk i latin: ”Ovid´s Heroides
and the Ethopoeia”.
Niklas Fors i datavetenskap: ”The design and implementation of bloggi – a featurebased diagram programming language”.
Henner Bush i hållbarhetsvetenskap:
”Entangled cities – transnational municipal climate networks and urban governance”.
Lubna Mohammed Mehdawi i laboratoriemedicin med inriktning cellpatologi:
”Role of novel tumor suppressors in colon cancer: Mechanisms and therapeutic opportunities”.
Caroline Montén i biomedicin med inriktning experimentell klinisk genetik: ”In
search of the missing heritability of celiac disease. From genome-wide linkage & association to a candidate gene approach”.
Eva-Lena Stenblom i klinisk medicin
med inriktning experimentell endokrinologi: ”Intestinal regulation of hunger and reward – studies with thylakoids”.
Ali Al Sam i strömningsteknik: ”Wind-wave interaction effects on offshore wind energy”.
Mehmet Ali Arslan i datavetenskap:
”Code generation for custom processors using
constraint programming.
Andrea Polistena i experimentell kirur-

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

Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se
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Mötesplats!

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

Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se
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gi: ”Bowel irradiation: the effects on inflammation and matrix-metalloproteinases”.
Erik Edoff i mediehistoria: ”Storstadens
dagbok. Boulevardpressen och mediesystemet i
det sena 1800-talets Stockholm”.
Sian Anthony i historisk arkeologi: ”Materialising modern cemeteries. Archaeological
narratives of assistens cementery, Copenhagen”.
Carina Forsare i klinisk medicin med inriktning experimentell onkologi: ”Prognostic
factors in breast cancer with focus on proliferation and non-linear effects”.
Axel Svahn i allmän språkvetenskap:
”The japanese imperative”.
Josef Dankiewicz i klinisk medicin med
inriktning anestesiologi och intensivvård:
”Post-cardiac arrest care. Targeted temperature
management and coronary care”.
Åsa Lefèvre i hälsovetenskap med inriktning omvårdnad: ”Group-based parental support in child health service. Development
and evaluation of a group leadership course for
nurses”.
Stina Jonasson i hälsovetenskap med
inriktning funktionshinder och rehabilitering: ”Fear of falling in persons with Parkinson´s
desease”.
Aien Shiri Babdi i elektroteknik: ”Electrical characterization of III-V nanostructures”.
Ole Jakobsson i elektrisk mätteknik:
”Acoustofluidics for flow cytometry and life science applications”.
Anki Knutsson i biomedicin med inriktning experimentell kärlforskning: ”Atherosclerotic plaque stability and vascular repair”.
Katrin Christine Asciutto i klinisk medicin med inriktning obstetrik och gynekologi: ”Prevention of cervical cancer and surgical
treatment of early cervical cancer”.
Natalie Landeck i biomedicin med inriktning neurovetenskap: ”Pathogenic effects of
alpha-synuclein: modifications and toxicity”.
Zoltan Bakos i klinisk medicn med inriktning kardiologi: ”Complementary strategies to
improve positive response and outcome in patients with advanced heart failure undergoing
CRT therapy”.
Vishal Jain i fysik: ”III-V nanowire-based
infrared photodetectors: design, fabrication and
characterization”.
Leif Siesing: ”Development and implementation of a mouldable soft magnetic composite”.
Sofie Gustafsson: ”Medborgarskapande
på olika villkor: självbilder, skolkoder och syn på
kunskap i den svenska gymnasieskolan”.
Martin Söderholm: ”Population-based studies of risk factors for subarachnoid hemorrhage”.
Josefin Gooch: ”Protecting ecological integrity in transboundary watercourses: an integrational approach towards implementing environmental flows”.

												

LUM NR 7 | 2016

hänt.
Cecilia Parsberg: ”How do you become a
successful beggar in Sweden?: An inquiry into
the images of begging and giving 2011 to 2016”.
Christopher Jämthagen: ”On offensive
and defensive methods in software security”.
Fredrik Ekström: ”Asymptotics of the scenery flow and properties of the fourier dimension”.
Tobias Tired: ”Integrated transceivers for
millimeter wave and cellular communication”.
Victor Abrahamsson: ”Fundamental research on supercritical fluid extraction kinetics:
From on-line measurements to inverse modeling”.
Björn Thor Arnarson: ”Exports and externalities”.
Isabella Leefa Chong San: ”Investigating
the role of neural stem/progenitor regulators in
the context of brain tumor development”.
Aron Engberg: ”Walking on the pages of
the word of God: self, land and text among
evangelical volunteers in Jerusalem”.
Åsa Lefevre: ”Group-based parental support
in child health service. Development and evaluation for a group leadership course for nurses”.
Anders Kirscht: Major intrinsic proteins –
structure, function, interactions”.
Owain Thomas: ”Haemostatic safety in epidural analgesia”.
Sara Thylander: ”Microsphere-based modeling of electro-active polymers”.
Finn Hedefalk: ”Life paths through space
and time: adding the micro-level geographic
contect to longitudinal historical demographic
research”.
Tobias Tired i elektroteknik: ”Integrated transceivers for millimeter wave and cellular
communication”.
Sofie Gustafsson i statsvetenskap: ”Medborgarskapande på olika villkor. Självbilder, skolkoder och syn på kunskap i den svenska gymnasieskolan”.
Magnus Gustafsson i musikvetenskap:
”Polskans historia. En studie i melodityper och
motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas
notbok”.

Förtydligande om MOOCs
i akademisk skrivande i LUM 5
Lunds universitet anordnar två öppna nät
baserade MOOC-kurser i akademiskt skrivande: en på svenska och en på engelska. Den
engelska kursen Writing in English at University vänder sig till studenter som står inför ett
större uppsatsarbete. Den kan vara särskilt
till hjälp för studenter som ska skriva på engelska, utan att ha det som modersmål. Båda
kurserna finns på coursera.org.
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KEMIMILJONER. Sara Snogerup Linse,
Peter Jönsson, Ulf Olsson, Emma Sparr
och Daniel Topgaard samtliga vid Kemiska
institutionen, får drygt 30 miljoner kronor av
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Pengarna ska användas i ett projekt som undersöker hur fetter dras med när proteiner aggregerar.

Nils-Otto Sjöberg. foto: gunnar menander

MEDALJ. Medicinska fakultetens silver
medalj tilldelas professor emeritus Nils-
Otto Sjöberg för hans engagemang för fakulteten och dess forskning och utbildning
inom medicin och hälsa.
MEDICINANSLAG. Alexander Pietras,
forskare vid Institutionen för laboratoriemedicin, har utsetts till Ragnar Söderbergforskare i medicin 2016, och får ett forskningsanslag på 8 miljoner kronor under fem års
tid.
EVOLUTIONSANSLAG. Erik Svensson,
professor vid Biologiska institutionen, får
50.000 euro under fem år av European Society for Evolutionary Biology. Pengarna får
han för att bygga ett internationellt nätverk
för doktorander och postdocs som är intresserade av att utveckla teori och empiri
i gränslandet mellan två fält, evolution av
könsskillnader och lokala anpassningar.

ALPINPROJEKTSTÖD. Margareta Johansson, forskningskoordinator vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, får 10 miljoner euro av EU:s
ramprogram Horisont 2020. Pengarna går
till infrastrukturprojektet INTERACT som
syftar till att tillgängliggöra data från drygt
75 forskningsstationer i Arktis samt närliggande högalpina områden. Projektet pågår
under fyra år.
FORMASANSLAG. Caroline Isaksson och
Katarina Hedlund, båda vid Biologiska institutionen, har fått cirka 10 miljoner kronor
vardera av Formas. Pengarna går till projekten ”Urban fågelekologi” och ”Naturbaserade lösningar för urbana utmaningar”.
ARKEOLOGSTIPENDIER. Arkeologerna
Erika Rosengren och Helene Wilhelmsson får 50.000 kronor vardera ur Anders
Althins Stiftelse. Erika Rosengren för sin
forskning om de stora köttdjurens försvinnande och Helene Wilhelmson för sitt material om skeletten från Sankt Jakobs medeltida kyrkogård i Lund.

Miljonregn från Vetenskapsrådet
Lunds universitet får drygt 433 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Mest får Natur
och teknik med 179 489.000 kronor, vilket
placerar LU på andra plats bland landets lärosäten. Även Medicin och hälsa hamnar på
andra plats med 161.300 000 kronor. Humaniora och samhälle får 71.901.000 kronor, konstnärliga ämnen 4.800.000 kronor
samt att 16.291.000 går till utvecklingsforskning – det sistnämnda området toppar
LU bland bidragsmottagarna.
VR gör också en forskningssatsning
med sikte på de globala målen för hållbar
utveckling. Tre av tio beviljade projekt går
till LU-forskare:
Professor Lennart Olsson vid LUCSUS

får 5.585.000 miljoner kronor för ”Utveckling och upptag av multifunktionella
perenna odlingssystem för ökad hållbarhet
och resiliens”.
Universitetslektor Johannes Rousk
vid Biologiska institutionen, MEMEG,
får 5.521.000 miljoner kronor för
”Markmikroorganismernas uthållighet och
resiliens mot klimatförändrings-inducerad
torka i Etiopien”.
Professor Benjamin Smith vid naturgeografi och ekosystemvetenskap får
5.185.000 miljoner kronor för ”Skogsrestaurering och effekter på vattenresurser
för smart jordbruk: en fallstudie av Kambodja (FRAWASA)”.
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Hallå Annika Olsson…
… professor i förpackningslogistik och
vicerektor för LTH fram till årsskiftet, som
då blir rektor för Campus Helsingborg.

Vad fick dig att acceptera rektorsjobbet?
– Jag undersökte vad universitetet vill med
Campus Helsingborg och det var tydligt
att man vill att det ska utvecklas. Och då
är jag rätt, jag är en utvecklingsperson!
Att lärarutbildningen flyttades där
ifrån kan ju verka som tvärtom?
– Jag förstår att det kan ge sådana signaler, och i den processen var jag inte med.
Men jag hoppas att det som gjordes var
genomtänkt och det som var bäst för utbildningen och studenterna.
Du jobbade först tio år på Tetra Pak,
och har nu varit forskare på LTH tio
år. Vad lockar dig med Helsingborg?
– Samverkan är det första, och engagemanget från Helsingborgs stad är stort.
Där finns ett driv att vilja göra något. Sen
brinner jag för tvärvetenskap, och på Campus finns redan olika fakulteter – som jag
hoppas blir flera – och redan flera tvärdisciplinära samarbeten igång.

Vad kan du som rektor göra för att
få fler fakulteter att etablera sig?
– Nu har vi de tekniska, samhällsvetenskapliga, juridiska och humanistiska fakulteterna här, och det vore kul om vi kunde bli ett
miniuniversitet – en tvärvetenskaplig nod.
Min roll som rektor är att göra Campus så
attraktivt att ännu fler vill etablera sig här.
Du har stor erfarenhet som ledare av
innovationsprojekt. Hur tänker du
kring innovation och Helsingborg?
– Det är kul att Venture Lab, och också
studentföretaget Lunicore etablerar sig
här. Här finns också innovativa miljöer,
Mindpark med inkubatorn Think i direkt
anslutning till vår verksamhet. Jag hoppas och tror att Campus kan bidra till att
göra näringslivet mer innovativt, till exempel genom att införa element av entreprenörskap i våra utbildningar, även om det
främst är en fråga för fakulteterna som
äger sina utbildningar.

När Campus Helsingborg startade
för 16 år sedan var breddad rekrytering ett viktigt mål. Hur ser du på
det idag?
– Det är viktigt. Jag kommer själv från ett
icke-akademiskt hem. Med breddad rekrytering nås mångfald och tvärvetenskap
vilket kan bidra till kvaliteten på utbildningarna. Det gäller att utveckla attraktiviteten
i det vi har och jobba för ökat söktryck.
Våra bästa ambassadörer är studenterna.
Vilka är dina styrkor som ledare?
– Jag är envis och tydlig och vet vad jag
vill. Men jag är också bra på att lyssna och
ge andra tid. Jag ser mig som en facilitator
och inspiratör.
TEXT & FOTO: MARIA LINDH

FOTNOT. Annika Olsson tillträder rektors-

tjänsten den 1 januari och efterträder då
Jesper Falkheimer som blir chef över sektionen Forskning, samverkan, innovation
vid den universitetsgemensamma förvaltningen i Lund.

