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I geologernas laserlaboratorium tar 
forskarna hjälp av en slags laser kanon. 
Den intensiva strålen pulveriserar 
med hög precision några miljondels 
meter av verkligheten, allt från marina 
mikroorganismer till hårda minera-
ler. Men utrustningen kan vara till 
nytta inte bara inom geologi – även 
biologer, medicinare och arkeologer är 
välkomna dit.

Geologen Tomas Naeraa riktar vant in laserstrå-
len med hjälp av sin datormus. Något vibreran-
de och sprakande laserljud à la Stjärnornas krig 
hörs dock inte. Istället frigör sig ett ganska låg-
mält tickande från utrustningen varje gång To-
mas Naeraa avfyrar laserstrålen. Hela händel-
seförloppet kan följas via datorskärmen. Själva 
laserstrålen är noggrant inbyggd i den höga lå-
dan framför oss.

– Det gäller att inte ha för kraftig stråle i det 
här fallet för då kan de tunna skalen gå sönder, 
säger Tomas Naeraa medan han provskjuter ett 
antal gånger för att kalibrera lasern.

Inne i den lådliknande apparaten ligger mil-
limetersmå organismer som kallas foraminiferer. 
De är encelliga varelser med kalkskal, och de har 
legat på havsbottnen i Lilla Bält under de senas-
te 8.000 åren. Foraminifererna har hämtats upp 
via en borrkärna närmare 50 meter rakt ner i 
havets bottensediment. De oansenliga organis-
merna dog en naturlig död i havet och utgör nu 

Laser pulveriserar 
fram historien

  3

t
ÖVERST VÄNSTER: Fiskars öronstenar växer un
der djurets hela livstid och bildar då tydliga årsring
ar, som avspeglar fiskens livsmiljöer tack vare inne
hållet av olika grundämnen. ÖVERST MITTEN OCH 
 HÖGER: Foraminiferer är millimetersmå organismer 
som här har blivit genomskjutna med laser. På hö
gra bilden ligger de uppradade för provtagning. 
NEDERST VÄNSTER: Utrustningen måste kalibreras 
noggrant. NEDERST HÖGER: Geologerna Sha Ni och 
Tomas Naeraa.
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t några av ledtrådarna till hur Östersjön mår och 
har mått genom årtusendena.

Foraminifererna tillhör doktoranden Sha Ni, 
som är knuten till både Geologiska institutio-
nen och Centrum för miljö- och klimatforsk-
ning. Hennes projekt handlar om att under-
söka miljöförhållandena i Östersjön historiskt 
sett. Med hjälp av de snäckformade mikroor-
ganismerna kan hon få fram konkreta uppgif-
ter om vilka syrehalter och temperaturer som 
har varit rådande i bottenvattnet.

– Vi får fram det genom att undersöka hal-
terna av olika grundämnen lagrade i foramini-
ferernas skal. Skalen bevaras i sedimenten och 
blir tillsammans med sedimenten ett unikt mil-
jöarkiv, säger hon och förklarar att exempelvis 
halten av mangan i skalen avslöjar hur syreni-
vån i havet har varierat över tid. 

VARJE GÅNG Tomas Naeraa avfyrar laserstrå-
len mot en enskild foraminifer bildas ett mik-
rometerlitet hål i skalet. Laserstrålens energi 
pulveriserar skalmaterialet som med hjälp av 
helium och argongas leds in i en intilliggande 
behållare, en masspektrometer, för analys av 
grundämnena.

Med hjälp av utrustningen i laserlabbet kan 
man även göra analyser av exempelvis hårda 
material som mineraler. Tomas Naeraa har själv 
pågående forskning på zirkoner från Grön-
land, ett mineral med extremt hög ålder, vil-
ket är av värde för att öka kunskapen om Jor-
dens äldsta historia för flera miljarder år sedan.

Men laserlaboratoriet har också hjälpt till att 
analysera material åt biologer och arkeologer, 
exempelvis öronstenar hos fiskar, gamla pärl-
fynd från Afrika, flintverktyg från stenåldern. 
Detta är också ett av skälen till att laserutrust-
ningen har fått sin hemvist i Ekologihuset istäl-
let för på Geologiska institutionen. Satsning-
en på laserlabbet har nämligen gjorts som ett 
samarbete mellan geologer och biologer, tack 
vare pengar från Naturvetenskapliga fakulte-
tens årliga utlysning om infrastrukturmedel.

– Vi geologer har använt denna teknik 
länge, men ser att den kan vara till nytta för 
fler. Vi utvecklar gärna samarbeten med andra 
ämnen kring nya forskningsprojekt och me-
todutveckling, säger Tomas Naeraa.

TEXT: LENA BJÖRK BLIXT

FOTON FRÅN LABBET: CATRIN JACOBSSON

MIKROSKOPBILDER FRÅN FORSKARNA

Via forskningsdatabasen LUCRIS 
ska forskarna framöver få hjälp 
att överblicka universitetets alla 
infrastrukturer. Detta tack vare 
en färsk inventering.

Under hösten har en omfattande 
inventering gjorts av vilka olika infra
strukturer som finns inom LU. 

Bakgrunden till inventeringen är 
fakulteternas önskemål om att forsk
ningsdatabasen LUCRIS ska utvidgas 
med en modul som innehåller informa
tion om de infrastrukturer som finns 
ute på fakulteterna.

– Det kan bli jättebra och förenkla 

vårt arbete men det kräver att vi an
vänder LUCRIS, säger geologiprofes
sor Helena Filipsson som sitter med i 
arbetsgruppen för LUCRIS forsknings
infrastrukturmodul tillsammans med 
representanter från flera fakulteter 
och centrala förvaltningen.

Inventeringen kommer nu att 
ligga till grund för arbetet med att 
sjösätta den nya modulen. Planen är 
att modulen lanseras under 2018. De 
forskare som har missat att svara på 
utskicken om inventeringen kommer 
att kunna lägga in sin information om 
infrastruktur i efterhand, meddelar 
Helena Filipsson.

LU:s forskningsinfrastrukturer inventeras

Geologen Tomas Naeraa manövrerar lasern som undersöker doktoranden Sha Nis preparat. 
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Ny konkurrens från Malmö?  
Vid årsskiftet blir Malmö högskola universitet. Vilka blir konsekvenserna för 

Lunds universitet, som bara ligger två mil bort? Blir Malmö en ny konkurrent eller 
samarbetspartner? 

Motar bröstcancer som forskare och kirurg
Emma Nimeus jobb är att bekämpa bröstcancer – både handgripligen som 

kirurg och på längre sikt som forskare. Hon byter arbetsplats varannan vecka och 
tycker att hon har hittat en perfekt arbetskombination.  

Tillit ger fördelar
I nordiska länder har man förhållandevis lätt att lita på folk. På andra ställen 

är det inte lika självklart, vilket kan medföra diverse vissa personliga, politiska och 
ekonomiska nackdelar. Nationalekonomen Andreas Bergh har studerat fenomenet 
närmare.

Kalla fötter ökar fallrisken
Amitava Halderi på Designvetrenskaper vill bokstavligt talat att hans för-

sökspersoner ska få kalla fötter. Han undersöker nämligen hur nedkylning påverkar 
balans och muskelstyrka, för att förebygga att personer som jobbar i kyla ramlar 
och skadar sig. 

Vad avgör hur länge vi vill jobba?
Vad gör att vi mår bra på arbetet och vilka faktorer som påverkar hur länge 

vi vill eller kan arbeta kvar på vår arbetsplats? Det är frågor som arbets- och miljö-
medicinaren Kerstin Nilsson har borrat djupare i.

Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda 
och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har en upplaga på 11.700 exemplar och 
utkommer med 7 nummer per år.LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN
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aktuellt.

PÅ NY POST. Nyfikenhet, öppenhet 
och medmänsklighet är ledord för 
Sylvia Schwaag Serger, som blir ny 
prorektor från årsskiftet. 

Hon tycker att alla har ett sam-
hällsansvar och måste vara drivan-
de, men samtidigt vara medvetna 
om att man faktiskt kan ha fel. 

Hon kommer närmast från Vinnova där 
hon varit direktör och ansvarat för interna-
tionell strategi. Där har hon jobbat i nästan 
tio år och vill ta med sig den del av kultu-
ren som innebär att man gärna testar nya 
idéer och experimenterar.

– Även att sammanföra olika aktörer 
över gränserna, säger hon och menar att 
det kommer att behövas allt mer av tvär-
disciplinära och tvärvetenskapliga samar-
beten i framtiden.

Sylvia Schwaag Serger har också arbe-
tat mycket med policyfrågor som handlar 
om utbildning, forskning, samverkan och 
internationalisering på nationell och inter-
nationell nivå, inte minst som medlem i re-
geringens forskningsberedning. 

SOM PROREKTOR får hon utbildningsfrå-
gor och internationalisering som sina an-
svarsområden, och hon vill gärna se mer av 
tvärvetenskap även i utbildningen. Inter-
nationaliseringen fick hon med moders-
mjölken. Hennes mamma är kines-ameri-
kan, hennes pappa tysk – själv är hon är 
uppvuxen i USA och södra Tyskland och 
har även studerat i Italien och England. 
Internationaliseringen ser hon för övrigt 
inte som något som ska behandlas för sig, 

utan ska genomsyra all verksamhet vid uni-
versitetet. 

Först i vuxen ålder bodde hon i Kina. 
Under två år hade hon ett uppdrag av den 

svenska regeringen att studera kinesisk 
teknikpolitik, och hon besöker regelbun-
det landet och lär kinesiska på sin fritid. När 
hon utifrån ett kinesiskt perspektiv tittar på 

Nya prorektorn Sylvia Schwaag Serger

Lämnar sin bekvämlighetszon 
för Lunds universitet

Sylvia Schwaag Serger kommer närmast från Vinnova. Parallellt har hon arbetat som adjunge
rad professor vid Ekonomihögskolan i Lund. 
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nella och internationella nätverk har kun-
nat arbeta mycket från hemorten Malmö. 
Men när hon blev erbjuden uppdraget som 
prorektor så var det en utmaning hon inte 
kunde tacka nej till. 

– De breda universiteten är en av våra 
viktigaste samhällsinstitutioner, men vi kan 
inte ta deras roll för givet i en snabbt för-
änderlig värld. Vi måste värna om det sam-
hälle vi har.

Sylvia Schwaag Serger har erfarenhet 
av många discipliner. Från en tysk folkhög-
skolekurs i hieroglyfer till fransk litteratur 
och konsthistoria på grundnivå och en ma-
gister i statsvetenskap.

– Mina bästa artiklar har jag skrivit med 
fysiker och ingenjörer, berättar hon.

DISPUTATIONEN i ekonomisk historia kom 
sig av intresset för europeisk integration 
och av hur ekonomisk politik utformas. 

Sylvia Schwaag Serger beskriver sig själv 
som pragmatisk och hon tycker om att ar-
beta tillsammans med andra. Hon brinner 
för att göra nytta för samhället och det 
ger henne mycket energi. Bland svagheter 
nämner hon otålighet och hon har svårt 
för negativism.

– Sedan vill jag hellre ha fakta än känslor 
som beslutsunderlag, säger hon.

TEXT: MARIA LINDH
FOTO: HÅKAN RÖJDER

SYLVIA SCHWAAG-SERGER

AKTUELL: Som ny prorektor.
BOR: I Limhamn.
FAMILJ: Man, två barn i tonåren, 
mamma och många släktingar.
INTRESSEN: Lära kinesiska, 
sticka, odla grönsaker (går inget 
vidare), spelar bridge med sin 
mamma.
HÅLLER SIG I FORM: Springer 
hemma framför teven och ser 
samtidigt på kinesiska dokumen
tärer och tyska deckare. 

Lunds universitet ser hon den unga gene-
rationen som tycker att LU är ett drömuni-
versitet i ett land med ren luft, bra sjukvård, 
utbildning för alla och en välutvecklad de-
mokrati.

– Att vi är ett universitet som är högt 
rankat betyder mycket för kinesiska stu-
denter. 

Sylvia Schwaag Serger ser fram mot att 
lära sig mer om Lunds universitets utbild-
ningsfrågor. Hon fick själv en fantastisk 
universitetsutbildning i USA, berättar hon, 
och tycker att utbildning över lag måste 
prioriteras upp. 

EN STOR OCH VIKTIG FRÅGA som berör 
båda hennes ansvarsområden som pro-
rektor handlar om hur man kan underlät-
ta för nyanlända i utbildningssystemet och 
hur man kan bli bättre på att bedöma kom-
petens som förvärvats utanför akademin 
och Sverige. 

– Vi har gått om USA när det gäller an-
delen utlandsfödda i befolkningen, och att 
Sverige är ett invandringsland måste vi för-
hålla oss till och ta ansvar för. 

Universiteten är viktiga i det samman-
hanget, menar hon, och framhåller Tysk-
land som bra på att ta hand om sina ny-
anlända akademiker. Genom enskilda 
intervjuer bedömer de var de är i sin ut-
bildning och vilket stöd de behöver för att 
komma vidare. 

SYLVIA SCHWAAG SERGER lämnade USA 
när det blev dags för disputation. Hennes 
avhandling i ekonomisk historia lade hon 
fram vid London School of Economics, och 
som 27-åring flyttade hon till Sverige. Hon 
har bott i Stockholm, men mest i Malmö 
och för tre år sedan flyttade hon med sin 
man och deras två tonåringar till makens 
föräldrahem i Limhamn. För några år sedan 
var hon värd i Sveriges Radios Sommar i P1. 
Då pratade hon bland annat om vikten av 
att lämna sin bekvämlighetszon. På frågan 
om prorektorskapet är ett steg ur hennes 
bekvämlighetszon tänker hon efter några 
sekunder och ler sedan stort:

– Ja, det tycker jag verkligen!
Hon berättar att hon trivs mycket bra 

på Vinnova och att hon med sina natio-

SPRÅKSTÄRKARE. Att som nyan-
länd lära sig det svenska språket 
är en nyckel för att ta sig in i det 
svenska samhället. I höst har 
projektet Stärka språket startats 
för att stödja nyanlända ungdo-
mar att få godkänt i svenska och 
lyckas komma in på ett nationellt 
gymnasieprogram. 

 
– Ingen kan allt, men alla kan något 
och tillsammans kan man få en klarare 
bild är principen för projektet, berättar 
Teresia Jacobsson som är projekt ledare. 
SIledarna som ska hjälpa eleverna är 
studenter från LU som under avslapp
nade förhållanden ska leda eleverna 
själva in på det rätta svaret och coacha 
dem till att dela med sig av sin kunskap. 
Projektet finansieras av The Birgit Rau
sing Language Programme och drivs av 
LU och Folkuniversitetet.

Studierna för nyanlända är tuffa. 
De har ett år på sig att läsa in svenskan 
samt övriga ämnen motsvarande års
kurs 9. För ett godkänt svenskbetyg be
höver de klara nationellt prov i svenska 
som andraspråk. De högt ställda kraven 
och den höga takten leder till många 
icke godkända betyg.

The Birgit Rausing Language Pro
gramme på Språk och litteraturcen
trum ville därför stödja de nyanlända 
ungdomarna. Donatorns önskemål var 
att det skulle ske enligt SImodellen och 
i samverkan med olika skolor i regio
nen. Skolorna som deltar är Olympia
skolan, Johannes Hedbergs gymnasiet 
och ITgymnasiet i Helsingborg samt 
Vipeholmsgymnasiet i Lund, Jensen 
Gymnasium i Malmö och Tekniska Gym
nasiet i Hässleholm.

LU har sedan länge varit involverat 
i SImodellen – inlärning i samverkan 
med grund och gymnasieskolor. Den 
är ett komplement till undervisningen 
och syftar till att ge eleverna förebilder, 
bättre studieteknik, starkare självförtro
ende och minska social snedrekrytering.

GISELA LINDBERG

Studenter hjälper 
nyanlända att få 
godkänt i svenska
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TVÄRVETENSKAP. Dalia Abdelhady är 
sedan en månad ny föreståndare för 
Centrum för Mellanösternstudier. 
Överst på hennes dagordning står 
en flytt till Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, samt att föra ut mer av 
centrets forskningsresultat. 

Samtidigt som Centrum för Mellanöstern-
studier fyller tio år och får en ny förestån-
dare så ska verksamheten göra en orga-
nisatorisk flytt – från USV, universitetets 
särskilda verksamheter, till Samhällsveten-
skapliga fakulteten. Beslutet var universi-
tetsledningens och det gav upphov till en 
del oro eftersom man var rädd för hur cen-

trets tvärvetenskapliga verksamhet skulle 
påverkas. 

– Tre fakulteter erbjöd oss att flytta in 
under deras tak: LTH, HT och S, säger Dalia 
Abdelhady. Att vi valde Samhällsvetenskap-
liga fakulteten berodde på att de gav oss 
bäst möjlighet att fortsätta verka som ett 
tvär vetenskapligt centrum. Fakulteten har 
sedan tidigare erfarenhet av att hysa andra 
tvärvetenskapliga centrumbildningar.

Men även om Centrum för Mellan östern-
studier flyttar in i sin helhet finns en hel del 
saker som måste göras. Kursplaner och eko-
nomi ska föras in i fakultetens verksamhet, 
och centrumforskarnas karriärutveckling 
måste diskuteras. 

– Vi har ju exempelvis ingenjörer anställ-
da hos oss, säger Dalia Abdelhady. Hur ska 
de kunna avancera till professorer inom en 
samhällsvetenskaplig fakultet? Det är frågor 
som måste lösas.  

En mycket viktig uppgift för centret är att 
nå ut till det omgivande samhället med kun-
skap om Mellanöstern. Forskarna ska finnas 
tillgängliga för medias frågor men också ge 
skräddarsydda utbildningar. 

– Vi får idag väldigt mycket frågor från 
media och andra så fort det händer något 
som har med Mellanöstern att göra, säger 
Dalia Abdelhady. Vi ska givetvis fortsätta att 
ställa vår expertis till förfogande. Men jag 
skulle vilja att vi blir ännu bättre på att själva 
sätta dagordningen, det vill säga inte bara 
svara på medias frågor utan även föra ut vår 
egen forskning.

DALIA ABDELHADY är själv sociolog och 
har bland annat forskat om migration från 
Mellanöstern, hur väl olika invandrargrup-
per har etablerat sig i olika länder. Just nu 
arbetar hon med ett projekt där hon jämför 
mediebilden av syriska flyktingar i Sverige, 
Turkiet och Jordanien.

– Medan svensk media framhåller skyl-
digheten att hjälpa flyktingar i nöd så ligger 
turkiskt och jordanskt mediefokus snarare 
på att de syriska flyktingarna inte passar in 
i deras samhällen. I alla tre länderna speg-
lar medierna den rädsla som finns för radi-
kalisering.

Dalia Abdelhady kommer ursprungli-
gen från Egypten men har levt och lever ett 
mycket internationellt liv – uppvuxen i Egyp-
ten, har bott flera år i USA, en man som är 
amerikan och deras son som är född i Lund.

HON PLANERAR att vara föreståndare för 
Centrum för Mellanösternstudier i tre år för 
att sedan lämna över stafettpinnen. För-
ra föreståndaren var det i tio år, vilket var 
nödvändigt i ett uppbyggnadsskede, menar 
hon. Men hon tror att ett roterande ledar-
skap, i likhet med institutionernas prefekter, 
är framtiden även för styrningen av Centr-
um för Mellanösternstudier.

ULRIKA OREDSSON 

Mellanösternstudier
flyttar till S-fak

aktuellt.

Dalia Abdelhady är ny föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier, som nu organisato
riskt flyttar in under Samhällsvetenskapliga fakulteten, men sitter kvar i sitt hus på Finngatan. 
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KOMMERSIALISERING. Det ser ut att 
lossna för LU Holding, Lunds uni-
versitets egen såddfinansiär som 
bildades i mitten av 90-talet med 
uppdrag att ge en första grundplåt 
till forskning med kommersiell 
potential. Idag finns 50 forsknings-
bolag i portföljen och det rörliga 
investeringskapitalet har vuxit till 
50 miljoner. Förhoppningen är att 
man nu passerat sin egen ”valley 
of death”.

Inom akademin möts Christine Widstrand, 
vice VD för LU Holding, ibland med skepsis. 
Inte minst från verksamheter som befinner 
sig långt från innovationssfären och som 
sällan blir föremål för LU Innovations inves-
teringar. ”Inte ska man väl tjäna pengar på 
forskning”, får hon ibland höra. 

– Men det är precis tvärtom. Om man 
inte patenterar eller kommersialiserar ris-
kerar värdefulla forskningsresultat att inte 
komma mänskligheten till nytta! Vi vill 
också bidra till tillväxt. Annars skapas den 
någon annanstans. Framgångsrika kun-
skapsföretag är ju en av hörnpelarna i vårt 
välfärdssamhälle. Detta är min bergfasta 
övertygelse och dessutom hela poängen 
med att vi finns till, säger hon.

IDAG RYMS 50 forskningsbolag i LU Hol-
dings portfölj. Tillgången till likvida medel 
har vuxit till 50 miljoner tack vare att flera 
framgångsrika investeringar betalat av sig. 

Men resan har varit lång och krokig, be-
rättar Christine Widstrand. 

– Detta tar tid, det är så det är. Vårt upp-
drag är att gå in i ett mycket tidigt skede 
och då är riskerna stora, konstaterar hon.

En tumregel riskkapitalister emellan är 
att tio procent av innehavet ger tio gång-
er pengarna eller mer. Så om 90 procent 
bommar eller blir ett nollsummespel är det 
inte så konstigt att ett riskkapitalbolag be-
höver en hyfsat stor och bred portfölj för 
att gå runt.

ÄVEN OM LU HOLDING är hela universite-
tets är det ingen hemlighet att de flesta 
bolag har sina rötter i LTH och Medicin-
ska fakulteten. Detta är ingen slump, enligt 
Christine Widstrand.

– Marknadspotential handlar inte bara 
om att ha en ”bra idé”. Minst lika viktigt är 
att idén är skalbar och det är här de torrare 
fakulteterna ofta stupar. Det går exempel-
vis inte att skala konsultverksamheter på 
samma sätt. Blir det fler uppdrag måste 
man anställa mer personal… 

I hennes och kollegornas uppdrag in-
går inte bara att identifiera lämpliga inves-
teringsobjekt utan också rådgivning kring 
sådant som hör företagsbildande till, inte 
minst patentansökningar. För den som 
först publicerat sig och sedan ser en mark-
nadspotential är loppet kört. Denna tåg-
ordning känner numera flertalet till, tror 
Christine Widstrand, men nämner ett an-
nat vanligt misstag:

FÄRSKA FRAMGÅNGSRIKA FÖRSÄLJNINGAR 

En av LU Holdings bästa affärer någonsin skedde i februari då hårdvaru
jätten ARM köpte Mistbase.  Andra lyckosamma försäljningar på senare tid 
är Enza Biotech som LU Holding har ägarandelar i via Intenz Biosciences. LU 
Holding har även sålt aktier i portföljbolag noterade på Aktietorget och 
First North, däribland NeuroVive Pharmaceutical, SensoDetect, BioInvent, 
Exini Diagnostics, WntResearch, InXL Innovation, A1M Pharma, Idogen, Opti
Freeze, BiBBInstruments och SenzaGen.

– Även den som sökt patent kan hamna 
i knipa. Efter 30 månader går nämligen pa-
tentet in i en internationell fas, vilket kan 
kosta upp till en halv miljon kronor. Kan 
man inte punga ut med det beloppet brin-
ner patentet inne eller blir begränsat till 
en eller endast några få marknader. Därför 
måste det finnas tempo från start och där 
kan vi hjälpa till.

Viktigt är exempelvis att bygga bra team 
till styrelse och operativ ledning. Hitta finan-
siering likaså. Christine Widstrand och hen-
nes kollegor lägger därför mycket tid på att 
få dessa pusselbitar på plats.

TEXT: KRISTINA LINDGÄRDE
FOTO: KENNET RUONA

Äntligen vinst för LU Holding

– Om man inte patenterar eller kommersi
aliserar riskerar värdefulla forskningsresul
tat att inte komma mänskligheten till nyt
ta, säger Christine Widstrand, vice VD för 
LU Holding.
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PÅ NY POST. Johannes Persson 
började med matematik men blev 
filosof. Efter noggrann prövning av 
argument för och emot tackar han 
alltid ja till förfrågningar om nya 
uppdrag, nu senast till att bli dekan 
för HT-fakulteterna.

– Jag är nyfiken på hur universi-
tetet fungerar, säger han. 

Viss inblick har Johannes Persson redan fått 
som prefekt för Filosofiska institutionen och 
för den nya institutionen för utbildningsve-
tenskap och som prodekan med ansvar för 
forskningen inom humaniora och teologi. 
Han tycker om att undervisa och forska och 
att behöva ge upp det mesta av det för det 
nya dekanuppdraget kändes svårt.

– Men jag tackar alltid ja även om jag bru-
kar dra ut på svaret så länge jag kan. Nu får 
jag acceptera en annan typ av kontakt med 
utbildnings- och forskarsamhället, säger han.

Johannes Persson vill gärna ha fakta och 
sakargument och möjlighet att pröva dem. 
Det passar bra ihop med hans tvärvetenskap-
liga forskningsprojekt ”Vetenskap och be-
prövad erfarenhet”, som bland annat hand-
lar om hur man ser på beslutsfattande. Hans 
inledande ämnesval matematiken har myck-
et gemensamt med filosofin, tycker han.

Just nu är det förhållandevis lugnt inom 
Johannes Perssons fakulteter. Flytten till LUX 
och inte minst hans egen institutions mot-
stånd mot den, samt en nödvändig kraftig 
ekonomisk inbromsning med både dokto-
randstopp och stopp på professorsbeford-
ringar, är nästan avklarad. Befordringsstop-
pet kvarstår dock och Johannes Persson vet 
inte för hur länge. 

– Om man under lång tid inte kan erbju-
da goda forskningsvillkor så försvagas äm-

nena och på sikt kan också utbildningarnas 
kvalitet påverkas negativt. 

Det är forskningsvillkoren som är vikti-
gast, menar han och säger att HT har en 
generation starka unga forskare på gång. 

– I dagsläget ser det bra ut. Forskningen 
går bra, och det känns också som att för-
väntningarna från universitetet på HT-fors-
karnas bidrag har ökat. 

PÅ UTBILDNINGSSIDAN är den nya nationel-
la kvalitetsutvärderingen på gång, som nu 
är ute på remiss. Den kan bli dyr för HT efter-
som den ska finansieras med grundutbild-
ningsanslaget. Johannes Persson hoppas att 
man sansar sig. 

– Det är klart att allt vi gör ska hålla full 
kvalitet, men i första hand ska vi bedriva ut-
bildning och forskning för de pengar vi får 
från staten.

När det gäller forskningen så är ungefär 
en tredjedel av den externfinansierad och 
Johannes Persson tror att det finns utrym-

me att öka de externa anslagen. På central 
nivå är frågan om hur man på bästa sätt 
integrerar fakultetsmedel med de externa 
forskningsanslagen oerhört viktig.

– Vetenskapsrådet  har diskuterat möjlig-
heten till en ansvarsfördelning. Om vi tar an-
svar för våra tillsvidareanställda så kan de ta 
ansvar för tillfälliga satsningar på postdocs 
och doktorander. 

Det hade inte gått att genomföra idag, 
utan kräver en hel del anpassningar på HT, 
säger han. Lärarna måste till exempel i hö-
gre grad börja leda forskargrupper. Och om 
de anpassningarna går att göra med bibe-
hållen kvalitet så menar Johannes Persson 
att HT-fakulteterna med sina befordrade 
professorer, som är garanterade fakultets-
medel, är väl rustade för framtiden. 

Inom HT har man också bildat en grupp 
med unga forskare som vill bli ledande inom 
sina forskningsområden, som förhoppnings-
vis ska resultera i exempelvis fler ERC-anslag. 

Han tycker annars att Lunds universitet är 
fantastiskt med sin bredd och spets. 

– Inom HT har vi många små ämnen och 
vi ska se till att bredden bibehåller sin höga 
kvalitet. Samtidigt har vi exempelvis Humlab-
bet som ständigt måste behålla på toppnivå.

Johannes Persson menar att det krävs re-
sursfördelningsprinciper som stödjer både 
spets och bredd. 

– Det borde vara en självklarhet för ett 
universitet som Lunds som tror på möjlighe-
ten att mobilisera slagkraftiga och oväntade 
konstellationer att slå särskild vakt om det.

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

FOTNOT: Vid sin sida på HT får Johannes Pers
son prodekanen för forskning Barbara Törn
quistPlewa, prodekanen för forskarut
bildning Samuel Byrskog och prodekan för 
grundutbildning AnnKristin Wallengren.

HT-fakulteternas blivande dekan Johannes Persson:

aktuellt.

– Vi har en generation 
starka unga forskare på gång

Johannes Persson ser ljust på HT:s framtid. 
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PÅ NY POST. Två husprojekt och mer 
samverkan och tvärvetenskap.

Det står högt upp på agendan 
hos den blivande dekanen för Medi-
cinska fakulteten, Erik Renström. 
Vid årsskiftet byter han arbetsplats 
till Lund från Malmö där han har sin 
forskning om insulinproducerande 
betaceller. 

Den forskningen har följt honom sedan slu-
tet av 80-talet och gett honom många upp-
drag. Han var med i den prisade Linnémiljön 
som startade 2006 och pågick i tio år. Sedan 
2012 är han koordinator för SFO:n Excellen-
ce Of Diabetes Research in Sweden, Exo-
diab, i samarbete med Uppsala universitet.

– Men egentligen hade jag tänkt att 
bli kardiolog, säger han på en dialekt som 
skvallrar om västkusten.

Och jo, han föddes i Göteborg men växte 
upp delvis i Nederländerna. Började forska i 
Göteborg och kom till Lund -97 och Malmö 

knappt tio år senare då forskningen också 
blev allt mer klinisk. 

Erik Renström tycker att uppdraget inom 
ett strategiskt forskningsområde, SFO, på-
minner om en liten fakultet – och det var 
utifrån ledaruppdraget där som han blev in-
tresserad av att bli dekan. 

– Jag fick nya perspektiv på Medicinska 
fakulteten och vad det betyder för Lund och 
Skåne med ett stort universitet här.

Han tycker att mycket är bra och i balans 
på sin fakultet, men menar att det händer 
mycket i omvärlden som ska tas hänsyn till. 
Fakultetens stora nybygge Forum Medicum 
sätter snart igång för att så småningom bli 
ett samlat biomedicinskt och hälsoveten-
skapligt forsknings- och kunskapscentrum. 
Och i anslutning till MAX IV har fakulteten 
också ett nytt hus på gång.

– Sedan ska husen fyllas – och det hand-
lar inte bara om materiell infrastruktur utan 
även om mental, intellektuell sådan. Att ska-
pa en god kultur blir viktigt.

Erik Renström förväntar sig stora föränd-
ringar inom sjukvården och menar att fakul-
teten måste vara beredd på det. Nya meto-
der ger möjlighet att följa allt fler aspekter 
av mänskligt liv och sjukdom. Nya sätt att 
kommunicera ändrar människors kontak-
ter med hälso- och sjukvården. Det kom-
mer att krävas en djupare förståelse för hur 
man hanterar komplexa stora datamängder 
som kanske leder till nya yrkesroller.

Som en del i dessa strävanden menar Erik 
Renström att det kommer krävas mer sam-
arbete över fakultetsgränserna.

– Vi ska bli duktigare på att analysera 
data och behöver utveckla skarpare analys-
metoder. För det behöver vi samarbeta med 
både matematiker och tekniker.

Medicinska fakultetens beroende av Re-
gion Skåne och vice versa, är mycket vik-
tig och ömsesidigt berikande men det finns 
alltid saker som kan bli bättre, menar Erik 
Renström. 

– Vi är som siamesiska tvillingar, i var-
andras blodomlopp. Men regionen befin-
ner sig ibland i olika omorganisationer som 
vi inte alltid är i fas med, och det får vi leva 
med och hantera på bästa sätt.

Den blivande medicindekanen kan se 
nya samarbetskonstellationer som exem-
pelvis centrumbildningar inom vissa kom-
petensområden – noder för samverkan mel-
lan hälso- och sjukvård och akademi. Och i 
vissa fall även näringslivet

– Vi har sjösatt en del sådana inom till ex-
empel neurovetenskaper, metabola sjukdo-
mar, kärlsjukdomar och cancer och får lära 
oss av hur de fungerar.

VID SIN SIDA får Erik Renström sin institu-
tionskollega Kristina Åkesson som blir ny 
prodekan. Hon är prefekt på kliniska veten-
skaper i Malmö – och att både dekanen och 
prodekanen är från samma institution har 
väckt en del funderingar inom fakulteten.

– Vi har stor respekt för att fakultetens 
alla delar behöver känna sig förstådda och 
väl representerade. Vi känner båda starkt 
för fakulteten som helhet och kommer att 
knyta en bred ledningsgrupp till oss. Fakul-
teten har ju även verksamhet i Helsingborg 
där jag också kommer att vara ibland. 

TEXT & FOTO: MARIA LINDH

 

Medicinska fakultetens blivande dekan 
Erik Renström:

– Mer samverkan och 
tvärvetenskap behövs

Erik Ren
ström hop
pas på mer 
samarbete 
över fakul
tetsgrän
serna. 
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aktuellt.

INTERNATIONELLT. I mitten av novem-
ber besökte rektorer från forsk-
ningstunga europeiska universitet 
Lund och Torbjörn von Schantz 
under två dagar. Det var ett LERU-
möte på högsta nivå där bland an-
nat ministern för högre utbildning 
Helene Hellmark Knutsson deltog. 
Bland annat diskuterades vilka 
stora utmaningar som universiteten 
i Europa står inför.

LERU står för League of European Research 
Universities och är ett nätverk med 23 eu-
ropeiska toppuniversitet som vill lyfta forsk-
ningsfrågor inom EU. 

LERU-ordföranden Bert van der Zwaan, 
som även är rektor för Utrechts universitet, 
har skrivit en bok om de europeiska univer-
sitetens chanser att överleva när Asiens aka-
demier blir allt starkare. LUM fångade ho-
nom mellan programpunkterna.

Vilka är det stora utmaningarna för 
universiteten i Europa?
– Vi har en kamp att utkämpa, för nu växer 

de asiatiska universiteten sig snabbt starka-
re, den ekonomiska balansen skiftar. Vi har 
redan braindrain inom teknik och medicin 
till Asien, där resurserna är större.

Hur kan lärosätena och campus kon-
kurrera om studenterna när de finns 
allt fler digitala utbildningsalterna-
tiv?
– Även på campus måste vi satsa på blended 
learning (traditionell salsundervisning blan-
dat digitala inslag red:s anm) bland annat 
för att campusundervisning är mycket dyrt. 
Men campus kan erbjuda livskvalitet genom 
kontakt med likasinnade studenter. Genom 
högre kvalitet på utbildningen får studen-
terna en kvalitetsstämpel som underlättar 
för dem på arbetsmarknaden.

Vad ser du för utveckling i hur studen-
terna tänker runt utbildning?
– I Nederländerna ser vi en tendens till att 
studenterna väljer att läsa två år vid campus 
för att sedan välja digitala alternativ, ibland 
med långa mellanrum. Det handlar om det 
livslånga lärandet.

– Europeiska universitet bör ta 
konkurrensen från Asien på allvar

Vilka universitet ligger i risk zonen för 
att försvinna de närmaste tjugo åren?
– Jag tror att de forskningstunga, äldre uni-
versiteten med hög kvalitet inte har något 
att frukta. Men de som ligger under topp-
skiktet riskerar att försvinna eller i vissa 
fall gå i konkurs. När konkurrensen hård-
nar kommer studenterna inte att vilja beta-
la hundratusentals kronor för att gå på ett 
halvbra lärosäte. Och även i Sverige kanske 
ni kommer ha terminsavgifter om ett par år.

Vad betyder ranking för konkurrens-
kraften?
– Ranking bryr jag mig inte om. De har ett 
dåligt inflytande eftersom de bara värderar 
publiceringar. Jag bryr mig om att mitt uni-
versitet håller hög kvalitet, tar hand om sina 
studenter väl och har stor relevans för sam-
hället, såväl i staden som vi verkar i som i 
resten av Nederländerna och världen.

JENNY LOFTRUP

FOTNOT: Bert van der Zwaans bok heter 
”Higher Education in 2040”. Utrechts univer
sitet rankas på plats 68 av Times Higher Edu
cation och Lunds universitet ligger där på 
plats 93.

LERU-ordföranden Bert van der Zwaan:

Rektorer från 
LERUuniversi
teten samlades i 
Lund för att dis
kutera universi
tetens framtid. 
Den tredje perso
nen på första ra
den från vänster 
är Bert van der 
Zwaan. 
foto: kennet ruona
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RENOVERING. Från och med den 9  ja-
nuari så kommer Historiska museet 
att stängas för renovering. 

– Vi har länge haft problem med 
ett svajigt klimat, särskilt på den 
första våningen har det varit för 
fuktigt för vissa museiföremål och 
ibland för kallt för barnen som kom-
mer till vår museiverkstad, säger 
David Ekberg, kommunikatör för 
Historiska museet.

  
Nu kommer detta att åtgärdas och museet 
får en ny reception, butik och museiverkstad 
för barn. Ut mot Krafts torg kommer museet 
att byggas till med en glaskub. Även andra 
delar än första våningen kommer att byggas 
om. På tredje våningen har det i snart hund-

Historiska museet 
stänger för renovering

ra år funnits en unik utställning om kyrko-
konst med bland annat träskulpturer och 
tavlor och denna kommer att fräschas upp. 
Sedan 2014 har Historiska museet dubble-
rat antalet besökare med hjälp av ett antal 
lyckade satsningar. David Ekberg hoppas att 
de nya besökarna inte glömmer bort museet 
under renoveringen. 

– Vi kommer att öppna igen den 29 sep-
tember, på museets hundraårsdag, och det 
nygamla museet kommer att bli jättefint, sä-
ger David Ekberg.

Renoveringen finansieras av Sparbanks-
stiftelsen Finn. Vissa guidade visningar kom-
mer att hållas under stängningen och även 
museiverkstaden för barn letar nu efter till-
fälliga lokaler för att kunna hålla igång un-
der renoveringen.

ÖVERSVÄMNINGAR. Världens städer 
behöver skydda sig mot över-
svämningar och de skador som 
kraftigt regn kan orsaka. Men 
hur? 

Det diskuterades på en konfe-
rens i Lund, “No More Atlantis” 
i slutet på november och som 
samlade runt hundra personer 
från akademi, kommun och för-
säkringsbolag. 

Konferensen arrangerades av forskare i 
teknisk vattenresurslära vid LTH.

– Översvämmade städer behöver 
många mediciner för att botas. Lös
ningarna är därför många och verkar på 
olika nivåer, säger Kenneth M. Persson, 
professor i teknisk vatten resurslära.

Även om frågan är komplex, vet 
forskare och experter redan nu en hel 
del vad som behöver göras. Städerna 
behöver byggas annorlunda. Man talar 
om blågröna städer och i Kina om 
”svampstäder”. Båda begreppen går ut 
på göra mer plats för vatten i staden för 
att bromsa dess framfart till exempel 
med fler upphöjda, sugande grönytor, 
kopplade dammar eller snirkliga kanaler 
istället för raka vattenrör.

Dagens hårdgjorda ytor leder till att 
vattnet inte hinner rinna ner i marken, 
eller ens i avloppsbrunnar, utan istället 
samlas i låglänta områden med risk för 
att förstöra källare och blockera vägar. 
Redan nu finns goda exempel, framhål
ler Kenneth M. Persson.

– I Japan har man byggt enorma, un
derjordiska bassänger som samlar upp 
dagvattnet för att användas senare, ex
empelvis bevattning. Och i Helsingborg 
har en vägtunnel utrustats med larm för 
hög vattennivå så att man inte riskerar 
att köra ned och fastna i tunneln. 

En viktig punkt för att hantera över
svämningar bättre är att se över vem som 
gör vad. Lagstiftningen behöver också 
ses över. En tredje punkt handlar om 
skapa förfinade vädertjänster som kan 
varna särskilda områden tidigare.

KRISTINA LINDGÄRDE

Svampiga städer krävs för 
att klara översvämningar

Historiska museet får en ny reception, butik och museiverkstad för barn. Och ut mot Krafts 
torg kommer museet att byggas till med en glaskub.
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Komplement 
eller konkurrent?

Flora M.C.

Två universitet inom två mils avstånd blir verklig-
het efter årsskiftet då Malmö högskola blir uni-
versitet. Vilka konsekvenser det får för Lund är 
inte givet. Ett komplement eller en konkurrent? 
I Lund är stämningen försiktigt positiv.
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A v tradition har relationen mellan 
det akademiska högsätet Lund 
och det saltstänkta folkliga Mal-
mö varit sval. Även på den ti-

den då nästan all högskole- och universi-
tetsverksamhet i Malmö tillhörde Lunds 
universitet. När Lund var som störst i Mal-
mö hade man Musikhögskolan, Teaterhög-
skolan, Tandvårdshögskolan (Odontologis-
ka fakulteten), Lärarhögskolan och en del 
kortare ingenjörsutbildningar i LTH:s regi. 

Att Malmö nästan alltid har känt sig styv-
moderligt behandlad av Lund vittnar tidi-
gare lärare och rektorer om. Lars Haikola 
som var Lärarhögskolans sista rektor i Lunds 
universitets regi menar att lärarutbildningen 
kommer ur en forskningssvag tradition och 
har (sedan 1977 års högskolereform) alltid 
eftersträvat bättre forskningsresurser. 

– Den forskningssvaga Lärarhögskolan 
upplevdes som den icke-akademiska lilla-
systern i den tunga lundensiska akademin. 
Det geografiska avståndet hade väl också 
en viss men inte avgörande betydelse, sä-
ger Lars Haikola som senare blev universi-
tetskansler. 

NÄR MALMÖ HÖGSKOLA STARTADE för 
snart tjugo år sedan föll det sig naturligt för 
Lärarhögskolan, Tandvårdshögskolan och 
de kortare ingenjörsutbildningarna att läm-
na Lunds universitet. Per Olof Glantz, pro-
fessor emeritus i odontologi, var bland an-
nat prorektor i Lund ett par år innan han blev 
Malmö högskolas första rektor vid starten 
1998 – ett uppdrag han behöll till sin pensio-
nering fyra år senare. Per-Olof Glantz säger 
att den odontologiska fakulteten hade en 
lång bakgrund som internationellt erkänd 
forskningsenhet och han minns uppbrottet 
från Lunds universitet som emotionellt.

– Men med tanke på fakultetens inrikt-
ning och verksamhet var alla som tillhörde 
den eniga om nödvändigheten att tillhöra 
den nya Malmö-enheten. Vi var också några 
som såg det som en utmaning att försöka få 
till stånd en del akademiska förnyelser som 
varit svåra att genomföra inom Lunds uni-
versitet, säger Per-Olof Glantz.   

En del lärare även inom andra ämnen 
i Lund tyckte det kändes spännande med 
uppstickaren i Malmö, och drogs med av 

den entreprenörsanda som rådde kring den 
nya högskolan. Wilhelm Agrell, professor 
och spionforskare, var en av dem som följ-
de med till Malmö men återvände till Lunds 
universitet efter några år.

ANDERS PERSSON, professor och prefekt 
vid Institutionen för utbildningsvetenskap 
vid Lunds universitet, har också arbetat vid 
Malmö högskola. Han är inte så förtjust i att 
den nu blir universitet vilket han menar skett 
på politiska snarare än vetenskapliga grun-
der. Men nu när det ändå sker så tycker han 
att Malmö och Lund ska försöka samarbeta 
och undanröja de hinder och eventuell de-
struktiv konkurrens som kan finnas mellan 
de bägge lärosätena.

– Jag hoppas på en process av nyfiket 
närmande där vi studerar varandras olika 
färdigheter, styrkor och möjligheter till nya 
samarbetsformer, säger Anders Persson.

Han tycker att universitet ska värna om 
den vetenskapliga integriteten och vara 
starka institutionellt och att Lunds univer-
sitet lever upp till det.

– Det vore bra att skapa den styrkan hos 
Malmö också!  

LUNDS UNIVERSITET I MALMÖ

Medicinska fakulteten vid Lunds 
universitet har två av sina sex insti
tutioner i Malmö, Institutionen för 
kliniska vetenskaper och Institu
tionen för translationell medicin. 
Lunds universitet har också hela 
sin konstnärliga fakultet med 
Musikhögskolan, Teaterhögskolan 
och Konsthögskolan i Malmö. 

Lars Haikola var 
Lärarhögsko
lans sista rektor 
i Lunds universi
tets regi. foto: 
gunnar menander

Kungliga Tandläkarhögskolan var självständig högskola 1948–1964. Därefter ingick den  i 
Lunds universitet och blev 1999 odontologisk fakultet vid Malmö högskola. 
foto: malmö högskola
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Det förekommer redan en del samarbe-
te mellan hans institution och Malmö hög-
skola. Bland annat köper Lund in den verk-
samhetsförlagda utbildningen (praktiken) 
för sina lärarstudenter av Malmö och man 
har också ett visst studentutbyte lärosäte-
na emellan. 

ANDERS PERSSON SITTER ÄVEN i fakultets-
styrelsen för HT och han menar att både 
humaniora och samhällsvetenskap far illa i 
tider av snävt nytto- och managementtän-
kande.

– Kraven på snabba resultat är inte alltid 
produktiva. Universitet måste förbli mång-

facetterade institutioner där oväntade saker 
kan hända när olikheter möts. Man har lyck-
ats bra med detta inom delar av Malmö hög-
skola, något Lunds universitet skulle kunna 
lära sig en del av, säger han. 

VICEREKTOR BO AHRÉN är den inom uni-
versitetsledningen som är särskilt ansvarig 
för samverkan. Han tycker att Malmös uni-
versitetsstatus är ett tillskott för lärosätena 
i södra Sverige som är bra i balansen mot 
Mälardalen.  

– Men det är viktigt med ett ansvarsfullt 
samarbete som kan ge synergieffekter.

Han menar att det redan finns flera goda 

samarbeten inom bland annat socialt arbe-
te, stadsplanering och jämlik hälsa. Och på 
den vägen måste det fortsätta.

– Annars finns det en fara i att vi gör 
samma saker och konkurrerar om samma 
pengar.

Bo Ahrén tycker att det är viktigt för hela 
regionen att det finns ett världsledande uni-
versitet som Lunds i Skåne. Och därför vore 
det inte bra för någon part om Malmö växer 
på Lunds universitets bekostnad. 

ANDRA SYNERGIER förutom gemensam-
ma forskningsprojekt som Bo Ahrén kan se 
är samutnyttjande av lärarkompetens. Att 
Malmö högskolas sjuksköterskeprogram 
ligger granne med Medicinska fakultetens 
kliniska forskningscentrum CRC i Malmö, 
kan bädda för ytterligare samarbete i fram-
tiden. Bo Ahrén ser också infrastruktur som 
ett område att undersöka synergier kring.

– Alla tycker att infrastruktur är viktigt, 
men ingen tar riktigt ett övergripande an-
svar. Behovet är stort överallt. 

Några formella samtal eller möten på 
ledningsnivå kring framtida samarbetsmöj-
ligheter mellan Malmö och Lund har dock 
inte förekommit. 

Anders Persson och Bo Ahrén från Lunds universitet och Maria Thuveson från Vetenskaps
rådet. 

Niagara 
från 2015 
är Malmö 
högskolas 
samlings

hus för fa
kulteterna 
för kultur 
och sam
hälle och 

teknik och 
samhälle.

foto: 
shieldmaiden/

mostphotos

t
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ANTAL STUDENTER: 24.000 
varav 11.682 
helårs studenter

42.000 
varav 26.765 
helårs studenter

ANTAL DOKTORANDER: 223 2.900 

ANTAL PUBLIKATIONER: 473 5.300

ANTAL ANSTÄLLDA:  1.800 7.400

FAKULTETER: Hälsa och samhälle
Kultur och samhälle
Lärande och samhälle
Teknik och samhälle
Odontologi

Ekonomi
Humaniora/Teologi
Juridik
Konstnärliga
LTH
Medicin
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap

UTBILDNING: 100 utbildningsprogram 
och 350 fristående kurser

280 utbildningsprogram 
och drygt 2.000 fristående 
kurser

GRUNDADES: Som högskola 1998 och 
som universitet 2018

1666

Sifforna är från 2016. 

– Ännu har det inte blivit av att vi satt oss 
ner i några konkreta diskussioner – men det 
ska vi göra, säger han.  

Den fara som Bo Ahrén och flera med ho-
nom ser gällande konkurrensen om pengar 
finns förstås, och handlar i första hand om 
de direkta statsanslagen. 

– Forskningsresurserna är naturligtvis be-
gränsade och precis som när andra högsko-
lor som exempelvis Karlstad och Örebro blev 
universitet höjdes deras forskningsanslag, 
och så blir också fallet i Malmö, säger Jo-
han Gribbe, utredare vid Universitetskans-
lersämbetets analysavdelning. 

Han ligger bakom den rapport om forsk-
ningsfinansiering vid svenska universitet 
och högskolor som kom tidigare i år om in-
täkter till forskning och utbildning på fors-
karnivå 2005–2015*. 

BASANSLAGENS STORLEK är historiskt be-
tingade, men 2009 införde den borgerliga 
regeringen en prestationsmodell där exter-
na medel och publikationssiffror räknades 
in.  Detta innebar att fördelningen av nya 
anslagsmedel skulle ske i konkurrens mellan 
lärosätena. Förra året modifierades model-
len för att förstärka högskolorna och de små 
universiteten. Lärosätena delades in i grup-
per, och gruppen med små och nya lärosä-
ten fick 90 miljoner att dela på i ökat anslag 
till forskning och gruppen stora och breda 
universitet fick 100 miljoner. 

Malmös direkta statsanslag för forskning 
och utbildning på forskarnivå ökar nu med 
90 miljoner 2018, och de pengarna tas från 
de 1,3 miljarder kronor som utgörs av den 
totala nivåhöjningen (som kom med forsk-
ningspropositionen) under perioden 2017–
2020. 

Så generellt betyder det att Malmö uni-
versitet växer på andra universitets och 
högskolors bekostnad, men inte specifikt 
på Lunds.  

– Den resurstilldelningsmodell som an-
vänts de senaste åren ger inte den regionala 
effekten, säger Johan Gribbe.

INOM VETENSKAPSRÅDET tas inte heller 
någon regional hänsyn. Maria Thuveson är 
chef för avdelningen för forskningsfinansie-
ring och hon menar att det endast är kvali-

teten på forskningsprojektet som avgör vem 
som får pengar eller inte.

– Varifrån eller från vem ansökningen 
kommer från är ointressant för oss, säger 
hon och betonar att rådet saknar rättvise-
aspekt – såväl regional som annan. 

INDIREKT kan förstås Malmö, som redan får 
mycket anslag från Vetenskapsrådet, kom-
ma att bli en vassare konkurrent om de med 
hjälp av de ökade statsanslagen höjer kvali-
teten på sin forskning.

– Men inte mer konkurrent till Lund än 
till andra lärosäten, säger Maria Thuveson.

Malmö lägger sig nu i topp bland de min-
dre universiteten med undantag av Umeå 
som är överlägset störst med 4,2 miljar-
der i årsomslutning. Därefter kommer Mal-

mö med cirka 1,4, Örebro med 1,3, Karl-
stad med 1,2 Linné med drygt en miljard 
och Mittuniversitet strax under en miljard i 
årsomslutning. Den motsvarande siffran för 
Lunds universitet är drygt åtta miljarder och 
Uppsala universitet 6,6 miljarder kronor. 

MARIA LINDH

FOTNOT I. Till de stora utbildningsprogram
men som bedrivs parallellt av Malmö högsko
la och Lunds universitet hör lärarutbildning
en och sjuksköterskeprogrammet. 

FOTNOT II: Se hela UKÄ:s rapport ”Forsk
ningsfinansieringen vid svenska universitet 
och högskolor: Intäkter till forskning och ut
bildning på forskarnivå 20052015” på UKÄs 
hemsida www.uka.se och vidare under publi
kationer och rapporter.
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Bröstcancerforskare ojämna veckor och bröstkirurg jämna. Emma 
Nimeus delar sin tid mellan kliniken och labbet och tycker att 
det är en perfekt kombination att få jobba både med och för sina 
patienter. Men det gäller att alltid ha patienten i fokus för att inte 
gå vilse i masspektrometrins labyrinter.

Dubbelarbetaren
Emma Nimeus varvar praktik och teori i sina båda roller som kirurg och forskare – en perfekt kombination, tycker hon. 
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När Emma Nimeus har sin kli-
nikvecka finns det inte mycket 
tid för att reflektera över för-
bättringar eller visioner för pa-

tienterna. Det är mycket handfasta åtagan-
de och högt tempo.

– Man hinner i princip inte tänka. Men det 
häftiga är att befinna sig i den här kliniska 
och intensiva verkligheten ena veckan och 
sedan få möjlighet att vara kreativ och tänka 
ut långsiktiga lösningar i laboratoriet veckan 
därpå, säger Emma Nimeus, specialistläkare 
i bröstcancerkirurgi vid Skånes universitets-
sjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Genom anslag från Wallenbergstiftelsen, 
har hon fått möjligheten att bilda sitt eget 
forskarteam som förenar grundforskning 
och klinisk forskning i ett stort tvärveten-
skapligt projekt. De försöker hitta orsaken 
till varför vissa patienter med bröstcancer får 
återfall i samma bröst – det som kallas lokal-
recidiv. Genom att undersöka vävnad från 
ursprungstumören och jämföra med åter-
fallstumören, tittar forskarteamet närmare 
på hur gener, i samspel med protein, föränd-
ras under resans gång.

– Generna är kartan och proteinerna är 
de som är aktiva och sätter igång saker. Vis-
sa förändringar på kartan ger inget utfall 
och då är de ointressanta, medan andra mu-
tationer kan kicka igång proteinförändring-
ar som i sin tur leder till cancer. 

I teamet ingår en mängd experter inom 
allt från molekylärbiologi, gen- och mass-
spektrometri och bioinformatik. Det är en 
spännande mix av olika specialister som pra-
tar ”sitt språk” och delar med sig av kunska-
per för att nå fram till samma mål. 

– För mig gäller det dock att alltid ha pa-
tienten i fokus för att inte gå vilse i masspek-
trometrins labyrinter.

AV DE 9.400 KVINNOR som årligen får en 
bröstcancerdiagnos drabbas omkring tio 
procent av återfall i samma bröst. Men det 
saknas metoder för att förutsäga vem som 
riskerar att få ett lokalt återfall. Därför över-
behandlas många patienter efter att de ope-
rerats. Det är dyra och tuffa behandlingar 
som ger mycket biverkningar, vilket är onö-
digt när vissa patienter kanske hade klarat 
sig med endast en operation. 

– För huvuddelen av alla bröstcancer-
patienter går det väldigt bra. Men sedan 
finns det en liten grupp som det går dåligt 
för. De som har fått återfall i ett bröst har 
en ökad risk för spridning till andra delar av 
kroppen. Om vi förstår varför man får ett lo-
kalrecidiv och vilka gener och proteiner som 
ger återfallet kan vi ta redan på vilka patien-
ter som är i riskzonen och på det sättet ge 
dem en individuell behandlingsplan.

I SITT JOBB PÅ KLINIKEN kommer Emma 
Nimeus nära patienterna och tvingas ofta 
ha svåra samtal med människor i kris. Men 
även om hon måste ge ett jobbigt cancer-
besked känner hon samtidigt att hon sitter 
inne med en lösning för patienten och kan 
ge hopp om konkreta behandlings åtgärder. 
Genom sin forskning är hon uppdaterad på 
vad som händer inom området och kan be-
möta patienterna och förklara varför det är 
på ett speciellt sätt. Att dela sin tid mellan 
klinik och forskning har också visat sig posi-
tivt ur ett problemlösarperspektiv. Lösning-
ar på olika svårigheter har en tendens att 
mogna fram under veckan hon är på klini-
ken, respektive i sin forskargrupp. 

”När jag forskar längtar jag efter kliniken och under 
klinikveckan längtar jag efter min forskning. Det är 
en fantastisk känsla att ha ett sådant jobb.”

BRÖSTCANCER

• Bröstcancer uppstår genom ett 
komplicerat samspel mellan arvs
anlag, hormonell påverkan och 
olika livsstilsfaktorer.

• Runt 80 procent av alla kvinnor 
som drabbas överlever.

• Cirka 1.500 kvinnor får återfall 
varje år.

• Det finns tre olika grader av åter
fall. Förutom återfall i samma bröst 
(lokalrecidiv) kan man få regionalt 
återfall i lymfkörtlarna oftast i 
armhålan eller fjärråterfall när 
 tumörcellerna gett sig ut i krop
pens inre organ. 

– Det perspektivet jag får genom att ha 
delad tjänst är en väldig fördel, så kombina-
tionen att forska halva tiden och arbeta med 
patienter den andra halvan är perfekt. När 
jag forskar längtar jag efter kliniken och un-
der klinikveckan längtar jag efter min forsk-
ning. Det är en fantastisk känsla att få ha ett 
sådant jobb! 

ÅSA HANSDOTTER

Emma 
Nimeus 
forskning 
går ut på att 
hitta orsa
ken till var
för vissa pa
tienter med 
bröstcan
cer får åter
fall i samma 
bröst. 



Vem i hela världen 
     kan man lita på?
Går det att lita på folk i allmänhet?

Ja, svarar ungefär två av tre svenskar. Nordiska länder ligger högt i 
det vi kallar mellanmänsklig tillit. I andra länder är det inte lika 
självklart. Vad händer när perspektiven möts? 

Nationalekonomen Andreas Bergh har studerat 
fenomenet närmare.
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I Sverige har vi tillgång till sjukvård och 
skolgång oavsett vad våra föräldrar tjä-
nar, vi döms av ett rättsväsende där 
alla anses lika inför lagen, och vi törs 

be en främling på tåget vakta vårt bagage 
medan vi går och köper en kopp kaffe. Vi 
känner tillit till folk omkring oss.

Andreas Bergh, forskare på Ekonomihög-
skolan vid Lunds universitet, har intresserat 
sig för fenomenet tillit sedan han skrev sin 
avhandling för 15 år sedan om den svenska 
välfärdsstaten, där han ville veta varför vissa 
länder har en välfärdsstat och andra inte.

– Svaret du ger på frågan ”Går det att 
lita på människor i allmänhet?” brukar kor-
relera med hur du beter dig i ett antal olika 
situationer. Känner du tillit, har du vissa per-
sonliga, politiska och ekonomiska fördelar. 
Tillitsfulla har bättre hälsa, högre inkomst, 
är nöjdare med livet och är mer benägna att 
samarbeta, berättar Andreas Bergh.

EUROSTAT, som sammanställer och redo-
visar officiell statistik för EU, konstaterar i 
sina tillitsmätningar att de nordiska länder-
na ligger högt, medan exempelvis Turkiet, 
Sydamerika och de före detta Sovjetstaterna 
ligger lågt i tillitsnivå. I länder med hög tillit 
har människor såväl högre utbildning som 
högre inkomst.

– Hög tillit har visat sig främja ekonomisk 
tillväxt. Produktiviteten stiger för att man 
gör rätt saker och slipper lägga tid på kon-
trollmekanismerna. Transaktionskostnader-
na blir lägre. Med tillit och pålitlighet kan 
mindre resurser läggas på att se till att avtal 
hålls. Och fler avtal kan komma till stånd. 
Butiksinnehavare kan låta kläder hänga på 
ställningar utanför affären. Litar man på 
människor behöver man inte använda sig 

av jurister, advokater, poliser, rättsapparat 
– avtal hålls ändå. 

Men vad händer då i mötet mellan grup-
per som har olika hög mellanmänsklig till-
lit? Vad händer med tillitsfulla svenskar som 
flyttar utomlands – och vad händer när vi 
tar emot människor från stater där tillit och 
välfärd är låg?

Den svenska tilliten har legat oförändrad 
väldigt länge. 

– När man frågar folk i allmänhet tror de 
att tilliten minskat under de senaste åren 
av flyktingströmmar. Men tillit är någonting 
som går i arv i generationer. Den är väldigt 
robust.

I SVENSKBYGDER I USA är det, berättar An-
dreas Bergh, tio procent fler som anser att 
människor i allmänhet är att lita på. Men 
samtidigt visar andra undersökningar att 
det finns en viss anpassning när man flyt-
tar från ett lågtillitsland till ett högtillitsland.

– 42 procent av dem som har flyttat till 
Sverige från Serbien och Montenegro tyck-
er att människor i allmänhet går att lita på, 
jämfört med 26 procent av dem som bor 
kvar. Bland turkar som bor i Danmark är siff-
ran 31 procent – och så låg som 16 i Turkiet. 

– Men ganska långt från danskarnas 
egna 68 procent.

I den typ av etniskt homogena områden 
som är vanliga i USA – som Chinatown och 
Little Italy – verkar tilliten ligga högre än i 
etniskt blandade områden.

DET VERKAR VARA VÄLFÄRD som följer på 
tillit, snarare än tvärtom. En hypotes som har 
visst stöd är att tilliten ökar om människor 
uppfattar att rättsstaten fungerar som den 
ska, opartiskt och utan korruption.

– Det ska inte gå att muta sig ur eller på-
verka genom att känna rätt person.

Ytterligare en hypotes är att konkurrens 
främjar tillit.

– Köper du någonting som är dåligt, har 
säljaren lurat dig – och finns det då konkur-
rens, så konkurreras den som luras ut, sä-
ger Andreas Bergh och konstaterar att före 
detta kommunistregimer som regel har läg-
re tillitsnivå. 

HAN PÅPEKAR att vi bör fundera över hur 
Sverige tar emot invandrare – hur påverkar 
det tilliten hos nyanlända?

– Det finns skäl att se över etablerings-
processen – en utlämnad situation som kan 
upplevas rättsosäker. Tilliten verkar dessut-
om vara mer formbar i unga år, och ungas 
tillit riskerar att ta skada av brister i rättssta-
ten. Det syns inte direkt i statistiken, men 
kan vara svårt att reparera längre fram. 

EVELINA LINDÉN 

”Känner du tillit, har du vissa personliga, 
politiska och ekonomiska fördelar. Tillitsfulla har 
bättre hälsa, högre inkomst, är nöjdare med livet 
och är mer benägna att samarbeta.”

Andreas Bergh är nationalekonom och do
cent på Ekonomihögskolan. Han är aktu
ell med nya boken ”Två filter – varför du har 
fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra 
dig” (Liberal Idédebatt). foto: håkan röjder
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långsiktiga drömmar och vardagslivet. Till ex-
empel har han och sambon bestämt att hel-
gen gärna får starta redan på torsdag kväll.

– Vi äter gott och sedan går vi och lyss-
nar på Malmö symfoniorkester. Det är un-
derbart avslappnande och så har helgen på 
något sätt redan börjat. 

HAN HAR OCKSÅ DRÖMT OM att bo på Mal-
lorca sedan han var där för första gången 
vid 25 års ålder och nu har han nått sitt mål, 
ett litet townhouse i en by tillsammans med 
sambon där de deltar i det lokala livet.

– Det är klart att vi ska arbeta och sköta 
våra plikter, men det är viktigt att inte glöm-
ma bort sig själv utan att försöka förverkliga 
det man vill göra…

JENNY LOFTRUP

  

ROGER VON MOLTZER

FUNKTION: Studie och karriär
vägledare på LTH
ÅLDER: 53 år
FAMILJ: Sambo
BOR: Lägenhet i Malmö och hus på 
 Mallorca
AKTUELL: Med sina digitala konstverk
INTRESSEN: Konst, lära sig spanska, 
musik, foto

Han är konstnären som vill an-
passa tavlorna efter inredningen, 
och som vill veta vilken känsla 
köparen vill ha i rummet. Även 
som studie- och karriärvägledare 
på LTH är förmågan att förstå 
behov och känslor viktig för Roger 
von Moltzer.

Coachande vägledare 
med känsla för konst 
– Jag drivs mycket av samarbetet och dialo-
gen i båda fallen, men så klart är jag inne 
i min egen kreativa bubbla när jag skapar, 
säger han.

Att han blev studie- och karriärvägledare 
på just LTH är kanske inte heller en slump, 
eftersom han också är intresserad av tek-
niska framsteg. 

– Att därför använda datorn när jag ska-
par mina bilder känns helt naturligt. Där kan 
jag använda mig av tusen penslar och tek-
nikens möjligheter på samma gång. Jag ut-
går från ett fotografi, oftast ett som jag själv 
har tagit, men sedan tar jag det konkreta 
fotografiet in i en ny värld med datorn som 
verktyg.

KONSTVERKEN SOM HAN SKAPAR expone-
rar han på sin webbsida och på sociala me-
dier, och för något år sedan inledde han ett 
samarbete med en gallerist som säljer hans 
tavlor vidare till arbetsplatser – som oftast 
hyr konsten för en tid för att sedan byta.

– Jag upplever att statusen ökar för di-
gital konst, kanske för att de unga har växt 

upp med att själva kunna redigera sina bil-
der och att datorn är en naturlig och själv-
klar del av deras liv.

Roger von Moltzer har alltid varit intres-
serad av färg och form, foto och design och 
menar att estetiken förhöjer hans liv. En an-
nan sak som har förhöjt hans liv är den coa-
chutbildning som alla studieväg ledare på 
LTH har fått. 

– Coachutbildningen blev inte bara ett 
viktigt verktyg i jobbet utan förändrade mitt 
eget beteende och utvecklade mig mycket 
som person.

NÄR HAN TRÄFFAR STUDENTER i sitt jobb 
som studie- och karriärvägledare gäller det 
att bena ut vad de vill och att se vägar fram-
åt. Ofta kommer det fram under samtalet 
att det är ett annat problem än vad de själva 
trodde som är det viktiga att lösa.

– Jag häpnar fortfarande över vilka fan-
tastiska effekter och framsteg som de öpp-
na frågorna och coachandet får.

Han menar att coachutbildningen fick ho-
nom att reflektera över sitt eget liv, både mer 

 folk.

Roger von Moltzer gör digital konst som han gärna vill anpassa till köparens inredning. 
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listan.

Är du en av dem som riskerar att vara helt 
slut på julafton? Psykologiforskaren Per 
Johnsson är expert på självomhänderta-
gande. Här kommer några tips om hur 
man kan mota stressen så att man får 
njuta av julen.

Fem tips 
för en skönare jul

BARNPRIORITERA. Är du stressad är risken 
stor att det går ut över barnen. Viktigast 
för dem är att föräldrarna är på gott humör 

och deltar på deras julaktiviteter på dagis och sko
la. Om du är pressad, stryk baket av pepparkakshus, 
julstädning och andra aktiviteter som man faktiskt 
inte måste göra inför jul.

STÄDA INTE SKRIVBORDET. Allting mås
te inte avslutas på jobbet för att det blir jul. 
Fokusera bara på det som verkligen mås

te bli klart.

TACKA NEJ. Det är mycket som ska göras 
runt jul, men varför ska man också vara ex
tra social med vänner exakt då? Boka av 

den där glöggfesten om du inte orkar utsätta dig 
för en helkväll i julveckan. Föreslå att träffas efter 
jul, varför inte januari?

DELA PÅ ANSVARET, INTE BARA SYSS-

LORNA. Är ni en familj, diskutera vad ni pri
oriterar. Lyssna på varandra! Viktigt att de 

vuxna möts i ansvarskänslan, att båda två har ett 
helhetsgrepp på julen. Det finns forskning som vi
sar att kvinnor blir mer stressade för att de oftast är 
den som står för överblicken.

PLANERA MER. Går kraven upp, utan att vi 
får mer tid, så måste kontrollen öka. Det är 
en välkänd ekvation. När man inte upplever 

kontroll så ökar stresshormonet cortisol i blodet.

1

2

3

4

5
fo

to: g
u

sc
h

en
k

o
v

a/sh
u

t
ter

sto
c

k



24                          LUM NR 7 | 2017

Sämre balans 
med kalla fötter

När den tunga dörren slår 
igen känns det som att 
stängas in i ett stort kylskåp. 
Metallväggarna i det sex 
kvadratmeter stora utrymmet 
förstärker känslan av kyla. 
Inne i kylkammaren sitter 
försökspersonen Cilla Perl-
hagen i en stor vinterjacka 
med sina bara fötter i en hög 
spann med kallt vatten. Det 
är tio grader i rummet och i 
vattnet, men det känns kall-
lare än så.

I klimatlaboratoriet vid Designvetenskaper, 
LTH, pågår en forskningsstudie om hur 
människans muskelstyrka och balans på-
verkas när fötterna blir nedkylda. 

− För att kunna minska risksituationerna för 
människor som arbetar i kyla eller vistas i kalla 
miljöer måste vi ha mer kunskap om hur föt-
terna fysiologiskt påverkas när de blir kalla, sä-
ger Amitava Halder. Han är sjukgymnast och 
doktorand i arbetsmiljöteknik vid Designveten-
skaper och arbetar med forskningsstudien som 
finansieras av AFA Försäkring.

ETT TJUGOTAL FÖRSÖKSPERSONER deltar i stu-
dien och Cilla Perlhagen är en av dem. Elektro-
der fästs på hennes muskler i nedre delen av 

− Rör fötterna och 
försök tänka på nå
got annat, uppmanar 
Amitava Halder för
sökspersonen Cilla 
Perlhagen.
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KLIMATLABORATORIET
I klimatlaboratoriet finns två kam
mare som kan simulera temperaturer 
från 50 minusgrader till 60 plusgrader. 
Labbet används för att studera hur 
kroppen reagerar vid arbete i olika 
typer av varma och kalla klimat samt 
hur material och produkter känns 
och fungerar i kyla och värme. Till 
klimatlabbet hör också en gång och 
rörelsebana där muskelaktivitet och 
kroppsrörelser studeras. Se även 
www.design.lth.se/klimatlaboratoriet

benet så att muskelaktiviteten kan registre-
ras före och efter kylningen. Hudtemperatu-
ren kontrolleras och visar sig vara 31 grader. 
Cilla Perlhagen tar på sig en maffig vinter-
jacka och kliver in i kylkammaren. Efter ett 
par minuter domnar fötterna.

− Fy vad det gör ont i fötterna, säger hon 
när benen är nere i spannens kalla vatten.

SMÄRTAN MINSKAR efter ett par minuter. 
När testets tjugo minuter har passerat är föt-
terna vita och hudtemperaturen 14 grader. 
Muskelkraften kontrolleras och Cilla Perlha-
gen börjar promenera på gångbanan som 
registrerar kroppens rörelsemönster och ba-
lansförmåga.

− Det är inte så lätt att gå när fötterna är 
domnade av kyla, konstaterar hon.

 Som en följd av nedkylningen försämras 
balansförmågan.

– Greppet mot underlaget minskar och 
muskelkraften sjunker runt sextio procent. 

Det kan leda till att man missbedömer sin 
förmåga och lättare råkar ut för fallolyckor, 
säger Amitava Halder.

PERSONER SOM JOBBAR I KYLA, som ex-
empelvis inom byggindustri, skogsbruk och 
livsmedelshantering, bör planera sitt arbe-
te med effekterna från den kalla miljön i 
åtanke. Arbetspassen ska vara korta med 
vilopauser emellan där möjlighet till upp-
värmning finns. Skor, kläder och annan ut-
rustning behöver vara utformad så att ned-
kylningens risker minskar. Men kunskapen 
om hur fötter fysiologiskt påverkas vid kyla 
är användbar även för fler.

− Nu när det börjar bli vinter med mi-
nusgrader ute är det viktigt att känna till 
vilka anpassningar vi kan göra för att und-
vika olyckor, säger Amitava Halder. Hans råd 
är att använda bra skor, undvika hala ytor, 
anpassa prestationen till hur nedkyld krop-
pen är och att inte överskatta sin förmåga.

Med yllestrumpor och en tjock filt för-
söker Cilla Perlhagen värma upp fötterna.

− Jag som tänkte att tiogradigt vatten 
inte är så kallt. Jag är förvånad över hur ned-
kyld jag faktiskt känner mig nu. 

TEXT: JESSIKA SELLERGREN
FOTO: KENNET RUONA

”Personer som jobbar i kyla, som exempelvis inom byggindustri, 
skogsbruk och livsmedelshantering, bör planera sitt arbete med 
effekterna från den kalla miljön i åtanke.”

På gång och 
rörelseba
nan kontrol
leras Cilla 
Perl hagens 
kroppsrörel
ser, balans 
och muskel
aktivitet ef
ter nedkyl
ningen av 
fötterna.
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A tt gå i pension är ett väldigt stort 
beslut i livet. Det innebär att gå 
från en social ålder till en annan 
– från att vara en del av arbets-

kraften till att stå utanför. För många är det 
omtumlande och det finns en mängd orsa-
ker som påverkar tidpunkten för när vi tyck-
er att det är dags. 

KERSTIN NILSSON är forskare på avdelning-
en för arbets- och miljömedicin. Hon pra-
tar om fyra typer av åldrande som vi mås-
te förhålla oss till: Det biologiska åldrandet 
handlar om vi fysiskt och mentalt orkar fort-
sätta arbeta. Det kronologiska åldrandet är 
kopplat till ekonomin – när har jag råd att 
pensionera mig? Det tredje övervägandet 
är knutet till det sociala åldrandet där ledar-
skap, attityder och socialt stöd på arbets-
platsen spelar in. Den egna familjesituatio-
nen påverkar – om ens partner till exempel 
har gått i pension är det vanligare att gå 
tidigare. Det fjärde övervägandet handlar 
om det mentala åldrandet som är kopplat 

I vilken ålder räknas man som äldre på jobbet? 
Är man gammal när man är 48 år? Och vad 
är det som gör att vissa aldrig verkar vilja gå i 
pension, medan andra inte skulle drömma om 
att jobba kvar efter 65 år? 

Kerstin Nilssons forskning handlar om vad 
som gör att vi mår bra på arbetet och vilka 
faktorer som påverkar hur länge vi vill eller kan 
arbeta kvar på vår arbetsplats. 

Är man  
gammal 
vid 48?
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KERSTIN NILSSON

ÅLDER: 53 år
FAMILJ: Man med fyra vuxna barn 
28, 27, 23, 21 år gamla
JOBBAT PÅ LU: sedan 2009
AKTUELL: Har utvecklat swAge
modellen om hållbart arbetsliv för 
alla åldrar (Sustainable working 
life for all ages) www.swage.org/

Har du någon gång blivit ål-
dersdiskriminerad? 
– Ja, det tror jag när jag sökte en 
tjänst inom ett företag där det var 
meriterande att vara disputerad 
och jag inte ens blev kallad. Då 
bad jag att få se mina medsö
kandes CV och det visade sig att 
alla som var kallade var födda i 
slutet på 70talet, varav ingen var 
disputerad. 

När planerar du att gå i pen-
sion? 
– Det har jag inte tänkt på än – 
det är ju ett tag till! Men om jag 
har hälsan och ett jobb som jag 
trivs med, vill jag gärna fortsätta 
längre än 65 år.

till kompetens och möjlighet till utveckling
– Är mina arbetsuppgifter mer spännan-

de och ger mig bättre möjlighet till stimu-
lans än det jag kan göra som pensionär? sä-
ger Kerstin Nilsson, och menar att det kan 
vara avgörande.

FÖR ATT SVERIGES PENSIONSSYSTEM ska 
fungera så behöver vi jobba två tredjedelar 
av vårt liv. Men vi lever allt längre och an-
talet hundraåringar är fler än någonsin förr. 
Idag är medellivslängden 84 år för kvinnor 
och 80 år för män i Sverige. Därför finns 
det ett förslag om att höja pensionsåldern 
till 69 år. I Kerstin Nilssons studie från 2017 
med nästan 12.000 svarande, framkom att 
43 procent kan jobba efter 65 år men bara 
22 procent vill. Det krävs en rad förändringar 
för att fler ska både vilja och kunna arbeta 
upp i hög ålder.

– Ålder är den vanligaste diskriminerings-
grunden och många företag är väldigt neo-
fila – det vill säga det är ofta det unga som är 
attraktivt och man värdesätter inte den erfa-
renhet som kommer med ett långt arbetsliv. 

HENNES FORSKNING VISAR att på många 
arbetsplatser är synen på äldre ganska ne-
gativ – de anses ha sämre utbildning, vara 
obenägna till förändringar och arbeta lång-
sammare. De får även mindre kompetens-
utveckling än sina yngre kollegor.

– Men det finns också organisationer där 
man värderar äldres erfarenhet och special-
kompetens och anser att de är tryggare, mer 
noggranna och att de inte flyttar på sig lika 
mycket som yngre kollegor.

Men i vilken ålder räknas man som äld-
re på jobbet? En engelsk studie bland che-
fer visar att de tycker att gränsen för äldre 
medarbetare går vid 48 år för kvinnor och 
51 år för män. I en motsvarande studie som 
Kerstin Nilsson gjort bland svenska chefer, 
är resultatet 59 år för kvinnor och ett halvt 
år äldre för män. 

För att vi ska kunna få ett hållbart ar-
betsliv behöver vi tar in åldersperspektivet i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet, menar 
Kerstin Nilsson. Vi behöver titta på stress, 
minskad fysisk belastning och flexiblare ar-
betstider. Att man får rutiner för att använ-
da ergonomiska hjälpmedel och på så sätt 

kan förhindra senare förslitningsskador, 
samt att praktisera jobbrotation är också åt-
gärder som kan innebära att man kan fort-
sätta arbeta längre. Kerstin Nilsson föreslår 
även att vi inför ett flexibelt pensionssystem, 
som är anpassat efter vad vi jobbar med. 

– Men de flesta är egentligen inte ute ef-

ter att få pension utan att uppleva passion. 
Vi vill ingå i en gemenskap och göra något 
meningsfullt och roligt. Kan vi få till detta 
på arbetsplatsen så vill troligen många själv-
mant bli kvar utan att man behöver tvinga 
folk att arbeta vidare, säger Kerstin Nilsson.

ÅSA HANSDOTTER

ÄLDRE OCH ARBETSLIVET
• Antalet personer över 65 år har ökat på arbetsmarknaden under 2000talet. 

Undantaget är kvinnor i traditionella arbetaryrken. Det beror på att gruppen 
äldre har ökat totalt eftersom ålderspyramiden har ändrat sig. Samtidigt är det 
också fler som står utanför arbetsmarknaden. 

• I 33 av världens alla länder är medellivslängden nu över 80 år. Under 2016 – 
2017 är det ett europeiskt år för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar. 

• I Kerstin Nilssons studie med nästan 12.000 svarande, kände sig 81 procent av 
67åringarna yngre än sin faktiska ålder medan 62 procent av 22åringarna 
kände sig äldre än sin faktiska ålder. 

”En engelsk studie 
bland chefer visar att de 
tycker att gränsen för 
äldre medarbetare går 
vid 48 år för kvinnor 
och 51 år för män.”

Kerstin Nilsson forskar om vilka faktorer som 
påverkar hur länge vi vill eller kan arbeta 
kvar på vår arbetsplats. 
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forskning.

LITTERATURVETENSKAP. Tungsinthet, 
orörd vild natur, och samhällskritik 
är ord som dyker upp när människ-
or i andra länder beskriver nordisk 
litteratur. Centre for Scandinavian 
Studies Copenhagen-Lund (CSS) sik-
tar på att bli störst i världen inom 
området skandinaviska studier. 
Nu försöker de skapa en hub som 
binder samman de 250 institutioner 
i världen som studerar nordiska 
språk, och Skandinaviens litteratur 
och kultur. 

– En av de svenska böcker som har fått störst 
spridning i världen är faktiskt Selma Lager-
löfs bok om Nils Holgerssons resa genom 
Sveriges landskap på gåsen Akkas rygg, sä-
ger Rikard Schönström, professor i littera-

turvetenskap och en av grundarna av CSS. 
Han hänvisar till en undersökning som fran-
ska tidningen Le Monde gjort.

SKANDINAVISK LITTERATUR har varit och är 
alltjämt populär i många delar av världen – 
till exempel H.C. Anderssons sagor, Selma 
Lagerlöfs Nils Holgersson, Strindbergs dra-
matik, Astrid Lindgrens och Tove Janssons 
barnböcker. Idag ser vi även hur Nordic noir 
och det svenska deckarundret fascinerar in-
ternationellt. 

I juni höll Centre for Scandinavian Stu-
dies konferensen ”Rethinking Scandinavia” 
i Lund. Dit kom 150 skandinavister från hela 
världen för att bidra med sin forskning om 
skandinaviska språk och skandinavisk litte-
ratur. 

– Vi är beroende av kontakter utifrån. 

Detta ger ett globalt perspektiv och ny kun-
skap om litteraturens betydelse i världen. De 
skandinaviska institutionerna ute i världen 
vet vissa saker bättre än vi, menar Rikard 
Schönström.

I KINA HAR den nordiska litteraturen bidra-
git med nya samhällsidéer och spelade stor 
roll för moderniseringen av landet. Lu Xun, 
Kinas mest inflytelserika författare under 
1900-talet, var väldigt förtjust i Ibsen och 
Strindberg och brukade resa runt och före-
läsa om Henrik Ibsens ”Ett dockhem”, vilket 
fick stor betydelse för kvinnans frigörelse i 
Kina. ”Feminism” på kinesiska heter till och 
med ”Noraism”, efter Nora i ”Ett dockhem”.

– Nordisk litteratur har nog aldrig varit så 
stor som under det moderna genombrottet i 
slutet på 1800-talet. Ibsens och Strindbergs 
moderna dramatik innehöll en samhällskri-
tik som var före sin samtid, säger Rikard 
Schönström.

Men nordisk litteratur har också omhul-
dats av nazister. Selma Lagerlöf var popu-
lär i 30-talets Nazityskland och fick massor 
av beundrarbrev för sin hembygdsromantik 
som uppfattades bygga på en ren muntlig 
uråldrig berättartradition. Vidare var Göb-
bels absoluta favoritförfattare Knut Ham-
sun, som ju var nazist själv. 

Centrum vill bli 
störst i världen inom 
skandinaviska studier

Skandinavisk litteratur har varit och är populär i många delar av världen, säger litteratur 
professor Rikard Schönström. Selma Lagerlöf, Stig Dagerman och Henik Ibsen är hyllade författare utomlands. 
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– Knut Hamsuns bok ”Markens gröde” 
trycktes upp i en liten fickvariant som sol-
daterna kunde ha med sig ut i fält, berättar 
Rikard Schönström. 

Man kan ibland inte förklara varför vissa 
svenska böcker blir stora i ett annat land. 

– Förvånande är kanske att Stig Dager-
man är så populär i Frankrike, men i det fallet 
är det troligen en fråga om att översättar-
na har varit personligt engagerade i förfat-
tarskapet och lyckats överföra den svenska 
texten till god franska. Stig Dagerman räk-
nas in bland de stora existentialisterna som 
Jean-Paul Sartre och Albert Camus, säger 
Rikard Schönström.

RUNT OM I VÄRLDEN ser man att männ-
iskor håller på att bygga murar mot varan-
dra, till exempel gick Donald Trump på val 
med löften om att bygga en mur mot Mex-
iko, Ungern byggde en mur mot migranter, 
Brexit innebär också att Storbritannien på 
sätt och vis väljer att isolera sig från EU. 

– Typiskt för det nordiska samhället är att 
vi är rätt flexibla och rörliga. Nordbor kan 
många språk och har lätt för att förflytta sig 
över gränser, säger Rikard Schönström. I en 
tid när det byggs murar ser vi vikten av att 
sprida tanken på litteratur som brobyggare, 
säger Rikard Schönström.

Ett exempel på det är den framgångs rika 
dansk-svenska TV-produktionen ”Bron”. 
Här förbinder man två länder, med sina olik-
heter och likheter, och de lyckas samarbeta 
trots svårigheter.

FÖR ATT SJÄLVA kunna bygga broar har 
CSS sedan starten 2010 byggt upp en digi-
tal plattform som ska fungera både som en 
mötesplats för forskare världen över och en 
plats med ambitionen att samla all världens 
kunskap i ämnet. På den finns även ett digi-
talt kulturmagasin, kallat Rethinking Scan-
dinavia, som ska komma ut fyra gånger om 
året och förmedla artiklar, bilder och filmer 
om nordisk kultur till en internationell publik. 

– CSS vill vara en bro till de andra 250 in-
stitutionerna i världen som forskar och ut-
bildar i skandinaviska studier, säger Rikard 
Schönström.

TEXT: GISELA LINDBERG
FOTO: KENNET RUONA

ERGONOMI. Skynda långsamt, uppma
nar belysningsforskare Hillevi Hemp
hälä, när det gäller LED. Byt inte ut alla 
lampor. Utvecklingen går så snabbt att 
det antagligen finns bättre produkter 

KEMI. Kemiforskare har upptäckt 
hur vissa små biomolekyler gör för 
att fästa sig vid varandra. Forskarnas 
studie ställer samtidigt gängse teori på 
ändan – paradoxalt nog tycks partiklar 

Byt inte ut alla glödlampor 

Laddade molekyler uppför sig paradoxalt

För ytterligare information om forskningen ovan 
samt fler forskningsnyheter se www.lu.se/nyheterochpress

på marknaden inom ett år, och kanske 
ännu bättre om två. En LEDlampa är inte 
heller en  förbrukningsvara på samma 
sätt som en glödlampa. Det är en elektro
nisk vara med rätt till öppet köp på.

med samma elektriska laddning i detta 
fall dras till varandra istället för tvärtom. 
Resultaten kan få betydelse för utveck
lingen av nya mediciner, säger Mikael 
Lund, forskare i teoretisk kemi.

BIOLOGI. En kartläggning av den vilda 
floran i Skåne visar att det är långt 
vanligare att arter minskar än att de 
ökar. Bland dem som trots allt ökar rör 
det sig i de allra flesta fall om invasiva 
arter som spridits av människor. Ett 
allt varmare klimat och förändringar i 
jordbruket lyfts fram som orsaker.

Varmare klimat förändrar Skånes vilda flora

Tyngre att flyga med stora öron
BIOLOGI. Stora öron ökar luftmotståndet 
och gör att långörade fladdermöss tving
as ödsla mer energi än arter med små 
öron. Samtidigt innebär stora öron ökad 
lyftkraft och bättre hörsel. Forskningsre
sultaten visar således att det finns såväl 
för som nackdelar med stora öron. 

– Sannolikt har evolutionen gjort en 
kompromiss, säger Christoffer Johansson 
Westheim vid Biologiska institutionen.
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forskning.

PSYKOLOGI. Att ge sig själv den där 
klappen på axeln istället för att tän-
ka jag borde ha klarat av det bättre. 
Självmedkänsla är att vara lika varm 
och schysst mot sig själv som man 
är mot en god vän eller kollega. 

Anna Pardo är psykolog, leg. psykoterapeut 
och psykoterapihandledare vid Psykologis-
ka institutionen. Hon har stor erfarenhet av 
handledning av universitetspersonal och bli-
vande psykologer och psykoterapeuter, och 
även av olika personalgrupper ute i vården.

En stor del av handledningen handlar 
om, såväl för universitetslärare som psyko-
terapeuter, att lära sig att ta hand om sig 
själva på jobbet.

– Att hela tiden relatera till många olika 
människor och kanske möta flera grupper 
på en dag, där varje grupp vill ha dig på 
topp, det tar mycket energi, säger Anna Par-
do och tillägger att i de grupperna är sjuk-
skrivningarna vanligast.

I FÖRRA LUM skrev vi om sjukskrivningar på 
grund av stress. Denna gång följer vi upp 
med ett förhållningssätt till sig själv som 
minskar stress, men som inte kommer gra-
tis. Det handlar om att få tyst på den inre 
självkritiska röst som de flesta av oss har. 
Självkritik handlar inte om att konstatera att 
man har gjort något fel och att fundera över 
hur man kan göra bättre nästa gång för det 
är så klart nyttigt. Självkritik handlar om att 
regelbundet racka ner på sig själv som per-
son för smått och stort.

– Det finns en fälla när det gäller självkri-
tik. Många tror att den har en funktion – att 
den får oss att prestera bättre nästa gång. 
Men självkritik leder till att vi blir stressade 
och oroliga precis som när vi kritiseras av 
andra människor. I en upplevd hotsituation 

tiska saker till sig själv – allt från ”aj, din klant” 
till ”jag borde ha hunnit med mer” och ”jag 
är helt värdelös” så krävs arbete och tid för 
att få tyst på den inre självkritiska rösten.

– Jag brukar säga att det är som man 
har fört en gigantisk reklamkampanj mot sig 
själv i alla år, och nu ska man plötsligt sälja 
in en annan kampanj.

Självmedkänsla är en del av självom-
händertagande, som har två aspekter. Den 

Tysta din självkritiska röst
och slipp press och stress

har vi inte samma tillgång till hela vår hjär-
na – det leder inte till att vi presterar bättre. 

Hon tillägger att hot och bestraffningar 
mot sig själv – och andra – kan ha en kort-
siktig effekt på prestation, men att det inte 
i längden fungerar, utan istället riskerar att 
leda till psykisk ohälsa. Det är ofta djupt ro-
tade mönster som man behöver brottas med 
för att bli snällare mot sig själv och lugnare. 
Har man under decennier dagligen sagt kri-

Många tror att 
självkritik får oss 
att prestera bätt
re nästa gång. Men 
istället blir vi stres
sade och oroliga 
precis som när vi 
kritiseras av andra 
människor, menar 
psykologen Anna 
Pardo. foto: kennet 
ruona
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praktiska kan te sig självklar: att ta hand om 
sin organism. Det handlar om att ta hand 
om sin sömn, sin kropp och sin hälsa.

– Men många som är stressade gör inte 
det, utan jobbar utan paus, lägger in mö-
ten på lunchen och tar inte tag i till exempel 
sömnproblem.

DEN KÄNSLOMÄSSIGA ASPEKTEN, där själv-
medkänsla kommer in, handlar om att ta 
hänsyn till sig själv och vad man behöver 
för att må bra och känna sig trygg, för att 
slippa hamna i en upplevd hotsituation som 
leder till känslor av uppgivenhet och stress.

– Om en kollega har glömt något eller 
missat att göra något, så skulle du aldrig 
förbanna henne eller honom för att hen är 
glömsk eller slarvig. Men när det gäller oss 
själva är vi ofta dömande. Anna Pardo me-
nar också att alla behöver reflektera över 
sina liv och vad som egentligen är viktigt 
för dem. Det kanske är annat än prestation, 
som behöver få ta plats till exempel du själv.

– Vad gör jag under en dag för mig? Alla 
behöver aktiv vila, att göra saker som man 
tycker om att göra. Det kan vara väldigt olika 
vad man vill göra, men det är sällan mer av 
samma sak – det vill säga mer jobb.

ANNA PARDO ANLITAS av arbetsgivare som 
hoppas att hon genom att lära persona-
len medveten närvaro, självmedkänsla och 
stresshantering ska få dem att må bättre på 
jobbet och kunna arbeta hållbart på lång 
sikt. Men att träna upp sin självmedkänsla är 
inget motgift mot ett dåligt ledarskap eller 
överbelastning. Arbetsgivaren måste också 
vara beredd att göra något åt brister i ar-
betsmiljön. Däremot får det medarbetarna 
att bli medvetna om sina behov och sina 
gränser. De börjar reflektera runt sig själva 
och sin arbetssituation.

– Man kan bli obekväm när man lärt sig 
sätta gränser. Ibland har personal valt att 
säga upp sig för att det blir tydligt för dem 
att arbetsmiljön inte är bra för dem.

JENNY LOFTRUP

BOKTIPS: ”Tillsammans – om medkänsla och 
bekräftelse” av Åsa Nilsonne och Anna Kå
ver. Innehåller övningar som om hur man 
identifierar sina behov, uttrycker sina käns
lor och sätter gränser.

MEDICIN. Hur kommer det sig att en 
del rökare utvecklar KOL, trots att 
de inte röker mer än andra som inte 
utvecklar sjukdomen? 

Nu har forskare vid LU, i samarbete 
med holländska och kanadensiska 
forskare hittat en gen som kan vara 
svaret på frågan. Genen kallas SUMF1 

Medfödd genmutation kan orsaka KOL

MEDICIN. Medicinska fakulteten och 
Region Skåne inrättar nu fem nya 
centrum inom områdena neurologiska 
sjukdomar och urologisk cancer. Målet 
är att binda samman forskningsked

Nya centrum ska ta forskningen närmare patienterna

MEDICIN. 70 sjukhus i 15 länder, 1900 
patienter och tre års studier – det är 
ramarna för världens största kliniska 
hjärtstoppsstudie som startar nu. Hu
vudansvarig för studien är Niklas Niel

Fungerar nedkylning vid hjärtstopp?

För ytterligare information om forskningen ovan 
samt fler forskningsnyheter se www.lu.se/nyheterochpress

och påverkar lungans bindväv samt 
alveolernas uppbyggnad och struktur. 

– Personer som har en mutation av 
den här genen har en tydligt ökad risk 
att utveckla KOL, säger docent Ellen 
Tufvesson vid Lungmedicin och Allergo
logi.

jan med vårdkedjan. Personer med 
Huntingtons sjukdom är en utsatt 
patientgrupp som kommer att få nytta 
av initiativet.

LIVSMEDELSTEKNIK. Ett hälsosamt, 
miljövänligt och vegetabiliskt alter
nativ till mjölk är under uppsegling. 
Ungefär som soja och havredryck, men 
med den största skillnaden att detta 
livsmedel är mer neutralt i smaken. På 
sikt är förhoppningen att produkten 
också kan användas istället för yog
hurt, glass och grädde. 

Att göra växtbaserade, krämiga pro

dukter är tekniskt svårt, men l ivsmedels
forskaren Eva Tornberg har hittat ett sätt: 
om protein och stärkelse i potatis värms 
på ett visst sätt och blandas med omega 
3rik rapsolja bildas en så kallad emulsion, 
vilket exempelvis mjölk också är.

Produkten har testats i labb och i fabrik 
och förhoppningen är att den kan finnas 
i affärerna nästa år. Livsmedlet är också 
allergenfritt och lokalproducerat.

Omega 3-rik potatismjölk på gång

Inte vilken smoothie 
som helst: Livsmedels
professorn Eva Torn
bergs fruktdryck är – 
förutom frukten – gjord 
på en emulsion av po
tatis och rapsolja. foto: 
kristina lindgärde

sen, forskare vid Centrum för hjärtstopp, 
vid LU, och överläkare på Helsingborgs 
lasarett. Frågan som ska besvaras en gång 
för alla är; fungerar nedkylning vid hjärt
stopp eller inte? Studien kallas TTM2.
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TVÄRUTBILDNING. Konceptet är 
enkelt: entreprenörskapsstuden-
terna pitchar sina företagsidéer till 
studenter från Miljöinstitutet som 
ger råd kring miljömässiga risker 
och möjligheter.

I år är det tio år sedan masterstudenter från 
Miljöinstitutet och Sten K. Johnson Centre 
for Entrepreneurship genomförde sin första 
gemensamma workshop för att diskutera 
miljöperspektiv på nya företagsidéer. 

– Över tid har vi sett att det har blivit ett 
allt större fokus på miljö, hållbarhet och so-
ciala aspekter i företagsidéerna som studen-
terna presenterar på workshoparna. Det är 
glädjande, och workshoparna i sig är väldigt 
fina exempel på peer-learning där studen-
terna lär av varandra, säger Håkan Rodhe 
vid Miljöinstitutet.

CRAIG MITCHELL från Sten K. Johnson Cen-
tre for Entrepreneurship håller med och sä-
ger att miljöperspektiven från workshopen 
återspeglas i de affärsplaner och värdepro-
positioner som entreprenörskapsstudenter-
na arbetar vidare med under sin utbildning. 

Studentgrupperna håller ofta kontakten 
efter det att workshopen är över. Något 
som både Håkan Rodhe och Craig Mitchell 
tycker är positivt då det visar att samarbetet 
ger ett mervärde.

DE TROR OCKSÅ att den här typen av tvär-
vetenskapliga workshops kommer att bli 
ett allt vanligare inslag i många utbildning-
ar. För att det är inspirerande och ger utbild-
ningskvalitet, och för att hantera de kom-
plexa utmaningar som samhället står inför 
– till exempel klimatfrågan. 

– Vi är glada att vi har byggt upp något 
varaktigt under dessa tio år, och ser fram 
emot fortsatt konstruktivt samarbete. Entre-

Studenter samarbetar på tvärs
för grönare företagsidéer

prenörskap och hållbarhet kombinerar bra 
och det finns många möjligheter för att göra 
mer, säger Craig Mithcell och Håkan Rodhe. 
Anouk Arts är en av masterstudenterna från 
Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship 
och hon uppskattade samarbetet.

– Studenterna från Miljöinstitutet visade 
vår grupp ett annat perspektiv på hållbar-
het. Vi var helt inställda på hur vi kunde göra 
vår produkt hållbar. Med tanke på den kom-

utbildning.

plexa sektorn och vår vision om att hålla pri-
serna nere föreslog de att vi skulle se bort-
om enbart produktionen av produkten. De 
visade oss att hållbarhet kan föras in i alla 
steg av processen. Ett av deras förslag, vilket 
var väldigt intressant, var att vi skulle erbju-
da konsumenterna utbildning i att ta hand 
om produkten och ge stöd för att förlänga 
dess livslängd.

NOOMI EGAN

 
.

Anouk Arts 
från Sten K 
Johnson Cen
tre for Entre
preneurship 
och Alexandra 
Wu från Miljö
institutet sam
arbetade bra.
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EXAMINATION. Högre kvalitet på ten-
tasvaren och större rättssäkerhet 
är två fördelar med digital exami-
nation. Till vårterminen startar ett 
stort pilotprojekt på LU där alla 
fakulteter får möjlighet att prova 
digitala tentor.

– Studenternas handstil blir allt svårare att 
tyda, eftersom de sällan skriver för hand. 
Men det viktigaste är att kvaliteten på sva-
ren blir bättre när studenterna kan jobba 
med texten och klippa och klistra, säger 
Lena Eskilsson, ordförande i styrgruppen 
för Digital examination vid LU.

Under flera år har frågan om digital exa-
mination drivits vid LU, som en del av sats-
ningen på e-lärande. På Juridiska fakulteten 
har man legat i framkant och examinerat di-
gitalt i flera år redan med positiva erfaren-
heter. Nu finns ett datorprogram, Inspera, 
som är tillgängligt under pilotens två år och 
en kontaktperson kommer att utbildas på 
varje fakultet. Frida Splendido har nyss ut-
setts till projektledare för genomförandet 
av pilotprojektet.

– Alla som vill kan hoppa på och vi har 
redan flera institutioner som vill börja ome-
delbart, säger Lena Eskilsson. 

Examineringen fungerar så att studen-

terna tar med sig sin egen laptop till tenta-
salen och där får de ladda ner ett program 
med tentan på. Programmet låser datorn för 
övrigt, så att man inte kan göra något annat 
än just tentan.

– Det förutsätter att varje student har en 
laptop med sig, något som skulle kunna vara 
exkluderande. Men studenterna lyfter inte 
det som något problem, säger Lena Eskils-
son och tillägger att det finns tentor i pap-
persformat om det skulle behövas.

Även tentavakterna måste bli bekväma 
med den digitala tentamen. Men Lena Es-
kilsson menar att fördelarna väger tungt. 

– Det är lätt att anonymisera tentorna, 
något som studenterna efterfrågar efter-
som det finns en oro över att bli orättvist 
bedömd av olika anledningar.

MAN KAN OCKSÅ lätt koppla sin tentamen 
till Excel och analysera hur olika tentafrågor 
fungerar. Lena Eskilsson menar också att 
det finns möjlighet till pedagogisk utveck-
ling av salstentorna då man digitalt kan an-
vända sig av video, bilder och utvalda länkar.

– Det finns en tidsvinst i att rätta digitalt. 
Man slipper försöka tyda vad det står, det är 
enklare att kommentera och om flera lärare 
är inblandade så kan man rätta samtidigt.

JENNY LOFTRUP

Digitala tentor

Svårtydd handstil bäddar för 
stort försök med digitala tentor

Vid digital examination får studenterna ta med sin egen laptop. Ett program låser datorn för 
övrigt, så att det bara går att arbeta med tentan. foto (arkiv): kennet ruona

STUDENTREKRYTERING. För första 
gången har LU hållit en Gradua-
te Fair, en mässa för svenska och 
internationella studenter som 
funderar på att läsa en master. 

Mässan var ett 
tillfälle att be
rätta om de 100 
engelskspråkiga 
masterprogram 
som finns vid 
LU. Runt 200 
personer kom 
till LUX i slutet 
av november. 
120 av de 
anmälda kom 
från Sverige och 
bland de övriga 
länder som var 
representerade så kom flest från 
Danmark, USA och Storbritannien. De 
program som lockade flest fanns inom 
ekonomi, management och samhälls
vetenskap.

– Många känner inte till våra 
internationella masterprogram, och 
det gäller även våra svenska studenter 
på campus och i resten av Sverige. För 
våra nuvarande utbytesstudenter på 
grundnivå vill vi också berätta att det 
finns en möjlighet att återvända till 
Lund, vilket många av dem vill, säger 
Megan Grindlay, internationell kom
munikatör vid Externa relationer.

Svenska studenter vet ofta inte att 
det är ett annat ansökningsdatum till 
masterprogrammen och att det ofta 
behövs extra dokument i ansöknings
processen som CV, eller ett exempel 
på akademiskt skrivande.

–  De internationella masterpro
grammen ger en möjlighet till att 
starta en internationell karriär och 
få en internationell erfarenhet, för 
svenskar såväl som internationella 
studenter, säger Megan Grindlay. 

JENNY LOFTRUP

Masterprogram 
marknadsfördes 
på egen mässa

Megan Grindlay är 
med och organiserar 
LU:s Graduate Fair.
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RED. TITTI MATTSON & ANN NUMHAUSER-HENNING
Äldrerätt. Ett nytt rättsområde
(Wolters Kluwer)  
I denna bok har de lanseras ett nytt rättsområde, nämligen vilka 
rättsregler som i första hand angår äldre personer. Ämnet är an-
geläget med tanke på den åldrande befolkningen i Sverige. I tio 
kapitel tas olika frågor upp bland andra äldre på arbetsmarknaden, 
pensioner, socialtjänstens insatser för äldre, arv och testamente 
och migrerande äldre inom EU. Boken vänder sig till både jurister 
och allmänhet som är intresserade av äldres rättigheter.

STIG LINDE OCH ROBERTO SCARAMUZZINO
Socialt arbete i civilsamhället 
– aktörer former och funktioner
(Studentlitteratur)

Det sociala arbetet i civilsamhället är en viktig resurs i dagens Sve-
rige. I den här boken, som ger en bred bild av det arbete som sker i 
civilsamhällets organisationer, finner man ett samlande bidrag om 
aktuell forskning i ämnet. Den vänder sig till dem som studerar so-
cialt arbete och samhällsvetenskap, men även till dem som arbetar 
inom olika organisationer.

PETER K. ANDERSSON
På stadens skuggsida
Människor och brott i Jack the Rippers London
(Carlssons bokförlag)

Varför är trädgården 
så intressant?
– Villaträdgården är en av våra mest 
förbisedda kulturmiljöer. Tillsam
mans med landskapsarkitekten Allan 
Gunnarsson och etnologen Katarina 
Saltzman har vi samlat in ett stort 
material där människor berättar om 
hur trädgården påverkar dem.

Bilden av trädgården som en plats för 
avkoppling – stämmer den?
– Klart är att människor sysslar väldigt 
mycket med sin trädgård. I media 
presenteras ofta en idealbild av träd
gården som en plats för njutning och 
avkoppling, men ofta är den också en 
plats där ogräset frodas och arbets
uppgifterna hopar sig.

Men nu på vintern är väl 
trädgården ointressant?
– Nej, för trädgårdsintres
serade är det nu man 
drömmer, planerar och 
läser trädgårdsmagasin. 
Man fantiserar om hur 
fint det kan bli nästa som
mar, kanske ska man då 
lyckas med mer än vad 
man gjorde förra året.

Om folk och brott
i 1800-talets London

ALLAN GUNNARSSON, KATARINA 
SALTZMAN, CARINA SJÖHOLM
Ett eget utomhus 
– Perspektiv på livet 
i villaträdgården
(Makadam förlag)

Carina Sjöholm, docent i etnologi  

boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

Historikern Peter K. Andersson har sam-
manställt en mängd olika tragiska livsöden 
från 1800-talets London, tiden för Jack the 
Rippers blodiga härjningar. 

Mycket arbete har lagts på att identifie-
ra denne ökände brottsling. Desto mindre 
uppmärksamhet har ägnats åt hans offer, 
människorna på samhällets absoluta bot-
ten. 

Vilka var människorna som levde i över-
befolkade kyffen och kämpade för att ska-
pa sig en dräglig tillvaro trots misär och kri-
minalitet? Hur anpassade de sig till att leva 
i den framväxande jättestaden?

I boken berättas om några av dessa männ-
iskor som levde under det sena 1800-talets 
London, och bodde granne med mördare, 
tjuvar och ligister. I de rättegångsprotokoll 
som bevarats åt eftervärlden ges en inblick 
i deras vardag och livsvärld. Genom att rik-
ta uppmärksamheten mot dessa människor 
ges svaren på några av Londons bortglöm-
da mysterier: Vad hände med den stackars 
doktorn som förirrat sig in i slummen? Vad 
var orsaken till upploppen i Hackney? Vad 
försiggick egentligen i stans opiumhålor? 
Och hade fruarna på Pitt Street verkligen 
rätt – var deras granne en terrorist?
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J ag läste nyligen en mycket intressant biografi över den span-
ske diktatorn Franco, (Roger Älmeberg, Norstedts, 2012). 
Och en passage berörde mig djupt som akademiker och uni-
versitetsanställd.

  Året är 1936, och ett blodigt inbördeskrig pågår. Bägge sidor 
kontrollerar olika delar av landet, och slåss utan nåd. Brutala över-
grepp mot civila är vardag.

 I Salamanca, som kontrolleras av Francos sida, firas 12 oktober 
Dia de la Raza, årsdagen av då en spanjor första gången satte sin 
fot i Nya världen. Flera av Francos ge-
neraler och hans fru är närvarande. 
Ceremonierna hålls vid universitetet 
i Salamanca. De leds av rektorn för 
universitetet, den 72-årige Miguel de 
Unamuno. 

 Jag citerar Älmeberg:
”En talare retar upp Unamuno 

genom att påstå att Francos trupper 
står för Spaniens eviga värden i kampen mot ’de röda, basker och 
katalaner”. Och menar att de regioner där dessa är aktiva är ”röda 
smittohärdar som förtrycker de friska delarna av landet”. Den gam-
le författaren och professorn har redan sett många av sina vänner 
dödas på båda sidorna av stridslinjen. Och när den militäre leda-
ren Millán Astray hetsar de närvarande att skrika ”Viva la Muerte” 
(Leve Döden!), och göra fascisthälsningen, så reser sig rektorn och 
håller ett tal. 

DET ÄR ETT BRINNANDE TAL för intellektet, det kritiska tänkandet 
och samförståndet, där han bland annat kallar det spanska inbör-
deskriget för “ett ociviliserat krig”. ”Att tiga är ibland detsamma 
som att ljuga”, säger han. “Tystnad kan nämligen tolkas som in-
stämmande”. 

 Generalen har blivit mållös under talet. Men Unamuno fortsätter 
obevekligt. ”Detta är intellektets tempel, och jag är dess överste-

Pär Moberg menar att fler akademiker borde använda sitt 
inflytande inom vetenskaperna till att bekämpa trångsynt-
het, dumhet, våldsförhärligande och alternativa fakta. 

präst. Ni vanhelgar denna heliga plats. Ni kommer att vinna, men 
inte övertyga. Ni vinner för att ni har mer rå styrka, men kommer 
inte att övertyga för då måste man kunna övertala. För att övertala 
måste man ha något som ni saknar – förnuft och en rättfärdig kamp. 
Det tycks mig lönlöst att be er tänka på Spanien. Jag har sagt mitt”.

Endast det faktum att Francos hustru i detta ögonblick leder ut 
rektorn ur rummet, räddar honom troligen från att bli skjuten på 
fläcken av Milláns soldater. 

 Hur många av oss akademiker hade idag, i motsvarande situa-
tion, varit beredda att hålla ett sådant 
brinnande försvarstal för den intellek-
tuella hederligheten och humanismen, 
i en sal full av beväpnade fascister? 

 Unamuno var 74 år, och kanske kän-
de att han inte hade långt kvar och inte 
hade mycket att förlora. Hade han själv 
vågat göra det om han varit 30 år yngre 
och haft familj att tänka på? Hade jag 

vågat göra det idag? Jag har själv sagt ifrån en gång till en vilt främ-
mande äldre kvinna på ett café som uttryckte sig på det mest vid-
rigt rasistiska sätt. Hade jag vågat göra detsamma om det varit ett 
gäng unga män ur NMR?

SVERIGE 2017 ÄR INTE SPANIEN 1936, gudskelov. Och förhoppnings-
vis är också Spanien 2017 för avlägset från Spanien 1936 för att his-
torien skall kunna upprepas där. Men just därför är det så viktigt att 
vi akademiker säger ifrån med besked, och använder vårt inflytande 
inom vetenskaperna till att bekämpa trångsynthet, dumhet, vålds-
förhärligande, ”alternativa fakta” och liknande, och kväva dem i 
sin linda. För om vi är passiva nu, och utvecklingen når dithän att vi 
genom att höja våra röster riskerar inte bara våra karriärer och vårt 
levebröd, utan också våra liv, vem talar då?

PÄR MOBERG
UNIVERSITETSADJUNKT PÅ MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ

Hur modiga är vi akademiker?

”För om vi är passiva nu, och 
utvecklingen når dithän att vi genom 
att höja våra röster riskerar inte bara 
våra karriärer och vårt levebröd, utan 
också våra liv, vem talar då?”

gästtyckaren.
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på jobbet.

PSYKOLOGI. Mångfald och olika 
åsikter leder inte nödvändigtvis 
till en kreativ arbetsplats. Bara om 
man har rätt inställning till varan-
dra – respekt och nyfikenhet – är 
olikheter en tillgång. Eva Hoff har 
forskat på vad som gör en arbets-
plats kreativ.

Det finns tydliga samband mellan en krea-
tiv arbetsmiljö och hur personalen mår på 
jobbet. Anställda som arbetar på en krea-
tiv arbetsplats upplever mindre stress och 
bättre hälsa har en tidigare lundastudie vi-
sat. Psykologiforskaren Eva Hoff är en av 
författarna till Kreativitet: Teori och praktik 
ur psykologiska perspektiv och har forskat 
på kreativitet under många år.

Likhet behöver inte hindra kreativitet, 

det kan gå snabbare att kommunicera om 
personer i en grupp förstår varandra för att 
de har samma utbildning eller bakgrund, 
något som går emot mantrat att kreativitet 
föds när olika perspektiv bryts mot varan-
dra. Men det är viktigt att våga uttrycka av-
vikande åsikter. Uppstår ”groupthink”, pro-
cessen när alla gillar varandra och alla tycker 
likadant, kommer den homogena gruppen 
inte vara nytänkande.

– Det är skillnad på att vara i konflikt och 
att debattera. Mångfald kan ge fantastiska 
kreativa resultat om vi är positivt inställda 
till varandra och varandras olika perspektiv, 
annars inte.

FÖR ATT EN GRUPP ska bli kreativ behövs ett 
lekfullt klimat. Det är viktigt att lyfta när nå-
gon gör något ovanligt och nytt, för att upp-

muntra till experimenterande, att få leka och 
prova på utan att riskera att bli nedgjord. 

– Som ledare handlar det om att tala po-
sitivt om det som är originellt och innovativt, 
just för att det är något nytt – även om man 
inte vet om det ger något resultat.

Prestigelöshet och ett demokratiskt för-
hållningssätt – att allas röster hörs – ökar 
också kreativiteten.

– Som ledare kan man ibland få gå in och 
fördela taltiden, för att alla röster ska höras 
ungefär lika mycket.

NÄR DET GÄLLER den fysiska platsen så har 
aktivitetsbaserade kontor, där man inte har 
en egen plats, varit en trend. Lokalhyran kan 
bli billigare eftersom man behöver färre plat-
ser – alla är inte där samtidigt. Man kanske 
också möter fler av sina kollegor, vilket skulle 
kunna leda till fler kreativa samarbeten. Men 
Eva Hoff menar att undersökningar visar att 
medarbetare vill ha en egen vrå. Själv har 
hon tavlor, vackra ljusstakar och foton på sin 
familj i sitt rum med utsikt över takåsarna.

– Människor vill inte känna sig utbytbara 
och den känslan ökar i ett kontorslandskap 
utan fasta platser. De allra flesta upplever en 
personifierad arbetsplats som mer kreativ.

Däremot är det idealt om rummen på 
en avdelning vetter ut mot något slags ge-
mensamt rum, till exempel ett fikarum, och 
om man under en vecka stöter på alla de 
människor man på något sätt arbetar till-
sammans med. 

– Det är klart att vissa arkitektritade 
byggnader i sig kan inspirera kreativitet, 
men viktigare är att få bestämma över ljud-
nivå, hur det ser ut på vår plats, att vi sitter 
rätt och har bra ljus.

EVA HOFF TYCKER också att det kan vara 
värt att byta arbetsmiljö för att hitta ett kre-
ativt fokus. Tillsammans med några kolleger 
har hon bokat ett rum där de sitter tillsam-
mans en dag i månaden för att skriva.

– Där sitter vi knäpptysta och arbetar en-
bart med vår forskning, inget annat. Det är 
ett sätt att höja kreativiteten – att hitta ett 
nytt sätt att få till ett fokus.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

Lekfullhet avgörande 
för kreativ arbetsmiljö

De allra flesta upplever en personifierad arbetsplats som mer kreativ, menar psykologiforska
ren Eva Hoff som själv har ett personligt inrett arbetsrum. 
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9 DECEMBER Visning: järnålderns smyck-
en och guldgubbar i Uppåkra. Kl 13.00 Vis-
ning för hela familjen. Kl 15.00 visning som 
mer riktar sig till vuxna. Historiska museet, 
Krafts torg 1, Lund.

10 DECEMBER För barn: gör smycken 
från järnåldern. Skapande verkstad för barn. 
Kl 13.00 Historiska museet, Krafts torg, Lund.

11 DECEMBER Jubileumskurs. Professor 
Kristian Pietras: ”Vad pratar tumörer om?”. 
Kl 19.00–20.00 Fernströmsalen, BMC, Sölve-
gatan 19, Lund.

12 DECEMBER Seminarium. ”Cognitive 
consequences of linguistic diversity”. Kl 
9.30–11.30 Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 
3, Lund. Info: anamaria.dutceac_segesten@
eu.lu.se

13 DECEMBER Seniorvisning: utställ-
ningen ”Tack för kaffet!” Om kaffets bota-
nik och kaffedrickandets kulturhistoria. Kl 11 
Botaniska trädgården, Lund.

13 DECEMBER Studenternas Luciakon-
sert. Årets vackraste ljushögtid firas i härligt, 
traditionell Luciakonsert med studentkörerna 
i Lund. Medverkande: Lunds akademiska kör, 

Gudrunkören och Malmö Studentkör. Dirigen-
ter Cecilia Martin-Löf, Jan Grzegorz och Ste-
fan Nyström. Entré: 140 kr, student/pensionär/
barn 100 kr. Tre konserter, 17.30, 19.00 och 
20.30 i aulan, Universitetshuset, Lund. Kon-
takt: sofia.rydberg@odeum.lu.se

14 DECEMBER Diskussion om om flyk-
tingkrisen och barns rättigheter överlag. 
Deltagare: Elin Gustafsson, kommunalråd; Il-
hami Alkan Olsson, forskare i mänskliga rät-
tigheter; Martin Söderberg, Migrationsverket; 
Anna Sonander, forskare i rättssociologi. Arr: 
Lupef, Child Rights Institute och Raoul Wallen-
berg Institute. 17:00-19:00 i Edens hörsal.

15 DECEMBER Julkonsert med Lunds 
universitets brassband. Kl 19.00 Maria 
Magdalena kyrka, Lund. Kontakt: sofia.ryd-
berg@odeum.lu.se

16 DECEMBER Atomresa i Vattenhal-
len. Kl 12.00–17.00, John Ericssons väg 1, 
Lund.

16 DECEMBER Lunds universitets jul-
konsert! Fira in julen i vackra universitetsaulan 
med Lunds akademiska kör och vänner. Entré 
120 kr. Biljetter finns att köpa på Biljettbyrån 

8 december

Gunilla Malm i klinisk medicin med inrikt-
ning reproduction: “Semen quality for pre-
dicting male fertility and the assosciation with 
light-regulated parameters”. Kl 9.00 Kvinnokli-
nikens aula, Skånes universitetssjukhus, Lund. 

Noémie Braekeveldt i biomedicin med 
inriktning molekylär medicin: ”Patient-
derived xenografts as preclinical models of 
neuro blastoma”. Kl 9.15 Medicon Village, hus 
302, Lund. 

Michael Jewett i biomedicin med in-
riktning experimentell neurovetenskap: 
”The complex genetics behind neurodege-
neration and susceptibility to Parkinson´s di-
sease”. Kl 13.15 Segerfalksalen, BMC A10, 
Sölve gatan 17, Lund. 

Michael Karlsson i klinisk medicin med 
inriktning mitokondriell patofysiologi: 
“Cerebral mitochondrial dysfunction and the 
development of targeted therapeutics”. Kl 
13.00 Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 
32, Lund.

Sofia Hydbom: Tillage practices and their 
impact on soil organic carbon and the micro-
bial community”. Kl 9.00 Blå hallen, Ekologi-
huset, Lund. 

Maria Johansson: “Åldrande hos perso-

046-131415, www.ticketmaster.se och i entrén 
en timme före konsertstart. Kl 17.00 aulan, 
Universitetshuset, Lund.

17 DECEMBER För barn: ät upp ett stil-
leben – leta frukt i 1600-talets målningar och 
gör sedan en fruktsallad av dina fynd. Kl 13.00 
Historiska museet, Krafts torg 1, Lund.

18 DECEMBER Jubileumskurs. ”En navi-
gerande insekts överlevnadskit: kompass, 
dansskor och en kylbox”. Hur navigerar 
dyngbaggar med hjälp av stjärnorna? Marie 
Dackes nuvarande forskningsprojekt fokuserar 
på nattliga och dygns navigationssystem hos 
insekter. Kl 19.00–20.00 Palaestra, Lund.

27–30 DECEMBER Jullov i Vattenhallen, 
John Ericssons väg 1, Lund. Info: www.vatten-
hallen.lth.se/planetariet/

23–28 JANUARI Hållbarhetsvecka i 
Lund 2018. Hållbarhetsveckan är ett återkom-
mande arrangemang i Lund där universitet, 
kommun, föreningar och andra intresserade 
anordnar en vecka full av aktiviteter på tema 
hållbar utveckling. Info: www.hallbarhet.lu.se/
hallbarhetsvecka-2018

ner med intellektuell funktionsnedsättning – 
ur ledares perspektiv”. Kl 13.00 Health Science 
Centre, Baravägen 3, Lund.

12 december 

Mao Li i kraftsverksteknik: ”Impacts of al-
ternative combustion diluents and hydrogen 
addition on a swirl-stabilized flame related to 
gas turbine application”. Kl 10.15 i hörsal M:B, 
M-huset, Lund.

15 december

Yang Xu i reglerteknik: ”LQG-based real-ti-
me scheduling and control codesign”. Kl 10.15 
i sal M:B, M-huset, Lund. 

David Buchebner I klinisk medicin med 
inriktning ortopedi-endokrinologi: “Vi-
tamin D in older women – fractures, fraility 
and mortaility”. Kl 9.00 Ortopedens föreläs-
ningssal, ing 21, Skånes Universitetssjukhus i 
Malmö. 

Alexander Keucken i teknisk vattenre-
surslära: ”Climate change adaption of water-
works for browning surface waters – nano – 
and ultrafiltration membrane applications for 
drinking water treatment”. Kl 10.15 i sal V:A, 
V-huset, John Ericssons väg 1, Lund. 

Claudia Zielke: ”On the aggregation of 
cereal β-glucan and its association with other 
biomolecules: A study using asymmetric flow 
field-flow framtionation (AF4). Kl 10.15 Kemi-
centrum, föreläsningshall C, Naturvetarvägen 
14, Lund.

16 december 

Aténé Mendelyné i filmvetenskap: ”Post-
deleazian investigations of U.S. Avant-Garde 
Film, 1943–81”. Kl 10.15 i sal B152, LUX, Hel-
gonavägen 3, Lund.

18 december 

Agneta Edman i historia: ”Between Uti-
opa and Homa. Swedish radical travel writing 
1947–1966”. Kl 13.15 i sal C126, LUX, Hel-
gonavägen 3, Lund.

Disputationer som ägt rum:

Ólöf Kristjana Bjarnadóttir i klinisk medi-
cin med inriktning onkologi: ”Statins, HM-
GCR och breast cancer”. 

Christina-Alexandra Schulz i folkhäl-
sovetenskap med inriktning genetisk epi-
demiologi: ”The role of circulating biomar-

på gång.

disputationer.
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kers, genetics, and diet in kidney function”. 
Xiaoli Cai i biomedicn med inriktning 

utvecklingsbiologi: ”The many facets of gra-
dient formation in drosophila”. 

Abdulla S. Kazim i klinisk medicin med 
inriktning diabetologi: ”Roles of voltage-ga-
ted Ca2+ channel subunits in pancreatic β cells”. 

Pia Klernäs i hälsovetenskap med in-
riktning sjukgymnastik: ”Lymphedema and 
health-related quality of life”. 

Katarina Willén i biomedicin med in-
riktning neurovetenskap: ”Involvement 
of endosomal and synaptic Aβ in models of 
alzheimer´s disease”. 

Tomas Bro i klinisk medicin med inrikt-
ning medicinens historia: ”Återställandets 
konst – Svenska frivilliga läkares erfarenheter 
av militärmedicin i utländska krig 1864–1964”. 

Fredrik Stenström i vattenförsörjnings- 
och avloppsteknik: ”Risk of nitrous oxide 
emissions and potential of bioaugmentation 
when treating digester supernatant via nitrifi-
cation-denitrification”. 

Liliya Shcherbina i klinisk medicin med 
inriktning experimentell endokrinolgi: 
”The role of cocaine- och amphetamin-regula-
ted transcript in endocrine cells”. 

Ulla Riis Madsen i hälsovetenskap med 
inriktning omvårdnad: ”Quality of life, fun-
ctional level and needs of care after vascular 
major lower limp amputation”. 

Karina Malm i klinisk medicin med 
inriktning reumatologi: “Lifestyle habits 
and quality of life in established rheumatoid 
arthritis”. 

Berglind Jónsdóttir klinisk medicin 
med inriktning barndiabetes: “Childhood 
thyroid and islet autoimmunity. Immunogene-
tics, risk factors and prediction”. 

Carl Söderlund i klinisk medicin med 
inriktning kardiologi: “The balance bet-
ween under- and over-immunosuppression 
after heart transplantation with emphasis on 
acute cellular rejection and chronic kidney di-
sease. Experiences from Skåne University Host-
pital in Lund 1988–2010”. 

Maria Wemrell i folkhälsovetenskap 
med inriktning medicinsk antropologi: 
”An intersectional approach in social epidemi-
ology: understanding health heterogeneity”. 

Andreas Nilsson i arkeologi: ”Bronze 
craft, socketed axes and the path of knowled-
ge. The dissemination and availability of bron-
ze craft during the Scandinavian bronze age”. 

Karin Lindsjö i kulturgeografi och eko-
nomisk geografi: “Everybody knows every 
child should be educated”: The strive towards 
universal primary education in Tanzania”.  

Karolina Arkell i kemiteknik: “Modeling 
and optimization of reversed-phase chromato-
graphy – effects of modulators and tempera-
ture”.  

Samuel Bengtsson i fysik: “Ultrafast op-
to-optical control of extreme ultraviolet light 
pulses”.  

João Gouveia Vieira i elektrotiknik: “Al-
gorithms and proffs of concept for massive 
MIMO systems”. 

Ahmad Mahmoud i elektroteknik: “Di-
gital phase locked loops for radio frequency 
synthesis”. 

Jones Ofori i biomedicine med inrikt-
ning experimentell diabetesforskning: 
Non-coding RNAs in beta cell insulin secretion 
– emerging players in type 2 diabetes patho-
genesis”. 

Jenny Gårdling I vårdvetenskap med 
inriktning omvårdnad: “When children un-
dergo radiotherapy. Exploring care, developing 
and testing preparation procedures”. 

Mimoza Demiri i biomedicin med in-
riktning immunologi: ”The role of dendritic 
cells during infection with gastrointestinal pa-
rasite trichuris muris”. 

Helena Tydén i klinisk medicin med in-
riktning reumatologi: “Studies on cardiovas-
cular disease in systemic lupus erythematosus”. 

Erik Nilsson i klinisk medicin med in-
riktning klinisk neurovetenskap: ”Associa-
tion of novel vascular risk markers with cogni-
tive function and dementia: special focus on 
arterial stiffness”. 

Markus Lundgren i klinisk medicin med 
inrikting barndiabetes: ”Preventing the pre-
dictable. Type 1 diabetes in children: risk fac-
tors and impact of participation in prospective 
follow-up”. 

Filippo Campi i fysik: “An intense attose-
cond light source – towards extreme ultravio-
let pump-probe experiments”. 

Katrine Tinning i pedagogik: “The am-
bivalent potentiality of vulnerability: Museum 
pedagogy in exhibitions on difficult matters 
and its ethical implications”. 

Farnaz Moradi i laboratoriemedcin 
med inriktning experimentell patologi: “ 
Regulation of WNT5A expression in malignant 
melanoma: Role in tumor progression”. 

Andy Forreryd: “GARD – genomic aller-
gen rapid detaction: from biomarker discovery 
towards a state-of-the-art testing platform 
chemical senitizers”. 

Yezi Huang: “Wireline communications 
in a wireless world”. Joao Vieira: “Algorithms 
and proofs of concept for massive MIMO sys-
tems”. 

Jonna Sandberg: “Whole grain cereal 
products and baseline gut microbiota compo-
sition in metabolic and appetite regulation in 
healthy humans – emphasizing rye and bar-
ley”. 

Passa på och tyck till 
om samhällsvetarnas 
nya paradhus!
Samhällsvetenskapliga fakulteten 
ska bygga nytt i norra delen av 
kvarter Paradis. Här ska det finnas 
moderna arbetsplatser, kreativa 
lärandemiljöer och studiesalar. Här 
planeras också för andra mötes
platser i form av café och kanske 
en scen. Just finns möjligheter att 
tycka till kring vad huset ska fyllas 
med. En utställning om nybygget 
kommer att ambulera på de sam
hällsvetenskapliga institutionerna 
med början i december. I samband 
med detta samlar fakultetens pla
neringsgrupp in idéer och tips på 
vad samhällsvetarnas nya paradhus 
ska fyllas med. Nybygget väntas 
dra i gång år 2020.

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

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

Konferenspris! 

fr. 598 sek 

/person
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MAG-TARM-PRIS. Docent 
Jan Marsal får 500.000 
kronor i anslag från Stiftel-
sen Konsul Thure Carlssons 
minne för att kartlägga mag-
tarmkanalens immunsystem 
vid tarmsjukdomarna Crohns 
sjukdom och ulcerös kolit. 
Lika mycket från samma stif-
telse får forskaren Ulrike 
Voss för att studera doftreceptorer, eller s.k. 
flyktiga substanser – i den omgivande miljön.

FORMASPENGAR. Maja Essebo, vid håll-
barhetscentrumet LUCSUS, har fått 2,8 miljo-
ner till ett forskningsprojekt som handlar om 
myter och amerikansk politik. Från samma råd 
vid samma center får Elina Andersson och 
Ellinor Isgren 2,9 miljoner kronor för att fort-
sätta sin forskning om skadedjursbekämpning 
och miljörättvisa i Uganda. 

KVANTMILJARDER. Knut och Alice Wallen-
bergs Stiftelse anslår totalt 1,6 miljarder kronor 
under tio år till två separata forskningsprojekt 
inom kvantteknologi och AI. LU ingår i båda 
satsningarna som koordineras av Chalmers 
respektive Linköpings universitet och där KTH 
också ingår. Bland lundaforskare som deltar i 
projektet kan nämnas Stefan Kröll, professor 
i atomfysik och Karl-Erik Årzén, professor i 
reglerteknik. 

CANCERMILJONER. Cancerfonden delar ut 
77 miljoner kronor till Lunds universitet. Av 
dessa går 31,65 miljoner till nya beviljade forsk-

hänt.

UB och SOL har 
återlämnat delar 
av tyskt bibliotek 
Hamburgs första 
kvinnliga professor 
Agathe Lasch, judin-
na från Berlin som 
mördades av Ges-
tapo 1942, hade ett 
drygt tiotal böcker 
från sitt bibliotek på 
UB och SOL. Härom 
veckan skickade bib-
liotekarie Per Sto-
baeus dem till en 
germanist i Tyskland 
som i sin tur ska 
återbörda dem till Agathe Laschs syster-
ättlingar i Frankrike.

Vad hade Agathe Lasch för kopp-
ling till Lund?
– Hon hade kontakt med Erik Rooth 
som var professor här och dog 1986. 
De forskade inom samma område. Efter 
andra världskrigets slut beslöt organi-
sationen Jewish Cultural Reconstruc-
tion Inc. att de böcker man hittat som 
var hennes skulle skickas hit till Tyska 
seminariet.

Och varför skickade du iväg dem 
nu?
– Det finns ett intresse för henne i Tysk-
land och jag har genom åren haft kon-
takt med germanisten Christine M. 
 Kaiser i Königslutter am Elm som har 
spårat hennes ättlingar.

Är det en förlust för er att inte ha 
böckerna längre?
– Två av dem har vi i andra volymer. 
Och allmänt tycker vi att de kommer till 
bättre nytta om de hamnar hos hen-
nes släktingar och kan studeras av dem 
som forskar om henne i Tyskland. Vi har 
dessutom ärvt Erik Rooths personarkiv 
med brev också från Agathe Lasch.

MARIA LINDH

ningsanslag. Bland dem som tilldelas större 
anslag hör professor Mef Nilbert och docent 
Daniel Bexell. 

FOLKRÄTTSANSLAG. Professor Ulf Linder-
falk har fått 6.5 miljoner kronor från VR till ett 
projekt som handlar om hur man definierar 
folkrättens speciella regimer. ”Diskretionsutöv-
ning som lackmus-test”. I projektet deltar även 
professor Eric de Brabandere från Leidens 
universitet och jur.dr Anna Nilsson från LU. 

NYA HEDERSDOKTORER. Naturvetenskap-
liga fakulteten har utsett två hedersdoktorer för 
2018. Det är Peter Cederström, en pensione-
rad gymnasielärare i Eslöv som parallellt med 
lärarjobbet har odlat en enorm passion för såväl 
insekter som fossil. Samt Anne Borg, fysikpro-
fessor och prorektor vid Norges teknisk-natur-
vetenskapliga universitet i Trondheim. Hon har 
regelbundet bedrivit forskning om material-  
och ytfysik vid MAX-laboratoriet där hon också 
haft styrelseuppdrag.  

PEDAGOGISKT PRIS. Elsa Trolle Önnefors, 
universitetslektor i rättshistoria på Juridiska in-
stitutionen får studenternas pedagogiska pris. 
Hon prisas för stort fokus på pedagogik och 
lyhördhet gentemot studenterna samt sitt sätt 
att använda olika undervisningsmetoder.

ARKITEKTURPRIS. Skissernas museums nya 
utbyggnad ritad av Elding Oscarson har tillde-
lats Kasper Salin-priset i arkitektur för ”vackra 
och välkomnande rum som kan lyfta verksam-
heten till nya nivåer”. 

Utgivningsplan LUM våren 2018

Söndagen den 28 januari 2018 avslutas 
universitetets 350-årsjubileum, exakt 350 
år efter universitetets invigning. Dagen blir 
ett avstamp mot framtiden och kommer 
att fyllas med aktiviteter, musik, högtidliga 
ceremonier och en middag. Alla intressera-
de är välkomna, men vissa aktiviteter krä-
ver anmälan och middagen har en kuvert-
avgift, se nedan. 

Program för Avstampet den 28 januari

10.00–12.00  Framtidsyra i Universitets-
huset – öppet hus

10.00–12.30  Guidade visningar i Kungs-
huset (fri entré men biljett 
krävs, kan hämtas samma 
dag i Universitetshuset)

Jubileet avslutas med avstamp mot framtiden
12.00–14.00  Specialvisning av Universi-

tetsmuseet på Kulturen (fri 
entré via Gröna Grinden på 
Kulturen)

14.30–15.30  Konsert, Lunds domkyrka 
(fri entré men kräver anmä-
lan)

16.00–17.00  Avstampsceremoni, Univer-
sitetshusets aula (fri entré, 
men kräver anmälan)

18.00  Middag på Akademiska 
 Föreningen (kuvertavgift på 
400 kronor, kräver anmälan, 
begränsat antal platser). 

För anmälan och mer information om 
 Avstampet se www.lu.se/350

Ulrike Voss.

 Manusstopp Utkommer

LUM 1 5 februari 23 februari

LUM 2 28 mars 20 april

LUM 3 16 maj 5 juni
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Hallå Lena Lindell...
... personalkonsult på sektionen Personal. I #metoos 
kölvatten har tusentals kvinnor vågat berätta om 
sexuella övergrepp och trakasserier som de har utsatts 
för på sina arbetplatser. I akademikernas fall har det 
kanaliserats genom Akademiupproret som startade på 
Facebook.

Hur stort är problemet 
med sexuella trakasserier vid LU?
– Vi har bara enstaka anmälningar regist-
rerade i diariet, så vi kan inte ge ett kvanti-
tativt rättvisande svar på frågan hur stort 
problemet är utifrån det. Vi behöver å an-
dra sidan inte veta exakta omfattningen 
på universitetet för att arbeta förebyg-
gande mot sexuella trakasserier, enligt 
min mening.

Vad gör universitetet för att mot-
verka sexuella trakasserier?
– Vi har rutiner och regler på plats.  Chefer 
har skyldighet att se till att en anmälan 
om trakasserier utreds, åtgärdas och följs 
upp skyndsamt. För detta finns ett tydligt 
stöd till chefer på HR-webben som heter 
”Hantering och utredning av trakasserier 
och sexuella trakasserier”. Det finns in-
formation på medarbetarwebben och på 
Studera-sidorna på lu.se om hur man kan 
göra när man känner sig utsatt. Sedan i 
våras går sektionen Personal ut i verksam-

heten och utbildar chefer och HR-perso-
nal dels om hur man ska hantera sexuella 
trakasserier, trakasserier och kränkande 
särbehandling som inträffat. 

Vad behöver vi bli bättre på?
– Just nu måste våra rutiner bli mer kän-
da för både anställda och studenter. En 
arbetsgrupp från sektionerna Personal, 
Student och utbildning samt Kommuni-
kation har börjat arbeta med att göra in-
formationsmaterialet lättillgängligt och 
känt i organisationen. Gruppen ska ock-
så se över om stödet till anmälare kan och 
behöver förbättras, till exempel om det 
finns andra, enklare sätt än i dag att an-
mäla. 

Vem ska man anmäla till om man 
blir sexuellt trakasserad?
– Som anställd bör du anmäla till din chef, 
som ofta är en prefekt. Är det din chef 

som utsätter dig, vänd dig din chefs chef, 
enligt delegationsordningen. Du kan 
även anmäla via ett ombud, till exempel 
skyddsombudet eller din fackliga organi-
sation, om du behöver det. Studenter kan 
anmäla till någon av oss anställda, vi är då 
skyldiga att ta ärendet vidare till den chef 
som ansvarar för den kurs eller utbildning 
som studenten går på. 

– En anmälan som inte är anonym le-
der till en utredning om vad som har hänt, 
med syftet att det som inträffat ska upp-
höra och inte hända igen. Är det som har 
hänt så grovt att det kan gå under brotts-
balken så är förstås en polisanmälan ock-
så aktuell. Det är viktigt att komma ihåg 
att vi inte är en del av domstolsväsendet – 
vi varken utreder brott eller utdelar straff, 
men ska värna om en god arbetsmiljö för 
anställda och studenter.

TEXT & FOTO: 
JENNY LOFTRUP


