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Tips från forskningsfinansiärer
Mediedrev allt vanligare

Big data
– en digital revolution
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Skånsk långsamhet
improviserades fram
på Kunskapskabarén

Det var många glada skatt under kvällen då
Fredrik Nilsson, professor i etnologi, tillsammans med skådespelaren Magnus Nylander
och fyra improvisatörer avhandlade ämnet
”skånsk långsamhet”. Förutsättningen var
att ständiga tempoökningar är samtidens
kravfyllda melodi, och vad händer om vi til�låter oss att sakta ned, att stå still rent av?
Fredrik Nilsson var andre man ut i programserien (se faktaruta) och Lynn Åkesson
avslutar höstens kabaréer den 4 december.
Skådespelarna iscensätter och gestaltar
det som forskaren beskriver. Även publiken
får hjälpa till att föreslå miljöer och scener
till improvisatörerna. Vare sig forskaren eller skådespelarna vet hur det kommer att
bli. Men det blir en växelverkan mellan forskaren, improvisatörerna och publiken som
stundtals ger ett mycket rappt och högt
tempo. Helt i motsats till kvällens ämne.
Fredrik Nilsson beskrev den historiska upprinnelsen till synen på den skånska
långsamheten. När Carl von Linné reste i det

Överst vänster: Alla är delaktiga, även publiken.
Mitten vänster: Fredrik Nilsson berättar om
Linnés möte med den skånske bonden som han
ansåg ”voro ovan att tänka annorlunda”. Nederst
vänster: De fyra improvisatörerna från vänster
Jens Olsson, Viktoria Flodström, Oskar Stenström
och Eva Westerling. Stora bilden: Eva Westerlings
dryge skånske bonde från Sjöbo drog ekande
skrattsalvor från publiken. Överst mitten:
Magnus Nylander framför improvisatörerna.
LUM nr 8 | 2014
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Huruvida den skånska långsam
heten är en livsfara eller möjlighet,
förblev oklart då Kunskapskabarén
bjöd in till en föreställning på det
temat. Helt klart var dock att idén
med att leverera forskning i form av
improvisationsteater gick hem hos
publiken.

t

landskap vars skönhet han blev så betagen i ”där slotten voro präktigare än
på andra håll”, beskrev han även den
skånske bonden som lite för bunden vid
traditioner och ovan vid att tänka annorlunda. Så föddes den skånske dryge
bonden och improvisatören Eva Westerlings dryge bonde i Sjöbo drog ekande
skrattsalvor. Skånetrafiken kom så klart
inte undan när det handlade om skånsk
långsamhet, och improvisatören Oskar
Stenströms trafikplanerare fick förtjusta
applåder.
Fredrik Nilsson ser kabaréformen

som en typ av pedagogisk fortbildning
för forskare och lärare.
– Detta ställer helt nya krav på oss.
Vid en föreläsning har man givna ramar
att hålla sig till. Här måste man tänka annorlunda och allt kan hända. Man måste
förhålla sig till både skådespelarna och
publiken, säger han.
Improvisationsledaren Magnus Nylander som har en lång erfarenhet av
improvisationsteater i många olika sammanhang, beskriver Kunskapskabarén
som en annorlunda vetenskapsteater
som tar de mjukare värdena på allvar.
– Vi vill förmedla känslor, få folk att
känna igen sig och dessutom ha roligt,
säger han.
Den traditionella vetenskapsteatern

rör sig gärna inom medicin, teknik och
naturvetenskap och ofta är det pjäser
om vetenskapsmännen. Fredrik Nilsson
menar att den här formen mer behandlar humaniora och samhällsvetenskap
där man tar upp existentiella frågor.
Magnus Nylander säger att improvisationsteater fungerar på allt om det sätts
i ett humanistiskt perspektiv.
– Det viktigaste är att forskaren är
konkret, gärna kärnfull med bra exempel och helst med glimten i ögat, säger
Magnus Nylander.
Kunskapskabarén vill gärna fortsatta
höstens programserie i vår med ytterligare tre kabaréer.
Text: Maria Lindh
Foto: Gunnar Menander

Överst: Fredrik Nilsson pratar om den skånska långsamheten medan improvisatörerna
funderar på hur de ska gestalta den. Nederst: Magnus Nylander till vänster med
improvisatörerna Viktoria Flodström och Oskar Stenström främst och Eva Westerling
(skymd) och Jens Olsson i mitten.

Kunskapskabarén
Fredrik Nilsson är också föreståndare för Centrum för Öresundsstudier som
är en del i kabarésamarbetet tillsammans med skådespelare Magnus Nylander och ABF. Med hjälp av ett stipendium från Sten K Johnsons stiftelse har
man dragit igång programserien som i en lekfull form presenterar forskning som har anknytning till Lund och Öresundsregionen.
Den 4 december är det Lynn Åkesson, dekanus för humaniora och
teologi, som föreläser över ämnet ”Lund – Forskarbyn.” Länge användes
epitetet den akademiska bondbyn om Lund. Byn, en inskränkt plats eller en
plats för unkna traditioner. I motsats till detta framstår dagens forskarby
som något positivt.
Läs mer om Kunskapskabarén http://kunskapskabaren.se
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Vad är problemet, varför ska man bry sig, vilka möjliga lösningar finns, vilka
är fördelarna med att lösa problemet? Det är frågor som varje forskare bör kunna
redogöra för på 30 sekunder, och det fick en grupp forskare öva på när de gick en
kurs i forskningskommunikation härförleden.

14 Möjligheter och utmaningar med big data
Med dagens växande datorkraft kan enorma mängder data samlas in och
processas – en guldgruva för forskare. Men detta innebär även utmaningar av olika
slag. I detta och nästa LUM tittar vi på hur Lunds universitet använder big data i
forskningen och vilka krav detta ställer.

28 Nödvändigt med medieskandaler
Medieskandalerna kommer allt tätare. Medieforskaren Mia-Marie Hammar
lin har studerat frågan och djupintervjuat ett dussintal personer som varit utsatta
för mediedrev. Hon menar att medieskandaler är nödvändiga, eftersom de fungerar som en generator för det som vi måste prata om.
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Nya budgetpropositionen

Färre stipendier, hotade institut
och kvalitetspengar till utbildningen
Budget. – Vi hade nästan återhäm

tat oss efter avgiftsreformen, men
nu tappar vi 25 procent av våra
studenter från tredje världen igen,
säger Richard Stenelo, områdeschef
för rekrytering vid Externa relatio
ner.
Tappet blir följden av att den
nya regeringen inte fullföljer den
tidigare utlovade höjningen på 50
miljoner kronor till stipendier för
studenter utanför EU.
Statssekreterare
Anders Lönn vid
Utbildningsdepartementet
upprätthöll
traditionen att
presentera budget
propositionen
vid en frukost i
Universitetshuset.

Detta framkom i samband med presentationen av budgetpropositionen, som riksdagen ännu inte fattat beslut om. Den nye
statssekreteraren Anders Lönn var bara 14
dagar gammal på sitt nya jobb då han traditionsenligt presenterade propositionen vid
en frukost i Universitetshuset.
Studieavgifter och stipendier för ut-

omeuropeiska studenter behandlas över
huvudtaget inte i propositionen, men Anders Lönn utlovade en snar utredning och
sa att man följer utvecklingen i Tyskland som
avskaffat avgifterna. Läget just nu, med de
uteblivna 50 miljonerna, innebär dock att
det totalt blir 600 färre stipendier nästa höst
vilket för Lunds del innebär ett tapp på 135
stipendier.
– Det kommer främst att drabba studenter från Afrika, säger Richard Stenelo, och
det innebär att vi inte får samma globala
klassrum vilket går ut över de andra studenterna och försämrar kvaliteten. Detta
skadar också Sveriges rykte som seriös rekryterare.
En nyhet i propositionen som rört upp
negativa känslor i universitetsvärlden är att
6

regeringen vill spara 22 miljoner kronor i
stöd till de svenska Medelhavsinstituten i
Rom, Athen och Istanbul under 2016 och
helt upphöra med statlig finansiering från
2017. Protesterna med namninsamlingar
och en särskild facebookgrupp har varit så
starka att den nya utbildningsministern Helene Hellmark Knutsson tagit förslaget under omprövning och lovar en grundligare
utredning under 2015.
I övrigt erbjöd statssekreterare Anders

Lönn 5.000 nya platser inom grundutbildningen. Hur dessa ska fördelas är ännu
oklart. Rektor Per Eriksson har tidigare begärt 2.000 nya platser enbart till Lunds universitet.

Regeringen satsar också 125 miljoner
2015 och lika mycket 2016 på kvalitetsförstärkningar inom samhällsvetenskap, främst
på lärarutbildningen, samt på humaniora/
teologi där det handlar om fler undervisningstimmar.
Vad det gäller forskningen gav An-

ders Lönn en eloge till den tidigare regeringen som han menade hade satsat rejält.
Den satsningen vill den nya regeringen fullfölja. På sikt vill man höja basanslagen och
arbeta mer långsiktigt – gärna med ett tioårsperspektiv i kommande forskningspropositioner.
Text & foto: Maria Lindh

												

LUM nr 8 | 2014

Styrelsen godkände
minus på rektorskontot
ekonomi. Hur stor pott pengar ska

rektor själv kunna förfoga över?
Frågan har blivit högst aktuell
under hösten då det stått klart att
rektor överskridit sin budget för
strategiska forskningsmedel med
40 miljoner kronor för 2014 och
även intecknat stora delar av 2015
års pengapåse.
Styrelsen godkände vid novembers möte ett
minus på rektorskontot för i år med maximalt 40 miljoner kronor och nästa år med
30 miljoner kronor. Men styrelsen begärde
också att rektor till nästa styrelsemöte ska
se över kostnaderna och återkomma med
en mer detaljerad redogörelse med prioriteringar. Kanske går det att knapra in några
miljoner för 2014, menade styrelsen.
Tillfällige styrelseordförande Lars Ljung-

älv sade att styrningen vid universitetet kan
bli bättre och att just styrningen av utgifterna var något som diskuterats under mötet.
– Gör man en budget så ska man hålla
sig till den och man ska alltid fatta medvetna ekonomiska beslut. Men man ska också ha i åtanke att Lunds universitet är en
stor verksamhet och det går inte att hålla en
budget exakt. Man får sätta dessa pengar i
relation till hela omsättningen på åtta miljarder kronor.
Lunds universitet växer så det knakar

och i takt med att det kommer in mer forskningsanslag behöver också alltmer verksamhet samfinansieras och pressen på universitets gemensamma åtaganden har ökat,
menar rektor i sin begäran till styrelsen om
ökade strategiska medel.
Anna Johansson

Mer pengar till kvinnliga professorer
och Pufendorfinstitutet nästa år
ekonomi. Universitetsstyrelsen tog

också beslut om resursfördelningen
för 2015. Nästa år anslår regeringen
sammanlagt drygt 1, 8 miljarder
kronor till utbildning på grund- och
avancerad nivå vid Lunds univer
sitet. Varje fakultet får finansiera
gemensamma åtaganden genom
att 2,8 procent dras av deras utbild
ningsanslag. Forskning och forskar
utbildning får ett anslag på totalt
cirka 2 miljarder kronor.
Nytt för nästa år är att Campus Helsingborg
med ämneslärarutbildningen delvis kommer
att finansieras av myndighetskapital (universitetets sparade pengar). För att finansiera
utbildningen används de nya studieplatser
som regeringen utlovat i budgetpropositioLUM nr 8 | 2014

nen tidigare i höstas. Lokalfonden får ytterligare 10 miljoner kronor. Jämställdhetsarbetet som ska stimulera kvinnliga professorer
får 4 miljoner kronor och Pufendorfinstitutet får en ökning med 2 miljoner kronor nästa år.
Rektor har dragit över sin budget för

strategiska forskningsmedel och därför behöver denna post underbalanseras med upp
till 30 miljoner kronor nästa år (se artikel
ovan).
Resursfördelningen baseras på de statliga medel som årligen anslås i regleringsbrevet och i regeringens budgetproposition.
För Lunds universitet uppgår dessa medel till
3,9 miljarder kronor. Totalt omsätter universitetet närmare 8 miljarder kronor.
Anna Johansson

LU med i stödnätverk
för hotade akademiker
nätverk. Universitetet har precis

blivit medlem i Scholars at Risk
(SaR), ett nätverk som hjälper
utsatta och hotade akademiker
runt om i världen.
Den 5 december presenteras detta
för intresserade medarbetare och
studenter, och då kommer bland annat
en forskare som befinner sig vid ett lärosäte inom SaR-nätverket att berätta
om sina erfarenheter att vara utsatt
på grund av sin forskning och vad det
innebär att få en fristad vid ett lärosäte
i ett annat land.
Scholars at Risk är ett internationellt nätverk av medlemslärosäten som
arbetar för att stödja och försvara principerna för akademisk frihet och för att
försvara de mänskliga rättigheterna
för forskare runt om i världen. SaR arbetar både praktiskt och policymässigt,
och som medlem kan man engagera
sig på olika nivåer. Medlemmar är mer
än 330 institutioner för högre utbildning i drygt 30 länder, och en knapp
tredjedel av dessa är värdar för hotade
akademiker. För LU:s del stämmer de
värden SaR arbetar med väl överens
med universitetets kärnvärden.

Vem blir ny prorektor?
prorektorsval. I skrivande stund
finns fem kandidater till prorektorsposten. Dessa är nuvarande prorektor
Eva Wiberg, professor i italienska, Eva
Ekblad, professor i neurogastroenterologi, Leif Bülow, professor i tillämpad
biokemi, LTH, Bo-Anders Jönsson,
professor i medicinsk strålningsfysik
och Per Johnsson, universitetslektor
och leg. psykolog. Efter intervjuer och
omröstning i universitetskollegiet i
november utses prorektor av universitetsstyrelsen den 12 december.
Förslag till ny ordförande i universitetsstyrelsen lämnas senast den 1
december (av landshövdingen, professor Göran Bexell och studentrepresentanter) och förhoppningsvis finns en ny
ordförande på plats den 1 januari 2015.
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som ingår i den skara som samlats runt
städvagnen.
Alla partiklar som blir en del av inomhusluften andas också vi människor in. Att
få ner partiklar i luftvägarna behöver inte
alltid vara farligt, men eftersom städare är
en yrkesgrupp som i större utsträckning än
andra har astma och luftvägsproblem så kan
det finnas en koppling mellan partiklarna
och deras hälsa.
− Städare kommer ofta i kontakt med
farliga ämnen i sitt arbete. Att välja rätt arbetsmetoder och produkter är därför viktigt
för att de ska slippa utsättas för något skadligt, säger Patrik Nilsson.
Ett mål för den kommande forskning-

Patrik Nilsson, doktorand i aerosolteknologi på LTH, diskuterar städares arbetsmiljö på Gilla
jobbet-mässan.

Samtal runt städvagn
ger inspiration
till forskningsprojekt
arbetsmiljö. En rosa städvagn är

ingen vanlig syn. Men även om fär
gen är det första man lägger märke
till, är det inte det rosa skimret som
får folk att stanna och samtala.
Städvagnen är en rullande utställning på
Gilla jobbet i Stockholm, en mötesplats för
arbetsmiljö, och Patrik Nilsson är den som
kör runt med vagnen. Han doktorerar inom
aerosolteknologi på LTH och vill skapa ett
samtal om städares arbetsmiljö för att planera kommande forskningsprojekt. Och det
är många som vill diskutera med honom.
8

− Det här är ett tillfälle för oss forskare
att komma i kontakt med den yrkesgrupp vi
vill studera. Att få veta hur de själva ser på
problemen i sin arbetsmiljö är det vi vill utgå
från i vår forskning, säger Patrik Nilsson.
På städvagnen sitter mätutrustning som

visar hur mycket partiklar som sprids i luften
när vi använder en rengöringsspray. Patrik
Nilsson sprayar och omedelbart stiger mätvärdet snabbt. De som står samlade runt
vagnen uttrycker förvåning över de höga
halterna.
−Oj vad högt, säger ett skyddsombud

en är att hitta gränsvärden för att förhindra arbetsmiljörisker. Värden som talar om
hur mycket partiklar en rengöringsspray får
sprida ut i luften utan att det innebär en
hälsofara.
− Med vår forskning kan vi ta reda på
hur mycket av partiklarna som fastnar i luft
vägarna och hur de påverkar hälsan. Med sådana kunskaper har vi goda möjligheter att
komma med rekommendationer om lämpliga partikelhalter och därmed förbättra arbetsmiljön för städare, säger Patrik Nilsson.
Ergonomi

och

aerosolteknologi

medverkar på Gilla jobbet för andra gången.
Med utställningar och seminarier om bland
annat framtidens vård, nanopartiklar och
smittspridning, skapas kontaktytor mellan
forskningsvärlden och besökande myndigheter, beslutsfattare och olika yrkesgrupper.
Mats Bohgard, professor och forskningsansvarig på Ergonomi och aerosolteknologi
menar att det är viktigt att få in synpunkter på forskningen från den breda målgrupp
som Gilla jobbet har.
– Det går att ställa frågor direkt till oss
och vi kan berätta om våra resultat för deltagarna, säger han.
Gilla jobbet äger rum vartannat år och
vill inspirera till arbetsmiljöarbete och skapa
engagemang i
Text: Jessik a Sellergren
Foto: Jonas Jakobsson
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Forskningsfinansiärer tipsar
forskningsfinansiering. – Den
riktigt bra forskningen är ofta tvär
vetenskaplig, sa Kerstin Sahlin från
Vetenskapsrådet, VR, vid ett lunda
seminarium om hur landskapet för
forskningsfinansiering ser ut. Hon
ville därmed avfärda myten om att
VR är dåligt på att gynna tvärveten
skapliga projekt. Tvärtom har man
nyligen tillsatt en beredning för
enbart sådana ansökningar, berät
tade hon.

Kerstin Sahlin som är huvudsekreterare för
humaniora och samhällsvetenskap på VR
hade sällskap av Göran Blomqvist, vd för
Riksbankens jubileumsfond, RJ, och Lennart Nilsson, vd för Crafoordska stiftelsen.
Arrangörer för seminariet var luPOD (Lunds
universitets postdoktorala program) och intresset bland de yngre forskarna för de tre
anslagsgivarna var mycket stort. Frågorna
om hur de ser på och bedömer ansökningar var många. Vem får och vem blir utan?
Om man kan tala om trender inom den
externa anslagsfinansieringen så är vindarna på väg att vända från excellenta enskilda
forskare till breda tvärvetenskapliga projekt.
Den så kallade Matteuseffekten – att de rika
får ännu mer – är anslagsgivarna medvetna
om och Lennart Nilsson var tydlig med att
hans stiftelse inte ville fylla på hos dem som
redan har. Göran Blomqvist funderade på
hur man når de näst bästa forskarna och
Kerstin Sahlin menade att man inom VR är
lite mer försiktig nu när det gäller de rikare
solisterna.
– Men vi är hårt politiskt styrda och måste ta hänsyn till de direktiv vi får. Samtidigt
fungerar vi också som rådgivare åt regeringen, sa hon.
Alla tre sa sig måna om unga forskare –

och ung är man fram till och med åtta år efter disputation (man får räkna bort föräldraledighet). Doktorander dock – göre sig icke
besvär hos RJ. De har större chans hos VR,
LUM nr 8 | 2014

En trio som
representerar
en ansenlig
mängd
forsknings
miljoner! Från
vänster Göran
Blomqvist,
Kerstin Sahlin
och Lennart
Nilsson.

och på Crafoordska ger man inte pengar till
anslagssökandes egna löner.
– Vi vill inte vara arbetsgivare utan de
som får anslag av oss måste vara anställda
på ett lärosäte, sa Lennart Nilsson.
Hans stiftelse sorterar också bort alla ansökningar som inte uppfyller ansökningsvillkoren – och de är många.
– Läs igenom villkoren ordentligt innan
ni ansöker, uppmanade han lundaforskarna.
En företeelse som irriterar Göran Blom-

qvist är att det finns prefekter som uppmanar sina forskare att skicka in så många
ansökningar som möjligt, att mängden belönas i de interna fördelningssystemen.
– Det är som om new public management har slagit sina klor i akademien och det
vill vi absolut inte uppmuntra. Satsa istället
på den bästa idén!
RJ firar 50-årsjubileum och gör i samband
med det en extra utdelning på 100 miljoner.
Kvalitet och originalitet är ännu viktigare än
tidigare och man är noga med att följa upp
och utvärdera ”sina” projekt. Nästan 30 procent får problem på vägen och dessa handlar
oftast inte om den vetenskapliga delen utan
om hur projektet integreras med resten av
institutionen. RJ har börjat ge anslag till sabbatsterminer och kräver i samband med det
ett intyg från prefekten att forskaren i fråga

verkligen befrias från andra uppgifter – undantaget doktorandhandledning.
Beviljandegraden hos särskilt VR och RJ

är låg, mellan sju och åtta procent, och den
har blivit allt lägre. Kerstin Sahlin förklarade
det med att söktrycket ökat och att konkurrensen är hård.
– Mycket medel är också uppbundet i infrastrukturer som stora anläggningar, register och databaser och forskning kring dessa.
Göran Blomqvist menade att i denna hårda konkurrens så är det extra viktigt med
ett ordentligt fotarbete inför ansökningen.
– Kolla både i Sverige och internationellt vad som redan gjorts inom det aktuella forskningsområdet, prata med kollegor
– inte minst med äldre forskarkollegor.
Såväl han som Kerstin Sahlin påpekade
också att många ansökningar har en entusiastisk presentation av själva projektet och
idén bakom, men att genomförandeprocessen ofta är otydlig och oklar.
– Det är viktigt att se problemen och ha
en plan för hur de kan lösas, sa Göran Blomqvist.
Kerstin Sahlin uppmanade också till att
inte skriva för snävt. I VRs bedömargrupper
ingår folk från alla discipliner och alla ska
förstå vad projektet handlar om.
Text & foto: Maria Lindh
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aktuellt.

Förklara din forskning
på en halv minut!
Vetenskapsjournalister drillade forskare i forskningskommunikation
forskningskommunikation. Träna

dig på att kunna förklara din forsk
ning på 30 sekunder. Ha ett tydligt
budskap. Jobba igenom alla fyra
delarna av budskapslådan.
Det var några av tipsen till en
grupp forskare som nyligen fick öva
forskningskommunikation. Bland
annat handlade det om konsten att
bli intervjuad av journalister.
Tänk dig att du sitter på ett flygplan eller
tåg. På sätet bredvid upptäcker du en journalist från tidskriften Nature, eller en känd
politiker, någon som du gärna skulle vilja
väcka intresse hos vad gäller dina forsk-

ningsresultat. Hur fångar du på bästa sätt
deras uppmärksamhet och får dem att vilja
lyssna så att ditt budskap kan nå fram?
Just detta scenario är ett av flera som

spelas upp av deltagarna på en kurs i forskningskommunikation, arrangerad i Bohuslän av Vega Fellows och COMPASS (se artikel bredvid).
Lars Petterson från Biologiska institutionen tar plats på en stol längst fram i hör
salen, vänd mot publiken. Hans uppdrag är
att få den extremt upptagna journalisten på
stolen bredvid att vilja lägga tid på att lyssna
på hans nyhetstips om den egna forskningen. Journalistrollen spelas av Olive Heffer-

nan, till vardags brittisk vetenskapsjournalist. Hon agerar ointresserad för att ge extra
motstånd. Lars Pettersson måste plocka
fram finslipade fångstkrokar och argument
ur den budskapslåda som varje kursdeltagare jobbat med tidigare under dagen.
En annan lundaforskare, Anneli Poska,
ställs inför ett annat scenario framför publiken; en telefonintervju rygg mot rygg med
en journalist som vill fråga om hur skogens
utbredning påverkar klimatet. Radiointervju, cocktailparty, intervju med allmän
reporter på lokaltidning är ytterligare några av alla scenarier som kursdeltagarna får
öva på.
De 20 deltagarna kommer från flera oli-

Lars Pettersson
tränar på att
väcka intresse
för sin forskning.
Efteråt får han
feedback från
journalister och
kursdeltagare.
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ka svenska lärosäten, tre av dem är från
Lund. Under kursen får de lära sig att använda en metod som tagits fram av COMPASS, den så kallade budskapslådan, eller the Message Box som den egentligen
heter. Metoden hjälper forskaren att på
ett strukturerat sätt sålla ut de viktigaste
aspekterna som behöver kommuniceras
kring ens forskningsresultat. Budskaps
lådan har fyra delar som man jobbar sig
igenom: vad är problemet, varför ska man
bry sig, vilka möjliga lösningar finns, vilka är fördelarna med att lösa problemet.
Tillsammans med fyra vetenskaps-

journalister tränar kursdeltagarna på att
tydliggöra sitt budskap, vässa sina argument, hitta ett lätt språk utan fackord.
Bland alla olika övningar ingår också utmaningen att väcka intresse för och förklara sin forskning på 30 sekunder.
COMPASS har tränat flera tusen forskare i konsten att bli intervjuad av journalister. Utifrån de samlade erfarenheterna
är det lätt för Liz Neeley, kursledare från
COMPASS, att sätta fingret på det absolut vanligaste misstaget som forskare gör
när de är i kontakt med media.
– Avsaknaden av ett tydligt budskap.
Man har inte ordentligt tänkt igenom vad
det verkligen är som man vill få sagt, säger Liz Neeley.
Hon påpekar att metoden med bud-

skapslådan fungerar inom ett brett spektrum av forskningskommunikation; den
är lika gångbar vid journalistintervjuer
som vid ansökningar till finansiärer. Kursdeltagaren Lars Pettersson håller med.
– The Message Box är ett jättebra sätt
att fokusera idéer och upplägg för artiklar, ansökningar, presentationer, säger
han och konstaterar dessutom att Twitter är ett fantastiskt verktyg för forskare.
– Det är bara en tidsfråga innan det slår
igenom på allvar, säger han.
text & foto: Lena Björk Blixt
Fotnot. The Message Box och andra

kommunikationstips från COMPASS finns
att läsa i boken Escape from the Ivory
Tower, av Nancy Baron.
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Redan i introduktionskursen för doktorander hemma på institutionen lär Daniel
Conley sina adepter hur de kan berätta om forskning för en släkting, för frisören, etc.
– Vi måste börja tidigt med den här typen av utbildning, säger han.

– Prata i bilder och hitta
personliga berättelser
forskningskommunikation.

Professor Daniel Conley brinner
för att inspirera andra forskare
om hur man med tydlig kom
munikation lättare kan sprida sin
kunskap och bidra i samhället.
Daniel Conley är biogeokemist och professor vid Geologiska institutionen. Han
forskar om syrebristen i Östersjön. Conley ser ett stort värde i att forskare tränar
på konsten att berätta på ett sätt som
väcker intresse och engagemang.
– Det gäller att lära sig prata i bilder,
att hitta personliga berättelser som engagerar, säger han.
Själv fick han i somras chansen att
prata om sina forskningsresultat vid en
inbjudan till amerikanska utrikesdepartementet. I en sex minuter lång föreläsning skulle han både koka ner sina
många års Östersjöforskning och samtidigt väcka ett engagemang bland alla
politiker, FN-tjänstemän och andra internationella aktörer som deltog. Lös-

ningen blev story telling, alltså att bygga föreläsningen på berättarkonstens
dramaturgi, med en enskild fiskare från
Simrishamn i centrum, en människa som
förlorade jobbet för att det inte längre fanns tillräckligt med fisk i havet på
grund av syrebrist och övergödning.
För några år sedan startade Daniel
Conley och kollegan Johanna Stadmark
ett nätverk som heter Vega Fellows,
för forskare vid svenska lärosäten. Syftet med nätverket är att öka forskarnas
kunskap inom såväl forskningskommunikation som ledarskap. Inspirationen
till detta kom ursprungligen från Conleys kontakter med amerikanska COMPASS, som de senaste 15 åren arbetat
med att hjälpa forskare att bli bättre på
att kommunicera utanför de vetenskapliga leden. Höstens kurs i Bohuslän var
den tredje som Vega Fellows och COMPASS tillsammans anordnade för att träna forskare på svensk mark.
text & foto: Lena Björk Blixt
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Allt mer forskning bygger på stora datamängder – big data. Det gäller inte bara
teknik, medicin och naturvetenskap utan i allt högre grad också humanvetenskaperna.
Datamängderna innebär fantastiska möjligheter, men också stora utmaningar.
Hur hanterar Lunds universitet dem? Får forskarna det stöd de behöver? Rustar vi
studenterna för att möta den digitala revolutionen?
LUM gör i detta och nästa nummer nedslag inom forskning och utbildning som
arbetar med big data. Vi lyfter fram exempel och vi diskuterar beredskapen och problem som den nya e-vetenskapen ställer universitetet inför. DEL I

ill: bruce rolff/shutterstock

Big data
kräver goda navigatörer
12
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Big data i forskningen
både verklighet och retorik
Astronomiska mängder ny informa
tion om världen, om våra arvsan
slag och vanor skapas hela tiden
digitalt. De erbjuder en guldgruva
för forskningen – förutsatt att man
kommer åt datamängderna, kan
lagra och analysera dem.
– Vi har gott om spetskompe
tens på området, fler och fler delar
av Lunds universitet närmar sig
tröskeln för när big data blir en
självklarhet i forskning och under
visning, säger Sven Strömqvist,
vicerektor med ansvar för forskning
och forskningsinfrastruktur.
Allt mer ny information samlas, men också
gammal information digitaliseras och lagras. I de stora datamängderna kan forskarna med hjälp av raffinerade analysmetoder
upptäcka mönster och samband vi tidigare
inte haft chans att urskilja. Förväntningarna
på vad detta ska föra med sig är stora inom
allt från medicin och biologi till klimatforskning, men digitaliseringen går i en rasande
fart också inom andra fält.
– Fysikerna är etablerade inom fältet och
MAX IV kommer att producera enorma mängder data. Medicin har
flera exempel med registerforskning, biobanker och imaging,
dvs. att man skapar bilder utifrån data. Men även samhällsvetenskap har registerforskning
som ligger långt framme och humaniora kommer att vara där mycket snart med till exempel mätdata från
arkeologiska utgrävningar och empiriska
data från världens över sex tusen språk, säger Sven Strömqvist.

a

I den allmänna debatten lyfts ofta den
pedagogiska potential fram som finns med
big data. Möjligheten att återge enorma
LUM nr 8 | 2014

mängder information i bild kan förändra
världen. Om komplicerade samband visualiseras så att vi förstår dem på ett nytt sätt
så fattar vi klokare beslut – ja, så framställs
framtiden i många big data-visioner, i forskarvärlden, men också den kommersiella
sektorn där företag som Google, Facebook
och Twitter genererar nya ofattbara mängder data om oss människor.
Men big data är på en gång verklighet

och retorik. Och vid sidan om möjligheterna innebär datamassorna alltså också utmaningar, även för universitetet. Big data
kan inte hanteras med traditionella databasmetoder. De kräver avancerade analysinstrument, kraftfulla processorer och kunnig expertis.
– Det är viktigt att vi tar ett djupare grepp
kring den matematikutveckling som krävs
för en ny generation effektiv informatik som
hanterar big data. Ett steg i den riktningen
är den matematikplattform som Magnus
Fontes satt upp (se separat intervju på sidan 14), menar Sven Strömqvist.
Det fordras också samarbete över disciplingränser och öppenhet om big data ska
ge utdelning. Datamängderna måste standardiseras, lagras och göras brett tillgängliga globalt. Både EU:s Horizon 2020 och
Vetenskapsrådet pekar i nya propåer och
utlysningar just på vikten av öppen data
– open data – och tvärvetenskapligt samarbete.
Säkerhetsaspekterna – bristen på se-

kretess och hotet om ett övervakningssamhälle – är andra viktiga frågor, liksom i hur
hög grad vi kan lita på rön som vilar på korrelationer, inte empiriskt bevisade orsakssamband. Mer om detta i nästa LUM, som
kommer att handla bland annat om big data
inom de torra områdena.

Detta är big data
Vad: Digitalt lagrad information
så omfattande (vanligen terabyte och petabyte) att den är svår
att bearbeta med traditionella
metoder.
1,5 petabyte = storleken på tio
miljarder foton på Facebook
2,5 petabyte = mängden information/minnen som en mänsklig
hjärna kan lagra
20 petabytes = mängden data
som varje dag processas av Google
(siffran är från 2012)
Var: Skapas inom bl.a. meteorologi, bioinformatik, genomik,
fysik, miljöforskning, handel,
avancerade simuleringar, försvaret
och vid kommunikationstjänster
med många användare, som mobiltelefoni och webbtjänster som
YouTube, Flickr, Twitter, Facebook
och Google.
Buzzword: Big data slog igenom
på allvar som begrepp 2009.
Hype: Kritiker ser big data som en
hype med syfte att dra till sig ökad
finansiering inom forskningen
eller, inom affärsvärlden, ekonomiska vinster.
Paradigmskifte: E-vetenskap
baserad på big data är ett nytt
forskningsfält som går ut på att
hitta mönster i stora datamängder. Mönstren visar inte orsakssamband utan korrelationer,
vilka dock kan kasta nytt ljus
över svårlösta problem. De mest
entusiastiska hävdar att big data
revolutionerar forskningen och
innebär ”teoriernas död”. Många
talar om ett paradigmskifte och en
guldålder, men menar samtidigt
att big data inte ersätter utan
kompletterar traditionell empirisk
forskning.

BRITTA COLLBERG
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Magnus Fontes startade centrum för analys av stora data

– Vi befinner oss
i en smärre revolution!
Vi befinner oss i en smärre revolu
tion, menar matematikprofessor
Magnus Fontes på LTH, apropå big
data-utvecklingen. Nyligen tog han
därför initiativ till ”Centrum för
matematisk modellering” för att
samla universitetets spetskompe
tens inom big data-modellering och
beräkning. Tanken är att också min
dre initierade forskare ska kunna
få stöd av erfarna kollegor i frågor
som rör modellering och analys av
stora data. Ja, och så ska det också
bli enklare för kollegor, finansiärer
och forskare vid andra lärosäten att
leta upp lämplig expertis.
– Nu går det undan med ohygglig fart. Ta
det mänskliga genomet som kartlades runt
millennieskiftet. Det tog tio år och kostade
tre miljarder dollar mätt i arbetstid, kemikalier och hårdvara. Idag kostar det mindre
än tusen dollar att sekvensera ett mänskligt genom och det tar bara någon dag. Om
några år skulle jag tro att det går på några
timmar och kostar tjugo dollar, säger Magnus Fontes som just nu är gästprofessor vid
Pasteurinstitutet i Paris.

medicinområdet just nu. Man kan jämföra
med astronomin som sedan länge gör lejonparten av arbetet med hjälp av beräkningar
och datorsimuleringar. Denna förflyttning
från en beskrivande till en modellerande
vetenskap kan man förvänta sig även inom
biologi och biomedicin, spår han.
Ny teknik föder nya kunskapsbehov. Den

som mest tittar i mikroskop och gör in vitroodlingar behöver kanske ingen djuplodande
matematikkunskap. Men om man via avancerade datorprogram istället ägnar dagarna
åt att analysera och visualisera patientens
genuttryck, proteiner och dess interaktion
med bakterier, virus och parasiter, behövs
lite mera insikt i hur beräkningar och statistik fungerar. Inte på specialistnivå, men
så att man blir en bra beställare, användare
och även forskarkollega utifall man ingår i
tvärvetenskapliga projekt.
– Vid många biomedicinska forskningsinstitut i världen, exempelvis här på Pasteur
institutet, satsar man mer och mer på att
utbilda biomedicinare i både statistik och
beräkningskunskap. Detta för att öka kvalitén i dialogen med matematiska modellerare, statistiker och forskare i beräkningsvetenskap, berättar han.

De accelererande teknikmöjligheterna

leder exempelvis till att sjukdomar allt oftare kommer behandlas utifrån patientens
genetiska och s.k. fenotypiska förutsättningar och att medicineringen kan anpassas därefter.
– Det händer otroligt mycket inom bio14

Också i Lunds universitets utbildnings-

utbud bör den här kunskapen inlemmas i
högre grad än idag, anser Magnus Fontes.
Exempelvis förutspår en amerikansk rapport beställd av president Obama (McKinsey 2011) en enorm brist på Big data-analy-

tiker om bara några år inom den offentliga
sektorn och näringslivet.
– I första skedet bör just doktorander
inom biomedicin få större möjligheter att
öka sin allmänbildning inom beräkning, statistik och grundläggande modellering.
Att rusta på hemmaplan måste dock inte
vara den allenarådande lösningen. Vid Matematiska institutionen har man alltid haft
ett nära utbyte med såväl universiteten i närområdet som med toppuniversitet på andra
håll. Institutionens doktorander är välkomna på deras kurser och deras doktorander
är välkomna hit.
– I Lund har vi ett antal excellenta forskningsmiljöer, som gör oss attraktiva för
forsknings- och doktorandutbyten. Och underbyggnaden till framgångsrik forskning är
avancerade doktorandutbildningar. Den här
nätverksmodellen har fungerat bra för oss,
konstaterar han.
Med sig till Paris har Magnus Fontes exempelvis just nu tre lundadoktorander som
samarbetar med forskare i hela världen i olika internationella forskningsprojekt.
Internationaliseringen av forskningen
är en stark trend inom akademin i stort.
Många projekt genomförs idag i forskningsnätverk som spänner över flera kontinenter
där man plockar in den expertis man behöver och öppnar för breda internationella
samarbeten.
– Detta gäller inte minst inom modellering och analys av stora data inom biomedicin, poängterar Magnus Fontes.
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”Människan är en oöverträffad big data-maskin.
Vi tar in en enorm mängd data varje ögonblick
via alla våra sinnen, filtrerar den interaktivt
och analyserar den i realtid för att sedan vidta
åtgärder. Det illustrerar många av de problem
som datavetenskapen försöker lösa inom olika
tillämpningsområden.”
Magnus Fontes

När data-tuggandet går från mus- till lejonproportioner blir sådant som tidigare var
reserverat forskningslabben allmängods.
– En Stanford-forskare har under fyra år
regelbundet sekvenserat delar av sitt genom. Därigenom kan han exempelvis se om
han håller på att bli förkyld innan han fått
några symptom. Då kan han i god tid ställa
in nästa veckas möten. Tekniken för detta är
egentligen inte särskilt avancerad, men dyr.
Men om några år ser vi mycket mer sådant
här, tror Magnus Fontes.
TEXT: KRISTINA LINDGÄRDE
foto: Kennet ruona
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Matematikprofessor Magnus
Fontes tog nyligen initiativ
till ”Centrum för matematisk
modellering” för att samla
universitetets spetskompetens
inom big data-modellering
och beräkning.
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Lunarc – universitetets kraft
I en stor datorhall på Margareta
vägen i Lund, bredvid LDC, surrar
det för fullt. Här jobbar superda
torerna Alarik, Erik och Platon –
Sydsveriges kraftfullaste – med att
räkna ut komplexa problem som
lundaforskare inte förmår bringa
ordning i på egen hand. Just nu
samsas en simuleringskörning av
ett kommande MAX IV-strålrör med
beräkningar i astrofysik och data
från Lund University Bioimaging
Center (se sidan 21).

16

– Det är faktiskt en hel del LU-forskare
som inte känner till att vi finns och är en
gratis resurs för alla universitetets forskare
i beräkning, lagring och vetenskaplig
visualisering. Det är bara att höra av sig,
man behöver ingen specialistkompetens
på det här området, lovar Anders Follin
som är teknisk chef för Lunarc, som är
namnet på det kompetenscentrum som
superdatorerna är ”anställda” hos.
Det är alltså inte bara hårdvara som Lunarc tillhandahåller, utan också expertis
och projektdeltagande, vilket gör Lunarc

unikt som universitetsresurs, i Sverige åtminstone.
Lunarc startades redan 1986 av forskare

i byggnadsmekanik och i teoretisk och fysikalisk kemi på LTH, men fick snabbt spridning bland de våta fakulteterna. Också Anders Follin har rötter i byggnadsmekanik,
men arbetar sedan 2010 på Lunarc efter ett
antal år i datorindustrin. Han ser en klar fördel med sin forskarbakgrund.
– Det gör att jag snabbt kan sätta in mig
i frågorna, konstaterar han.
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centrum
Utrustningen byts ut och uppdateras
kontinuerligt. Vissa inköp genom åren har
varit mindre lyckade, men de flesta har
fallit väl ut, enligt Follin. I vår uppgraderas datorerna för 10–12 miljoner kronor,
vilket kommer att snabba på beräkningarna ytterligare.
Men det handlar inte bara om att vara

störst och snabbast utan också flexibel,
betonar Anders Follin som ser just användarvänlighet och anpassningsbarhet som
ett växande behov. I takt med att allt fler
discipliner behöver kunna hantera stordata blir spännvidden på problemen större.
Tjänsterna och resurserna är som sagt
gratis, men behöver man kompletterande
unik specialutrustning för att möjliggöra
en viss typ av vetenskapligt dataflöde får
man betala det själv. Apparaten placeras
på Lunarc.
– Det blir bättre så, eftersom vissa beräkningar behöver snabb åtkomst till andra system, här eller hos övriga centra i
Sverige som vi är uppkopplade mot. Dessutom trivs utrustningen bäst i en över
vakad och kyld datorhall, säger Anders
Follin.
Fast de riktigt stora beräkningarna,

t.ex. inom högenergifysikforskningen
WLCG, måste delas upp på flera centra.
– Vi klarar inte allt, tyvärr. Högenergifysikforskningen är dock ett bra exempel
på hur man kan lösa ”big data” genom att
samarbeta på internationell och europeisk nivå. Och det är till syvende og sidst få
forskare som jobbar med sådana extrema
datamängder, menar Anders Follin.
text: KRISTINA LINDGÄRDE
foto: gunnar menander

Anders Follin tittar
till superdatorerna
på Lunarc.
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Hur ser LU:s beredskap ut
inför big data-revolutionen?

– Det satsas alldeles för lite
på teoretisk datavetenskap
– Det satsas alldeles för lite på
teoretisk datavetenskap inom
både forskning och utbildning
– i Lund och i hela Sverige. Det
Lunds universitet behöver är en
stark och samlad forsknings
miljö inom algoritmer inte minst
– en miljö som kan fungera som
en bred teoridrivande bas.
Omdömet kommer från Thore Husfeldt, professor i datavetenskap och
expert på algoritmer och beräkningskomplexitet.
Thore Husfeldt undervisar både på
LTH och i Köpenhamn. Nyligen har han
på Vetenskapsrådets uppdrag dessutom utrett forskningsläget inom teoretisk datalogi i Sverige. Det finns brister och en hel del övrigt att önska, inte
minst vid Lunds universitet, menar han
alltså.
Många ämnen blir allt mer datadrivna, t.ex. biologi och medicin, konstaterar han. För att hantera de stora datamängderna krävs att forskarna både
kan det egna ämnesområdet och samtidigt har stor datavetenskaplig kompetens.
– Det är mycket man behöver kunna;
algoritmer och datastrukturer, databaser, maskininlärning, krypto, visualisering, systemutveckling, etc.
I Lund har många själva förvärvat imponerande datakunskaper, menar Thore Husfeldt, men han tror att tiden är
ute för, som han säger, mer eller mindre
hemsnickrade lösningar.

Thore Husfeldt
efterlyser
satsningar på
teoretisk data
vetenskap.

– Forskarna behöver ha internationell spetskompetens inom big data
på plats vid Lunds universitet, kunna
snacka med experter över en kopp kaffe, skicka dit sina doktorander på kurser, etc.
– Det funkar sällan att i slutet av ett
projekt vända sig till en extern expert
som plockar lämplig algoritm från hyllan eller skriver en skräddarsydd variant.
Och ökad processorkraft är heller inte
lösningen, men det är det egentligen
ingen som påstår, tillägger han.
År 2008 la Lunds universitet ner datave-

tenskapliga programmet och all forskning och undervisning i datavetenskap
på Naturvetenskapliga fakulteten, där
också Thore Husfeldt arbetade. Det
drabbade främst den teoretiska datavetenskapen, inte minst institutionens
framgångsrika algoritmgrupp. Om lösningen är att återuppliva ett program
i datavetenskap är inte Thore Husfeldt
säker på, det viktigaste är någon form
av strategisk satsning från universitetets sida, menar han.
KRISTINA LINDGÄRDE
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Partikelf ysikern Oxana Smirnova
menar att big data är för omfattande
för forskarna att sköta själva.

sådana, heltidsanställda, experter.
– Hos oss på partikelfysik kan vi exempelvis inte anställa en programmerare för den tjänsten finns inte, och en
forskningsingenjör som arbetar med datorer och programvaror har ingen karriärväg, säger hon.
Därför blir det deltidsanställda,

Partikelfysikern Oxana Smirnova:

– Vi behöver anställa
fler tekniska experter
Bättre karriärvägar och ett större
databeräkningscentrum.
Det behöver universitetet sat
sa på för att möta framtiden vad
gäller big data, anser partikel
fysikern Oxana Smirnova.
Oxana Smirnova är universitetslektor
i partikelfysik. Hon sysslar med beräkning av extremt stora datamängder och
är bland annat en av arkitekterna bakom
en beräkningsmodell som hanterar det
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enorma dataflödet från acceleratoranläggningen CERN.
Oxana Smirnova konstaterar att big

data inte bara kräver hårdvara och programvara utan även många experter,
dels forskare som har kunskap om data
och algoritmer, dels tekniska experter
som kan lagring, datorer, analysprogram. Hon menar att universitetet på
central nivå behöver fatta beslut som
gör att man kan attrahera och bibehålla

och ibland även doktorander, som tar
hand om data och datorer, vilket enligt
Oxana Smirnova inte är tillräckligt när
det handlar om big data. Big data är för
omfattande för forskare att sköta själva,
menar hon.
– Universitetet måste därför seriöst
se över anställningsmöjligheterna och
karriärvägarna för att lyckas attrahera
experter inom de relevanta områdena,
säger hon.
En annan viktig aspekt vad gäller universitetets beredskap för big data är enligt Smirnova att ett så stort universitet
som Lund borde ha ett större databeräkningscentrum.
– LUNARC är i nuläget för litet för
att kunna erbjuda den servicenivå som vi
skulle behöva för att fullt ut kunna jobba
med de stora datamängder som vi har,
säger hon.
Datamängderna i partikelfysikernas
forskning handlar om storleksordningen flera petabytes, det vill säga flera miljoner gigabytes.
– Om 5–7 år kommer denna siffra
troligen att vara hundra gånger så hög,
säger hon.
Text: Lena Björk Blixt
foto: Gunnar Menander
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Datamining

– forskarvärldens nya gruvarbete
Den enorma ökningen av data
inom biologi och medicin skapar
nya utmaningar för forskarna. Att
utvinna information ur databaserna
är forskarvärldens nya gruvarbete.
Forskningsingenjör Dag Ahrén konstaterar att det har skett en väldigt snabb utveckling under de senaste tio åren inom genomforskningen, det vill säga forskningen
på hela arvsmassan hos en organism. Och
datamängderna kommer att öka mer och
mer, menar han. Allt fler forskargrupper
inom biologi ser nu möjligheterna med att
jobba med big data. Nya frågeställningar
ska ha svar, fler organismer ska kartläggas.
– Flaskhalsen i många forskningsprojekt
är att det tar mer tid att analysera resultaten
än att skapa dem, säger han.
I början av november höll Dag Ahrén en
veckas databaskurs för biologidoktorander.
En sådan kurs lär deltagarna hur man skapar
sina egna databaser för att lagra analyserad
genetisk data och även hur man kan utvinna data ur publika databaser för att köra
dessa tillsammans med de egna resultaten.
Det engelska uttrycket data mining är ett allmänt begrepp i detta sammanhang, det vill
säga konsten att utvinna forskningsresultat
ur databaser för att söka efter mönster och
samband i stora datamängder. Forskarvärldens databaser framstår plötsligt som ett
slags motsvarighet till gruvnäringens jakt på
värdefulla mineraler; det handlar i bägge fallen om att leta efter och gräva fram outnyttjade tillgångar.
– Ja, databaserna är ju en väldig resurs
och det gäller att veta hur man på mest effektiva sätt kan få fram relevant information, säger Dag Ahrén.
Själv har han en bakgrund inom geneLUM nr 8 | 2014

Dag Ahrén lär ut databasgrävande till biologer. Han ingår i ett nationellt nätverk av bio
informatiker, BILS (Bioinformatics Infrastructure for Life Sciences).

tisk forskning och har lång erfarenhet av
data mining och hantering av de stora datamängder som skapas inom hans forskningsfält.
Nu jobbar han som forskningsingenjör
på Biologiska institutionen, med uppdrag
att vara ett bioinformatiskt stöd för forskarna vad gäller analyser av genetiskt material,
DNA-sekvenser. Det kan röra sig om allt från
alger och svampar till bakterier och mask
parasiter. Han nämner som exempel ett
möte han nyss haft med en kollega. De diskuterade ett pågående projekt som har genererat 1,5 biljoner DNA-sekvenser. Diskussionen handlade om val av databas och hur
de ska gå tillväga för att publicera dessa data
tillsammans med den vetenskapliga artikeln.

Dag Ahrén konstaterar att de flesta vetenskapliga tidskrifterna ställer krav på att
man gör sina data tillgängliga vid vetenskaplig publicering. Det innebär ett ökat behov av kunskap bland forskare om hur man
tar hand om rådata, hur man analyserar sina
data och slutligen hur man publicerar dem
så att de kan användas av andra forskare.
– Det är viktigt att ha denna kunskap lokalt ute i verksamheten. Det måste finnas
personal som kan hantera det, säger Dag
Ahrén.
text: Lena Björk Blixt
foto: gunnar menander
Fotnot. Databaskursen arrangerades

av forskarskolan Geneco, forsknings
programmet CAnMove och PlantLink.
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Bättre inblick i databasvärlden
kan ge ny tvärvetenskaplig forskning
Universitetet borde satsa tvär
vetenskapligt på bioinformatik.
Forskarna behöver stöd i att tolka
alla data som väller in. Det menar
professor Mauno Vihinen.
Bioinformatiken i Lund är inte tillräckligt organiserad. Den saknar samordning över fakultetsgränserna.
Det konstaterade professor Mauno Vihinen då han började jobba vid universitetet
för tre år sedan. Han var därför en av initiativtagarna till ett nyligen genomfört Pufendorftema med fokus på just ämnet bioinformatik. Syftet med temat var att ge forskarna
möjlighet att överblicka och knyta kontakter. Ett antal forskare från medicinska och
naturvetenskapliga fakulteterna samt LTH
deltog, plus även några företag.
– Detta är ett jättebrett fält, men tack
vare Pufendorfsatsningen vet vi nu vem
som sysslar med vad och då blir det lättare att organisera samarbeten i forskning
och även inom undervisningen, säger Mauno Vihinen.
Han nämner som exempel att man på
Medicinska fakulteten har ett stort behov
och intresse av att vara med och samarbeta
kring utvecklingen av den bioinformatikutbildning som ges på masternivå vid Natur-

Mauno Vihinen,
professor
i protein
bioinformatik,
efterlyser
bioinformatiska
helpdesks på
lokal nivå ute
bland forskarna.

vetenskapliga fakulteten. Han konstaterar
också att behovet av kunskap inom bioinformatik är jättestort även inom forskningen.
– Dels måste forskarna veta vad det finns
för databaser, dels måste man veta hur man
kan använda innehållet i dem, säger Mauno Vihinen.
Bioinformatik innefattar många olika

metoder, och därför är det enligt Vihinen
inte utbudet av utrustning som i första hand
är intressant att överblicka. Det gemensam-

Vad är bioinformatik?
Ett tvärvetenskapligt forskningsområde mellan framför allt biologi och datalogi.
Idag omfattar begreppet all forskning där datorberäkningar används för att analysera molekylärbiologiska data, såsom DNA- och proteinsekvenser. Bioinforma
tiken inbegriper vitt skilda delområden, exempelvis hantering och strukturering
av mycket stora datamängder, visualisering av data, algoritmutveckling för att
möta behov inom olika slags analyser samt modellering av fenomen inom evolution, proteinfunktion och cellbiologi.
Källa: NE och Wikipedia.
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ma intresseområdet för bioinformatikerna
är istället främst databaserna. Bättre inblick
i databasvärlden kan ge nya tvärvetenskapliga forskningsfält, menar Vihinen.
– Det mest spännande inom forskning
händer ju i skärningspunkten mellan olika
vetenskapsområden, säger han.
Mauno Vihinen tycker att universitetet borde satsa tvärvetenskapliga resurser
inom bioinformatik. Det behövs tillgång till
databaser och datorbaserade analysmetoder, men det behövs också forskarstöd vad
gäller att tolka såväl de egna forsknings
resultaten som innehållet i andras databaser, anser han. Mauno Vihinen efterlyser lokala bioinformatiska helpdesks genom att
man satsar på att anställa fler bioinformatiker ute i verksamheten, personer som själva
deltar i forskningen men som också fungerar som stöd för de experimentellt inriktade forskarna.
Vihinen jobbar själv på det sättet, både

som forskare och bioinformatiker, med fokus på geners och proteinstrukturers betydelse för sjukdomsutveckling. Vissa sjukdo-
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Största utmaningarna
enligt Mauno Vihinen:
Tillgång till olika databaser. Det
finns databaser som är dyrbara
eller riktade till begränsade
användare. Det är viktigt att
universitetet är med i flera
internationella konsortier som
producerar data.

Kontrollera kvaliteten på big
data. Det är jätteviktigt att
man kan verifiera kvaliteten
på de data man får. Inom big
data skapas informationen ofta
långt bort från dem som sedan
ska använda och tolka siffrorna.
Här gäller det att vara skeptisk,
att testa och verifiera sina data
och forskningsrön.

mar förekommer i olika varianter och
kan behöva behandlas på olika sätt,
men för att förstå sjukdomsvarianterna
på molekylnivå behöver man som bioinformatiker dyka ner bland människans
tre miljarder så kallade baspar, det vill
säga våra geners byggstenar. Hos varje
individ är cirka tre miljoner av dessa baspar unika, vilket ligger bakom uppkomsten av olika varianter på samma sjukdom. Här behövs det en bioinformatiker
som kan sålla och filtrera informationen
för att hjälpa de mer experimentellt inriktade forskarkollegorna i labbet, konstaterar Vihinen.
text & foto: Lena Björk Blixt
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Så här ska data från den kommande nationella 7-Tesla-kameran hanteras, visar Freddy
Ståhlberg. De samlas på LU, men ska sedan kunna föras över på ett säkert och snabbt sätt till
forskare runtom i landet.

Otroliga datamängder
i nya medicinska bilder
7-Tesla-kamera i Lund ska användas
av forskare i hela landet
En bild från en vanlig mobilkamera
har idag en storlek på nästan 2
megabyte. Då kan man tänka sig de
enorma datamängder som alstras av
kameror som tar tusentals bilder i
tre dimensioner av en enda kropps
del eller ett enda vävnadsprov.
Sådana kameror, eller snarare sådan bild
alstrande teknik, finns hos LBIC, Lund University Bioimaging Center. Där tas bilder
som kan avbilda hjärnans mest intrikata
vindlingar och aktiviteten hos olika organ,
till och med hos enskilda celler.
Att ta hand om detta dataflöde ställer
stora krav på datorkraft, nätverk, lagringsteknik, lagringsutrymme, backup, brand-

och inbrottssäkerhet m.m. När det handlar
om bilder på patienter och försökspersoner
är det också extra viktigt att se till att inga
obehöriga kan komma åt materialet.
– Studier på människor ställer specifika
krav på hur man hanterar bilddata. Snart
ska en del av dessa data dessutom kunna
bli tillgängliga också för andra universitet
och universitetssjukhus, säger LBIC:s chef
Freddy Ståhlberg, professor i medicinsk
strålningsfysik.
Han syftar på den nya 7-Tesla-maskin
som snart installeras i ett kopparklätt rum i
en nybyggd paviljong invid lasarettsblocket.
Tesla är ett mått på magnetstyrka, och den
nya 7-Tesla-kameran blir ett kraftfullt verktyg för forskningen om hjärnans sjukdomar.
21
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Snabbare internet. Lagringskapaciteten i datorerna är inte det
som begränsar. Utvecklingen
inom bioinformatik gör att
internet ständigt måste kunna
tillhandahålla en allt högre
hastighet. Det går inte att ange
en specifik siffra – för imorgon
behöver den vara ännu högre.

Bilden (tagen med en 7-Tesla-kamera i
Holland) föreställer hippocampus, en liten
del av hjärnan som är viktig för vårt minne.
Upplösningen är 200x400 mikrometer,
miljondels meter. Hjärnbilder från
elektronmikroskop är mycket skarpare, men
då handlar det om död vävnad – poängen
med MR-kameror är att de avbildar hjärnan
och dess aktivitet hos levande människor.

t

Freddy Ståhlberg, chef för Lund University Bioimaging Center, och Anders Follin, IT-chef för
centret, vid den plats där den kommande nya 7-Tesla-kameran ska stå (under jord).

Maskinen beräknas bli klar för bruk under
senvåren nästa år, och ett 40-tal forskningsprojekt från hela landet står redan i kö dit.
7-Tesla-kameran är en nationell resurs,
inte en ren lundaangelägenhet. Att LU fått
ansvaret för den är en fjäder i hatten för universitetet, men väcker också helt nya frågor.
Det gäller ju att organisera dataflödet så att
rätt personer får tillgång till det på ett säkert
sätt, oavsett var i Sverige de sitter.
– Man kan säga att vi ska bygga upp ett

nät av slangar som kan överföra tillräckligt
mycket data åt tillräckligt många håll, göra
det tillräckligt fort och samtidigt garantera
att det aldrig blir läckage längs vägen! säger
Freddy Ståhlberg.
7-Tesla-kameran ska inte stå på universitetet utan på sjukhuset, eftersom det är där
man har den rätta kompetensen för undersökningar på patienter och friska försökspersoner.
– Vi har haft många diskussioner med Re-

Lund University Bioimaging Center
Lund University Bioimaging Center LBIC (uttalat L-bick) startades hösten
2008. Här finns den kunskap inom medicinsk fysik, medicin, kemi, teknologi
och matematik som behövs för att utveckla biomedicinsk bildteknik och tolka
bilderna.
Enheten har flera sorters utrustning: MR (magnetkameror), utrustning för
skiktröntgen, för PET- och SPECT-teknik som mäter strålningen från radioaktiva isotoper, avancerade elektromikroskop och högupplösande ljusmikroskop.
Utrustningen kan användas bl.a. för att studera funktionen och ämnesomsättningen i olika organ, följa sjukdomsprocesser och undersöka effekten av olika
läkemedel. LBIC är öppet för forskargrupper från hela LU.
Mer info www.med.lu.se/bioimaging_center.

gion Skånes jurister och IT-avdelning för att
försäkra oss om att vi tagit hänsyn till allt regelverk, bland annat personuppgiftslagen,
förklarar Anders Follin. Han är IT-ansvarig
på LBIC och även teknisk chef på Lunarc (se
artikel sid 16).
När de biomedicinska bilderna tog ste-

get från att vara tvådimensionella till att bli
tredimensionella, så att läkarna t.ex. kan
snurra på en bild av en patients huvud och
studera en tumörs läge inuti hjärnan inför en
kommande operation, så innebar det också
ett steg över till ”big data”. Nästa steg, som
togs för ett par år sedan, är att ny vetenskaplig infrastruktur som 7-Tesla-kameran
blir nationellt tillgänglig och inte bunden till
ett enskilt universitet.
– Den vetenskapliga infrastrukturen har
blivit allt mer avancerad och dyr, och de
enorma mängder data som genereras kräver också avancerad och dyr utrustning.
Därför anser anslagsgivarna att vissa nya anläggningar måste vara nationella och inte
lokala resurser, förklarar Freddy Ståhlberg.
text & foto: INGEL A BJÖRCK
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algoritm: thore husfeldt

Matematiker söker
nya mönster i bilder
Kan bland annat ge bättre förlossningar
och ökad förståelse för diabetes

– När det här analysmaterialet växer så här
drastiskt hittar man korrelationer som kanske inte alltid visar sig i mer normalstora
kvantitativa studier, säger matematikprofessor Kalle Åström.
Forskarens verktygslåda förändras också. När analysmaterial plötsligt är miljarder
istället för tusen behöver algoritmerna skrivas om. En algoritm, som fungerar bra för
mindre data, visar sig kanske vara för långsam eller kräva för mycket minne, för att
kunna fungera på en större mängd data.
Hela stordata-utvecklingen genererar

Vad är en algoritm?
Matematik
professor
Kalle Åström.

även andra frågeställningar utöver själva
konsten att analysera stordata, påpekar han.
Det handlar om hur man säkert ska lagra och
distribuera data till de inblandade forskarna.
– Sådana frågeställningar arbetar vi med
inom Lunarc och i flera projekt, exempelvis
inom eSSENCE – ett strategiskt forskningssamarbete om e-vetenskap mellan universiteten i Uppsala, Lund och Umeå – och i
Bioimaging Center (LBIC), säger han. (Se artikel här intill).
Exempel på big data-projekt som involverar Kalle Åström just nu:

t

Några som ofta – och framgångsrikt
– analyserar stordata ur olika per
spektiv är matematikforskarna inom
bildanalysgruppen. Med hjälp av
geometri, algebra och statistik upp
täcker de nya mönster och samband
i bilder, oavsett om det handlar om
pixlar, ord eller radiosignaler.

Analys av
stora mängder
förlossningsdata
kan visa nya sam
band mellan
bl.a. intensiteten
på värkarbetet,
barnets puls och
hur barnet mår
efter förlossningen.
foto: shutterstock
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Algoritmer spelar en central
roll i analysen av big data. En
algoritm är en typ av matematisk formel som används i allt
från att rangordna hemsidors
position i Google-sökningar till
att omplacera pensionspengar.
Konsten är att göra algoritmer
som är effektiva, så att de slukar
lite tid och datorkraft.
En algoritm liknas ibland vid
ett matrecept, eftersom den
är en stegvis instruktion för att
lösa ett visst problem. Skillnaden är att begreppet främst
används i matematiska och datalogiska sammanhang och inte
för att förklara hur man gör exempelvis en omelett. Eftersom
samma problem i regel kan lösas
på flera sätt, kan det ge upphov
till flera slags algoritmer. Och
samma algoritm kan oftast programmeras på flera sätt.
För att kunna tillämpas i ett
datorprogram är programmeringen i regel mycket detaljerad.
(Jämför omelettreceptets enkla
”Vispa ägg” med instruktionen:
”Ta vispen i höger hand och för
den med tio cm/sek i en vinkel
mellan 80 och 100 grader mot
äggen. Börja nu rotera handleden medsols...”).

23

t

Bättre förlossningar: Genom att

analysera data från 93.000 förlossningar
hoppas man kunna upptäcka ej tidigare
kända samband mellan bland annat intensiteten på värkarbetet, barnets puls
och hur barnet mår efter förlossningen.
Med bättre kunskap om hur olika delar
av förlossningsarbetet hänger ihop kan
barnmorskornas och läkarnas beslutsstöd utökas, är tanken, exempelvis inför ett akut kejsarsnitt.
3D-bilder från fotografier: Ta några

bilder av ett hus utifrån olika vinklar. Bearbeta dem med en skräddarsydd algoritm – och vips så visas istället en fullödig
3D-bild av samma hus på datorskärmen.
Med tiden har algoritmen förfinats så att
”pixel-tuggandet” går riktigt snabbt. Tidigare doktorander och examensarbetare jobbar numera exempelvis på Apple
med att 3d-visualisera kartor.
Pricksäker positionering: Samma

teknik som används för 3D-visualisering applicerar forskarna på andra områden, bl.a. GPS-koordinering inomhus.
Tillsammans med elektronikprofessor
Fredrik Tufvesson mäter de tidsfördröjningen mellan sändare och mottagare
med nanosekundsnoggrannhet och kan
göra inomhuspositionering med cmnoggrannhet. I ett annat projekt görs
motsvarande positionering med hjälp
av ljud. I ett tredje projekt med lundaföretaget Combain, gör man inom- och
utomhuspositionering med hjälp av signalstyrkan till all världens wifi-sändare.

Datorkraft bristvara
för allt mer avancerade
klimatmodeller
Att jämföra de första enkla klimat
modellerna med dem som görs idag
är som att jämföra en liten suddig
svartvit streckteckning med ett
stort, högupplöst fyrfärgsfoto. Allt
har ökat dramatiskt – både kom
plexiteten, den geografiska upplös
ningen och modellernas datamäng
der.
– Utvecklingen går rasande snabbt. När vi på
90-talet började med klimatmodelleringar i
Sverige kunde vi göra några enstaka tio år
långa klimatsimuleringar. Nu gör vi många
fler simuleringar, och de kan sträcka sig över
hundra år och mer, säger Markku Rummukainen. Han är professor i klimatologi och leder det strategiska forskningsområdet MERGE, som handlar just om klimatmodeller.
Att klimatmodellerna utvecklats så
mycket beror på dels den allt större datorkapaciteten, dels de ökade kunskaperna om
klimatsystemets processer. Allt fler delar av
klimatsystemet har tagits med i modellerna,

ungefär som fler bitar som gradvis kompletterar bilden i ett pussel.
De allra första modellerna var enkla atmosfärsmodeller. Sedan dess har allt fler aspekter lagts till: hav och havsis, små partiklar
i atmosfären, kolets kretslopp, atmosfärs
kemi och vegetation.
På klimatmodellernas område passar
det därför verkligen att tala om ”big data”,
gigantiska datamängder. I det senaste stora
globala klimatmodelleringsprojektet bidrog
forskargrupper från hela världen med hundra gånger mer data än i det föregående projektet, som pågick bara några år tidigare.
– Det handlade om 2 miljoner gigabyte
data, säger Markku Rummukainen och jämför detta med surfmängden i mobilabonnemang:
– Den som surfar 5 gigabyte i månaden
skulle få hålla på i 33.000 år för att gå igenom så mycket information!
Att datamängderna är så stora beror på
att klimatsystemet är stort och komplext,
att modellerna blir allt mer detaljerade, och

Ökad diabetes-förståelse: Genom

att mäta DNA-sekvensen och s.k. epigenetiska data, dvs. andra egenskaper som
förklarar hur cellen läser av DNA-sekvensen, kan man få en djupare förståelse
för hur cellen fungerar hos friska och
hos sjuka. I ett projekt tillsammans med
Pasteur-institutet i Paris och Charlotte
Ling på Medicinska fakulteten identifierar man vilka mekanismer som orsakar
bland annat diabetes. Därmed öppnas
vägen för prognos och behandling.

Klimatmodeller
Klimatmodeller är matematiska beskrivningar av atmosfär, landyta, hav, sjöar
och is. I dessa modeller är jordytan, atmosfären och havet uppdelade i ett
tredimensionellt rutnät. För varje ruta beräknas sedan hur bl.a. temperatur,
fuktighet och vind – eller, när det gäller havet, strömmar, temperatur och
salthalt – utvecklas framåt i tiden.
Globala klimatmodeller kräver mycket datorkraft, vilket begränsar deras
detaljrikedom. Rutnäten är relativt glesa, med sidor på 10-20 mil. Regionala
klimatmodeller för t.ex. Europa kan ha mer finmaskiga rutnät som ger en mer
detaljerad bild av klimatets olika aspekter.

KRISTINA LINDGÄRDE
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Markku Rummukainen är professor i klimatologi och leder det strategiska forskningsområdet
MERGE, som handlar om forskning om och med klimatmodeller.

”I det senaste stora globala klimatmodelleringsprojektet
bidrog forskargrupper från hela världen med hundra
gånger mer data än i det föregående projektet, som
pågick bara några år tidigare.”
att simuleringarna ska visa utvecklingen
över en längre tid.
– Klimatsystemets processer är oerhört
sammankopplade. Simuleringarna måste
därför stegas framåt i form av upprepade
beräkningar över korta tidsintervaller, till exempel en timme åt gången, förklarar Markku Rummukainen.
För att t.ex. simulera klimatets utveck-

ling hundra år framåt i tiden krävs drygt
800.000 tidssteg. Klimatmodellernas rutnät
kan innehålla 2–3 miljoner tredimensionella
rutor, som räknas om i varje tidssteg för alla
de variabler som ingår. Dessa tunga beräkningar förutsätter mycket kraftfulla datorer
och mycket lagringskapacitet.
För sina beräkningar använder sig klimatLUM nr 8 | 2014

forskarna vid LU av både Lunarc (se även sid
16), superdatorcentret NSC i Linköping och
ett europeiskt modelleringscentrum i Storbritannien. Men datorkraft och lagringsutrymme är en bristvara. Markku Rummukainen och hans LU-partners har investerat
egna forskningspengar i datalagring, och
söker även nationell datorkraft.
– Det kräver mycket tekniskt arbete att
flytta våra jättetunga och komplexa beräkningar mellan olika datorer. För att hänga
med vid forskningsfronten och delta i det
internationella forskningssamarbetet kring
klimatmodellering är det oerhört viktigt
med långsiktigt tryggad tillgång till datorkraft, säger han.
text: INGEL A BJÖRCK
foto: kennet ruona

Bilden visar hur klimatmodellernas
upplösning ökat från klimatpanelen
IPCCs första rapport FAR 1990 och
i de rapporter som kom 1996, 2001
och 2007. Den vertikala upplösningen
har också ökat, så att modellerna nu
visar utvecklingen 30 nivåer uppåt i
atmosfären och 30 nivåer nedåt i havet.

Öppen, nyttig, säker?
Läs mer om big data
i nästa LUM!
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Allt vanligare
att drevet går
Medieskandaler är nödvändiga. De fungerar som
en generator för det som vi måste prata om.
Det menar forskaren vid Institutionen för medie- och
kommunikationsvetenskap Mia-Marie Hammarlin
som djupintervjuat ett dussintal personer som varit
utsatta för drev. I intervjuerna framgår också –
inte förvånande – ett stort mänskligt lidande.

Medieforskaren
Mia-Marie Hammarlin
har studerat en rad
medieskandaler.
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Medieskandaler är visserligen en mycket
gammal företeelse, men på senare år har
de ökat i antal. Under perioden 1980-2010
har de femdubblats, med en brant stigande
kurva under 2000-talet.
– Den ökande konkurrensen på mediemarknaden och explosionen inom sociala
medier är en viktig anledning till varför det
har blivit så, säger Mia-Marie Hammarlin,
som i dagarna lägger sista handen på manuset till boken ”I stormens öga”.
Bland de personer som Mia-Marie Hammarlin har intervjuat finns bland andra Håkan Juholt, Mona Sahlin, Lars Danielsson,
Ireen von Wachenfeldt, Tiina Rosenberg och
även Lunds universitets rektor, Per Eriksson.
Alltså en ganska stor spännvidd över hur intensiv och omfattande mediernas rapportering har varit i de olika fallen. Gemensamt
för dessa, och alla andra medieskandaler,
är att det är moraliska handlingar som ifrågasatts.
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Frågan är varför vissa händelser blir skandaler i medierna medan andra inte blir det.
För det första måste ämnet vara lättfattligt
och enkelt att rapportera om, enligt MiaMarie Hammarlin. Det måste också finnas
ett samspel mellan det folk pratar om och
medier.
– Skvaller, rykten och medierade skandaler är sömlöst förenade, slår hon fast.
En annan viktig ingrediens är att det ska
finnas en koppling till ett problem i samhället. Som exempel kan nämnas tsunamikatastrofen där den dåvarande statssekreteraren Lars Danielsson fick löpa gatlopp och
klä skott för de misstag som begåtts när de
olycksdrabbade svenskarna skulle få hjälp.
Istället för att rapportera om bristerna i Sveriges krisberedskap så var det lättare att sätta
åt Lars Danielsson som uppenbart inte hade
sagt hela sanningen om var han befunnit sig
och hur han agerat precis efter katastrofen.
Fallet Juholt handlade om oegentlig
heter kring hur han begärt ersättning för
sin sambos bostad i Stockholm.
– Rapporteringen påskyndade blottläggningen av sprickorna inom Sveriges största
parti, säger Mia-Marie Hammarlin.
Precis som de journalister som hon har
intervjuat så anser Mia-Marie Hammarlin att
medieskandalerna fyller en funktion efter
som de för upp viktiga frågor på dagordningen.
– De synliggör vad som i en viss kultur är
normöverträdelser och moraliskt utmanande. Och vi behöver information och debatt
kring vilka implicita överenskommelser som
råder i samhället. Det är viktigt för gemenskapen och tilliten i samhället, menar hon.
Men att hängas ut i medierna som ett of-

fentligt exempel på lögnare och bedragare
är självklart mycket påfrestande. De personer som Mia-Marie Hammarlin har intervjuat vittnar om att stressen ibland tar sig rent
fysiska reaktioner i form av eksem, hjärtklappning och till och med kräkningar.
– Det säger sig självt att en person med
de här symptomen inte är i stånd att svara
på pressens frågor, säger Mia-Marie Hammarlin.
De anhöriga spelar också en viktig roll i
LUM nr 8 | 2014

mediedreven. Ibland blir även dessa drabbade och när det händer är det inte ovanligt att drevets huvudperson kastar in handduken och avgår. De anhöriga, i de fall de
finns kvar när drevet är över, är också avgörande för hur drevets huvudperson lyckas
återhämta sig.
Men journalisterna då? Får de inga
samvetskval över den hetsjakt som de utsätter andra människor för?
Några av Mia-Marie Hammarlins intervjupersoner berättade att de i efterhand
fått samtal av journalister som bett om ursäkt eller velat förklara sig. En uppskattad
gest men frågan är vad denna självrannsakan leder till?
– Tyvärr är det mest journalistikens lönsamhet som diskuteras idag och inte de etiska frågorna, säger Mia-Marie Hammarlin,
som menar att journalister, i egenskap av
individer, måste axla ett moraliskt ansvar för
sin yrkesutövning. Det innebär att avstå från
skandalrapportering som inte är saklig och
relevant. Hon sätter dock sitt hopp till journalistkåren som hon menar i allmänhet är
välutbildad och självständig.

Men de journalister som Mia-Marie
Hammarlin har intervjuat menar att när
medieskandalen väl är på gång och bevakas i alla stora medier så är det svårt att inte
bli en del av drevet.
– Det finns en inbyggd tävlingsinstinkt.
Man måste vara på plats. Det duger inte att
hänvisa till andra mediers rapportering av
en händelse. De som gör det framstår som
tama och tandlösa.
Men trots detta tror Mia-Marie Hammar-

lin att vi kan se en avmattning av antalet
medieskandaler. Hon tar den senaste valrörelsen som exempel där hon tyckte sig ana
en trötthet i läsares och därmed även mediers intresse för att rota i makthavares moraliska förseelser.
– Politikerna har lärt sig spelet och bekänner sina synder innan medierna har avslöjat dem. Det har lett till en förlåtande attityd i stil med ”men herregud, även politiker
måste få vara människor!”.
text: ulrik a oredsson
foto: gunnar menander

Detta är en medieskandal:
• ett intensivt samspel mellan olika
medier
• enformighet i rapporteringen
• berör framträdande personer vars
moral ifrågasätts
• kommenteras i media av andra
aktörer, särskilt kända personer,
av det skälet att förloppet i stor
utsträckning bygger på just reaktioner kring händelsen
• pågår under minst några dygn i
följd
• förankras och blir en ”snackis” hos
läsarna
Källa: Hammarlin, Jarlbro,
Kvinnor och män
i offentlighetens ljus, 2014
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forskning.

Han videofilmar konsumenter
på Helsingborgsgata
videoetnografi. Mycket av forsk

ningen kring mänskligt beteende
är helt ordbaserad: forskarna läser,
ställer frågor, skickar enkäter och
skriver rapporter. Men därmed mis
sar man mycket när det gäller ljud,
synintryck och människors samspel
med sin fysiska miljö.
– Detta kan man komma åt med videoetnografi, där man filmar människor i deras vardag. I mitt fall handlar det om konsumenter
kring Södergatan i Helsingborg. Jag följer
dem runt medan de berättar hur de tänker
om affärerna längs gatan och vad de gillar och ogillar i miljön, säger Devrim Umut
Aslan.
Som kommundoktorand vid Campus
Helsingborg arbetar han dels med konsumtionsfrågor hos Helsingborgs kommun, dels
med ett avhandlingsarbete vid Institutionen
för service management.

Devrim
Umut Aslan
vill studera
konsumenters
förhållande till
en affärsmiljö
(Södergatan i
Helsingborg)
från ett socio
kulturellt
perspektiv.

Temat för den kommande avhandling-

en är konsumenternas förhållande till Söder
gatan, en o-trendig gata i den mindre ”fina”
södra delen av innerstaden. För att höja områdets status försökte Helsingborgs kommun för ett par år sedan göra Södergatan
till gågata. Men experimentet misslyckades,
och idag gapar flera skyltfönster längs gatan
tomma på grund av den övermäktiga konkurrensen från shoppingcentret Väla.
Om Devrim Umut Aslans forsknings
resultat kan användas för att hjälpa Söder
gatan är det bra, tycker han, men det är inte
huvudmålet. Han ser sitt arbete snarare som
grundforskning om hur konsumenter och
deras shoppingbeteenden samspelar med
miljön på en affärsgata i ett lågstatusområde. Sådana shoppingområden har inte
studerats särskilt mycket, allra minst med
28

de metoder Helsingborgsforskaren tänker
använda.
– Först gör jag en intervju hemma hos en
person, som får visa mig sina senaste inköp.
Sedan går vi ut på stan, och jag filmar honom
eller henne medan hon går runt i miljön kring
Södergatan. Slutligen får intervjupersonen
rita en karta som visar dels de butiker och
annat som är viktiga för henne, dels det som
kunde förändras för att göra området mer
attraktivt, förklarar Devrim Umut Aslan.

Campus Helsingborg-studenten Francesco från Italien är en av hans intervjupersoner. På videon med Francesco får man se
honom visa upp en nyköpt jeansjacka och
resonera om köpet. Sen vandrar han och
forskaren, den senare försedd med videokamera, omkring längs Södergatan medan
Francesco kommenterar det han ser: ”Den
där teaffären verkar trevlig, där ska jag nog
gå in någon gång”, och ”Jag gillar torghandel – men inte när andra kunder klämt
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på frukterna, då vill jag inte köpa något!”
Det tredje steget är att Francesco, väl
hemma igen, får rita en karta över det han
finner viktigt i området. Teaffären kommer
med, liksom torghandeln, och han har också fått lägga till önskemål som en park och
några hus som är vackrare än Söders nuvarande 60-talslådor.

Sockerbetor
producerar
hemoglobin,
något som
skulle kunna
användas som
blodersätt
ningsmedel,
menar Nélida
Leiva.
foto: gunnar

Ur allt material redigerar Devrim Umut

Aslan så fram en kort videofilm, som han
någon vecka senare visar för sin intervjuperson. Francesco har då möjlighet att
kommentera filmen, och hans kommentarer blir också filmade och infogade i slutresultatet.
– När man har videofilmning som forskningsmetod kan ens intervjupersoner ju inte
vara anonyma. Att de får se filmen är ett sätt
att ändå garantera forskningsetiken och försäkra sig om att de inte känner sig missuppfattade, säger Helsingborgsforskaren.
En tänkbar nackdel med videofilmning är
att kameran skulle kunna besvära intervjupersonerna alltför mycket. Men så har det
inte varit, hittills i alla fall.
– Yngre människor är så vana vid att ta
foton och filmer av varandra att de inte alls
störs av kameran, och jag har mest haft yngre försökspersoner än så länge. Men jag
hoppas det kommer att gå bra även med lite
äldre personer, säger Devrim Umut Aslan.
Han ser flera fördelar med videoetno-

grafi. Forskaren som filmar kan på ett naturligt sätt ta upp frågor som uppstår i en viss
situation, utan att vara bunden till ett på förhand uttänkt frågeformulär. Jämfört med
en djupintervju, där intervjuare och intervjuperson sitter inne i ett rum, kan ett samtal utomhus också bli rikare eftersom miljön
bidrar med impulser. En ytterligare fördel är
att videofilmer är lätta att se i grupp.
– Vi kan till exempel se och diskutera dem
inom den forskargrupp jag ingår i, som leds
av professor Cecilia Fredriksson. Jag kan
också visa dem för representanter för kommunen och handeln. De tycker ofta det är
lättare att ta till sig forskningsresultat via
film än i form av en tryckt rapport, menar
Devrim Umut Aslan.
text & foto: INGEL A BJÖRCK
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menander

Sockerbetor kan bli blodersättningsmedel
biokemi. Lundaforskare har upptäckt
att sockerbetor producerar hemoglobin.
Nu hoppas de att sockerbetshemoglo
binet kan komma att fungera som blod
ersättningsmedel, något som idag är en
bristvara.   
– Tidigare har man utgått från att
vissa växter endast producerar detta

järnprotein vid stress, som vid torka och
frost, eftersom man sett att så är fallet
med några andra växter. Men vi har
visat att det produceras även i normalt
tillstånd, säger Nélida Leiva, doktorand i tillämpad biokemi, och som nu
presenterar resultatet i sin doktorsavhandling.

Genombrott inom hjärnforskningen
gynnar patienter med Parkinsons
neurobiologi. Ett viktigt genombrott
inom hjärnforskningen har satt forskarna på kurs mot de första stamcellstransplantationerna någonsin hos personer
med Parkinsons sjukdom.
I en ny studie presenteras nästa generation av transplanterbara dopaminhjärnceller, framtagna från stamceller.
Dessa celler bär samma egenskaper som
de dopaminneuroner i den mänskliga
hjärnan.

– Den här studien visar att vi nu kan
producera fullt fungerande dopaminceller från stamceller. Dessa celler har
samma förmåga som hjärnans normala
dopaminceller att skicka utskott som
når fram till och integrerar i precis rätt
område i hjärnan. Vår förhoppning är
att de ska vara redo för kliniska studier
om cirka tre år, säger Malin Parmar, forskargruppsledare inom utvecklings- och
regenerativ neurobiologi.

Lägre cancerrisk med laktosfri diet
primärvårdsforskning. Risken att
drabbas av lung-, bröst- och äggstockscancer är lägre för personer med laktos
intolerans.
Det visar en ny studie som gjorts
av forskare inom Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet och
Region Skåne.

– Vår studie visar att personer med
laktosintolerans, som karaktäriseras
av låg konsumtion av mjölk och andra
mjölkprodukter, har en minskad risk att
drabbas av lung-, bröst- och äggstockscancer, säger Jianguang Ji, docent och
forskare vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö.
29

forskning.

Politiska teman i skönlitteratur
blir vanligare i kristider
komparativ litteraturvetenskap.

Politik + litteratur = sant?
Ja, i alla fall delvis, menar de
LU-forskare som deltar i en semi
narieserie om politisk samtidslitte
ratur. Men bilden skiljer sig mellan
Spanien, Tyskland, Frankrike och
Sverige.
Vänstervågens 70-tal var på många håll en
höjdpunkt för den politiska litteraturen. Poststrukturalism och dekonstruktivism, deckare, självbiografier m.m. tog sedan en större
plats på scenen, men den politiska skönlitteraturen har alltid haft sin roll. Den är idag
särskilt stark i det krisdrabbade Spanien.
– Ju mer akut det är att diskutera politik
i ett land, desto mer sipprar samhällsfrågorna också in i litteraturen. Men icke spanskkunniga svenskar har inte tillgång till dessa
böcker. Förlagen översätter nästan bara
deckare, halvgotiska romaner och böcker
av de gamla etablerade författarna, säger
Christian Claesson beklagande.
Han representerar ämnet spanska och
är en av de ansvariga för seminarieserien.
De övriga är Annika Mörte Alling (franska),
Alexander Bareis (tyska), och Paul Tenngart
(litteraturvetenskap).
I Tyskland skrev författarna mycket

om politik och samhälle under andra halvan av 1900-talet. Först tog man upp teman
kring det nazistiska förflutna, sedan murens
fall och Tysklands återförening.
– Författare som Günter Grass och Christa Wolf har haft en enormt stor tyngd i det
offentliga samtalet, säger Alexander Bareis.
Efter millennieskiftet verkar tyska romaner mer sällan ta upp rent politiska teman.
– Dagens unga författare behandlar andra frågor, som är mer indirekt politiska. Juli
30

Christian Claesson, Annika Mörte Alling, Paul Tenngart och Alexander Bareis.

Zeh, en av den nya generationens mest kända namn, skriver t.ex. om identitet, mediekultur, övervakning och hälsofixering. Hon
kan inte kallas för en politisk författare, men
anser sig definitivt inte som opolitisk, menar
Alexander Bareis.
I Frankrike har politik varit centralt i det
förflutna, t.ex. i 1800-talsromanen och på
Sartres tid. I dagens litteratur är nog politiken närvarande på ett mera indirekt vis, tror
Annika Mörte Alling.
– Det finns ingen politisk krisroman i
Frankrike, så som det finns i Spanien, säger hon.
Sverige, slutligen, har sin egen profil.

Här är det enligt Paul Tenngart framförallt
inom poesin som den tydligt politiska litteraturen finns.
Några exempel är Johan Jönson, med när-

gångna arbetsplatsskildringar från grupp
boenden, byggen och grisfabriker. Lars Mikael Raattamaa har skrivit lyrik med titlar
som ”Kommunismen” och ”Politiskt våld”,
och poeten och dramatikern Athena Farrokzad har tagit upp rasism och klassfrågor.
Seminarierna om politisk samtidslittera-

tur ordnas av Forum för komparativ litteraturvetenskap på Språk- och litteraturcentrum SOL.
– ”Comparative literature”, jämförande
litteraturvetenskap, är ett eget fält i vissa
andra länder, men inte i Sverige. Lund ligger ändå bra till genom att vi har SOL. När
vi inom språken sitter under samma tak som
litteraturvetarna är det lätt för oss att träffas, säger Christian Claesson.
text & foto: INGEL A BJÖRCK
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listan.
Stefan Lindgren, professor i medicin, var nyligen
värd för en stor nordisk konferens i Lund om vad
som krävs inom vårdyrkesutbildningarna för att
klara framtidens globala hälso- och sjukvård.
Här listar han de fem viktigaste slutsatserna från
konferensen.

Så klarar vi framtidens
globala hälso- och sjukvård
1

Tyngdpunkten i morgondagens hälso- och sjukvård
ligger på systemets samlade förmåga, kompetens och
tillgänglighet, snarare än på de enskilda ingående
vårdprofessionerna. De olika faserna i den professionella
utvecklingen behöver länkas samman och bygga vidare på
varandra. Professionell utveckling förutsätter återkoppling,
kollegial dialog och reflexion.
Studenterna behöver förberedas för lagarbete och
att samverka med den stora gruppen patienter
med kroniska sjukdomar samt använda dem som
en resurs i teamet. Det innebär att resurserna kan användas
kostnadseffektivt och att tillgängligheten blir störst när
patienterna bäst behöver den.

2

3

För att skapa förutsättningar för bästa möjliga hälsa åt
alla måste vi göra en avvägning mellan förväntningar,
behov och resurser. Samt sätta in dessa avvägningar i
ett internationellt sammanhang som även inkluderar de globala
hoten mot hälsa.
Teamarbete, förbättringsarbete för kvalitetsutveckling,
vetenskaplighet, personcentrerad vård, patientsäker
vård samt informations- och kommunikations teknologi
är gemensamma kärnkompetenser för alla vårdprofessioner. De
är lämpliga utgångspunkter för interprofessionellt lärande.

4

Den framtida patienten, som i allt större utsträckning
är åldrad och multisjuk, ställer nya krav på hälsooch sjukvården. Den internationella rörligheten av
medborgare, patienter, studenter och hälso- och
sjukvårdpersonal medför att globala perspektiv bör integreras i
alla utbildningsmoment.

5

FOTNOT: Konferensen ”Nordic workshop 2014: Education health

professionals for tomorrow’s global global healthcare systems”
arrangerades av Lunds universitet, Karolinska Institutet, Kung
liga Vetenskapsakademin och the Interacademy Medical Panel.

Stefan Lindgren
listar utmaningar för
vårdyrkesutbildningarna
framöver. foto: ulrika oredsson

)
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boken.
redaktör: Ingela Björck

Organdonation
– svårt men viktigt
PETRA LILJA ANDERSSON OCH ANNA FORSBERG

Leva vidare
– när organdonation gör det möjligt
(Natur och kultur)
Peter K Andersson, forskare i historia

Vad är en
kafémänniska?
– Ordet syftar på ”stammisen”, den
som går till sitt favoritfik ofta och
stannar där länge. Jag har velat se
denna människotyp ur ett historiskt
perspektiv, från den klassiska kafékulturen kring förra sekelskiftet
och framåt.
– I storstäder som Wien och
Paris var kaféerna ett viktigt inslag
i stadsmiljön och spelade stor roll
för kulturlivet. Men kaféer fanns
också på landet, både utomlands
och i Sverige, där vi haft många små
konditorier och kaffestugor.
– Efter en nedgång under andra
halvan av 1900-talet har kaféerna
fått ett nytt uppsving. Fast nu
handlar det mest om moderna
kedjor – det finns inte
många kvar av de
klassiska kaféerna,
som har en särskild,
stillsam atmosfär som
tilltalar kafémänniskan. Jag själv är mest
förtjust i Hollandia i
Malmö och Fahlmans
i Helsingborg.

Majoriteten av svenskarna är positiva till
organdonation, men få tar aktivt ställning.
Varför är det så, undrar Petra Lilja Andersson och Anna Forsberg, lektor resp. professor vid Institutionen för hälsovetenskaper.
Deras bok bygger på intervjuer med personer som har donerat eller har tagit emot
organ, eller som har varit närstående i en
sådan situation. Berättelserna beskriver hur
det är att fatta beslutet att donera en nyss
levande närståendes organ, hur det är att
som frisk ge en bit av sin kropp till en annan
människa, och hur det är att motta någon
annans organ. Boken innehåller också medi-

cinska, juridiska, etiska och filosofiska resonemang.
En broms för organdonation är ibland att
personalen har svårt att ställa frågan till de
anhöriga. Man kan känna det som ett misslyckande att inte ha kunnat rädda patientens
liv, utan i stället behöva tala om organdonation. För de anhöriga är det också svårt att ta
till sig att en hjärndöd person som hålls vid
liv av en respirator verkligen är död, fast han
eller hon ser varm och levande ut. Samtidigt
kan en organdonation bidra till att ge tröst
åt de anhöriga, som indirekt kunnat bidra till
ett bättre liv för någon annan.

Akademiska handlag
(Nr 2/14 av tidskriften Kulturella perspektiv)
Bidragen i detta nummer av den svenska etnologiska tidskriften kommer från en workshop vid LU och behandlar det vardagliga akademiska arbetet. Hur gör forskare när de surfar på nätet,
kommunicerar med varandra, hanterar kritik, deltar i seminarier
och skvallrar i korridorerna? LU-forskarna Orvar Löfgren, Bengt
Olle Bengtsson, Mats Benner, Marie Cronqvist, Olof Sundin och
Thomas Kaiserfeld tillhör författarna (och den förstnämnde har
extraex av tidskriften att dela ut).

THOMAS BRANTE

Den professionella logiken
(Liber)

PETER K ANDERSSON

Kafémänniskan
(Carlsson)
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Dagens samhälle beskrivs ofta som ett expertsamhälle där professioner som lärare, läkare, ekonomer, jurister och socialarbetare
spelar stor roll. Men hur uppstår professioner, och hur fungerar
de? Thomas Brante, professor i sociologi vid LU, beskriver gängse
samhällsvetenskapliga teorier på området och lägger själv fram en
ny, alternativ teori.
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folk.
Lovisa Brännstedt har redan bestämt
titeln på sin kommande avhandling om
den romerska kejsarinnan Livia: ”Femina Princeps”. Det är latin för ”kvinna”,
kombinerat med en term som bara brukade användas om män. I sitt privatliv
kombinerar hon också aktiviteter som
brukar förknippas med kvinnor respektive män: å ena sidan att sticka, å andra
sidan att dricka öl och titta på sport.

Antiken och stickning tillhör Lovisa Brännstedts största intressen.

Vurmar för antiken och stickning
Lovisa Brännstedt har gillat historia ända sedan 8-årsåldern, och efter en Italienresa i
tonåren insåg hon att det var Rom och antiken som gällde. Sedan dess har hon lärt sig
italienska, tagit en magisterexamen i Antikens kultur och samhällsliv, deltagit i tre italienska utgrävningar och nästan avslutat sin
doktorsavhandling.
Hon ser historia som fascinerande för att
den visar på hur många olika sätt mänskligt
liv kan organiseras. Den visar också ibland
på överraskande band mellan dåtid och nutid, till exempel mellan det antika Rom och
dagens nyårsfirande.
– Före år 153 f.Kr. inföll det romerska nyåret i mars, men det flyttades till januari då
de nyvalda konsulerna tillträdde. Vi följer
alltså fortfarande det romerska civilsamhället i stället för årets astronomiska cykel. Jag
tycker det känns viktigt och utmanande att
bli påmind om att inte ens vår tideräkning
är given av naturen! säger hon.
Det är Augustus hustru Livia som står

i fokus för hennes avhandling. Livia hade
ingen formell makt förrän sent i livet, men
var ändå en politiskt viktig person vars stöd
många eftersträvade. Närmast kan hon kanske liknas vid ”the first lady” i USA: Michelle
Obama är på samma sätt en egen aktör och
inte bara ett bihang till sin make.
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– Fast Michelle Obama kommer nog
inte att gudaförklaras. Det gjorde man med
både Augustus och Livia efter deras död –
de utnämndes till gudar, och präster och
prästinnor från fina familjer förrättade offer till deras ära, berättar Lovisa Brännstedt.
Inte bara forskningen utan också hennes nuvarande stora fritidsintresse, stickning, har faktiskt en koppling till Rom. Det
var när Lovisa Brännstedt skulle bo i Rom ett
halvår som hon insåg att hon behövde en
sådan lätt flyttbar fritidssyssla.

mindre om hantverket och mer om känslan
av att klara sig själv – att t.ex. både brygga
eget öl, odla egna grönsaker och sticka sin
egen mössa.
Lovisa Brännstedt vill inte heller se sitt
och väninnornas stickintresse som en återgång till den instängda husmorsvärlden.
– Vi är inte mycket för det gulliga och
puttenuttiga, och vi håller gärna till på en
pub när vi träffas. Då sitter vi och dricker öl
medan vi stickar. Hemma dricker jag kanske
inte öl, men jag tittar gärna på sport, vilket
inte heller är någon typisk husmorsaktivitet!

Och tiden i Rom var bara början. Nu lad-

text & foto: INGEL A BJÖRCK

dar Lovisa Brännstedt ner mönster från en
amerikansk sticksajt, har en egen stickblogg, lyssnar på flera stickpoddar, har åkt
på stickfestival i Brighton och ingår i både
Stickklubb Malmö och den nationella stickklubben Swedish Yarn Mafia.
– Jag stickar varje dag, åtminstone lite.
Mindre saker som sockor och sjalar ger jag
gärna bort, men koftorna har jag behållit
själv. Det skulle nog vara svårt för en mottagare som inte själv stickar att uppskatta
det stora jobb som ligger bakom en kofta,
säger hon.
I hennes generation är det nästan bara
kvinnor som stickar, men bland 20–25-åringar finns en del killar. Deras drivkrafter är
dock lite annorlunda, tror hon: det handlar

LOVISA BRÄNNSTEDT
TYCKER OM: forskning, stickning,
vintersport, vintageklänningar
LIKHET MELLAN FORSKNING OCH
STICKNING: det är alltid roligt att
börja ett nytt projekt. När man är
halvvägs kan det kännas segt, men på
sluttampen blir det lika roligt igen.
FAMILJ: föräldrar, pojkvän
BÄSTA WEBBSAJT: stick- och virk
sajten Ravelry med över 4,5 miljoner
användare
OTIPPADE ÄGODELAR: en spinnrock
från Åbo, kardor, fårsaxar och en
härvmaskin.
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insändare.
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Språkstöd för administratörer saknas
Internationalisering. ”Internationalise-

ring ställer högre krav på administratörer” –
så stod det i LUM för tre år sedan. Det en artikel som rapporterade från en KIA-kurs på
temat ”Administratören – en viktig del av ett
internationellt universitet”. Vi som var med
på kursen var eniga om att vi sett en stor förändring i våra arbetsuppgifter, nämligen att
inslaget av att tala och skriva engelska har
ökat i takt med att universitetet rekryterar
forskare och lärare från olika håll i världen.
För min egen del har detta förstärks ytterligare under de tre år som har gått. Vi var också
eniga om att vi i varierande grad kände att vi
inte räckte till i det här avseendet, och att universitetet som arbetsgivare borde bli bättre
vad gäller fortbildning i främst arbetsrelaterad engelska. Har det då hänt något med det
underlag vi tog fram och fick löfte om att det
skulle vidareföras till universitetsledningen?
Jag ser inte stora spår av det.
Jag har sökt bland de aktuella KIA-kurserna. Där hittar jag ingenting engelskrelaterat över huvud taget. Det säger något om
hur frågan (inte) prioriteras.
AWELU är jag bekant med, och det är i

och för sig en utmärkt resurs. I de vardagssituationer man hamnar i hjälper det däremot
inte; jag kan inte gärna kontrollera termer
via datorn samtidigt som jag pratar i telefon
eller har ett oförberett besök av en engelsktalande doktorand. Ännu mindre om jag
hamnar i ett möte av något slag, som utan
förvarning visar sig behöva hållas på engelska. Viss hjälp har jag ändå haft av AWELU
vad gäller terminologi, men kunskapen om
denna resurs verkar inte så utbredd när jag
talar med kolleger från olika håll inom universitetet.
Möjligheten finns att som administratör resa på Erasmus-utbyte, och det tror
jag vore intressant och givande för många,
inte bara vad gäller engelskan. Men kontakten med en mottagande institution och
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programmet där förutsätts man ordna själv
innan man ansöker. Har man ingen redan
upparbetad kontakt känns det som en mest
teoretisk möjlighet, är min slutsats.
Ett par gånger har jag lyckats få åka på

någon europeisk konferens inom ramen
för någon av de nätverk universitetet medverkar i. Det har varit det mest givande i
det här avseendet, men det är också påfallande att informationen om dessa arrangemang sprids dåligt utanför den centrala
förvaltningen. Som relativt vanlig anställd
får man jaga informationen själv, och dessutom övertyga sin enhet om att det är värt
priset för konferens och resa.
Jag anställdes för elva år sedan, och ingenstans i den rekryteringsprocessen var det
aktuellt att tala om mina engelskkunskaper.
De är nu förresten över tjugo år gamla, och
även om jag fick ett hyfsat engelskbetyg på
gymnasiet var det inte så ofta vi hade anledning att där prata om särskild behörighet till forskarutbildning eller om doktoran-

ders institutionstjänstgöring. Detta kan inte
vara unikt – snarare tror jag att vi är väldigt
många inom universitetet som ofta får hanka oss fram med den engelska vi råkar kunna. Resultatet blir inte den professionella
framtoning som jag gissar att vi förväntas ha.
Det räcker inte med att fastställa språkpolicy och ha internationalisering som en strategi i den strategiska planen. Det är slöseri att
inte ta vara på den kompetens som vi anställda redan har, men inte får goda förutsättningar att visa på det nya internationaliserade universitetet. Att universitetet rekryterar
studenter, doktorander, forskare och lärare
internationellt är förstås i grunden något bra.
Men man måste vara klar över att detta är
resurskrävande om man inte vill att universitetet ska bestå av två parallella världar, en på
svenska och en på engelska, där den senare
servas av särskilt rekryterade engelskkunniga
administratörer. (Det vore nog ganska resurskrävande, när jag tänker efter.)
Jesper Olsson
fakultetskoordinator, K Ansli HT

svar: Handlingsplan är på gång
Internationalisering. Lunds universitet har brister i sitt internationaliseringsarbete, det ska villigt erkännas
och Jesper Olsson kan med all rätt peka
på några av dem. Internationalisering är
mycket mer än bara in- och utresande
studenter. Frågan om språk är central om
vi ska lyckas i vårt internationaliseringsarbete och det finns behov av utbildning
och stöd för de som inte har svenska som
modersmål samtidigt som vi behöver bli
bättre på att tala och skriva engelska
över hela vårt breda universitet. Jesper
Olsson tar särskilt upp administratörernas roll i internationaliseringsarbetet och
pekar på vissa brister. Lunds universitet

har tagit fram en ny språkpolicy men givetvis räcker det inte med en policy, den
måste följas upp av en handlingsplan som
dessutom måste implementeras.
Förvaltningschefen har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett underlag till handlingsplan. Detta underlag är
för tillfället under diskussion men det innehåller förslag som Jesper efterlyser som information om AWELU, kurser i engelska
för teknisk/administrativ personal m.m.
Nils Danielsen,
vicerektor med ansvar
för bl.a. medarbetarskap
Kristina Eneroth
vicerektor med ansvar
för internationalisering

												

LUM nr 8 | 2014

gästtyckaren.

Göran Molin, professor i livsmedelshygien på LTH,
är kritisk till påbudet att alla universitetets lärare ska
genomgå högskolepedagogisk fortbildning.

Högskolepedagogik – den nya teologin?

I

dessa de yttersta av tider skallar ropen att universitetslärare måste bli bättre. Och visst – universitetets ambition att stödja och utveckla sina lärares pedagogiska
kompetens är lovvärd. Det som dämpar min egen entusiasm är inslagen av tvång och ovetenskaplighet.
Ett exempel: På LTH, där jag är verksam, är vidareutbildning-

en i högskolepedagogik obligatorisk för såväl professorer som
doktorander. Lärarna ska dock inte bara bli bättre på att undervisa utan också anamma vissa pedagogiska teorier. Utbildningen beordras med hänvisning till
mer eller mindre förtäckta påståenden om att ”universitetslärare är dåliga lärare” och vissa pedagogiska koncept lyfts fram som bättre än andra.
Att ifrågasätta är ju något av en
ryggmärgsreflex hos alla oss som sysslar med vetenskap. Man ville gärna se
en vetenskapligt baserad argumentation kring de pedagogiska koncept
som sprids. Men LTH:s pedagogiska enhet Genombrottets
”kursbok” Universitetspedagogik (M. Elmgren & A-S Henriksson, Studentlitteratur, 2013) tillhandahåller ingen sådan
diskussion, för att ta ett exempel.

också här, dvs. ifrågasätta de högskolepedagogiska doktrinerna och inte bara acceptera dem obesedda.
Ökat engagemang i högskolepedagogik som ämne innebär dock att universitetsläraren inte längre kan arbeta heltid inom sin primära ämnesdisciplin. Detta är en konsekvens
som måste tas med i beräkningen när man vurmar för högskolepedagogisk fortbildning. Nytt är detta dubbla förhållningssätt i och för sig inte. I Lunds universitets barndom var
det den kristna teologin som alla, oavsett disciplin, måste
kunna hantera och förhålla sig till. Håller högskolepedagogiken nu på att ta över teologins roll?

”Man kan undra hur många
universitetslärare som känner ett
genuint behov av att få påstått
universella regler för effektivt
lärande förestavade sig.”

Fortbildning i högskolepedagogik må vara ett påbud

efter beslut av regering och riksdag – och ska därmed följas oavsett vad man som medborgare tycker. Emellertid är,
menar jag, en universitetslärare skyldig att vetenskapligt diskutera och öppet försöka redovisa alla aspekter – även av
myndighetspåbud. Om det nu är så att den nya tidens universitetslärare behöver ha en dubbel ämnesprofil, dvs. stå
med ena benet i högskolepedagogiken, borde det vara en
självklarhet att följa grundläggande vetenskapliga principer
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Utan att på något sätt

vilja förminska betydelsen av
högskolepedagogik vill jag
ändå påstå att kristendomens
bärande doktriner var och är
betydligt mer genomarbetade och socialt hållbara än
”Lifelong learning” m.m. Kanske vore det trots allt bättre
att plocka ner högskolepedagogiken från dess piedestal av
politiska ambitioner och återföra den till sin plats som en
gren av ämnesdisciplinen pedagogik? Och handen på hjärtat, tvångsutbildning är faktiskt ingen bra utgångspunkt för
kunskapsbildning hos vuxna. Jag tror inte att universitetslärare utgör något undantag i det avseendet. Vuxnas lärande
bör utgå från ett av individen själv känt behov och anpassas
till detta. Man kan undra hur många universitetslärare som
känner ett genuint behov av att få påstått universella regler
för effektivt lärande förestavade sig.
Gör an Molin
professor i livsmedelshygien

35

Zoologiska museets samlingar i fotobok
fotobok. Fotograf Nils Bergendals svartvi-

ta storformatsfoton av Zoologiska museets
samlingar har visats på flera ställen de senaste åren. Utställningen ”The name of us”
avslutas den 30 november i Stockholm. Nu
har fotona även blivit en bok med samma
namn och i boken samspelar Nils Bergendals
fotografier med författaren Peter Törnqvists
text. Bokpresentation med fotograf och författare på plats blir det den 3 december på
Galleri Ping Pong i Malmö och i samband
med tillställningen kommer några av bilderna från boken att finnas till beskådande.
Zoologiska museet i Lund grundades
1735 och samlingarna innehåller flera miljoner föremål. Museets utställningsdel stängdes 2011 och då flyttades de flesta föremå-

Museiflytt. foto: nils bergendal

len och magasinerades på Gastelyckan. Nils
Bergendal tog bilderna under tiden då samlingarna packades ner och flyttades.

Klimataktivist och pristagare till LU
föreläsning. Bill McKibben, amerikansk professor och grundare av klimatrörelsen 350.org, är en av årets mottagare av det ”alternativa nobelpriset” Right
Livelihood Award. Han besöker Lund den 2 december för att hålla en öppen
föreläsning. Värd för besöket är LU:s centrum för hållbarhetsforskning Lucsus.
Lucsus är den första europeiska deltagaren i Right Livelihood College Initiative,
där den akademiska världen samarbetar med de olika pristagarna och de rörelser
de representerar.
Bill McKibben skrev 1989 en av de första brett riktade böckerna om klimathotet. Han har sedan startat den internationella gräsrotsrörelsen 350.org, vars
mål var att hejda koldioxidutsläppen på 350 ppm. En av dess avläggare är ”fossil
free”-rörelsen, som vill få institutioner och företag att göra sig av med sina aktier
i oljeindustrin. I Sverige finns denna bl.a. i Lund, i form av engagerade studenter i
”Fossil Free Lund University”. Läs mer på www.lucid.lu.se.

RRI = ansvarsfull forskning och innovation
forskning. Nu måste alla som forskar inom

EU-anknutna projekt lära sig en ny förkortning: RRI. Förkortningen står för ”Responsible Research and Innovation” och är tänkt
att genomsyra EU:s nya ramprogram Horisont 2020. RRI-konceptet bygger på sex
grundprinciper:
• att ta med alla berörda parter (politiker,
myndigheter, organisationer m.fl.) i arbetet redan från början
• säkra jämställdheten i forskningen
• öka ungdomars intresse för teknik och
naturvetenskap
36

• göra forskningsresultaten fritt tillgängliga
via Open Access
• fatta etiskt riktiga beslut
• se till att forskningens villkor anpassas till
samhällets behov och utmaningar.
Mycket av detta förekommer redan, men
för att principerna ska bli alltigenom självklara inom EU har EU-kommissionen startat projektet ”RRI Tools”. 26 organisationer
ingår i det konsortium som driver projektet.
Den svenska representanten är organisationen Vetenskap & Allmänhet.
Info: http://v-a.se/projekt/rri-tools/.

på gång.
21 november Lunchkonsert på Odeum
med studenter från Musikhögskolan i Malmö. Kl 12.15–13.00 Kapellsalen, Palaestra et
Odeum, Lund.
22–23 november Kemishow på Vat
tenhallen. Kl 13.00 både lördag och söndag visas ”Molekyler finns”, en spektakulär
kemishow med fyra olika teman: gaser, färger, ljus och bränder och explosioner. Info:
www.lu.se/event/kemishow-i-vattenhallen-4. John Ericssons väg 1, Lund.
25–26 november Symposium Focus
Asia: Social resistance in non-democra
cies. Info: http://ace.lu.se/focus-asia/focusasia-2014/social-resistance-in-non-democracies , ming_chee.ang@ace.lu.se, Palaestra
och Eden, Lund.
25 november Föreläsning. ”Våra
vanligaste vanföreställningar om Afri
ka”, Ellen Hillbom, docent i ekonomisk-historia vid Lunds universitet. Kl 14.00–16.00
Pingstkyrkans stora sal, Stora Södergatan
25, Lund.
25 november Lunds filosoficirkel.
Blazenka Sheuer, teol dr och universitetslektor i Gamla testamentets exegetik vid Lunds
universitet: ”Hade människorna varit
bättre utan Gud? Perspektiv ur Gamla
testamentet”. Kl 19.30 Palaestra, Lund.
26 november Teknik- och naturve
tarcirkeln. ”Kriget i litteraturen – kända
och okända soldater från Homeros till
Leonard Cohen”, Torsten Rönnerstrand,
litteraturvetenskap. Kl 19.30 Edens hörsal,
Lund.
27 november Seminarium. ”Konst
kultur och kön.” Detta seminarium är det
sista i seminarieserien LU-experience som
handlar om hur det är att tillhöra en underordnad grupp på vårt universitet och samhälle. Kl 16.00 LUX, Helgonagatan 3, Lund.
Info: anna.kristensson_ekwall@med.lu.se
28 november Lunchkonsert på Ode
um med studenter från Musikhögskolan i
Malmö. Kl 12.15 – 13.00 Kapellsalen, Palaestra, Lund.
30 november Ljudshow bland del
finer och ultraljudsapparater i Vatten
hallen. Kl 13.00. Info: www.lu.se/event/
ljudshow-i-vattenhallen-10 Vattenhallen Science Center LTH, John Ericssons väg 1, Lund.
2 december CED-seminarium: Vik
ten av seminarium om seminarium. Seminarier är ett centralt inslag i forskarutbildningen som väsentligen kan bidra till
doktorandens lärande när de är konstruktiva. Kl 14.15–16.00 på M313, CED, Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund. Info: gun.wellbo@ced.lu.se
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2 december Lunds filosoficirkel. Bibi
Jonsson, professor i litteraturvetenskap vid
Lunds universitet: ”Utopiska resonemang
med oförutsedda konsekvenser: Fallet
med Elin Wägner”. Kl 19.30 Palaestra, Lund.
3 december Teknik- och naturvetar
cirkeln. Fredrik Månsson, infektionsläkare:
”Krigen och epidemierna – medicinska
katastrofer och framsteg i konfliktens fot
spår”. Kl 19.30 Edens hörsal, Lund.
4 december Brown Bag Lunch. Ta med
dig lunchlådan och värm den! Brown Bag
Lunch är en seminarieserie och mötesplats
för alla som jobbar med internationella frågor inom grundutbildningen – i någon form.
”Vad menar vi med internationalisering
på hemmaplan?”. Vi brainstormar kring begreppet och ger förslag på aktiviteter, Karin
Frydenlund, Medicinska fakulteten. Kl 12.15–
13.00, Externa relationer, Stora Algatan 4, vån
1, Lund.
4 december Seminarium ”Trichome
birefringence1, insights into cellulose

crystallinity and other polysaccharide mo
difications in Arabidopsis”. Kl 15.15–16.15
Biologi, hall A, Sölvegatan 35, Lund.
4 december Vetenskapsteater: Lund
– Forskarbyn. Info: http://kunskapskabaren.
se/lund-i-fokus/ . Kl 19.00–20.30 Magle Stora
Kyrkogata 4, Lund.
5 december Symposium. ”Ord om ljud
– Skriftställare om ljud och ljudmiljöer”.
Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet arrangerar ett tvärvetenskapligt symposium i LUX om
ljud och ljudmiljöer i text, litteratur och poesi.
Kl 9.15–12.30 LUX C116 hörsalen, Helgonavägen 3, Lund.
6 december Evolutionstema i Vat
tenhallen. Kl 13.00 berättar Lars Lundqvist,
museiintendent emeritus, om ”Djur som går
i vinterdvala – en föreställning om varför
djur går i vila under vintern”. Vattenhallen Science Center LTH, John Ericssons väg 1,
Lund. Info: www.lu.se/event/evolutionstema-ivattenhallen-0
9 december Lunds filosoficirkel.

Samtal: ”Vad hade kunnat göras annor
lunda?”, Ingvar Carlsson, f.d. statsminister
och Sverker Oredsson, professor i historia vid
Lunds universitet, kommunalpolitiker. Kl 19.30
Universitetsaulan, Lund.
10 december Föredrag. Forskarlunch:
”Mästerdetektiv på jakt efter antioxidan
ter.” Kl 12.15 Kemicentrum Sölvegatan 39/
Getingevägen 60, Lund. Info: information@
kilu.lu.se
10 december Föredrag på Historiska
museet. Caroline Arcini: ”Att leva som lytt
– spår i skelettmaterial kan berätta”. Kl
18.00 Historiska museet, Krafts torg 1, Lund.
Info: info@luhm.lu.se
10 december Teknik- och naturvetar
cirkeln. Thomas Kaiserfeld, idé- och lärdomshistoria: ”Krigets salt: Salpeterkokandets
politik under 1700-talet”. Kl 19.30 Edens
hörsal, Paradisgatan 5, Lund.
13–14 december Galna uppfinnare i
Vattenhallen. Upplev spännande och interaktiva experiment och shower i Vattenhallen.
Info: www.lu.se/event/galna-uppfinnare-i-vat-

”Viscoelastic haemostatic assays and fibrinogen concentration tests during haemodilution.
The effects of fibrionogen and factor XIII”. Kl
13.00 föreläsningssal 3, Blocket, Skånes Universitetssjukhus i Lund.

med inriktning mikrobiell metabolomik:
”Determination and controll of some pollutants in indoor environments”. Kl 9.00 Rune
Grubb salen, BMC, Sölvegatan 23, Lund.
Daniel Sehic i laboratoriemedicin med
inriktning experimentell klinisk genetik:
”Identification, validation and implementation
of blastermal biomarkers in wilms tumour”.
Kl 13.00 Segerfalksalen, BMC, Sölvegatan 17,
Lund.

disputationer.
21 november:
Henrik Kjölhede i klinisk medicin med in
riktning urologisk cancerforskning: ”Detecting prostate cancer metastases. PET/CT
and the sentinel node technique”. Kl 13.00
Lilla aulan, Konferenscentrum, Skånes Universitetssjukhus i Malmö.
Peter Falck i bioteknik: ”Prebiotic oligosaccharids from xylan – heat pretreatment, xylanase hydrolysis, utilization by potential probiotics and evaluation in a mouse study”. Kl
13.15 Kemicentrum, Lund.
Cassandra Niman i fysik: ”Micro-and
nanostructures for studies of model biological systems”. Kl 9.15 i Rydbergsalen, Fysikum,
Lund.
Marianne Sandin: ”Quality control for
high-throughpus quantitative proteomics –
harnessing the potential of label-free LC-MS”.
Kl 9.15 Hall B, E-huset, Lund.
Veronica Milos Nymberg i klinisk medi
cin med inriktning allmänmednicin: ”Drug
therapy – a challenge in primary care. Assessment of different methods that influence GPs
adherence to guidelines”. Kl 9.00 i Lilla aulan,
MFC, Jan Waldenströms gata, SUS, Malmö.
Dag Winstedt i klinisk medicin med in
riktning anestesiologi och intensivvård:
LUM nr 8 | 2014

22 november
Linda Olsson i laboratoriemedicin med
inriktning experimentell klinisk genetik:
”Ikaros och Leukemia”. Kl 10.00 Belfragesalen, BMC D15, Lund.

27 november
Marianne Kylberg i hälsovetenskap med
inriktning arbetsterapi: ”Assistive devices in
everyday life for very old people – use non-use
and opportunities for use”. Kl 9.00 Hörsal 1,
Health Science Centre, Baravägen 3, Lund.

28 november
Freyr Gauti Simundsson i klinisk medicin
med inriktning ortopedi: ”Determinants of
outcome in lumbar spinal stenosis surgery”. Kl
9.00 Lilla Aulan, MFC, Jan Waldenströms gata
5, plan 1, Skånes universitetssjukhus i Malmö.
Pawel Markowicz i laboratoriemedicin

11 december
Mats Colt i klinisk medicin med inriktning
ortopedi: ”On new implants. The results of
five prospective, randomized RSA trials with
aspects on phased introduction and continuous migration”. Kl 13.30 Blå Salongen, Kulturhuset, Hässleholm.

Följande disputationer har ägt rum:
Mardjaneh Karbalaei Sadegh i biomedicin
med inriktning molekylär fysiologi: ”Role
of caveolae and miRNAs in regulation of urinary bladder function”.
Thomas Kander i klinisk medicin med
inriktning anestesiologi och intensivvård:
”Aspects of bleeding complications and 		
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hemostatsis at central line insertion and mild
induced hypothermia”.
Oliver Chukwujekwu Ezechi i folkhäl
sovetenskap med inriktning sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter: ”The
battleground of two infections and a cancer:
human papilloma virus, premalignant lesions
of the cervix and their interaction with human immunodeficiency virus in southwestern
Nigeria”.
Mina Davoudi i biomedicin med in
riktning pediatrik: ”Effect of experimental
complex III deficience on respiratory chain assembly and function”.

Sofie Gustafsson i nationalekonomi:
”Essays on human capital investments: pharmaceuticals and education”.
Tina Tanha i klinisk medicin med in
riktning klinisk fysiologi: ”Accelerometer
measured physical activity, methodological
and health related aspects”.
Rita J Gustafsson i klinisk medicin med
inriktning gastroenterologi och hepato
logi”: Gastrointestinal disorders in women”.
Charlotta Remröd i klinisk medicin
med inriktning dermatologi: ”Psychological aspects of patients with psoriasis: biological and clinical studies”.

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferenscentret mitt i natursköna Skåne.
Vi har nio moderna konferenssalar,
med senaste teknik. Nyrenoverat boende och en restaurang med menyer
enligt god skånsk tradition.
Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se
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Mötesplats!

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

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

Öppettider vardagar 9-12, 13-16
Medicon Village, byggnad 401
Telefon: 046-590 15 10 • Protomobilen: 072-505 15 10
info@prototypverkstaden.com
Verkmästare: Mats Grip
Instrumentmakare: Jan-Erik Falck
Tillverkning • Service • Reparation
Elektronik • Laboratorieglas
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Charlotta Webb i klinisk medicin
med inriktning gastroenterologi och
hepatologi: ”Screening detected celiac
disease in Children”.
Petra Holmkvist i biomedicin med
inriktning immunologi: ”Regulation of
T cell effector functions in the intestinal
mucosa”.
Martina V Tinzl i klinisk medicin
med inriktning prostatacancer: ”Cellular mechanisms of taxane therapy in castration resistant prostate cancer”.
Kristina Karrman i laboratorieme
dicin med inriktning klinisk genetik:
”Genetic characterization of pediatric acute lymphoblastic leukemia”.
Julia Wolska i bioteknik: ”Towards
a better understanding and control of factors affecting the physical quality of fish
feed”.
Alfred Theorin i reglerteknik: ”A
sequential control language for industrial
automation”.
Vasna Ramasar i hållbarhetsveten
skap: ”Fluid governance: Scalar politics in
the South African waterscape”.
Marius Cismasu i teoretisk elek
troteknik: ”Antenna analysis and design
using stored energies and physical limitations”.
Sudhanshu Pawar i teknisk mikro
biologi: ”Caldicellulosiruptor saccharolyticus: an ideal hydrogen producer?”.
Sara Lundqvist i företagsekonomi:
”Abandoning silos for integration: implementing risk management and risk governance”.
Jing Xiao: ”Entrepreneurial dynamics
and acquisitions of new technology-based
firms”.
Naciye Sekerci: ”Essays on corporate
governance”.
Florian Adolphi: ”Solar activity changes at the end of the last ice age – influences on climate and applications for dating”.
Cecilia Olsson: ”Tree phenology modelling in the boreal and temperate climate zones: timing of spring and autumn
events”.
Max Lundberg: ”Genomic analyses of
migratory divides in the willow warbler”.
David Lindgren: ”Optical characterization of III-nitride and II-V semiconductor
nanowires”.
Christian Carlsson: ”Utilization of decomposition techniques for analyzing and
characterizing flows”.
Martina Tinzl: ”Cellular mechanisms
of taxane therapy in castration resistant
prostate cancer”.
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hänt.
Gunilla
WestergrenThorsson &
Anna Maria
Drake.

UTMÄRKELSE. Medicinska fakulteten dekanus Gunilla Westergren-Thorsson och
vicedekan Anna Maria Drake har tilldelats 2015 års Gunilla Jarlbro-utmärkelse för
mod, styrka och civilkurage i jämställdhetsarbetet inom den egna fakulteten.
INNOVATIONS
VINNARE. Professor
Stefan Hansson på
Medicinska fakulteten
blev årets vinnare av Innovationspriset 2014 och
tilldelas 150.000 kronor.
Stefan
Stefan Hansson och hans
Hansson.
team utvecklar en ny farmalogisk behandling för
preeklampsi (havandeskapsförgiftning).
Denna utveckling kommer att kunna hjälpa
de åtta miljoner kvinnor som årligen drabbas, menar LU Innovation System, och revisionsföretaget PwC som står bakom Innovationspriset.
MEDALJ. Professor Sture
Forsén, professor emeritus i fysikalisk kemi,
tilldelas IVA:s, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj. Han
får medaljen för sin ”banbrytande forskning inom
Sture Forsén.
fysikalisk kemi och hans
visionära och kreativa initiativ för gräns
överskridande forskning till vetenskapligt
och samhälleligt värde”.
BEST PAPER AWARD. Jörgen Falk (Skanska teknik, tidigare industridoktorand på
Byggnadsmaterial) samt Miklós Molnár
och Oskar Larsson (bägge på Konstruktionsteknik), har av den vetenskapliga tidskriften Building and Environment tilldelats
priset 2014 Best Paper Award för artikeln
“Investigation of a simple approach to predict rainscreen wall ventilation rates for hygrothermal simulation purposes”.
PRIS. Oskar Hansson, docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö,
LUM nr 8 | 2014

har tilldelats Inga Sandeborgs pris 2014 på
125.000 kronor. Han får priset för sin internationellt uppmärksammade kliniska forskning om molekylära sjukdomsmekanismer i
tidiga faser av Alzheimers sjukdom.
NY LEDAMOT. Marian
ne Gullberg, professor i
psykolingvistik, har blivit
invald i Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Hon
har också blivit invald
som ledamot i det Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.

Två gånger sexton professorer har
installerats i höst.

Marianne
Gullberg.

NOMINERAD I. Forskningsmagasinet Lund
University Research Magazine har nominerats som finalist i kategorin ”Science &
Nature Magazines” tillsammans med bland
andra National Geographic Magazine och
BBC Focus. Forskningsmagasinet har funnits under drygt ett år med texter på engelska som lyfter ifrågasättande och samhällsbyggande forskning vid Lunds universitet.
Den utkommer tre gånger om året och
kan läsas i iPad eller andra läsplattor. Appen Lund University Research Magazine är
gratis. Man hittar till forskningsmagasinets
webbversion via www.lu.se/forskning.
NOMINERAD II. I samband med world stem
cell awareness day har
Malin Parmar, forskare
och docent i neurobiologi vid LU, blivit nominerad till ”Stem Cell Person
of the Year 2014”.

32 nya professorer
installerade

Malin Parmar.

UTVALD. Lars Samu
elson, professor i nanoteknik, har blivit utvald
att hålla ”The Fred Kavli
Distinguished Lectureship in Nanoscience”, vilket bland annat innebär
att han håller opening
Lars
plenary-föredraget för
Samuelson.
Materials Research Societys årskonferens i Boston den 30 november.
Läs mer på: www.mrs.org/fall-2014-kavli/
FÖRTYDLIGANDE. De resestipendier
som tilldelats 18 yngre LU-forskare som
LUM skrev om i förra numret, kommer från
Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Den 17 oktober installerades:
Jonas Otterbeck, religionshistoria med
inriktning mot islamologi
Gerd Ahlström, omvårdnad
Birgit Holritz Rasmussen,
omvårdnad
Peter Höglund, klinisk farmakologi
Edgar Pera, utvecklingsbiologi
Kenneth Holmqvist, psykologi
Johannes Lindvall, statsvetenskap
Åsa Lundqvist, sociologi
David O’Carroll, zoologisk fysiologi
Maria Johansson, miljöpsykologi
Thorbjörn Laike, miljöpsykologi
Erik Serrano, byggnadsmekanik
Jonas Tegenfeldt, nanofysik
Fredrik Tufvesson, radiosystem
Christer Wingren, immunteknologi
Sven Kristersson, sång med inriktning mot kammarmusik, litterär visa och
scenisk gestaltning
Och den 7 november installerades:
Anna Forsberg, vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation
Maria Gomez, professorn i fysiologi,
särskilt kardiovaskulär fysiologi
Anders Håkansson, infektionsmedicin
Per Odin, klinisk neurovetenskap
Annika Björkdahl, statsvetenskap
Torleif Bramryd, miljöstrategi
Anders Anell, företagsekonomi,
särskilt ekonomistyrning
Joakim Gullstrand, nationalekonomi,
särskilt internationell ekonomi
Kirk Scott, ekonomisk historia
Anders Lindahl, laborativ och experimentell arkeologi med inriktning mot
keramiska analyser
Per Persson, molekylär geokemi
Ivan Scheblykin, kemisk fysik med
inriktning mot fotokemiska och fotofysikaliska processer i molekyler och
material
Peter Schurtenberger, fysikalisk kemi
Daniel Topgaard, fysikalisk kemi
Srinivasan Iyengar, materialteknik
Jan Pallon, tillämpad kärnfysik.
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Hallå Stina Oredsson...
… professor i funktionell zoologi och
cancercellbiolog, som hjälper till att bygga
upp ett cellodlingslabb av världsklass
i Bolivia. Det är en del av ett SIDAfinansierat projekt där man undersöker hur
medicinalväxter kan påverka cancerceller.

Hur ser samarbetet med Bolivia ut?
– Det är tredje omgången av ett SIDAfinansierat projekt, där jag som cancerforskare kommit med nu. Sedan tidigare
pågår det ett arbete i Lund med att isolera aktiva substanser från medicinalväxter,
lett av Olov Sterner, dekan på Naturvetenskapliga fakulteten. Samarbetet är av
”sandwichmodell”, dvs. att bolivianska
studenter varvar sin tid mellan Sverige och
Bolivia. I Sverige har de kunnat utnyttja
våra labb för att forska kring olika naturmedel ur landets traditionella läkekonst,
men på sikt är det viktigt att de själva kan
forska i hemlandet och implementera det
de har lärt sig i Sverige hemma i Bolivia.
Du är också med och forskar på
medicinalväxter i Bolivia?
– Ja, de håller på att bygga kunskap kring
den fantastiska flora de har. I Bolivia finns
det fortfarande folkstammar som lever
väldigt nära naturen, och de har en oerhörd kunskap om medicinalväxter. Vetenskapen har det fina namnet etnofarmakologi. Jag besökte Bolivia nyligen och då

var vi ute i djungeln tillsammans med en
guide som kunde mycket om dessa växter, och det var väldigt fascinerande. Det
som är speciellt med många växter här är
att de växer på hög höjd, över 2.500 meter. Den UV-strålning de utsätts för gör att
deras molekyler är speciella. Kanske även
den låga syrehalten har en viss påverkan.
Hur kan man använda den kunska
pen?
– Vi behöver nya mediciner för behandling av en rad olika sjukdomar. I stället för
att uppfinna nya molekyler kan vi använda de resurser och kunskaper som finns
omkring medicinalväxter och hur de används. I projektet har kemister arbetat
med att isolera substanser från unika växter i Bolivia. Nu har vi kommit till stadiet
där vi ska undersöka vad de har för effekt
och hur de fungerar.
Vad hjälper du universitetet i La Paz
med?
– Jag hjälper till att bygga upp ett labora-

torium för cellodling, ett arbete som leds
av min LIC-student Wendy Soria, som
själv är bolivianska. Målet på sikt är att
skapa ett labb i världsklass. Men man får
börja i liten skala och bygga ut det bit för
bit, eftersom resurserna är begränsade.
Samtidigt finns det mycket man kan göra
med ganska enkla metoder om man gör
det rätt från början. Jag är den enda i
Lund som driver en kurs i cellodling och
jag höll en tredagarskurs i Bolivia som
blev mycket uppskattad.
Du forskar själv på bröstcancer. Hur
kommer det in i bilden?
– Vi undersöker hur ämnen isolerade
från medicinalväxter påverkar cancerceller, främst den ”farligaste” sorten, som
är så kallade cancerstamceller. Målet är
att hitta substanser som inte bara dödar
bulkcellerna i tumören, utan verkligen tar
kål på alla cancerceller, alltså även cancerstamcellerna.
text & foto: Jonas Andersson

