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Hur säker är big data?
Riskbenägen rektor summerar
Välkomna klappar från VR

Nytillskott
ökar växtkraften i botan
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Experimentell
konst på tvärs
På Inter Arts Center (IAC) i Malmö
samlas alla delar av Konstnärliga fakul
teten för att tillsammans forska och
skapa gemensamma projekt. Målet är
att hitta nya infallsvinklar och nå resul
tat som är större än delarna var för sig.
Ett exempel på det är ett av de största sympo
sier som gjorts i Skandinavien inom konstnärlig
forskning som ägde rum under några dagar i
slutet av november, kallat ”Tacit or Loud: where
is the knowledge in art?”. Det var en lång rad
föreläsningar, performances och installationer
där forskare och konstnärer kunde mötas inom
olika områden som koreografi, teater, musik
och videokonst.

konstnärer från de olika disciplinerna teater,
musik och konst i olika samarbetsprojekt. Det
är en centrumbildning med två delar; den ena
är konstnärlig forskning och en plats att skapa
möjligheter för konstnärer att testa sina uttryck
och reflektera över resultaten, det andra att bi
dra till att utveckla experimentell konst och se
nya möjligheter genom att stötta projekt som
växer fram ur olika samarbeten även utanför
universitetet.
– Ofta hänger dessa två delar ihop – den
konstnärliga forskningen som finns inom mu
sik, teater och fri konst är ofta nyskapande och
det mest intressanta är att skapa möjligheter för
en riktig scen för just experimentell konst inom
olika genrer, säger Christian Skovbjerg Jensen,
som är föreståndare för IAC.
Det är inte lätt att mäta resultat av sam
tida konstnärlig forskning, Christian Skovbjerg
Jensen säger att mycket handlar om att vara
Olika projekt som visades på symposiet ”Tacit
or Loud: where is the knowledge in art?”.
Överst till höger syns Christian Skovbjerg Jensen, som är föreståndare för Inter Arts Center.
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Tanken med IAC är just att samla forskare och

t

Konstnären och Berkeley-professorn Trinh T. Minh-ha beskådar verket ”Inside Outside”.

i ntresserad av processen och att bidra till nå
got nytt och också att reflektera över varför
det man kommer fram till är viktigt och hur
det kan bidra till att tänka på ett nytt sätt.
På så sätt kan det bidra till nya vägar för kon
sten, en utveckling som sedan andra kan ta
upp och föra vidare på nya sätt.
– Vi vill både nå ut och visa upp den forsk
ning som bedrivs här och på Musik-, Teateroch Konsthögskolorna, men också skapa
nya kontakter inom universitet för framtida
samarbeten, säger han.

På IAC bidrar man med både lokaler och
avancerad teknik inom exempelvis film och
ljud som forskare och konstnärer kan få till
gång till. Hittills har de som forskar själva
fått söka sig till IAC, men framöver hoppas
Christian Skovbjerg Jensen även att kunna
arbeta mer uppsökande för att få till spän
nande samarbeten, både inom LU och ute i
det övriga kulturlivet.
Han tillträdde som chef för IAC i våras,
efter att i många år ha arbetat som kurator
för olika biennaler och festivaler inom sam

tidskonst. Ursprungligen kommer han från
Danmark, men bor sedan ett par år i Sveri
ge och med tiden började han söka sig bort
från alla projektanställningar.
– När det här dök upp verkade det spän
nande. Det är inte ett statiskt arbete, det
handlar om att utveckla en gränsöverskri
dande verksamhet. Det passar mig väldigt
bra eftersom jag har jobbat mycket med oli
ka samarbetsprojekt inom konst, säger han.
text: Jonas Andersson
foto: gunnar menander

4 												
												
nr
xnr
| 2014
9 | Dahlstedt.
2014
Dansaren LUM
AmiLUM
Skånberg

Redaktion
Maria Lindh
redaktör och ansvarig utgivare
046-222 95 24,
Maria.Lindh@rektor.lu.se

Lunds universitets magasin

Lunds universitets magasin LUM utkom första
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda
och nästan lika många utanför universitetet.
LUM har en upplaga på 14.000 exemplar och
utkommer med 9 nummer per år.

Jonas Andersson
journalist
046-222 70 17
Jonas.Andersson@rektor.lu.se
Lena Björk Blixt
journalist naturvetenskap
046-222 71 86,
Lena.Bjork_Blixt@science.lu.se
Ingela Björck
forskningsjournalist
046-222 76 46,
Ingela.Bjorck@rektor.lu.se
Britta Collberg
journalist
046-222 31 58,
Britta.Collberg@rektor.lu.se
Petra Francke
journalist och layout
046-222 03 16,
Petra.Francke@rektor.lu.se
Kristina Lindgärde
journalist teknik
046-222 07 69,
Kristina.Lindgarde@kansli.lth.se
Ulrika Oredsson
journalist
046-222 70 28,
Ulrika.Oredsson@rektor.lu.se
Caroline Runéus
kommunikationschef
046-222 70 41,
Caroline.Runeus@rektor.lu.se
Adress: LUM, Lunds universitet, Box 117,
22100 Lund Internpost: Hs 31
E-post: lum@lu.se
LUM på nätet: www.lum.lu.se
Annonser: tomat annonsbyrå, www.tomat.
se tel 046-13 74 00/02, e-post PC: info@
tomat.se e-post Mac: material@tomat.se
Prenumerationer: Anställda vid LU får LUM
gratis. Enskilda abonnenter – 190 kr/9 nr. För
prenumeration kontakta Eva Andersson: 046222 70 10, Eva.Andersson@rektor.lu.se
Adressändring: Anställda anmäler ändringar
till katalogansvariga vid institutionen (motsv).
Övriga skickar ändringsuppgifter till LUM,
gamla adressrutan bifogas.
Tryck: Lenanders Grafiska i Kalmar
Nästa LUM: manusstopp 20 januari,
utkommer 6 februari
ISSN: 1653-2295
Omslag: Botaniska trädgårdens nya före
ståndare B
 ente Eriksen. Foto: Gunnar
LUM nr 9 | 2014
Menander

smakprov.
6 Rektor ser tillbaka på sex år
– Det har varit sex år av otroligt stor glädje, utveckling, press och intensitet!
Så sammanfattar Per Eriksson sin rektorstid inför att han slutar vid årsskiftet.

8 Julklappar från VR
Lunds universitets forskare har kommit väl ut i Vetenskapsrådets tre senaste
utdelningar av forskningsanslag. LUM presenterar ett urval av de projekt som har
varit lyckosamma i utdelningarna.

14 Migration i fokus
Migrationsfrågan stod i centrum när ett 30-tal forskare och beslutsfattare
konfererade i Rom. Från Lunds universitet deltog flera jurister och prorektor Eva
Wiberg som är ordförande för USI, som ordnade konferensen.

18 Utmaningar med säker och öppen big data
Allt mer forskning hanterar stora datamängder även inom samhällsveten
skap och humaniora. Vad betyder det för metoder, teorier och kunskapssyn? Hur
öppen ska forskningen vara? LUM avlutar här temat om big data som påbörjades i
förra numret.

28 Bytte LU mot Vatikanbiblioteket
Under det närmaste året har filolog Astrid Nilsson bytt ut Lunds universitet
mot Vatikanbiblioteket. Där studerar hon en unik handskrift som kan hjälpa till att
kasta ljus över den svenska självbilden på stormaktstiden.
5

aktuellt.
Per Eriksson summerar sin rektorstid:

– Man måste våga ta risker ibland
om man vill få saker att hända
Rektorssummering. Han checkar

ut på samma matchvikt som han
checkade in, och gör lika många
armhävningar (40!) nu som då. Han
har gått flera tuffa ronder och fått
fajtas för sin övertygelse och syn på
universitetets utveckling.
– Det har varit sex år av otroligt
stor glädje, utveckling, press och in
tensitet, sammanfattar Per Eriksson
sin rektorstid.
Det fanns dock en period då goda kostvanor
och motion fick stå tillbaka, då vågen visa
de tio kilo för mycket och en mikropropp
påminde honom om livets sårbarhet även
för egen del.
– Jag hade nog slarvat med blodtrycket
och fick en liten varningssignal.
Per Eriksson tycker själv att det mest an
märkningsvärda under hans sex år som rek
tor är den utveckling och expansion som
universitetet gått igenom. LU har vuxit med
1.800 nya anställda och 2,4 miljarder kronor
i årsomsättning. Han brukar jämföra med att
ökningen är större än ”hela Linnéuniversite
tet eller hela Malmö högskola”. Det är forsk
ningen som expanderat – och bara den.
– När det gäller grundutbildningens vo
lym har Sverige tappat i internationell kon
kurrenskraft. Jag har därför med en dåres
envishet verkat för fler utbildningsplatser.
De aviseras nu äntligen och jag hoppas vi får
en väsentlig del av dem, säger han.
Den största framgången är, enligt Per
Per Eriksson i formell och mer informell
mundering och med sina närmaste medarbetare: prorektorerna Eva Åkesson (som här
skadat foten) och Eva Wiberg. foto: kennet
ruona , gunnar menander och apelöga
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E riksson, byggandet av nya studentbostäder
efter att ha fått fram det nya regelverket från
regeringen, samt utvecklingen av samarbe
tet lokalt med Akademiska Hus, kommunen,
AF Bostäder, nationerna och privata aktörer.
Därefter kommer förverkligandet av
MAX IV och ESS. Särskilt glad är han över
att ekonomin från universitetets sida kring
dessa anläggningar är i hamn, vilket han
jobbat för sedan våren 2009. Han nämner
också tillkomsten av Medicon Village och
samarbetet inom Lärosäten Syd och Forsk
nings- och innovationsrådet Skåne, FIRS.
Just den här typen av samarbeten är nå

got som Per Eriksson inte bara fått beröm för,
utan även en del intern kritik. Det finns en oro
över att ”alla” pengar går till stora anlägg
ningar. Även hans engagemang för hemlösa,
studentbostäderna och annat utanför den
gängse rektorssfären i Lund har ifrågasatts.
– Det handlar om synen på rektorsrol
len. Den är inte enbart en intern ledarroll,
utan det är självklart att man ska ta plats i
samhällsutvecklingen. Att inte vara delaktig
i samhället utanför är att inte ta sin rektors
roll på allvar, säger han bestämt.
Han menar dessutom att det finns myck
et att lära av hur lärosätena i Stockholm och
Göteborg arbetar med strategiska allianser
med näringsliv och samhälle och tycker att
Lunds universitet jämförelsevis mest samar
betar på projektnivå.
Han bekymras inte av att han inte går
hem i alla läger.
– Jag kör öppet och transparent och har
valt att följa min övertygelse om vad jag tror
har varit bäst för Lunds universitet, säger han.
Han betonar dock sin tacksamhet över
det han kallar jobbäktenskap med prorekto
rerna, först Eva Åkesson och nu Eva Wiberg
som han delar ledarskapet med.
– De har varit och är mycket värdefulla för
mig. Och jag är också mycket tacksam över
gott samarbete med vicerektorerna, förvalt
ningschefen, dekanerna och studenterna.
Per Eriksson har ifrågasatts även i

media. Hans rektorskarriär fick en rivstart
med mycket skriverier om hans kristna tro.
Hur går tro och vetenskap ihop – det var en
fråga som han fick besvara många gånger.
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– Den mediestormen kände jag mest
som stärkande och det framkom dessutom
att många framstående forskare är aktivt
troende kristna. Jag blev dessutom känd på
kuppen, både som rektor för Lunds univer
sitet och som kristen, säger han.
Värre var det med nästa storm som ifrå
gasatte hans behörighet som professor och
uppgifter om hans doktorandhandledning.
– Det var personligt tufft – här ifrågasat
tes min heder och även LTH:s handläggning.
Man lär sig hela tiden hur media arbetar och
det har minskat mitt förtroende för dem,
särskilt för Sydsvenskan som min hustru och
jag inte längre prenumererar på, säger han.
Rubriker blev det även efter senaste sty

relsemötet då Per Eriksson bad att få utökad
budget med 40 miljoner. Han håller med om
att man ska hålla sina budgetar och han fö
reslog själv styrelsen att ”rikta kritik mot rek
tor”, men följa förslaget. Styrelsen beslöt att
godkänna budgetökningen och dessutom
kunde rektor meddela att 82 miljoner nu fri
görs av regeringen för universitetets finan
sieringsansvar av ESS. Generellt menar Per
Eriksson att man måste våga ta risker ibland
om man vill få saker att hända.
– Vi vet alla att skillnaden mellan stor
framgång och misslyckande kan vara hår
fin. Det blir ingen stark utveckling utan att
man misslyckas ibland, säger han.
Ett av Per Erikssons mål när han tillträd
de var att öka universitetets synlighet och
inte minst i Stockholm där han öppnade en
”ambassad” – en LU-filial som nu är stängd.
– Jag och många andra är dock fortfa
rande mycket i Stockholm och deltar i oli
ka möten.
Men han sticker inte under stol med att
det geografiska avståndet till huvudsta
den är ett problem – ”vi har inte vårt folk
där”. Det märks inte minst på vår bristande
policypåverkan och även på anslagen från
t.ex. VINNOVA. Här ligger Lunds universitet
fortfarande en bra bit efter KTH, Karolinska
Institutet och Chalmers.
Inte heller har samarbetet med Köpen
hamn och Danmark blivit riktigt vad Per Er
iksson hoppats på.
– Öresundsregionen är svårarbetad, inte
minst på grund av många gränshinder.

NÅGRA SNABBA om
per erikssons rektorstid
Gjort och deltagit i
• Expanderat universitetet med
1.800 anställda och 2,4 miljarder
inom forskningen
• Sjösatt Max IV och ESS
• Initierat nya studentbostäder
och åstadkommit regeländringar
i mark och förhyrning
• Fått regeringen att återinföra
rätten att kalla professorer
• Initierat Lärosäten Syd och FIRS
• Utvecklat innovationsverksamheten med bl.a. FIRS och Medicon Village
Ogjort
• Nya utbildningsplatser – men de
är på gång
• Utvecklat samarbete med Danmark och Öresundsregionen
• Öppna välkomnande dörrar på
universitetshuset med glasdörrar
på insidan
• Akustik och ljudanläggning i
Universitetsaulan och Pelarsalen
• Byte av grusbeläggningen på
universitetsplatsen i Lundagård

Under Per Erikssons tid tillkom också av
gifter för utomeuropeiska studenter. Där har
Lunds universitet lyckats bäst i landet med
att rekrytera studenter och skapa stipendier
och är på väg att hämta in tappet av dem
man miste direkt efter reformen. Mottagan
det av de internationella studenterna hör till
Per Erikssons absoluta högtidsstunder.
– Det lyser om dem och man får höra att
det förändrar hela deras liv att få komma hit
och plugga. Det är fantastiskt.
I sin fortsatta karriär vid Lunds univer
sitet vill Per Eriksson gärna arbeta med ”Bo
stad först”, alumnverksamheten och fund
raising samt ett ökat externt samspel. Han
står till den nya ledningens förfogande un
der ett och ett halvt år framåt.
maria lindh
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Julklappar från Vetenskapsrådet!
forskningsmedel. Bekämpningsmedel och bin, om naturkatastrofer ökar

våldet mot kvinnor i olika samhällen, och hur vi ska kunna bromsa folk
sjukdomen artros. Det är tre områden som ska studeras av några lunda
forskare som fått förtida julklappar av Vetenskapsrådet i form av forsk
ningsanslag.
Merparten av Vetenskapsrådets anslag är anknutna till ämnen (medicin
och hälsa, utbildningsvetenskap etc). Men rådet ger också anslag med andra
teman. Nyligen kom tre sådana utdelningar – till ”Framstående yngre fors
kare”, International Career Grant och Utvecklingsforskning – där LU fått mest
respektive näst mest av alla svenska universitet. Här presenterar LUM några
av de lundaforskare som varit lyckosamma i utdelningarna.

18 miljoner till artrosforskning
Martin Englund, läkare
och epidemiolog, får ett
sexårsanslag på 18 miljoner kronor i utdelningen
till Framstående yngre
forskare. Hans projekt är
inriktat på artros, en växMartin
ande folksjukdom.
Englund.
– Genom att jag har
medarbetare med olika inriktningar kan
vi studera artros på olika nivåer – från vad
som händer på molekylär nivå till vad man
kan se på magnetkamerabilder, hur man
tar hand om artrospatienterna och vad

sjukdomen innebär för samhället.
– Ett fokusområde gäller menisker.
Vi vet att skador på menisken leder till
artros på sikt, men menisken kan också
börja brytas ner utan att man haft någon
tidigare skada. Kan vi lära oss mer om den
processen skulle vi kanske också kunna
bromsa den.
– Antalet artrospatienter ökar i takt
med övervikt och åldrande i befolkningen.
I Skåne finns det idag omkring 150.000 artrospatienter, men om två årtionden räknar vi med att ha omkring 200.000, vilket
ställer betydligt större krav på sjukvården.

18 miljoner till nanoforskning
Anders Mikkelsen, synkrotronljusfysiker, får också
ett sexårsanslag på 18
miljoner kronor i utdelningen till Framstående
yngre forskare. Hans projekt går ut på att studera
Anders
halvledarstrukturer på
Mikkelsen.
atomnivå.
– Vi fick tidigare i år anslag till ett speciellt mikroskop som kan använda ljuset
från MAX IV-laboratoriet och avancerade
laserljuskällor vid Lund Laser Center. På
så sätt kan vi studera elektriska kretsar på
atomnivå, i både tid och rum.

8

– Det rumsliga handlar om avståndet
mellan atomer, och tidsaspekten gäller
tiden när en elektron flyttar sig från en
atom till en annan. Eftersom avståndet
är så extremt litet blir tiden extremt kort:
det handlar om attosekunder, triljondels
sekunder. Så korta tider är svåra att föreställa sig – ändå går det faktiskt att göra
experiment som visar vad som händer på
attosekundnivå.
– Arbetet är grundforskning, men min
grupp tillhör Nanometerkonsortiet och
resultaten kan förhoppningsvis användas
bl.a. i de lysdioder och solceller som andra
inom konsortiet arbetar med.

4 miljoner till forskning
om klimatkatastrofer och
könsrelaterat våld i Asien
Klimatkatastrofer för
inte bara för med sig ond
bråd död i samband med
att de äger rum. I översvämningars, orkaners
och tsunamis spår följer
även ett ökat våld mot
Helle
kvinnor. Denna statistik
Rydström.
har rapporterats in från
olika frivilligorganisationer i spåren av exempelvis tsunamin år 2006 och
den filippinska orkanen
Haiyan förra året. Genusprofessor Helle Rydström
Catarina
och statsvetarprofessor
Catarina Kinnvall har fått Kinnvall.
4 miljoner kronor för att göra fältarbete
i Vietnam, Pakistan och Filippinerna, tre
länder som är hårt drabbade av naturkatastrofer.
– När familjer står på ruinerna av deras
förra liv och samhällets infrastruktur
brakar ihop blir det även kris i de sociala
relationer. Vi vill ta reda på vad som gör
att våldet mot kvinnor ökar inom familjen
och i samhället i övrigt efter en klimatkatastrof, säger Helle Rydström. Vi kommer
att studera detta utifrån ett socio-kulturellt, politiskt och juridiskt perspektiv.
Trots att internationella
hjälporganisationer ofta har
uppmärksammat
problemet så har
ingen omfattande
forskning gjorts tidigare på området.
I projektet ingår
även forskaren Huong Nguyen samt
samarbetspartners
i vart och ett av
de länder de ska
undersöka.
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7,3 miljoner till forskning
om Parkinsons sjukdom

5,6 miljoner till forskning om
bekämpningsmedels effekter på bin
Maj Rundlöf, ekolog, får
5,6 miljoner kronor som
ett International Career
Grant för att studera bekämpningsmedels effekter
på bin.
– Projektet handlar om
Maj Rundlöf.
att göra bedömningen
av riskerna med kemiska
bekämpningsmedel mer realistisk. Nu
baseras den oftast på laboratoriestudier,
men det säger inte mycket om hur nyttoinsekter som bin klarar sig i verkligheten.
Där ska de ju samtidigt kunna tåla både

bekämpningsmedel och andra stressfaktorer, som t.ex. dålig tillgång på mat.
– Vi ska använda både datormodeller
och fältförsök. Jag ska bl.a. samarbeta
med en forskare i Davis, USA, som studerar möjligheten att ge bin i de kaliforniska
mandelträdsodlingarna tillgång till obesprutad föda. Mandelträd är insektspollinerade, så bikupor fraktas dit i lastbilsvis
under pollineringen, men de är också
intensivt besprutade. Kanter av obesprutade blommor runt mandelodlingarna
kanske kan vara ett sätt att hjälpa bina att
klara sig trots besprutningen.

3 miljoner till forskning om afrikanskt jordbruk
Agnes Andersson har fått
tre miljoner kronor till ett
projekt som ska undersöka könsaspekten i tillväxten på den afrikanska
landsbygden.
– Det talas mycket
Agnes
inom biståndssektorn
Andersson.
och på Världsbanken om
ekonomisk tillväxt på de fattigas villkor,
säger Agnes Andersson. Däremot finns
det nästan inga analyser alls gjorda på hur
tillväxten påverkar kvinnornas situation i
utvecklingsländer.
Agnes Anderssons projekt är en del
av jätteprojektet Afrint, där hon tillsammans med flera andra forskare från såväl
Sverige som Afrika kartlägger och jämför

framgångsfaktorer för jordbruk i nio afrikanska länder. Första kartläggningen som
gjordes 2002 följdes upp 2008 och nu är
man inne på tredje intervjuomgången.
Agnes Andersson har valt ut ett tiotal
byar som har utmärkt sig för ekonomisk
framgång och i dessa ska hon fördjupa sig
i hur kvinnornas situation har förändrats.
I snitt ägs endast ca 15 procent av marken
i Afrika av kvinnor. Hur ser ägandet ut
i de framgångsrika byarna? Och hur ser
inkomstfördelningen inom hushållet ut?
Vad arbetar kvinnor med i de fall som de
har extrainkomster utanför jordbruket?

text:
Ingel a
Björck
& Ulrik a
oredsson

foto: sofiaworld/shutterstock
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Christian Hansen, neuroforskare, får 7,3 miljoner
kronor som ett International Career Grant för
ett projekt om ovikta
proteiner vid Parkinsons
sjukdom.
Christian
– Ett protein ska ju vara Hansen.
vikt (veckat) på ett visst
sätt för att fungera. Man vet att celler
som råkat få många ovikta eller felvikta
proteiner kan starta något som kallas
”ovikt proteinrespons”, OPR. Detta minskar den allmänna proteinproduktionen
men ökar produktionen av vissa särskilda
”vikningsproteiner”.
– Man vet också att nervcellerna hos
patienter med Parkinsons har skadliga
ansamlingar av ett protein kallat alfa-synuklein. Min forskning går ut på att studera
kopplingen mellan dessa båda fakta.
Har OPR-processen någon betydelse för
ansamlingarna av alfa-synuklein, och skulle
det i så fall vara möjligt att påverka processen för att bromsa sjukdomens utveckling?

18 miljoner
till kognitionsforskning
Petter Johansson är
kognitionsvetare och får
sitt Framstående yngre
forskare-anslag på 18 miljoner för projektet ”Vad
vet vi om vad vi vet?”.
– Projektet handlar om
Petter
vår förmåga till reflektion
Johansson.
och introspektion. Hur
mycket stämmer de påståenden som försökspersoner gör om sina egna upplevelser, och hur mycket förändrar människor
medvetet eller omedvetet bilden av sig
själva och sina handlingar?
– Det är en fortsättning på de studier
min forskargrupp tidigare gjort om s.k. beslutsblindhet. Där har vi bytt ut resultatet
av människors val för att se om de kunde
försvara även val de inte egentligen gjort.
– Det här anslaget är en fantastisk möjlighet för oss att utöka vår forskargrupp
och samtidigt kunna ha ett långsiktigt
perspektiv i forskningen.
9

aktuellt.

Botaniska träd
gårdens nya före
ståndare Bente
Eriksen bland
amaryllisarna på
utställningen”Jul i
orangeriet”.

Nya föreståndaren för Botan
förbereder två jubileer
på ny post. Det är en nöjd förestån

dare som rör sig bland amaryllisar
och andra tidstypiska blommor på
utställningen ”Jul i orangeriet” i
Botaniska trädgården.
Bente Eriksen kom från Göte
borgs universitet till sitt nya jobb i
Lund för ett par månader sedan och
har nu fått besked att Lunds kom
mun stöttar trädgården med två
miljoner kronor om året.
– Det känns väldigt skönt, säger hon. Det
innebär att vi kan förstärka våra visningar för
skolbarnen med en pedagog. Vi kan också
satsa på lite extra trädgårdspersonal som
kan odla fram intressant växtmaterial och
10

hålla rent när det blir vår och folk kommer
med sina filtar och korgar.
Hennes dialekt skvallrar om dans

ka rötter och det var vid Århus universitet
som Bente Eriksen inledde sin akademis
ka karriär. Sedan 1987 har hon jobbat vid
Göteborgs universitet, och under senare år
som lektor i systematisk botanik. Hon har
både forskat och undervisat, men också va
rit upptagen med ett stort bokprojekt på
1.200 sidor om nyttoväxter som blev klart
och trycktes i fjor.
– Den tog mig och mina kollegor tolv år
att göra, säger hon och visar den praktfulla
boken som finns till försäljning i Botans butik.
Butiken med växter, fröer, små träd

gårdsredskap, böcker, vykort med mera,
var något som hennes företrädare Marie Wi
dén förverkligade och den fortsätter man
att satsa på tillsammans med flera utställ
ningar under nästa år. Då fyller trädgården
150 år och det kommer att uppmärksam
mas med en födelsedagsfest och en utställ
ning som skildrar trädgårdens historia.
Bente Eriksen och hennes personal har

också stora planer inför universitetets jubi
leum som inleds 2016. De vill uppföra en
utomhusscen med tak i trädgårdens södra
del. Därifrån vill man bjuda på teater, fö
reläsningar och konserter i samarbete med
universitetets övriga konstnärliga och utåt
riktade verksamheter.
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Att Botaniska trädgården nu har en
dansk föreståndare har spridit sig över sun
det. Förfrågningar om visningar av växt
husen och trädgården på danska, har trillat
in och Bente Eriksen tycker att det är roligt.
– Sen är frågan hur vi hinner, säger hon.
Utställningen ”Jul i orangeriet” med

många olika julrosor, amaryllisar, julkryd
dor och nötter pågår fram till den 6 janu
ari. Fram i mars är det dags för nästa ut
ställning ”Vad har du i din müsli?”. Redan
nu har man tagit fram en utställningsfolder
med hela 2015 års större evenemang – och
det är man stolt över.
– Det känns lite lyxigt att kunna räcka
över den till besökare som undrar vad som är
på gång framöver, säger Bente Eriksen som
tycker att hon nu har fått sitt drömjobb som
chef för en botanisk trädgård.
Det var närheten till skog och strand i
barndomen som fick henne att utveckla en
förkärlek för naturen.
Text: Maria Lindh
Foto: Gunnar Menander

Bente Eriksen
FÖDD: 1960 i Grenå på Jylland.
BAKGRUND: Växtsystematiker med
lång erfarenhet av undervisning
och har jobbat såväl i tropikerna
som i Arktis. Sedan 2004 studierektor vid Institutionen för biologi
och miljövetenskap vid Göteborgs
universitet.
BOR: Lägenhet i Lund, helgpendlar
till Småland.
FAMILJ: 25-årig son. Käresta i
Småland (som helgpendlar från
Stockholm).
INTRESSEN: Matlagning, träning,
syr och stickar.
BLIR GLAD AV: Solen och värmen
som kommer i maj då trädgården
slår ut.
BLIR ARG AV: Folk som inte håller
sina löften.
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Kommunal chef ny rektor
för Teaterhögskolan
på ny post. Anna Lyrevik är
Teaterhögskolans nya rektor.
I tio år har hon arbetat inom
kulturen i Malmö, och nu ser
hon fram emot att ta steget in i
universitetsvärlden.
– Det är spännande, ja oe
motståndligt, säger hon om sin
nya tjänst.

Anna Lyrevik har arbetat många år
inom offentlig sektor, både statligt och
kommunalt, bland annat på Kulturrå
det med nationella kulturbidrag. Un
der åren i Malmö har hon bland annat
varit kulturstödschef och tillförordnad
kulturdirektör, och hon kommer senast
från en tjänst som chef för förenings
avdelningen på fritidsförvaltningen i
Malmö.
– Teaterhögskolan är en ny utma
ning som ligger väl i linje med mitt ti
digare arbete. Jag har jobbat mycket
med scenkonst och har själv en bak
grund som dansare. Det är lockande
för mig med en ny värld. Tidigare har
jag arbetat mycket med förutsättning
ar för konsten, mest med dem som re
dan är färdigutbildade. Nu blir det in
tressant att komma nära det hjärta och
den energi som finns hos dem som är
på väg ut i den världen, säger hon.
Eftersom hon inte har hunnit tillträ
da sin tjänst ännu är det för tidigt att
säga vad hon kommer att fokusera på
som rektor. Men Anna Lyrevik hoppas
att hon som extern med nya ögon och
ska kunna utveckla en verksamhet som
länge har haft ett gott rykte.
– Jag kan de politiska förutsättning
arna. Jag vet vad studenterna möter
när de kommer ut och vilka grundläg

Teaterhögskolans nya rektor Anna Lyrevik har bl.a. ett förflutet som dansare.
foto: gustaf johansson

gande argument som styr kulturpoliti
ken. Jag har ett brett kontaktnät som
jag tror kan bidra till att utveckla den
tredje uppgiften och öka samverkan
med det omgivande samhället. Sedan
har jag varit chef i över tio år så jag kän
ner mig rätt trygg i den rollen, säger
Anna Lyrevik.
I botten har hon en tjänst som lärare
inom teater och samhälle, men frågan
är om hon kommer att hinna under
visa så mycket. Anna Lyrevik valdes till
rektor av lärarkollegiet på Teaterhög
skolan och chefstjänsten är begränsad
till tre år.
Jonas Andersson

Anna Lyrevik
Ålder: 51 år
Familj: Gift med barn
Bor: Sydkusten, mellan Ystad och
Trelleborg.
Intressen: Läser mycket och
ser mycket film. Tränar yoga och
springer.
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aktuellt.

LU ska nu utveckla fler samarbeten med
afrikanska universitet. foto: anna johansson

Klart med Afrikastrategi
internationalisering. Lunds

universitets första Afrikastrategi
är nu klar. Den är ett led i en
av universitetets prioriterade
strategier som rör internationa
lisering. Ett ökat samarbete med
Afrika ligger i linje med denna
strategi.
I många afrikanska länder sker
samhällsutvecklingen snabbt och ett
ömsesidigt behov av samarbete har
växt sig tydligt. Därför har nu denna
strategi tagits fram, inte minst eftersom det finns ett ökande intresse hos
både lärare och studenter att inleda
olika samarbeten med länder i Afrika.
En annan orsak är att en del finansiärer, som Sida eller EU-kommissionen,
kräver universitetsövergripande strategier, överenskommelser eller avtal.
Afrikastrategin är ett första steg för
att uppnå detta.
I strategin ingår bland annat att utveckla och vidareutveckla universitetsgemensamt samarbete och studentutbyte med en rad afrikanska universitet.
Dessutom ska man inom uppdragsutbildning prioritera de tematiska
samverkansområdena hållbarhet,
hälsa, rättigheter, demokrati, säkerhet,
handel och skola och satsa på ökad rekrytering av afrikanska studenter från
bland annat Uganda, Mocambique,
Rwanda och Tanzania. Planer finns
för att arrangera en årlig Afrikadag
vid universitetet från och mednästa
år. En annan målsättning är att få fler
donationer riktade mot stipendier för
afrikanska studenter – både utbytesstudenter och programstudenter.
12

Hur ska vi integrera
hållbarhetsfrågor
i utbildningen?
hållbarhet. – Det var väldigt inspi

rerande. Det fanns ett stort enga
gemang hos alla deltagare, och
det märktes att man inte var där av
plikt, utan av verkligt intresse!
Det säger Internationella miljö
institutets chef Lena Neij, som
nyligen varit med på en Unesco-kon
ferens i Japan om hur hållbarhets
frågor kan komma in i utbildningen.
”World Conference on Education for Sustai
nable Development”, som arrangemanget
hette, samlade mer än 1000 deltagare från
130 länder, många på hög politisk nivå. Och
det fanns inga skiljelinjer i engagemanget
mellan olika världsdelar eller mellan utveck
lade och mindre utvecklade länder, menar
Lena Neij.
– Jag satt med i arbetsgruppen för ”elearning”, distansutbildning via nätet. Där
har ju olika länder mycket skilda förutsätt
ningar beroende på hur vanligt det är att ha
dator hemma, och om man alls har tillgång
till elektricitet. Men engagemanget var på
tagligt stort hos alla.
Konferensen i Japan var avslutningen på

ett FN-årtionde för utbildning för hållbar ut
veckling, som pågått sedan 2005. Under det
årtiondet har mycket gjorts runtom i värl
den på temat hållbar utveckling. Dagisbarn
i Ryssland har ritat affischer till busshåll
platser och bussar, tusentals lärare i Sydko
rea har gått på kurs i miljöfrågor, skolbarn
i Asien har studerat risets roll för ett håll
bart jordbruk, barn i Karibien har diskuterat
strändernas miljöförstöring, och så vidare. I
Sverige är 2.500 förskolor med i program
met Grön Flagg – en del av nätverket Eco-

Chefen för Internationella miljöinstitutet
Lena Neij. foto: gunnar menander

Schools – och 30.000 studenter från 116
länder har deltagit i Internationella Miljö
institutets Young Masters-program.
Arbetet fortsätter nu i form av ett ”Glo
bal Action Program”.
– Detta tar bland annat upp behovet av
policybeslut, vikten av att stärka lärarna, och
värdet av samarbete mellan utbildningssek
torn och övriga samhället, säger Lena Neij.
Hon är en av Sveriges sju Unescopro
fessorer (en annan är LU-professorn i före
tagsekonomi Merle Jacob). Professurerna
finansieras inte av Unesco, men inrättas
genom ett avtal mellan respektive lärosäte
och Unesco, och är inriktade på områden
som yttrandefrihet, utbildning för hållbar
utveckling och kapacitetsbyggande i fatti
gare länder.
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Samarbetsprojekt ska
göra svensk forskning
mer känd utomlands
marknadsföring. Swedish

Kursen i interkulturell
kommunikation syftade till att ge
ökad kännedom om interkulturella möten och
de missförstånd som
kan uppstå.

Bättre studentmottagande mål
för kurs om kulturella olikheter
Interkulturell kommunikation.

Vad är du van vid? Den frågan tog
tjugofem ivriga kursdeltagare fasta
på när de tillsammans utforskade
kulturella olikheter för att bättre
kunna bemöta utländska studen
ters olika behov.
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Efter kursen beslutade deltagarna sig för

att starta ett diskussionsforum för interkul
turell kommunikation där intresserade kan
dela goda idéer med varandra och samtidigt
hjälpas åt att bygga introduktionsseminarier
inför nya terminer.
– Denna kurs har gett oss verktyg att bli
ett än mer inkluderande universitet, säger
Sofia Rosendahl från Institutionen för han
delsrätt.
Kursledare var Bernadette van Houten
vid Consultants Intercultural Communica
tion, och kursen gavs inom ramen för kvali
tetsutveckling i administrationen, KIA.

Projektet genomförs i samarbete
med Stockholms universitet, KTH,
Chalmers, Uppsala och Linköpings universitet. Målsättningen är att försöka
främja internationella akademiska
samarbeten och göra det möjligt för
forskare och forskarstuderande att
närma sig den globala forskningsvärlden.
I projektet kommer de sex lärosätena att ordna seminarier i ett antal
utvalda länder. Mellan 2015 och 2016
kommer seminarier att hållas i Brasilien, Kina, Indonesien, Singapore och
Korea, med ett avslutande möte som
äger rum i Stockholm. Seminarierna
kommer att arrangeras i samarbete
med universitet, myndigheter och
berörda parter i värdländerna.
Även studentrekryteringsmässor,
alumnevenemang, stipendietävlingar
och möten med finansiärer och lokala
och regionala myndigheter kommer
att genomföras i samband med seminarierna.
Läs mer: http://sacf.se

foto: ttphoto /shutterstock

Varje år tar Lunds universitet emot ett tusen
tal studenter från hela världen. Studenterna
kommer både för kortare perioder och för
hela mastersprogram på två år. Under två in
tensiva dagar i november samlades adminis
tratörer och programansvariga som arbetar
med studenter på kurser och program som
ges på engelska.
Kursen i interkulturell kommunikation
syftade till att ge ökad kännedom om inter
kulturella möten och de missförstånd som
kan uppstå. Målet var att kompetensutveck
la deltagarna i att bättre kunna hantera för
väntningar och olikheter, utmaningar och
möjligheter. Genom praktiska övningar och
genomgång av material var tanken att varje
deltagare ska kunna plocka bitar ur kursen
och anpassa till sina studenter.
– Jag tar med mig många saker från

dessa två dagar säger, Isabella Jönsson från
Externa relationer. Framförallt är det viktigt
att man är medveten om sin egen ”rygg
säck”, kultur, bakgrund, värderingar och
normer, men också att man tänker på att
det är lätt att prata förbi varandra om man
inte börjar med att fråga den man möter –
vad är du van vid?

Academic Collaboration Forum
är ett STINT-finansierat (Stif
telsen för internationalisering
av högre utbildning och forsk
ning) projekt som initierats av
Lunds universitet. Syftet är att
göra svensk forskning mer känd
utomlands.

Text & foto: K arin Frydenlund
Mer info: karin.frydenlund@med.lu.se eller
maria.johansson@er.lu.se
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Bilder på medtagna och utblottade flyktingar som betalat dyrt för den livs
farliga och illegala seglatsen från Afrika till Europa lämnar ingen oberörd.
– Det är vi i väst som äger migrationen. Det är vi med våra lagar och regler
som gör det så farligt och svårt för flyktingarna att komma hit, säger Gregor
Noll, professor i folkrätt vid LU.
Han är i Rom med två av sina doktorander för att delta i en migrations
konferens med praktiker, politiker och forskare. Arrangör är Medelhavs
institutens nätverk.

Migration
i blickfånget

Migranter från Nordafrika anländer till
den italienska ön Lampedusa i mars
2011. foto: reuters/antonio parrinello
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E

n av lundadoktoranderna, Eleni
Karageorgiou, har arbetat med
flyktingmottagning hemma i
Grekland. Nu forskar hon se
dan ett par år tillbaka om solidaritet och
ansvarsfördelning för personer i behov av
skydd inom EU och mellan EU och tredje
världen. Hennes starka kritik av Dublinför
ordningen (se faktaruta), baserat på senaste
rättspraxis, fick stort gensvar på konferen
sen. Flera hävdade att EU har ett för snävt
perspektiv på migration, och kände oro över
att det italienska sjöräddningsprogrammet
”Mare Nostrum” nu fasas ut för att ersät
tas av EUs gränsövervakningsenhet Frontex
(se faktarutor).
– Hur ska det då gå med alla flyktingar i
de båtar som sjunker, löd en fråga som inte
fick något svar.

nat för hur åldern på ensamkommande
flyktingbarn fastställs. Han är kritisk till hur
man gör idag och till de konsekvenser det
leder till. Bedöms man vara över 18 år riske
rar man i vissa fall att skickas tillbaka till sitt
ursprungsland.
– Migranterna skickar sina barn men när
de kommer hit så säger vi att de kanske inte
är barn. Den mätmetod man använder sig av
saknar dessutom vetenskaplig grund, ändå
hänvisar man till vetenskapen och ger däri
genom den hanteringen legitimitet.
Sverige och de flesta andra länder an
slutna till Dublinförordningen, använder sig
av radiologiska undersökningar, dvs. rönt
gar olika delar av skelettet som exempelvis
handleder. Utifrån måtten fastställs sedan
åldern. Gregor Noll ger inte mycket för de
mallar som Migrationsverket går efter och
som bland andra Svenska barnläkarfören
ingen utarbetat i samråd med Socialstyrel
sen. Det krävs referensstudier från de länder
som flyktingbarnen kommer, säger Gregor
Noll och menar att våra barns mått här i väst
inte är representativa för resten av världen.
– Dessutom finns det studier som visar på
ett samband mellan krigs- och traumaupp
levelser och ett förtida åldrande, säger han.
Gregor Nolls andra doktorand, Matthew
Scott forskar om klimatflyktingar, och han
anser att det krävs en djupare förståelse för
LUM nr 9 | 2014

”För att få flyktingstatus idag krävs skador
orsakade av människor, såsom krig och förföljelse
– inte av naturen som cykloner, jordbävningar,
översvämningar och klimatförändringar.”
svält bland jurister som arbetar med migra
tionsärenden.
Hans forskning just nu rör särskilt de som
flyr från Sahelbältet, dvs. länderna i Mellan
afrika.
– Växthusgasernas uppvärmning drab
bar länderna i Sahelbältet hårdast och ti
digast med sämre levnadsvillkor som följd.
Han berättar att folk inom Sahel redan

nu flyttar mycket men att det är en väldigt
liten minoritet som har råd att försöka ta
sig till Europa.
– Men om antalet flyktingar stiger i sam
band med klimatförändringarna så kan Eu
ropa förväntas få fler asylsökande som fruk
tar svält.
Möjligheterna att få asyl i Europa om
man flytt av klimatrelaterade anledningar

Migrationskonferensen och USI
Syftet med konferensen ”Migration and the Mediterranean – Past & Present”
var att samla forskare och beslutsfattare i kunskapsutbyte och diskussioner om
tidigare och nuvarande migrationsrelaterade frågor i Medelhavsområdet och
inom ramen för EU. Den hölls på Roma Tre University i Rom och samlade ett 30-tal
deltagare från Europa, Syrien och Turkiet.
USI är en förkortning av ”Universities and Swedish Institutes” och det nätverk
som arrangerade konferensen. Ordförande för USI är Eva Wiberg, professor i
italienska och prorektor vid LU. Hon invigde konferensen och tog upp värdet och
nyttan av att kunna skapa förutsättningar för möten kring så viktiga frågor som
flyktingpolitiken.
– Det är bara ett exempel på den betydelsefulla roll som Medelhavsinstituten
har, säger hon.
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Gregor Noll intresserar sig bland an

De tre lunda
forskarna,
Eleni Karageorgiou,
Gregor Noll
och Matthew Scott
presenterade olika
aspekter på
migrationsfrågan vid
konferensen
i Rom.

Lundajuristernas
forskningsprojekt
Forskningsmiljön ”Lund/Uppsala
Migration Law Research Network
(L/UMIN)” är ett samarbete mellan
Uppsala och Lunds juridiska fakulteter som syftar till att lyfta och
utveckla migrationsrätten i Sverige.
Forskningen inom miljön belyser
både internationella och nationella
aspekter av migrationsrätten. Såväl
doktorandprojekt som postdokprojekt ingår, och ett antal seniora forskare är knutna till miljön.
I forskningsmiljön ingår även olika
seminarieserier och workshops där
kunskapsutbyte mellan forskare och
praktiker på området migrationsrätt
är av central betydelse.

t

Kholoud Mansour på Centrum för Mellan
östernstudier beskrev övertygande det
mänskliga lidandet i hennes hemland Syrien.

är dock väldigt begränsade, visar Matthew
Scotts tidigare forskning.
– För att få flyktingstatus idag krävs ska
dor orsakade av människor, såsom krig och
förföljelse – inte av naturen som cykloner,
jordbävningar, översvämningar och klimat
förändringar, säger han. Trots att det är vi
människor som orsakar växthusgaserna…
Aktuellt och akut är problemet med

flyktingströmmarna från Syrien som ingen
ser något slut på.
Kholoud Mansour kom till Lund från sin
hemstad Damaskus på ett tre månaders
gäststipendium för tre år sedan. Strax efter
bröt inbördeskriget ut, och hon är fortfa
rande kvar på Centrum för Mellanösternstu
dier, CMES, i Lund. Nu är hon i Rom och en
av palenisterna i konferensens avslutande
debatt som handlar om EU:s roll i syriansk
flyktingpolitik.
– Jag blir så lätt för känslosam när jag ska
prata om mitt hemland, säger hon lite oro
ligt innan hon går upp på podiet för konfe
rensens avslutande debatt.
Hon behåller kontrollen och är myck
et övertygande när hon redogör för det
mänskliga lidandet i Syrien och föreslår att
EU borde ta en ledande roll för det krigs
drabbade landet.
Det hade underlättat för inte minst Tur
kiet, menar hennes granne på podiet, Polat
Kizildag. Han arbetar med flyktingmottag
ning i Ankara och berättar att sedan april
2011 har Turkiet tagit emot mer än en och
16

Dublinförordningen
och Mare Nostrum
Eva Wiberg invigde migrationskonferensen och Kristian Göransson, föreståndare för
Svenska institutet, avslutade den,

en halv miljon flyktingar från Syrien.
– Vi är generösa men kan inte ta emot
hur många som helst. Ni i Europa tar bara
emot två procent av alla flyktingar från Sy
rien, upplyste Polat Kizildag.
Migrationsverkets Oskar Ekblad, expert
på återbosättning av flyktingar, finns också
på plats i Rom och han bollar över lite ansvar
till universiteten.
– Ni skulle kunna skapa egna program
och stipendier för syriska studenter. Vi har
en del men skulle kunna ha många fler.
Konferensen väcker många frågor

men ger inga direkta svar. Den okonven
tionella formen uppskattas dock av lunda
forskarna.
– Det är inte alltid vad som sägs under
presentationerna som är viktigast utan vad
som händer i pauserna, säger Gregor Noll
och får medhåll av sina doktorander.
Matthew Scott och Eleni Karageorgi
ou tycker bägge att den tvärvetenskapli

Enligt Dublinförordningen (som
gäller i EU-länderna samt Norge
och Island) får flyktingarna själva
inte bestämma vilket land som ska
hantera deras asylansökan. Oftast
pekar Dublinförordningens kriterier
ut landet de först kommer till som
ansvarigt. De som kommer från
Nordafrika över Medelhavet tas
oftast emot av Italien (Lampedusa),
Malta och Grekland.
Mare Nostrum är den italienska flottans räddningsaktion för
migranter – som nu fasas ut för att
ersättas av EUs gränsövervakningsenhet Frontex.

ga interaktiva form emellan forskare och
praktiker är mycket givande. Och Kholoud
Mansour från CMES, hoppas och tror att
flyktingdebatten vidgats till en bredare nivå.
Hon och Gregor Noll snickrar nu också på
ett seminariesamarbete dem emellan.
– Tänk att man ska behöva åka till Rom
för att hitta samarbeten med sina universi
tetskollegor i Lund, ler Kholoud Mansour.
Text och foto: Maria Lindh
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listan.
Sanja Bogojevic, docent i juridik, är en av Lunds
universitets sju ledamöter i Sveriges unga aka
demi. Hon listar fyra skäl till varför fler LUforskare bör ta chansen att söka till akademin i
nästa ansökningsomgång, som är öppen till den
13 januari.

Fyra skäl att söka
till Sveriges unga akademi
Värdefullt nätverk. Man blir en del av ett tvärvetenskapligt nätverk bestående av framgångsrika,
kreativa och engagerade forskare vid svenska lärosäten. Det kan ge nya idéer till den egna forskningen och inblick i
forskningsområden som man kanske inte först trodde skulle ha
relevans för en själv. För Sanja Bogojevics del visade sig exempelvis en forskare inom framtidsforskning ge intressant koppling till hennes egen forskning inom miljörätt. Man får dessutom en djupare inblick i universiteten tack vare mötena över
fakultetsgränserna.

1

2

Påverka forskningspolitiken. Akademin utgör
ett forum av samlade krafter som kan vara med och påverka forskningspolitiken. Bland akademins arbetsgrupper finns en grupp som jobbar specifikt med att påverka
regering, ministrar och andra politiker. Exempelvis skrev man
inom akademin nyligen ett öppet brev till den nya forskningsministern där man bland annat identifierade fem kritiska områden
för framgångsrik forskningspolitik. Akademin bedriver även ett
erfarenhetsutbyte mellan riksdagsledamöter och forskare.

3

Delta i samhällsdebatten. Akademin uppmuntrar forskarna att delta i samhällsdebatten. Det handlar
både om att synliggöra forskningens betydelse i samhällsutvecklingen på ett övergripande plan, men också om att
förmedla sina forskningsresultat för att inom det egna ämnesområdet bidra till samhällsdebatten.

4

Inspirera unga. Akademin har en särskild arbetsgrupp med fokus på att väcka intresse för forskning
bland unga människor. Forskarna åker ut till grundoch gymnasieskolor för att träffa elever. Personligen känner
Sanja Bogojevic starkt för denna verksamhet eftersom hon själv
inte har vuxit upp i ett akademiskt hem och därför upplever att
skolan kan ha stor betydelse i att ge vägledning om utbildning
och yrkesval. Akademin ordnar även en årlig sommarskola för
gymnasieelever från hela landet.
Lena Björk Blixt
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Förutom Sanja Bogojevic på bilden ingår följande LUforskare för närvarande i Sveriges unga akademi: Marie
Dacke, Emma Sparr, Jonas Larsson, Helena Filipsson,
Kristian Pietras, Helena Sandberg. De vill gärna bli fler.
Information om hur man ansöker till Sveriges unga
akademi finns på www.sverigesungaakademi.se.
foto: gunnar menander
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Nyttig, öppen, säker?
Big data utmanar humanister och samhällsvetare
Allt mer forskning hanterar stora datamängder även inom samhällsvetenskap och
humaniora. Vad betyder det för metoder, teorier och kunskapssyn? Hur öppen ska
den datadrivna forskningen vara? Och kan till exempel forskare som arbetar med
registerdata garantera sina informanter sekretess?
Tvärvetenskap är vägen framåt om den akademiska forskningen ska förbli relevant
i ett digitaliserat samhälle – det säger många bedömare och även finansiärer. Men
hänger universiteten med? Hur går man från ord till handling? DEL II

18 												
												 LUMLUM
nr 9nr| 2014
9 | 2014

tema | big data II

Risk att kvalitativ forskning
kommer i skuggan av big data
Förväntningarna på big data är
enorma. Vissa talar om en ny
upplysningstid och förutspår ett
vetenskapligt paradigmskifte.
Men data kan inte ersätta
kunskap och teorier. Tanken och
perspektivet kommer alltid att vara
avgörande för analysen. Däremot
förändrar digitaliseringen vår syn
på kunskap.
Det menar fyra forskare som
LUM träffat längs ”kunskapsstrå
ket” Sölvegatan.

Big data är en del av denna trend; i de

stora datamängderna förväntas vi finna sva
ret på alla frågor och behov som samhället
kan ha. Det marginaliserar forskningsäm
nen som av tradition sysslar mer med kva
litativa än kvantitativa forskningsmetoder,
konstaterar Thomas Kaiserfeld.
Men samtidigt som han är kritisk till big
data-retoriken, så leder den nya datadrivna
forskningen otvetydigt till nya resultat.
– Och i metoderna för att presentera big
data – t.ex. visualiseringar och modellering
ar– närmar vi oss det som kan betraktas som
verkligt ny kunskap.
LUM nr 9 | 2014

Kollegor längs Sölvegatan: Thomas Kaiserfeld, Jutta Haider och Tomas Brage. foto: gunnar menander

När nu big data ger en bättre och mer be
griplig bild av exempelvis klimatproblemet,
betyder det att människan kommer att fat
ta klokare beslut? Nej, det kan vi inte räkna
med, menar Kaiserfeld. Det är en evig dröm
att tekniken ska göra människan god, men
historien visar att teknik används för både
goda och onda syften och heller aldrig är
neutral.
– Ny teknik ger argument och skapar
nya förutsättningar att utöva makt, tankens
makt. Nya sätt att bygga fartyg och navi
gera spelade exempelvis en avgörande roll
för slavhandeln och för rasismen som legiti
merade den. På samma sätt banade tryck
konsten vägen för demokratin och var en
förutsättning för den opinionsbildning som
stoppade slaveriet. Hur tekniken används
och i vilken mån den faktiskt gör nytta be

ror på hur människor tänker och agerar, på
politiska beslut etc.
Kontentan blir att big data-forskningen
inte rubbar vetenskapens teoretiska grund
valar i brådrasket, enligt idéhistorikern på
LUX.
Ett stenkast därifrån, på Fysicum på

andra sidan Sölvegatan, är atomforskaren
och studierektorn Tomas Brage benägen att
hålla med.
– Vi forskare är vår tids överstepräster
och i kommunikationen utåt mot allmän
heten är det förstås en och annan som ut
talar sig tvärsäkert. Men inom vetenskapen
finns sedan ganska länge en enighet om att
vi inte kan säga något med fullständig säker
het. Människan och allt i naturen är kaotiska
system – vi kan bara prata om sannolikheter.
19
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– Vetenskaplig kunskapsbildning har i flera
hundra år byggt på förväntningar om til�
lämpningar, men trenden har skärpts i vår
tid – forskningen förväntas göra nytta och
leda till tillväxt, säger Thomas Kaiserfeld,
professor i idé- och lärdomshistoria.
LUM möter honom i hans forskarmodul i
nya LUX-huset på Sölvegatan där humanis
ter och teologer numera är samlade.
– Förväntningarna påverkar hur forskar
na formulerar sina problem. Det gäller att
skriva in sig i de ”nyttiga” sammanhangen.
Kan man koppla sin forskning till exempel
vis nanoteknik, som anses mycket nyttig, så
ökar chanserna att få anslag…
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Olof Sundin.
foto:

t

kennet ruona

Ändå lär vi oss förstås hela tiden mer om
världen, fortsätter Tomas Brage. Mer data
och bättre analyser gör att vi exempelvis kan
göra grovskaliga modeller av universums ut
veckling.
– Men komplexiteten är så stor att det
ändå inte går att fullt ut förstå hur exempel
vis en stjärna blir till. Vi kan inte beakta alla
fakta, det krävs grova approximationer för
att se strukturer. Och då är en stjärna ändå
ett enklare system än en människa…

vetenskapsteoretiskt para
digmskifte tror alltså heller inte Tomas Brage
på. Däremot menar han att synen på kun
skap håller på att förändras genom den var
dagliga hanteringen av data. Detta utmanar
honom som pedagog:
– Jag brukar ta upp ”aha-upplevelsen” i
första kursen på fysikprogrammet och all
tid få gensvar från studenterna. Men så har
det inte varit de senaste åren. De förstår inte
vad jag menar eftersom de är vana att få
omedelbart svar på sina frågor genom att
googla på mobilen.
Tomas Brage vill ge sina studenter ”ahaupplevelsen”, frukten av ett mer mödosamt
arbete att tillägna sig och bearbeta fakta.
Men det fordrar att undervisningen läggs
upp på ett annat sätt.
– Jag vilja satsa på e-lärande och lägga
över på nätet mycket av det vi i dag förmed
lar i föreläsningar. Och reservera de intellek
tuella, kunskapssökande avsnitten till mötet
mellan lärare och studenter, säger han.
Tillbaka i LUX, nu hos biblioteks- och
kulturvetarna ställer LUM frågan: Kommer
kvantitativa metoder att slå ut de kvalitativa
inom till exempel humaniora?
Något
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Jutta Haider forskar på digitala kulturers
förändrade förutsättningar för kunskap och
information och är koordinator för kandi
datprogrammet ”Digitala kulturer”. Hon
tror att vi kommer se mer av kvantitativa
metoder vid sidan om de kvalitativa inom
alla vetenskaper, inte bara humaniora, för
att metoderna kompletterar varandra.
– Det lär dock komma en backlash på
retoriken som säger att ”algoritmerna kan
ge oss lösningen bara vi har all data”. Det
räcker inte att veta ”vad”, man måste också
veta ”varför”. Och det behövs djup kunskap
om kulturell kontext och medielogik, för att
tolka de stora datamängder som exempel
vis sociala medier genererar kring mänskli
ga vanor och beteende, säger Jutta Haider.
Olof Sundin är professor i biblioteks- och

informationsvetenskap och en av forsk
ningsledarna i det tvärvetenskapliga pro
jektet: Kunskap i en digital värld: tillit, tro
värdighet och relevans på nätet.

massor i absolut mening. Begreppet täcker
också in relativt sett mindre mängder – t.ex.
registerdata eller digitaliserad information
från kvalitativa intervjuer – men då med fo
kus på möjligheten att samköra och under
söka data från olika håll och med en mängd
olika perspektiv.
De frågor man ställer är alltså avgörande
för vad man kan utvinna ur big data.
Liksom fysikern Tomas Brage ser Olof
Sundin i Googles sökmotor och den föränd
rade kunskapssyn som tekniken bidrar till,
en utmaning för både skolan och univer
sitetet.
– Jag forskar en del på läroplaner i sko
lan. De hänger inte med. Dagstidningar
och teve sätts in ett kritiskt sammanhang.
Men Google behandlas som en neutral in
frastruktur trots att urvalet av data varken
är neutralt eller alltid närmast ”sanningen”.
Google riskerar att snuttifiera och krä
ver en förmåga att kritiskt kunna förstå det

”Det är en svår balans hur man hanterar tekniken,
som ju är integrerad i vårt sätt att tänka och i hur
dagens skolelever jobbar. Den stora frågan är hur
vi gör förmågan att kritiskt söka på Google till
något man kan undervisa om.”
Kvantitativa och kvalitativa metoder har
länge funnits parallellt inom de flesta disci
pliner, påpekar han.
– Risken finns förstås att pendeln slår
över mot kvantifiering och att digital huma
niora anses ”begripligare” utanför den hu
manistiska forskningsvärlden. För visst – en
visuell tolkning av stora mängder data kan
ju onekligen upplevas som mer lockande i
omvärlden än de tjocka texter som jag själv
producerar, säger han.
Men det gäller att inte överdriva motsätt

ningen. De som jobbar mer kvalitativt kan
ha glädje av digitaliseringen och bör intres
sera sig för den, utan rädsla och med re
spekt för andras verksamhet, menar han.
Big data är nämligen inte bara stora data

man läser, liksom hur och varför en specifik
text hittas av sökmotorn. Man är utlämnad
till algoritmernas funktion.
– Det är en svår balans hur man hanterar
tekniken, som ju är integrerad i vårt sätt att
tänka och i hur dagens skolelever jobbar.
Den stora frågan är hur vi gör förmågan att
kritiskt söka på Google till något man kan
undervisa om, säger Olof Sundin.
”Allting går så fort” står det på det nya
LUX-huset. Idéhistorikern Thomas Kaiser
feld menar att mycket tvärtom går lång
samt.
– Teknik är tröga processer – det kan ta
hundra år innan man ser effekterna. Och vi
är faktiskt ännu bara i början av den digitala
revolutionen...
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På Humlabbet förvandlas rörelser till forskningsdata med motion capture, små sensorer fästa på försökspersoner, på talapparaten
och hela kroppen…

Ungefär så här bör en krigare ha svingat sitt
svärd för att åstadkomma de skador som
arkeologerna hittat på människoben…

… berättar Marianne Gullberg, föreståndare på Humlabbet – här på ett seminarium för
naturvetardoktorander.

Big data inom humaniora
ger nya möjligheter
Humanister hanterar allt större
mängder data, säger Marianne
Gullberg, professor i psykolingvistik
och föreståndare för Humanistlabo
ratoriet.
Men sysslar humanister inte med big
data?
– Det beror på hur man definierar big data.
Datamängden ökar kraftigt inom vårt fält,
men vi är förstås inte i närheten av vad par
tikelfysikerna hanterar.
Det handlar inte om några petabyte?
– Nej, men åtskilliga terabyte genererar vi
och Humlabbet har nyligen uppgraderat
servern för att hantera större datamängder.
Vilka har kommit längst inom huma
niora?
– Alla som ägnar sig åt empirisk forskning
får större dataset att hantera, vare sig det
gäller teologer eller arkeologer, men språk
vetenskapen ligger i framkant. I Humlab
bet hanterar vi en mängd så kallade korpu
sar, dvs stora set av ljud-, video-, GIS- och
text-data, för att exempelvis dokumentera
döende, hotade språk. Vi genererar också
LUM nr 9 | 2014

mer data genom sensorer som spelar in t.ex.
ögonrörelser, hjärnaktivitet eller gester och
hela kroppsrörelser med så kallad motion
capture.
Vad innebär den här datarevolutionen
för de torra disciplinerna?
– Stora möjligheter och utmaningar. Vi be
höver samarbeta tvärvetenskapligt, vilket vi
gör i Humlabbet som används av forskare
från i stort sett alla fakulteter. Humlabbet
ingår i det strategiska forskningsområdet eScience: Essence som koordineras från LTH.
Vi samarbetar här med Umeå och Uppsala.
Projektet ger oss en plattform för att lösa
tekniska problem kring att hantera, lagra
och plocka fram data. Vi har delade dokto
rander och postdocs med LTH just med in
riktning på datahantering.
Hur ser det ut på utbildningssidan när
det gäller kompetensutveckling och
tvärvetenskapligt samarbete?
– Beredskapen är sämre än på forskningssi
dan, även om jag tror det är en fördel för HT
att Humanistlaboratoriet finns. Samhälls
vetarna har t.ex. inte samma resurser.
– På labbet ger vi doktorandkurser för

humanister i hur man arbetar med statis
tik och bygger experiment. Det är synd att
vi inte har kapacitet att ta emot studenter
tidigare i utbildningen. Humanister behöver
utöka sin verktygslåda för att parallellt med
kvalitativa metoder kunna arbeta kvantita
tivt och med stora datamängder.
text: BRITTA COLLBERG
foto: gunnar menander

Digital humaniora
Humanistisk forskning som arbetar med stora datamängder är
förutom lingvistik även exempelvis arkeologi som arbetar med
3D-scanning och 3D-modellering,
biblioteks- och informationsvetenskap som trålar webben och religionshistoria som bygger datasamlingar som omfattar antika texter,
bildmaterial, GIS-data, etc.
En seminarieserie har startats
gemensamt över SOL/LUX kallad
Digital tools in the Humanities
för att ha en plattform kring hur
man kan arbeta med digitala data
inom HT.
21

Förslag om öppna forskningsdata
väcker dubbla känslor
Efter open access kommer open
data. Ett förslag från Vetenskaps
rådet väcker dubbla känslor bland
forskarna. Många tycker det är vik
tigt att vara öppen med forsknings
data. Andra befarar att deras data
ska missbrukas eller att ämnen som
humaniora och teologi underordnas
nya rutiner och inrapporteringskrav
mallade efter de våta områdenas
sätt att forska. Det är viktigt att
humanisterna engagerar sig för att
inte hamna i en ny ”bibliometri
fälla”, menar man.

I framtiden ska alla forskningsdata som ta
gits fram med hjälp av statliga anslag bli öp
pet tillgängliga. Det vill i alla fall EU-kommis
sionen och i Sverige har Vetenskapsrådet på
Utbildningsdepartementets uppdrag gjort
ett förslag till riktlinjer som snart är klart.
Den föreslagna öppenheten gäller allt
så både färdiga publikationer och de forsk
ningsdata som ligger bakom. För ”Open
Access” – publicering med fri tillgänglighet
– finns redan principer även om det fort
farande är omstritt hur de ska tillämpas.
”Open data” – att göra rådata från mät
ningar, experiment, observationer, enkät

svar m.m. fritt tillgängliga – kräver dock yt
terligare utvecklingsarbete.
Till fördelarna hör demokrati och transpa
rens, samt att forskningsresultat kan återan
vändas inom nya fält och med nya frågeställ
ningar. ”Big data”-forskningen, som ofta har
olika datakällor för att hitta nya samband,
behöver också stora datamängder.
Alla bakgrundsdata kan dock inte bli of
fentliga. Persondata kan t.ex. inte alltid gö
ras fritt tillgängliga, inte heller data som har
ett kommersiellt värde eller har betydelse
för landets säkerhet.
Praktiska och ekonomiska förhållanden

”Bibliotekarierna blir viktigare”
Stephan Borge
hammar, profes
sor, Centrum
för teologi och
religionsveten
skap CTR.
– Det finns en risk att
förslaget om öppna
forskningsdata upp
fattas som irrelevant för forskare inom hu
maniora och teologi, men så är det inte.
Genom att inkludera digitaliserat arkiv- och
handskriftsmaterial i definitionen av forsk
ningsdata skapar man successivt förbättrad
tillgång till unika dokument i arkiv och bib
liotek, med potentiellt mycket positiva ef
fekter för forskningen.
– Om bekväma system för att lagra den
här typen av data före publicering skapa
des skulle det gagna själva forskningspro
cessen. Systemet skulle då tillåta att data
lagras, sorteras och bearbetas under forsk
ningsprocessen, inte är öppet tillgängliga
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medan forskningen pågår, men enkelt kan
göras tillgängliga i samband med publice
ring.
Maria Johnsson,
bibliotekarie LTH,
just nu engage
rad på halvtid i
ett forsknings
projekt på UB
inom ”Digital
humanities” som
finansieras av RJ.
– Vi i Sverige ligger efter när det gäller re
search data management, dvs. kompetens
att ta vara på, lagra och göra stora data
mängder tillgängliga – det gäller inom alla
forskningsområden. Men vi har goda för
utsättningar att i framtiden ta hand om de
stora datamängderna.
– Målet att alla data ska vara öppna, län
kade och tillgängliga över hela världen är
nödvändigt för forskares kommunikation i

framtiden. Men data måste vara uppmärkt
så att den kan länkas från en mikronivå.
– Forskarna behöver avlastas och jag
tror att bibliotekarierna framöver blir mer
av forskningsingenjörer som kan märka upp
data och identifiera den genom att ge den
unika ”url”-lar. Detta kräver stora satsning
ar. Ett bra sätt att berika stora datamängder
i framtiden kan vara crowdsourcing, dvs. att
forskare, allmänhet och studenter arbetar i
nätverk för att ständigt utveckla en global
”Research-ipedia”.
Jutta Haider,
forskare inom
biblioteks- och in
formationsveten
skap och i digitala
kulturer:
– Kravet på att all
forskningsdata ska
vara öppet tillgäng
lig är mycket komplex. Det är viktigt att data
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kontextualiseras, så man kan länka med an
dra data internationellt. Forskningsdata är
ju helt värdelöst som material om det ligger
på en webbsida där ingen hittar det. Men
det här förslaget kommer uppifrån och ska
det genomföras krävs resurser, infrastruk
tur och personal som kan avlasta och utbil
da forskarna i det grundläggande. En bör
jan vore att rusta upp biblioteken och sedan
satsa på utbildning. På sikt krävs resurser
för att länka, flytta och hålla forskningsdata
uppdaterade.
– En annan fråga är vad som är forsk
ningsdata. Kvalitativa intervjuer är data,
men knappast Shakespeares verk. Det är
viktigt att inte bara de våta ämnena defi
nierar vad data är, och att t.ex. humanister
na inte får ytterligare byråkratiska uppgif
ter lagda på sig som inte känns relevanta.
De måste engagera sig för att påverka och
inte än en gång hamna i ”bibliometrifäl
lan”.
BRITTA COLLBERG
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Sölve Elmståhl,
professor i
geriatrik leder
forskningsprojektet Epihealth. foto:
jimmy wahlstedt

Säkerheten viktig
när hälsodata lagras
Säkerhetsaspekten har setts
som mycket viktig i Epihealth,
ett forskningssamarbete mellan
universiteten i Lund och Uppsala.
Projektets register innehåller
för närvarande data om 18.000
svenskar mellan 45 och 75 år.
Syftet är att studera sambanden
mellan å ena sidan gener, livsstil
och miljöfaktorer, å andra sidan
de stora folksjukdomarna hos
medelålders och äldre personer,
berättar professor Sölve Elmståhl.
Vad är det som testas på del
tagarna?
– Vi gör en enkät, ett siffer- och bok
stavstest som mått på hjärnans pro
cesshastighet, samt mäter bland annat
hjärtrytm, blodtryck, längd, vikt, lung
funktion och andel fett i kroppen, och
tar ett blodprov.
Vart tar alla dessa data vägen?
– De sparas i en databas där forskare kan
hämta ut de uppgifter som behövs för
respektive projekt, så fort detta godkänts

av den Regionala etikprövningsnämn
den. Blodproverna sparas i en biobank
hos Karolinska institutet i Stockholm.
Hur är det med säkerheten?
– Alla data är kodade. Namn och person
nummer har ersatts av ett löpnummer, så
att bara de som ansvarar för en viss studie
kan ta reda på vem som är vem i regist
ret. Materialet ligger också bakom en så
kallad brandvägg, som ska skydda mot
obehörigas intrång.
– För extremt ovanliga sjukdomar
skulle man teoretiskt sett kunna identi
fiera en individ utan namn och person
nummer. Det finns kanske t.ex. bara en
enda kvinna i samhället X vars ovanliga
sjukdom Y avspeglar sig i våra prover.
Men vi studerar ju bara de stora folk
sjukdomarna, så den frågan är inte ak
tuell för vår del.
Men DNA från blodprovet kan ju
alltid identifiera en deltagare?
– Ja, men då måste ett visst blodprov
kunna matchas mot en viss person. Har
du bara blodprovet kan du visserligen få
23
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kommer också att spela in. Vem ska ha an
svaret för att samla in och bevara forsk
ningsdata, hur ska det göras, och hur ska
de tänkbara användarna komma åt data?
Här behövs en tydlig ansvarsfördelning och
en teknisk infrastruktur i form av databaser
och webbportaler, men också kompetens
stöd för användarna.
Det finns många frågor kvar att utreda,
och hela arbetet kommer att kräva myck
et tid, kraft och pengar, konstaterar man
i VR-förslaget. Avgörande är att det finns
en uttalad politisk ambition att göra forsk
ningsdata öppet tillgänglig, och att medel
avsätts för att bygga och driva en lämplig
infrastruktur.
Ett färdigt förslag ska läggas fram till Ut
bildningsdepartementet före nyår.
Mer information www.vr.se, skriv in ”Na
tionella riktlinjer” i sökrutan.

t

fram en genetisk profil, men du vet fort
farande inte vem personen är.
Är det i förväg bestämt vad forsk
ningen ska handla om?
– Vi har fått tillstånd att studera ett tio
tal kroniska sjukdomar som depression,
fetma, smärta, cancer, demens och dia
betes. Vill andra forskare titta på andra
frågeställningar måste de först ha etiskt
tillstånd och sedan informera deltagar
na om sitt projekt.
Skriver man då till de många tusen
deltagarna?
– Nej, det är ju inte rimligt, utan etik
prövningsnämnden brukar acceptera
att man i sådana fall informerar via tid
ningsannonser och på hemsidan. Den
som inte vill delta i det nya projektet har
i så fall möjlighet att säga nej. Fast vi
vet av tidigare erfarenhet att det ytterst
sällan händer: den som en gång ställt
upp för en studie brukar vara med även
i fortsättningen.
Målet är att få med 300.000 del
tagare i studien. Har det varit lätt
eller svårt att intressera folk?
– I Malmö har vi gjort ett slumpurval ur
befolkningen mellan 40 och 75 år. Un
gefär var femte tillfrågad har tackat ja.
Det är mindre än i GÅS, Gott Åldrande i
Skåne, en annan befolkningsstudie som
jag ansvarar för. Där är det tre av fyra till
frågade som tackar ja.
Tror du att de något yngre perso
ner som Epihealth vill nå är mindre
villiga att lämna ifrån sig hälso
data?
– Nej, jag tror snarare det är av tidsskäl –
personer i 40–50-årsåldern har svårare
att ta sig tid för att vara med i studien.
GÅS har kanske också lättare att få del
tagare för att det är en äldre och mer
känd studie, och för att den ger delta
garna både en stor hälsoundersökning
och en läkarundersökning. Vi gör också
hembesök hos dem som har svårt att ta
sig till mottagningen.
INGEL A BJÖRCK
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Lund University Internet Institute:

– Vi är bara i början
av en enorm global
digitalisering
– Vi är bara i början av en enorm
global digitalisering, men det går
undan nu, säger Stefan Larsson,
rättssociolog och föreståndare för
Lund University Internet Institute.
– Jag tror att vi kommer att se en
omfattande metodutveckling inom
samhällsvetenskap och humaniora
som har med digitalisering att göra,
både kvalitativt och kvantitativt.
Och där spelar stora, komplexa data
troligtvis en viktig roll.
Traditionella metoder är fortsatt betydelse
fulla för att tolka och förstå sociala och kul
turella fenomen, menar han. Men de kan
kompletteras eller utvecklas eftersom de
sätt som vi lämnar spår efter oss på Inter
net, lagras i sådan omfattning.

versity Internet Institute har genomfört flera
projekt kring ökad datatillgänglighet, open
data. Just nu färdigställer man en juridisk
handbok om öppna data. Den ska hjälpa
myndigheterna att upprätthålla öppen
heten i ett digitaliserat samhälle.
När det gäller offentliga forsknings

data så kommer en hel del att vara öppna –
det är både Sveriges och EU:s ambition (se
artikel på förra uppslaget).
– De stora datamängder som exempel
vis Facebook, Twitter och Google genererar
kommer dock bara att vara delvis tillgäng
liga för forskningen och kanske enbart för
dem som kan betala eller av annan anled
ning har access. Men det finns andra vik
tiga datainsamlingar att göra som inte pri
vata aktörer kommer att satsa på, menar
Stefan Larsson.

De finns dock en eftersläpning i hur ve

tenskapen organiseras. Och om akademin
ska vara en relevant uttolkare av samhäl
let, behöver tvärvetenskaplig forskning ock
så vara med mer i den interna fördelningen
av medel, och nya meriter få styra mer än
gamla.
– Fakulteter och institutioner fungerar
som öar som inte vet så mycket om varan
dra. För att exempelvis förstå och hantera
fenomen som hatbrott på nätet krävs att vi
bryter oss ur disciplinerna och att forskare
från juridik, teknik, kultur- och beteende
vetenskaperna arbetar nära varandra.
Stefan Larsson och kolleger på Lund Uni

Allt mer uppgifter om oss lagras i data
baser – det kan vara i stora medicinska re
gister eller de digitala spår vi lämnar efter
oss på Internet. Kan vi vara säkra på att data
inte missbrukas och att sekretessen upprätt
hålls?
– Det är svårt att säga, för det är skillnad
på medicinska register och t.ex. Facebooks
eller operatörers databaser. Men generellt
gäller att i en uppkopplad värld riskerar all in
formation lagrad i databaser att läcka ut. Det
behöver inte handla om brott, utan kan bero
på slarv eller ren otur. Data kan också bli en
handelsvara och utbyte i säkerhetsförhand
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Stefan Larsson är rättssociolog och föreståndare för Lund University
Internet Institute.
foto: magnus gudmundsson

”Generellt gäller att i en uppkopplad värld riskerar all information
lagrad i databaser att läcka ut. Det behöver inte handla om brott,
utan kan bero på slarv eller ren otur. Data kan också bli en
handelsvara och utbyte i säkerhetsförhandlingar mellan stater.”
lingar mellan stater, säger Stefan Larsson.
I Sverige finns lag på att alla operatörer
måste lagra trafikdata i sex månader – så
kallad metadata kring när och med vem vi
talar i telefon, var vi befinner oss och vem vi
skickar e-post till.
– Dessa data avslöjar mycket om oss och
det pågår en dragkamp mellan olika intres
senter om detta. Framförallt kan uppgif
terna kopplade till geografiska data, som
visar var vi befinner oss, med fördel använ
das i brottsutredande syfte. Samtidigt inne
bär lagringen ett slags massövervakning av
alla, även dem som inte gjort något brotts
ligt, vilket hotar eller kränker den personliga
integriteten.
EU-direktivet som ligger bakom den

svenska lagen har överklagats till EU-dom
stolen som i sin tur underkänt direktivet för
att det kränker den personliga integriteten.
Resultatet? Utredning pågår...
Integritetsfrågan är högintressant men
LUM nr 9 | 2014

bryr vi oss? Både ja och nej, menar Stefan
Larsson. Samtidigt som det absolut växer
fram normer kring vad man inte ”bör” visa
upp i sociala medier, så är många okunniga
om hur personliga dataspår lagras och an
vänds av de stora internetaktörerna. Det är
också mycket svårare att reagera på ibland
väldigt allvarliga rapporter om det som lite
mer abstrakt sker bakom kulisserna, speciellt
om man tänker på Edward Snowdens avslö
janden om NSA, National Security Agency.
– I somras publicerades en artikel av fors
kare anställda hos Facebook om en experi
mentell studie på över 600.000 användare
där man ändrade i flödet för att se hur det
påverkade användarnas känsloläge, utan att
dessa visste om det. Detta är helt nytt. Vi har
aldrig förr sett den här typen av mätinstru
ment som – så att säga – befinner sig långt
inne i huvudet på oss och rentav i någon
mån reglerar vad vi känner.

Så mycket använder vi
internet
2012: Internetanvändare i hela
världen 34 procent, i Europa 63
procent, i Sverige 89 procent.
2013: 60 procent av svenska medborgare hade en smartphone. Av
dem i åldern 12–15 år använde
78 procent den dagligen. Cirka
hälften av svenskarna var medlemmar i Facebook och av de mest
aktiva användarna – åldern 16–25
år – använde 76 procent Facebook
dagligen.
Den mest populära sökmotorn,
Google, hade nästan 6 miljarder
sökningar i hela världen per dag
2013.

BRITTA COLLBERG
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Big data som Big brother
– kanske inte bara i Kina?
Vem bestämmer över data som an
vändarna skapar på sociala medier?
I Kina har staten koll på det mesta.
I USA är det de privata jätteföreta
gen – eller kanske NSA? I Sverige
och EU pågår diskussionen om
hur data på nätet ska regleras och
användarnas personliga integritet
skyddas.
Forskare i Lund söker nu samar
betspartners – gärna datavetare
– för att jämföra hur man reglerar
användningen av data, inklusive
big data, i tre olika världsdelar.
Marina Svensson och Stefan Brehm är fors
kare vid Centrum för Öst- och Sydöstasien
studier, medan Barbara Schulte är forskare
vid Sociologiska institutionen.
De är alla aktiva i forskningsprojektet Di
gital China och snickrar som bäst på ett nytt
tvärvetenskapligt forskningsprojekt. De vill
ta ett brett grepp över hur man i Kina, USA
och Sverige/EU använder och kontrollerar
de personliga avtryck som människor läm

nar på internet, inte minst på sociala me
dier.
– Vi tror att systemen för datareglering,
dvs. lagstiftning som reglerar hur data lag
ras, hur tillgänglig och transparent den är,
samt uppfattningar om integritet och sä
kerhet på nätet, beror på ekonomiska och
politiska strukturer, men också på hur civil
samhället har utvecklats.

för ökad transparens och frihet på nätet.
Skillnaderna är dock kanske ändå inte
så stora som man först tror, fortsätter de.
– Kina har sina egna sociala medier som
kontrolleras av staten. Här finns risken att
big data hjälper myndigheterna att bätt
re övervaka medborgarna. Samtidigt visar
Edward Snowdens avslöjanden om NSA
att man också i USA använder och sam

”Kina har sina egna sociala medier som
kontrolleras av staten. Här finns risken att
big data hjälper myndigheterna att bättre
övervaka medborgarna.”
I Sverige finns en integritetsdiskussion
kring big data. Den förs inte alls i Kina,
där man däremot gärna vill utnyttja hy
pen kring big data för kommersiella ända
mål och för att stärka forskningen inom
teknik och life science. I USA finns starka
aktörer inom civilsamhället som kämpar

lar data om medborgarna i en omfattning
som hotar den personliga integriteten. I
Sverige och EU försöker man införa regler,
men eftersom de stora aktörerna finns nå
gon annanstans så är det svårt att skydda
de egna medborgarna.
Liksom rättssociologen Stefan Lars

Sina Weibo – Kinas Twitter & facebook
Sina Weibo är en kinesisk social nätverkstjänst och mikroblogg. Sidan påminner om en blandning mellan Facebook och Twitter. Sina Weibo är en
av världens mest besökta webbplatser och
har en målgrupp i Kina liknande den Twitter
skaffat sig i USA. Sidan startades av SINA
Corporation den 14 augusti 2009 och hade i
februari 2012 över 300 miljoner registrerade
användare. Cirka 100 miljoner meddelanden
postas varje dag på Sina Weibo.
Källa: Wikipedia

son (se artikel på förra uppslaget) tror fors
karna att det krävs ett tvärvetenskapligt
samarbete för att kunna genomföra pro
jektet.
– Vi söker partners både inom uni
versitetet och internationellt. Det är inte
så lätt att genomföra tvärvetenskapliga
och komparativa projekt. Vi har lite fått
en stämpel att vi bara skulle syssla med
Kina, men vårt perspektiv är bredare än
så. Det är viktigt med forskning som kri
tiskt granskar och jämför de samhälleliga
och etiska utmaningarna med big data i
olika länder.
BRITTA COLLBERG
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folk.
Bland skolbarn i ett fattigt område i
Guatemala eller på en amatörteater
scen i Lund. Det är miljöer som känns
hemtama för Ingela Björck, vetenskaps
journalist på sektionen Kommunikation
och Medicinska fakulteten. Hon kom
binerar arbetet att sprida universitetets
forskningsresultat med sitt engagemang
för utsatta människor i tredje världen,
miljön och klimatet.

Ingela Björck
med Esperanza, Maria
Gladys och
Vilma vid en
utflykt med
”Ingelas”
klass
i Quetzaltenango,
Guatemala.

Idealist försöker leva som hon lär
– Teatern är bara på kul, säger hon, precis
efter avslutningen av spelsäsongen för pjä
sen Höstsol, som är hennes tionde produk
tion med Teater Trots.
Det är en amatörteaterförening med äld
re kvinnor som spelar teater trots att de är
äldre. Just den här senaste rollen som en
snorkig, mallig och fördomsfull operadiva –
var kanske inte så kul. Eller i alla fall inte så
naturlig och lätt att göra för någon som är
så långt ifrån en fördomsfull diva som Ing
ela Björck.
– Ingen av de andra rollfigurerna gillade
henne. Det kändes lite dystert innan jag van
de mig vid att ogillandet var riktat mot ope
radivan och inte mot mig själv, säger hon.

ten har numera sina egna kommunikatörer.
Detta tror Ingela Björck har bidragit till
ett samhälle som kan relativt mycket om
forskning särskilt inom medicin och teknik.
Själv gör hon vad hon kan för att uppmärk
samma samhället inte bara på medicinska
nyheter utan även på forskningen kring mil
jö- och klimatfrågorna. Utvecklingen inom
det området tycker hon är oroande och själv
försöker hon göra rätt för sig när hon sliter
på miljön. Helst vill hon göra gott också.
– Trots klimatkompensation är det en
svår konflikt mellan lusten att resa och hur
det påverkar miljön. För mig är det viktigt att
ha ett syfte när jag reser – som exempelvis
volontärarbete.

Ingela Björck är uppvuxen i Lund och ef

Precis som med teaterproduktionerna har

ter journalisthögskolan i Göteborg och jobb
på Sydsvenskan var hon hemifrån i 25 år och
jobbade med radio i Mellansverige, som fri
lans och så småningom vid Linköpings uni
versitet. En annons om en ledig tjänst som
forskningsjournalist vid Lunds universitet
lockade tillbaka henne, för drygt tio år sedan.
– Under detta decennium har kommu
nikationen kring forskningen verkligen ex
panderat. Kommunikationsavdelningarna
har vuxit både centralt och vid kanslierna,
och många av de större forskningsprojek

det på senare år blivit nästan en volontärre
sa om året för Ingela Björck. Då är hon borta
i upp till en månad åt gången och uppgif
terna har växlat från att lära ut engelska till
barn i Guatemala till att prova ut insamlade
gamla glasögon på fattiga människor i Nica
ragua och Chile. Solidaritetstanken och en
gagemanget för dem som har det svårt har
hon haft med sig hemifrån och själv spätt
på med bl.a. 68-rörelsen och medlemskap
i stödgrupper för Afrika och Latinamerika.
Framöver får Ingela Björck mer tid att
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ägna sig åt både volontärarbete och teater
om hon vill. Åldersmässigt gick hon i pension
för ett par år sedan och hon har trappat ner
på arbetet successivt. Efter årsskiftet behåller
hon endast den del som har med forsknings
nyheter inom medicin att göra. Men det är
bara på själva arbetstiden hon dragit ner –
intresset och nyfikenheten på det hon skri
ver om är lika starkt som det alltid har varit.
– Jag tycker att det är genuint spännan
de med forskning. När det gäller medicin
har jag lärt mig att forskningen består av
många små pusselbitar och varje rön är en
liten kloss i det stora bygget. Det är viktigt
att skriva sansat om det och inte inge falska
förhoppningar. Det händer annars att myck
et sjuka människor hör av sig och hoppas få
dra nytta av forskningsrönen.
Maria Lindh

Ingela björck
FAMILJ: Särbo i Linköping och son i
Växjö, tre barnbarn
MEST UDDA RESMÅL: Antarktis,
toppen av Kilimanjaro, Afar-öknen
i Etiopien (med en stödorganisation
för afarfolket)
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Söker ledtrådar
i Vatikanbiblioteket

Lundadoktoranden Astrid
Nilsson vid ingången till sin
arbetsplats under ett år framåt: Vatikanbiblioteket i Rom.
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Tanken på en renässansprinsessa flimrar förbi vid en första blick på kvinnan
i röd sidenjacka som går över Petersplatsen i Rom.
Renässansen är rätt, för det är där som filolog Astrid Nilsson från Lund
befinner sig för det mesta. Hon är på väg till Vatikanbiblioteket där hon
studerar en unik handskrift som kan hjälpa till att kasta ljus över den
svenska självbilden på stormaktstiden.

A

strid Nilsson är en av fyra storsti
pendiater som får tillbringa två
terminer på Svenska institutet i
Rom. När LUM träffar henne en
mild och solig novemberdag har hon det
mesta av den tiden framför sig. Hon har
precis hunnit etablera sig på institutet som
ligger en kvart med spårvagnen från bib
lioteket i Vatikanstaten där hon tillbringar
vardagarna.
– Lördagarna är mina utflyktsdagar då
jag lär känna resten av Rom och omgivning
arna, säger hon.
Under en av sina promenader gick hon
förbi en kyrka med en lapp på porten om att
de sökte körsångare. Hon gick in och fråga
de om hon fick vara med – och det fick hon.
Hon vill också passa på att lära sig italienska
när hon är här. Men i övrigt är det bara Jo
hannes Magnus som gäller...
Han var den siste katolske ärkebiskopen

i Sverige och författare till ett historiskt verk
om goternas och svearnas alla konungar.
Det gavs ut tio år efter hans död under tidi
gare delen av 1550-talet, och blev viktig för
hur svenskarna såg på sig själv och svensk
heten inför den tid då Sverige var som störst
och mäktigast. Sen föll boken i glömska när
den nya tidens krav på historisk källkritik led
de till att man inte längre betraktade ärke
biskopens alster som pålitligt.
– Den halkade ner från hyllan ”seriös
historieskrivning”, säger Astrid Nilsson som
LUM nr 9 | 2014

menar att den gick ett orättvist öde till mö
tes – för det finns så mycket mer än den ab
soluta sanningen att lära av ett sådant verk.
Hennes avhandling handlar just om Jo

hannes Magnus sanningsbegrepp och me
tod med utgångspunkt från det stora histo
rieverket. Han tillbringade mycket tid i Rom
med att skriva av Marco Polos reseskildring
ar och det är denna avskrift i original som
Astrid Nilsson studerar i Rom. Den finns i
den s.k. Ottobonisamlingen i Vatikanbibli
oteket.
– Det handlar inte främst om att stude
ra själva avskriften utan Johannes Magnus
kommentarer i marginalerna, förklarar hon.
Han har nämligen liknande kommenta
rer i sitt eget historiska verk och genom att
studera bägge verkens kommentarer hop
pas Astrid Nilsson få veta mera om hans me
tod.
– Jag bekantar mig nu med hans kom
mentarer till Marco Polos reseskildringar och
vill se var han kan ha hittat inspiration bland
dem. Sen jämför jag med kommentarerna i
hans eget verk, säger hon.

En slump eller inte – men Johannes Mag
nus var precis lika gammal som Astrid Nils
son är nu när han satt och skrev i Rom, precis
som hon gör femhundra år senare.
Det är en ynnest att få vara här, tycker
Astrid Nilsson.
– Det är en rätt fantastisk känsla att kom
ma hit och få hålla i något som han skrev för
så länge sedan.
”Hemma” på institutet har hon hela Jo

hannes Magnus historieverk på latin med
kommentarerna utskrivet från nätet – och
de fyller två stora pärmar.
– De är mina absoluta ögonstenar och
det första jag skulle rädda om det skulle bör
ja brinna, säger hon.
Hon får hålla hårt i dem fram till åtmins
tone våren 2016 då hon hoppas kunna dis
putera. Och kanske hittar hon Johannes
Magnus grav innan hon lämnar Rom.
– Han lämnade Sverige 1526 och åter
vände aldrig. Han kom till Rom via Polen och
dog här 56 år gammal. Det sägs att han är
begravd i Peterskyrkan men jag har inte hit
tat hans grav, säger Astrid Nilsson.

I sin avhandling analyserar hon bland an

Text & foto: Maria Lindh

nat en del av Johannes Magnus kungapor
trätt för att komma underfund med hur han
gick till väga för att bygga upp dem.
– Kommentarerna i hans originalverk och
även i avskriften här i Rom kan ge goda led
trådar till hans metod, förtydligar hon.

FOTNOT. Det var Johannes Magnus bror
Olaus Magnus, också präst, som gav ut sin
brors verk ”Historia de omnibus Gothorum
Sueonumque regibus”. Det finns ett antal exemplar av den svenska översättningen från
1620, bland annat i Lund.
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forskning.

Eva Brodin (till vänster) forskar om vetenskaplig kreativitet vid Institutionen för psykologi. Det ska finnas glädje och acceptans vid ett forskar
seminarium, menar hon, men har upptäckt att så inte alltid är fallet. OBS! Personerna på vänstra bilden har ingen koppling till artikeln.
foto: gunnar menander och charlotte carlberg bärg

Hur kreativ är
forskarutbildningen
egentligen?
Sträng institutionskultur kan motverka kreativitet
kreativitetsforskning. Hur påver

kas doktorandernas kreativitet när
de tvingas in i forskarutbildningens
vetenskapliga kostym? Vilka trösk
lar måste de över för att utveckla
sin fulla potential?
Kreativitetsforskaren Eva Brodin
menar att det finns många exempel
på forskarmiljöer där doktorander
inte får möjlighet att vara riktigt
kreativa i sin forskning.
30

Eva Brodin är docent i utbildningsvetenskap
men forskar idag om vetenskaplig kreativi
tet vid Institutionen för psykologi.
– Om man frågar en doktorand i början
av dennes karriär om han eller hon tycker att
forskarutbildningen är kreativ så blir svaret
oftast nej, säger Eva Brodin. I bästa fall har
doktoranden ändrat uppfattning mot slutet
av utbildningen.
Att doktoranden känner lite kreativitet
i början av sin utbildning är kanske inte så

konstigt. Innan man kan bli kreativ på ett
för vetenskapen nyttigt sätt måste man
känna till var kunskapsfronten ligger. An
nars finns så klart en överhängande risk för
att man återuppfinner hjulet. Det är först
när man förstått sitt fält som man kan bli
kreativ inom ramarna för det, menar Eva
Brodin.
Problemet är när doktoranden känner

samma brist på kreativitet även mot slutet
av utbildningen. Utan att peka ut specifika
discipliner nämner Eva Brodin några särskil
da omständigheter som kan vara negativa
för doktorandens kreativitet. Exempelvis
kan en industridoktorand få problem med
att vara kreativ om industrin som är finan
siär tycker att forskingen motverkar deras
intressen. Det kan även vara svårt att vara
riktigt kreativ om man har en handledare
som styr alltför mycket.
Men framför allt är det en sträng insti
tutionskultur som motverkar kreativiteten.
Ibland räcker det inte med en stöttande
handledare om de har ett helt kollegium
emot sig.
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– Seminariekulturen är oerhört viktig,
säger Eva Brodin. Det är vid seminarierna
som hypoteser ska testas och nya idéer
födas, men så är det inte alltid. På vissa
ställen kan det vara en obehaglig upple
velse att få sitt arbete starkt kritiserat. Det
leder till att doktoranden inte presenterar
något om det inte är ”vattentätt”. Hans
eller hennes mål blir helt enkelt att pre
sentera något som inte går att kritisera.
Istället för att använda seminarierna för
att pröva idéer dryftar doktoranden i en
rum med en person som han eller hon har
förtroende för.
En doktorand som resonerar på det vi

set ingår bevisligen inte i en kreativ semi
nariekultur, menar Eva Brodin.
– Det ska finnas glädje och acceptans
vid ett forskarseminarium. När man väl har
förstått ramarna för vetenskapen måste
det finnas utrymme för tankar som inte är
färdigtänkta.
Ett annat problem vid seminarier som
Eva Brodin har stött på i sin forskning är
att seniora forskare på vissa institutioner
lyser med sin frånvaro. Doktoranderna slu
ter upp men om de etablerade forskarna
uteblir så går man givetvis miste om vik
tiga inlägg.
När Eva Brodin inte forskar om kri

tiskt och kreativt tänkande hos dokto
rander utbildar hon handledare på CED,
universitetets centrum för utveckling av
undervisningen. Det finns ett stort intres
se för kurserna, men själva fältet ”forsk
ning kring forskarutbildningen” är inte sär
skilt etablerat i Sverige. För att söka fler
forskarkollegor och för att etablera fältet
i Sverige har hon sökt sig utanför landets
gränser och hon har nyligen påbörjat en
deltidsanställning vid Stellenbosch univer
sitet i Sydafrika.
– Den internationella forskningsfronten
när det gäller forskarutbildningen ligger
flera år framför Sverige. Precis som dok
toranderna jag studerar måste jag, för att
utvecklas som forskare, hitta mina forum
för att pröva idéer.

Han söker kreativ kraft
utanför universitetet
kreativitetsforskning. Hur krea

tiv är forskarutbildningen? Vad
kan man göra för att den ska bli
mer kreativ?
LUM träffar Samuel West som
inte bara är doktorand utan
också forskar om just kreativitet.
Samuel West hade arbetat som psykolog
i många år när han för fyra år bestäm
de sig för att doktorera. Nu ser han sin
snart färdiga forskarutbildning i backpe
geln och skulle inte vilja ha den ogjord,
även om tiden inom akademin inte blev
som han tänkte sig den från början.
– Jag hade en romantisk bild av aka
demin som en lite nördig men mycket
intellektuell miljö, fylld av stimulerande
samtal med människor från olika disci
pliner, säger Samuel West.
Så tycker han inte att det har blivit.
Institutionsmiljön liknar han vid en slags
grundstruktur eller bas där alla håller på
med sina egna grejer.
– Har man ett projekt tillsammans så
har man så klart utbyte med varandra.
Annars inte.
För Samuel West har det varit myck
et viktigt att fortfarande ha en fot kvar
utanför universitetet. Det är framför allt
där han hittar kreativ kraft.
– Men det är ju inte alla som kan ha
en fot utanför akademin samtidigt som
han eller hon doktorerar, säger han och
berättar om en annan doktorands, en
ligt honom, briljanta idé att hyra in sig
på ett kontor med serietecknare för att
få kreativ inspiration.
På forskarseminarierna finns inte
mycket att hämta av den varan, tycker
han.

Universitetet var inte en lika kreativ arbetsplats som Samuel West hade föreställt sig.

– Forskarseminarierna är piskan där
man tuktas vetenskapligt.
Däremot har han hittat mycket stöd
och inspiration hos sina handledare och i
det lilla nätverk för kreativitetsforskning
som han tillhör.
– De lever som de lär och försöker
hitta roliga och avslappnade former att
diskutera forskning, säger han.
Han hoppas att kreativiteten under

hans forskarutbildning ska vara som en
u-formad kurva: Först är man full av idé
er. Sen lär man sig ramarna för sitt ve
tenskapsområde och känner kreativite
ten snörpas ihop. Därefter, när man har
lärt känna sitt fält, kan man bli kreativ på
ett vetenskapligt sätt. Själv sitter Samu
el West just och försöker tolka statistik
och känner sig allt annat än kreativ, men
hoppas att det ska ändras när avhand
lingen väl är inlämnad.
– Jag har fortfarande många roliga
idéer kvar som jag vill undersöka men
jag kommer inte att kämpa för att till
varje pris stanna kvar inom akademin.
Ulrik a Oredsson

Ulrik a Oredsson
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forskning.

Samhällsvetare förväntas bidra med snabba talminus eller flygas in till TV-soffor där de får tre minuter på att säga något, hävdade David
Wästerfors på ett seminarium där Samhällsvetenskapliga fakultetens avtryck i samhället diskuterades. foto: shutterstock

– Samhällsvetare behandlas
ibland nästan fräckt av media
samhällsvetenskap. Vilket avtryck
gör samhällsvetenskapen i dagens
samhälle? Får samhällsvetare nöja
sig med att bidra med talminus i
dagspressen medan andra veten
skaper får längre artiklar om sin
forskning? Och vad händer när
konsulter, journalister och tankes
medjor slåss på samma arena som
forskarna?
Det var några frågor som dis
kuterades vid ett seminarium där
Samhällsvetenskapliga fakultetens
avtryck i samhället diskuterades.

Anne Meeuwisse, professor i socialt arbete,
höll i en paneldebatt där fem framgångs
rika samhällsvetare fick säga sitt om avtryck
inom samhällsvetenskapen, s.k. impact.
Sociologen David Wästerfors, som har

en bakgrund inom journalistiken, förde sam
hällsvetarnas roll i media på tal. Han önska
de sig fler journalister med intresse att för
djupa sig i samhällsvetenskaplig forskning.
– Samhällsvetare behandlas ibland näs
tan fräckt av media, menade han. Vi förvän
tas bidra med snabba talminus eller flygas
32

in till TV-soffor där vi får tre minuter på att
säga något.
Att samhällsvetare är de forskare som
mest syns som expertkommentatorer i me
dia visar förstås på ämnets relevans och im
pact. Men att ofta vara eftersökt av media
kan också ge upphov till dåligt samvete och
frustration om man har dåligt med tid för
uppgiften. Statsvetaren och freds- och kon
fliktforskaren Karin Aggestam berättade att
hon numer främst kommenterar konflikter
som äger rum under semestertider efter
som det är då som hon har tid.
Men media är förstås bara ett sätt att
göra avtryck på sin omvärld. Ett annat är
det inomvetenskapliga. Här påtalade så
väl panelen som några i publiken att da
gens system med att mäta forskning med
citeringar och olika bibliometriska metoder
inte är särskilt väl anpassat till samhällsve
tenskapen.
Någon i publiken tyckte att samhällsve

tarna varit alldeles för tysta när det gäller
att protestera mot ”mäthysterin” och an
tydde att denna är ett led i att så kallad
new public management höll på att eta
blera sig fullt ut i Sverige. Magnus Lindgren,

neuropsykolog som satt i panelen var inne
på samma linje.
– Det finns en naiv tendens till kvartals
kapitalistisk forskningsfinansiering, menade
han. Själv tyckte han att det viktigaste av
trycket för egen del sker i samarbete med
praktikerna genom evidensbaserade inter
ventioner i behandlingar av patienter.
Anna Meeuwisse påpekade att samhälls

vetarna idag får konkurrens av konsulter,
journalister, tankesmedjor med flera, som
presenterar undersökningar som på många
sätt liknar de forskningsrön som samhälls
vetare presenterar.
– Vi har svårare än andra vetenskaper att
hävda en exklusiv kunskap som bara vi be
sitter, förklarade hon för LUM i efterhand.
Men att andra tar efter och gör liknande
undersökningar är ju också ett slags impact
i allra högsta grad. Bara att den inte går att
mäta på ett enkelt sätt inom dagens mät
system för forskning.
Ulrika Oredsson
Fotnot: I panelen som diskuterade samhälls-

vetarnas avtryck satt Agnes Andersson Djurfeldt, Karin Aggestam, Magnus Lindgren,
Sune Sunesson och David Wästerfors.
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Supermagnetkamera
lyftes på plats
Lund värd för starkaste MR-kameran i Sverige
bioimaging. Sverige har fått sin
första supermagnetkamera på sju
tesla. Den fyrtio ton tunga kameran
fick lyftas uppifrån in på Lunds uni
versitets Biomaging Center (LBIC)
på Skånes universitetssjukhus. Fram
tills nu har de mest kraftfulla MRkamerorna i Sverige, som används
på människa, haft ett magnetfält på
tre tesla.

Den nya magnetkameran är alltså mer än
dubbelt så stark som andra MR-kameror i
Sverige och kommer att möjliggöra studier
av olika delar av kroppen med mycket hög
upplösning.
– Vi kommer att kunna göra mycket bätt
re bilder, konstaterade an glad och lättad
Freddy Ståhlberg efter inlyftet.
Freddy Ståhlberg är föreståndare för

LBIC och den som varit ansvarig för den fle
ra år långa processen att först ansöka om
medel från Vetenskapsrådet, upphandla ka
meran och nu få den på plats.
– Med en sjutesla-kamera kommer fors
karna att kunna studera exempelvis hjärnan
med mycket hög upplösning för att till ex
empel se de första tecknen på hjärnföränd
ringar vid Alzheimers sjukdom. Detta kan
öppna möjligheter för både tidigare och ef
fektivare behandling.

Vädrets makter var på rätt sida när den över
40 ton tunga magnetkameran lyftes in på
sjukhuset.

Kameran kan även användas för att

studera andra delar av kroppen. Sjukdomar
i leder och extremiteter liksom cancer i olika
delar av kroppen kommer att kunna under
sökas med hittills oöverträffad teknik.
– Nu återstår en hel del arbete med in
stallation och uppstart av maskinen. Om
några månader ska kameran vara klar för
LUM nr 9 | 2014

att tas i bruk, säger Freddy Ståhlberg.
Kameran är det senaste tillskottet till
Lund University Bioimaging Center och blir
en nationell resurs för forskare i hela Sve
rige.
Text & foto: Johanna Sandahl

LU värd för utbildning
av internationella
hjälporganisationer
riskforskning. I mitten av
december höll en rad FN-or
gan och andra internationella
hjälporganisationer en tvåda
gars utbildning vid Lunds uni
versitet. Sida, UNDP, Unicef,
FAO med flera var på plats och
syftet med själva utbildningen
och den efterföljande konfe
rensen med Lundaforskare
var att bli bättre på att hjälpa
lokala aktörer vid katastrofer.
– FN ser det som en av sina största
utmaningar att höja kapaciteten
hos sina organisationer när de
ger lokala organisationer stöd vid
katastrofer, säger riskforskare Per
Becker. Risken är annars stor att de
stora organisationerna åker ner och
gör punktinsatser. Problemet med
detta är förstås att man inte drar
nytta av de lokala kunskaperna
men också att nästa katastrof drabbar lika hårt igen.
Det är första gången som den
här utbildningen i kapacitetsutveckling för att hantera katastrofer
förläggs utanför FN:s huvudkontor
i Geneve. Per Becker ser det som ett
erkännande av Lunds universitets
kapacitet på området.
– Framför allt har vi i Lund arbetat med att förbättra kunskaperna
kring hur man får lokala aktörer
att ta ägandeskapet när deras land
eller region får ett massivt stöd
utifrån vid en stor katastrof, säger
Per Becker.
Lunds universitets centrum för
samhällets resiliens är ett universitetsövergripande nätverk som stöttar forskning och utbildning när det
gäller riskreducering vid katastrofer. Tanken är också att centret ska
stötta innovationer på området.
Läs mer på www.resilience.lu.se/
Ulrik a Oredsson
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boken.
redaktör: Ingela Björck

Historiens plats
i kultur och samhällsliv
KLAS-GÖRAN KARLSSON
OCH ULF ZANDER (red.)

Historien är närvarande
(Studentlitteratur)
Per-Olof Hegg, docent i mejeriteknologi
och f.d. chef för LU Innovation

Går kakao ihop
med blomkål?
– Ja, enligt dem som ägnar sig åt
”smakmäkling”, att kombinera
oväntade smaker. Andra oväntade par är vit choklad och löjrom,
mango och tallbarr, och lax och lakrits. Man tror att kombinationerna
fungerar för att samma molekyler
finns i båda delarna av paret.
– Jag beskriver i boken några
sådana rätter som jag själv uppskattar. I övrigt finns där olika experiment tänkta att ge ökad livsmedels
kunskap och en insikt i molekylär
gastronomi, som är mycket inne just
nu på fina restauranger.
– Texterna och recepten är inte
främst tänkta för tekniknördar.
Tvärtom tror jag att alla vanliga
hemmakockar kan
dra nytta av livsmedelsteknisk kunskap.
Ett exempel är
bearnaisesås, som
många tycker är svår
eftersom den enkelt
skär sig. Men det
problemet är lätt
att åtgärda med lite
extra kunskap.

PER-OLOF HEGG

Den tekniske kockens
experimentella kokbok
(Jure)
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På 1980-talet fanns tankar om att lägga ner
historia som ämne i den svenska skolan. His
toria ansågs då inte som något meningsfullt
verktyg för att förstå det svenska samhället
och dess framtid. Men sedan kom murens
fall, Sveriges EU-medlemskap, det multiet
niska samhällets framväxt och välfärdssam
hällets kris, som samverkade för att ge den
historiska dimensionen en ny tyngd.
I sin nya bok skriver lundaprofessorerna
Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, tillsam
mans med kollegorna från Malmö högskola
Ingmarie Danielsson Malmros och Per Eli
asson, om människors möten med historia.
Boken handlar både om historieförmedling

i skola och utbildning och om det bredare
samhällets bruk av historia i t.ex. film och
skönlitteratur.
”Historiedidaktik som teori och tillämp
ning” är antologins undertitel, och didakti
ken ägnas en historiefilosofisk och -teoretisk
analys. Men boken ger också många kon
kreta exempel, från Guillous romaner om
Arn till olika filmatiseringar av Den store
Gatsby, företeelsen lördagsgodis och Olof
Palmes Hanoi-tal som underlag för skol
uppgifter. Författarna vänder sig därför inte
bara till studenter, historiker och historielä
rare utan också till alla som intresserar sig
för hur historia används i samhället.

ANNA KAROLINA

Stöld av babian
(Norstedts)
Anna Larsson, som är författarens egentliga namn, arbetar som
polis i Malmö men har också studerat på LUs författarskola och
är den första debutanten ur 2014 års avgångsklass. Hennes kri
minalroman utspelar sig i Stockholm och har tre huvudpersoner:
en yrkesgangster, en manlig kriminalkommissarie och en nykläckt
kvinnlig polis, vars historier så småningom flätas samman.

TONY JOHANSSON

Den tredje passageraren
(Celanders)
Författaren till denna bok, rubricerad som politisk thriller, är dokto
rand i ekonomisk historia vid LU. Upptakten är en smitningsolycka i
Landskrona, som leder till döden för en av stadens högerextremis
ter. Men olyckan visar sig vara arrangerad, och när en lokaljourna
list börjar nysta i trådarna leder dessa långt in i den internationella
underrättelsevärlden.
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gästtyckaren.
Forskarna måste våga sig utanför sina discipliner och samverka
med kolleger från andra ämnen och med samhället. Det menar
Ellinor Isgren, doktorand på tvärvetenskapliga LUCSUS,
Lunds universitets centrum för hållbar samhällsutveckling.

Globala utmaningar
kräver integrerad forskning

N

yligen satt jag med i en debattpanel i Stockholm
och diskuterade behovet av integrerad vetenskap.
Det är just det som vi sysslar med på LUCSUS, där
forskare från exempelvis samhällsvetenskap och
naturvetenskap möts i frågor som rör hållbar utveckling.
Debatten var ett inslag i Världsvetenskapsdagen som
Vetenskapsrådet och Svenska Unescorådet uppmärksammade
med ett seminarium.
Många forskare är överens om att de globala samhällsut
maningarna inom miljö och social rättvisa kräver samarbete
och nya strukturer. Bara en enda kritisk röst ifrågasatte under
seminariet ambitionen i sig: Är inte den smala forskningen
mest produktiv och inflytelserik? Och är inte risken stor att vi
förlorar i kvalitet och professiona
litet med integrerad forskning?

strukturer och incitament som formar forskningen. På semina
riet i Stockholm påpekades gång på gång vikten av att univer
sitetsledningar, finansiärer och de som publicerar ny forskning,
tar behovet av integrerad forskning på större allvar.
Men vi måste också utmana oss själva. Hindren kan finnas
inom oss. Hur nyfikna är vi och hur mycket respekterar vi dem
eller det som ligger bortom vår egen vardag och expertis?
En annan fråga är hur man skaffar den kompetens som

krävs för att forska integrerat. I forskarutbildningen tycks an
svaret fortfarande vila för mycket på individer för att vi ska
kunna förvänta oss att morgondagens forskare systematiskt
ägnar sig åt integrerad forskning.
Det kanske mest osynliga men
djupgående hindret är olika upp
fattningar om vad som är kun
skap, hur problem formuleras och
om forskningens roll.
Kan inte olika perspektiv vara
en tillgång istället för ett pro
blem, undrade någon på seminariet. Jag blev konfunderad –
det är väl just detta som är poängen? Att nya lösningar – och
frågor – möjliggörs när synsätt, kunskaper och erfarenheter
möts. Det stora problemet, insåg jag senare, är inte de olika
perspektiven i sig utan snarare att vi inte tillräckligt förstår hur
och varför de krockar med varandra.

”Integrerad vetenskap betyder
inte att snäv disciplinär forskning
hotas eller att den inte gör nytta.”

Frågorna är befogade, men
om vi ska kunna tackla vår tids
stora utmaningar är min åsikt att
vi måste ta oss förbi falska upp
delningar och motsättningar mellan ämnen och sätt att forska.
Integrerad vetenskap betyder inte att snäv disciplinär forsk
ning hotas eller att den inte gör nytta. Poängen här är att den
uppenbarligen inte räcker till för att förstå och angripa de kom
plexa globala problem som har kommit att kallas ”wicked”.
När det gäller oron för forskningskvalitet och professiona
litet så ligger det förstås i vårt eget intresse som forskare att
upprätthålla dem, men vi måste kunna diskutera vad vi menar
med begreppen. Samtidigt är integrerat forskningssamarbete
självklart inte oproblematiskt och när det gäller integrering av
”samhället” i forskning är det viktigt att vara uppmärksam på
vilka intressen som får utrymme.
Hur ser möjligheterna ut att forska integrerat? De flesta har
nog någon gång svurit över stela, ålderdomliga universitets
LUM nr 9 | 2014

Hur ser framtiden ut? Jag är pessimist för integrerad forsk

ning om den ska utvärderas enligt samma principer som i dag
hindrar oss från att hantera de globala utmaningarna. Sam
tidigt har jag hopp. Lite naivt kanske, så väljer jag att tolka en
tusiasmen för integrerad vetenskap på Stockholmsseminariet
som ett gott omen.
Ellinor Isgren
doktor and vid lucsus
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foto: nina ransmyr

Bjud in en U21-kollega
till Lunds universitet i sommar
Lunds universitet utlyser nu två
stipendier till U21 Summer Housing
Grant för sommaren 2015.
Forskare, lärare, administratörer eller dok
torander vid U21-nätverkets partneruniver
sitet har möjlighet att få en till fyra veckors
gratis boende vid Lunds universitet under
perioden 15 juni till 15 augusti 2015.
Syftet med U21 Summer Housing Grant
är att ytterligare stärka och utveckla banden

mellan U21-nätverkets partneruniversitet.
Förra året gick stipendierna till Kelly
Matthews från University of Queensland i
Australien och Shixin Ivy Zhang från Univer
sity of Nottingham Ningbo i Kina.
Har du en lämplig kandidat? Kontakta Ul
rika.af_Sillen@er.lu.se för ytterligare infor
mation. Sista anmälningsdag är den 21 janu
ari. Läs mer om U21 här: http://www4.lu.se/
internationellt/internationellt/internationel
la-program-och-samarbeten/naetverk/u21

Föreslå kandidater till
LU:s administrativa pris 2015
Studenter, lärare och övriga anställ
da inbjuds att föreslå kandidater till
Lunds universitets administrativa
pris 2015. Genom priset vill univer
sitetsledningen uppmärksamma
utmärkta insatser i administratio
nen inom hela universitetet.
foto: kennet ruona

Lunds universitets administrativa pris ska
utdelas årligen till anställd vid Lunds universitet för utmärkta administrativa insatser av innovativ karaktär som bidragit till
universitetets utveckling eller för service

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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och effektivitet utöver det vanliga. Rektor
utser en eller två pristagare vid varje
utdelningstillfälle. Priset som överlämnas
vid vårterminens professorsinstallation
är på 15.000 kronor och ska användas av
pristagaren för egen kompetensutveckling. Pristagaren får utöver detta även ett
diplom.
Förslag på kandidater ska vara inkomna med e-post till anna.akesson@rektor.
lu.se senast den 2 februari 2015 och ska
utöver förslaget innehålla en motivering
om högst en A4-sida samt förslagsställarens namn och kontaktuppgifter.

LUMs utgivning vt 2015
	Manusstopp 	Utkommer
LUM 1

20 januari

6 februari

LUM 2

17 januari

6 mars

LUM 3

19 mars

10 april

LUM 4

21 april

8 maj

LUM 5

26 maj

12 juni
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på gång.
18 december Gunnar Källén-symposi
um om kosmologi. Fysiska institutionen och
Institutionen för teoretisk fysik anordnar ett
heldagssymposium om det tidiga universum.
Bland talarna finns två kända namn inom kos
mologin: Martin Rees (University of Cambrid
ge) och Andrei Linde (Stanford University).
Evenemanget är öppet för allmänheten och
arrangeras i samarbete med bland annat Cra
foordstiftelsen och Kungl. Fysiografiska Säll
skapet. Kl 9.30–17.00 Stadshallen i Lund. Info:
leif.lonnblad@thep.lu.se
20–21 december Tekniskt julpyssel i
Vattenhallen. I vattenhallen får alla experi
mentera med naturvetenskap och teknik. Klä

dig i en jättesåpbubbla, skärskåda stjärnhim
len, laborera med luft, laser och cykelhjul! Tek
niskt julpyssel kl 12.00–17.00 båda dagarna i
Vattenhallen, Science Center, LTH, John Erics
sons väg 1, Lund.
27–30 december Jullov i Vattenhallen.
Experiment, shower och utmaningar. Öppet
för allmänheten kl 12-17. Info: www.vattenhal
len.lth.se.
Vattenhallen Science Center, LTH, John Er
icssons väg 1, Lund.
28 december Söndagsverkstad på
Skissernas museum! Kl 12.30 startar sönda
gens program med en familjevisning som sedan
fortsätter i Skapande verkstaden för de som

önskar med vintertema och snöflingor. Verksta
den är öppen kl 13.00–15.00, drop-in. Materi
alkostnad 35 kr/per. Skissernas museum, Lund.
22 januari Seminarium. ”Biosynthetic
potential of actinobaceria: from in silico
to in vivo”, Andriy Luzhetskyy, Helmholtz In
stitute for pharmaceutical research saarland,
Saarbrücken, Germany. Kl 15.15–16.15 Bio
logihuset, Sölvegatan 35, Lund. Info: olena.
ishchuk@biol.lu.se
28 januari Forskarlunch: Oatly – från
forskning till marknad. Välkommen på fors
karlunch med Richard Öste, grundare av Oatly.
Kl 12.15 på Café Ester på Kemicentrum, Sölve
gatan 39, Lund. Info: information@kilu.lu.se

on diabetes and chronic pain. Alexithymia,
depression and salivary cortisol. The affect
school and script analysis therapy”. Kl 13.00 i
GK-salen, BMC, Sölvegatan 19, Lund.
Montserrat Lopez Jerez i ekonomisk
historia: ”Deltas apart – factor endowments,
colonial extraction and pathways of agricultural
development in Vietnam”. Kl 10.15 i EC3:207,
Holger Crafoords Ekonomicentrum, Lund.

”The challenges of analyzing the molecular
properties of starch”.
Carl Grenvall i biomedicinsk teknik:
”Acoustic forces in cytometry and biomedical
applications – multidimensional acoustopho
resis”.
Roger Hildingsson i statsvetenskap:
”Governing decarbonisation: The state and
the new politics of climate change”.
Richard Solsjö i strömningsteknik: ”Lar
ge eddy simulation of turbulent combustion in
PPC and diesel engines” .
John Muhumuza Kakitahi i byggande
och arkitektur: ”Causality, magnitude and
impact mitigation of rework in Uganda”.
Emma Adlercreutz i klinisk medicin
med inriktning pediatrik: ”The perfect
storm? Gluten and type 1 diabetes”.
Anna Jerkeman i klinisk medicin med
inriktning infektionssjukdomar: ”Hepati
tis C virus infection in patients receiving opiate
subsstitution therapy in Sweden”.
Hanna Iderberg i biomedicin med in
riktning neurobiologi: ”Emerging pharma
cotherapies for Parkinson´s disease. Experi
mental studies in the rat”.
Henning Carlsson i strömningsteknik:
”Detailed numerical simulations of turbulent
premixed flames at moderate and high karlo
vitz numbers”.
Kishan Bellamkonda i laboratoriemedi
cin med inriktning cellpatologi: ”The role
of inflammatory lipid mediators on colon can
cer initiating cells (CICs).
Maria Strandberg i klinisk medicin med
inriktning neurologi: ”Advanced clinical MRI

18 december
Cecilia Winberg i klinisk medicin med in
riktning rehabiliteringsmedicin: ”Physical
activity in persons with late effects of polio”.
Kl 9.00 hörsal 1, Health Science Center, Bara
vägen 3, Lund.
Mehrnaz Nouri i biomedicin med in
riktning immunologi: ”Gut manifestations
in an experimental model of multiple sciero
sis”. Kl 13.00 föreläsningssalen, Biologihuset
A, Sölvegatan 35, Lund.
Anna Siegbahn: ”Naphthoxylosides –
probing the β4GalT7 active site”. Kl 9.30 K:B,
Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund.
Boel Sandström i vårdvetenskap med
inriktning omvårdnad: ”Attitudes and beliefs
about national guidelines for schizophrenia. A
study among stakeholders”. Kl 13.30 i hörsal 1,
Health Science Center, Baravägen 3, Lund.

19 december
Helena Christianson i biomedicin med in
riktning klinisk medicin: ”Mechanistic stu
dies on the role of extracellular vesicles in the
tumor microenvironment”. Kl 9.00 Strålbe
handlingshuset, föreläsningssalen, Klinikgatan
5, Skånes universitetssjukhus i Lund.
Dan Sevonius i klinisk medicin med
inriktning kirurgi: ”Recurrent groin hernia
– outcome after surgery”. Kl 13.00 föreläs
ningssal F3, Centralblocket, Skånes Universi
tetssjukhus i Lund.
Eva Melin i klinisk medicin med inrikt
ning diabetologi: ”Psychosomatic aspects
LUM nr 9 | 2014

20 december
David Petersson i nordiska språk: ”The hig
hest force hypothesis. Subordination in Swe
dish”. Kl 10.00 sal L201, Språk- och litteratur
centrum, Lund.

22 december
Axel Nelson i klinisk medicin med inrikt
ning anestesiologi och intensivvård:
”Circulating proteoglycans and glycosamino
glycans during critical illness”. Kl 9.15 i Seger
falkssalen, Wallenberg Neurocentrum, Sölve
gatan 17, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
Monica Kuoppala i klinisk medicin med in
riktning kärlkirurgi: ”Aspects on intra-arteri
al thrombolysis for lower limb ischemia”.
Johan A Karlsson i klinisk medicin med
inriktning reumatologi: ”Health econimics
and its measures in rheumatoid arthritis”.
Daysi Perez Rea i livsmedelsteknologi:
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for better outcome in epilepsy surgery. Focu
sing on fMRI and prediction of verbal memory
decline”.
Maria Landqvist Waldö klinisk medi
cin med inriktning geriatrisk psykiatri: ”
Frontotemporal dementia – symptoms and
brain pathology”.
Christian Koch i företagsekonomi:
”Corporate brand positioning – case studies
across firm levels and over time”.
Marcelino Januário Rodrigues i byg
gande och arkitektur: ” Improvement of
thermal comfort in buildings through passive
design – experimental studies and simulations
of buildings in maputo city”.
Henrik Gadd i värme- och kraftteknik
med inriktning mot energihushållning:
”To analyse measurements is to know! – Ana
lysis of hourly meter readings in district hea
ting systems”.
Gerthi Persson i folkhälsovetenskap
med inriktning sjukgymnastik: Physical
activity as a treatment in primary health care,
the role of the GP and Somali women´s views
and levels of physical activity”.
Alain Dardashti i klinisk medicin med
inriktning thoraxkirurgi: ”Importance of
renual function in cardiac surgery”.

Petter Narby i statsvetenskap: ”Time of
crisis: Order, politics, temporality”.
Carl Gustafson i radiosystem: ”60 GHz
wireless propagation channels: characteriza
tion, modeling and evaluation”.
Martin Annborn i klinisk medicin med
inriktning anestesiologi och intensivvård:
”Cardiac arrest – prognostic, biomarkers and
aspects of shock”.
Marianne Granbom i hälsovetenskap
med inriktning arbetsterapi: ”Relocation
and residential reasoning in very od age –
housing, health and everyday life”.
Liv Ben Dror i laboratoriemedicin med
inriktning patologi: ”A high-throughput
pathology approach for further insight into
the role of RBM3 as a biomarker of progno
sis and chemotherapy response in human
cancer”.
Sigurbjörg Rutardóttir i klinisk medicin
med inriktning cell- och molekylärbiologi:
”A1M: a heme and radical binding protein. A
study on strucure, funtion and mechanisms”.
Jing Tang: ”Linking distributed hydrologi
cal processes with ecosystem vegetation dyna
mics and carbon cycling: Modelling studies in
a subarctic catchment of northern Sweden”.
David Heith-Stade: ”The rudder of the

Quam spem cogitationum
et consiliorum meorum

emoria
vetera
rep
t, eum
vitae cur etenti perbea
ti fuisse,
sum ten
Numero et memoria
Quinte
ere pot
vetera repetenti perbea
hi quoque
uerunt,
frater, illi
ti
ut vel in
fuisse, Quinte frater,
videri sol
bitrarer, initium requie
negotio
illi videri solent, qui
si
sce
sine per ent, qui in opt
in
optima re publica, cum
sandae infinitus forens ndi atque ani
ima re
iculo vel
lat es ut
et honoribus et rerum
mum ad
ium rer
pub
in otio
um lab
qui sam
utriusque
cum dig lica, cum et gestarum gloria
or
honoribus
et
sundus
nitate ess
florerent, eum vitae cursum
re perum
andis mil ambitionis occ nostrum pra
e possen
et rerum
teecl
, conet,
nere
is
upa
ara
potuer
etur, sum
gestar
t.
unt,
tio
studia
molore
utumvel in negotio sine
referendi
m pelitam officipiet ipsam
dolupta decursu Ihic
periculo
ianis
vel in otio cum dignita
volorporr
for
e nonsed
aut per
dolore
te esse possent.
iae
um et reiu mil imodiam, e iustum et pro
del ello
r adi sam ri omniasinis ut es minverc
voluptiur
pe
sap itat
quam,
illoria
nem exp
ur?
sandan ab omnibus
nobitis
excestrum
eriae ven
or ad ips
Ac fuiti ber
cum
daecep
ent dol
mihiapiquoqu
cia sint
s
e initium requiescendi
orepud
re dunt
unt abo
is
pra
es
atque
te
uos dol
exerias
r
animum ad utriusque
orib usd re voluptior abo
dem ass core des end
nostrum praeclara
iat
antiisti
cilla bor
i nihil.
r mi, quo
studia referendi fore
aut
upi
officienda
iustum et prope ab omnir aborum e ntistia nonse laut re alicte
m lacips
pra cul
bus concessum arbitra
eru
quam vol
a
rer, si infinitus forensi
upti aep m ut volent aut lore aborio con volorem fac
um
cus am
rae cor
rerum labor et ambiti
faccatu
epti cus facesecab into sedi dolent hil
onis occupatio decurs
restrum
asitam
il
vol
ma
u
upi
io
Ihician
s
que vel
int, off icto is mil imodiam,
tenis et
voluptiur sandani beror
il molup mos debit ma
id
dolentia
venist alis quatiunt abo
tatem vol
con cus
pis dolora
. Et reic
uptusa
t, omnie adipsa
sandae lat es ut qui
et
te sinihil eid perciis
m que
volorepro ni tem
porsundusandis
sam
qui con um vellup
tus pormilis etur, sum dolupta volorse
ma
est
porrumgni
etmu
reiusap
s dolest itatur?
io.

• Ximpore perum, conet,
officipiet ipsame nonsed ut es minverc illoria
• venis molorem pelitam
aut periaeri omniasinis
• eum ni dolore del ellor
adi sam nem experia
e
vendaecepre dunt prate
core des endiat

Ma volo quam, nobitis
excestrument dolorep
udis
es exerias dem assi nihil.
is que volo optureicia
sint unt abor re volupti
or abor mi, quo officien
dam lacipsa volorem
faccus am faccatu restrum
int, officto dolentia con
cus id et rero veni quo
veliquos dolorib usdant
iisti aut laut re alicte
pra
cullore aborio consed
i dolent hil il maio tenis
et
id quatiunt abo. Et reic
te sinihil latistem exerect
escilla borupie ntistia
nonse erum ut volent
aut
facesecab into volupis
mos debit ma venist alist,
omnieni temporum vellupt
us porest am accaborecto eiur aborum quam
volupti aeprae corepti
cus asitam que vel il
moluptatem voluptu
sam
que volorepro qui conse
magnimus dolestio.

church: a study of the theory of canon law in
the pedalion”.
Naseem Salim: ”Fabrication, simulation
and performance of ultra-thin silicon detec
tors-development of a detection for living cell
irradiation”.
Christoph Heyl: ”Hepatitis C virus infec
tion in patients receiving opiate substituion
therapy in Sweden”.
Kaj Hulthén: ”Causes and consequences
of individual variation in anti-predator traits”.
Cecilia Månsson: ”The molecular chape
rone DNAJB6 – a suppressor of disase related
amyloid fibril formation”.
Johannes Ullén: ”Higher-order regulari
zation in computer vision”.
Martin Annborn: ”Cardiac arrest – prog
nostic biomarkers and aspects of shock”.
Linde Lindkvist: ”Shrines and souls: The
reinvention of religious liberty and the genesis
of the universal declaration of human rights”.
Maria Landqvist: ”Frontotemporal
dementia – symptoms and brain pathology”.
Pål Brunnström: ”Ägare och kapital: klass
och genus hos kapitalägare i Sverige 1918–
1939”.
Monica Kuoppala: ”Aspects on intra-
arterial thrombolysis for lower limb ischemia”.

PPI, processfärg
och profil?
VI HJÄLPER DIG GÖRA PROFESSIONELLA TRYCKSAKER

Det är enkelt att slänga ihop en trycksak. Utan koll på
terminologi och regler är det dock lika lätt att det blir
fel och ser tämligen amatörmässigt ut.
Vi på Media-Tryck hjälper dig gärna med alla slags
trycksaker – till svårslagna priser; det behöver inte kosta
mycket att få en korrekt trycksak. Inte minst borgar vi
för att universitetets grafiska profil förvaltas på rätt sätt.
Kontakta oss på 046-222 91 76
eller info@mediatryck.com
så ser vi till att du får en trycksak
för just ditt behov.

www.lu.se
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hänt.
FYSIOGRAFISKA PRISER. I samband med
Kungliga Fysiografiska Sällskapets årshögtid i
december uppmärksammades följande lunda
forskare: Engeströmska medaljen tilldelades
Bärbel Hahn-Hägerdal för hennes insatser
rörande jäsningsprocesser av cellulosafören
ingar som skapat grund inom genetisk och me
tabolisk ingenjörsvetenskap och till systembio
logi. Gyllenbergs pris på 80.000 kronor gick till
Martin Ek för den bästa dok
torsavhandlingen i grundläg
gande kemiämnen. Eva och
Lars Gårding pris i lingvistik
på 220.000 kronor tilldela
des Ola Wikander för hans
bidrag till hur språket är sam
manvävt med kultur och före
Ola Wikander.
ställningsvärldar.
NY IVA-LEDAMOT. Kemi
professorn Sara Snogerup
Linse väljs in i Kungliga In
genjörsvetenskapsakademien
IVAs avdelning för Teknikens
grunder och gränsområden.
Hon har gjort en rad upp
märksammade forskningsin
Sara Snoge
satser inom biofysikalisk kemi rup Linse.
och har belönats med Ke
mistsamfundets Arrheniusplakett, Hugo Theo
rells pris i biofysik och EuChems pris för fram
stående kvinnor i vetenskap. Hon är ledamot av
kemiska klassen inom KVA och av Nobelkom
mittén för kemi.

Kerstin Enflo, Mikael Roll, Olle Lundh.

WALLENBERG ACADEMY FELLOWS. Tre
forskare vid Lunds universitet har utsetts till
Wallenberg Academy Fellows. Kerstin Enflo,
docent i ekonomisk historia, Mikael Roll, do
cent i lingvistik och Olle Lundh, doktor i atom
fysik. Utnämningen är en del av den satsning
som Knut och Alice Wallenbergs stiftelses gör
på unga forskare och som ska ge dem möjlig
het att ta sig an svåra och långsiktiga forsk
ningsfrågor.
HUMANIST- OCH
TEOLOGIPRISER. Veten
skapssocieteten har utsett
följande mottagare till priser:
Anna Hedlund och Andre
as Malm ur Insamlingsstif
telsen Näringslivets fond för
humanistisk forskning, Johan Andreas
Westergren.
Blomberg ur Axel Kocks
Fond och Andreas Westergren ur AB CWK
Gleerups fond.
KULTURARVSPRIS. Museiföreningen Svenskt
Kulturarvs årliga pris – Kulturarvspriset har till

delats Per Karsten, chef för
Historiska museet i Lund.
Priset, som består av äran
och 10.000 kronor, tilldelas
pristagaren med motivering
en: ”Med stor entusiasm,
ett stort mått envishet och
Per Karsten.
mycket kunskap har Per Kar
sten vänt kursen för Lunds
universitets historiska museum och lyckats med
det omöjliga; att förvandla ett akut nedlägg
ningshot till en stor framgång. Med Per Karsten
vid rodret har LUHM förvandlats till ett spän
nande kunskapscentrum, där drivkraften är
lusten och viljan att förmedla och levandegöra
historien.”
NY DEKANUS. Professor
Mia Rönnmar efterträder
Christina Moëll som ny de
kanus för Juridiska fakulteten.
Ny prodekanus blir Xavier
Groussot som efterträder
Christian Dahlman. Dekan
bytet sker vid årsskiftet.

Mia Rönnmar.

JURISTPRIS. Mia Rönnmar har dessutom av
Emil Heijnes stiftelse tilldelats 2014 års pris om
100.000 kronor för högst förtjänstfullt förfat
tarskap med bla. följande motivering: ”I sin
forskning förenar Mia Rönnmar framgångsrikt
tvärdisciplinära och komparativa perspektiv på
arbetsrätten för att förklara och kritiskt analyse
ra rättsutvecklingen i Sverige och inom EU”.

Eva Wiberg återvald som prorektor
Eva Wiberg har fått förnyat förtroen
de att fortsätta som prorektor under
de kommande åren. Hon har utsetts
av Universitetsstyrelsen under pe
rioden 1 januari 2015 till 28 februari
2019, eller längst så länge Torbjörn
von Schantz är rektor.
Professor Eva Wiberg förordades av Uni
versitetskollegiet, efter att hon vunnit om
röstningen mot professor Bo-Anders Jöns
son med 35-11 (samt en blankröst). Ingen
person sökte tjänsten, men bland de som
nominerats var det ursprungligen fem
kandidater bland de nominerade som an
mälde sitt intresse.
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Prorektor Eva Wiberg.
foto: charlotte carlberg bärg

Eva Wiberg har arbetat som prorektor se
dan 1 maj 2012, då hon tog över efter Ingalill

Rahm Hallberg, som tillfälligt hade tjänsten
sedan förra prorektorn Eva Åkesson blivit
rektor i Uppsala. Dessförinnan var Eva Wi
berg vicerektor med ansvar för utbildnings
frågor på grund- och avancerad nivå samt
på forskarutbildningsnivå och dessa frågor
tog hon med sig till prorektorsrollen.
När det gäller vicerektorer så avgår de
nuvarande i samband med att rektor Per
Eriksson slutar, och det är Torbjörn von
Schantz som själv utser sina nya vicerek
torer.
Dessutom ska Universitetsstyrelsen få
en ny ordförande efter Margot Wallström.
Följ vem det blir på www.lu.se.
jonas andersson
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Hallå Per Ödling...
... professor i telekommunikation vid
LTH, som nyligen föreläste för nätverket
Hjärntrusten i Lund om ”Det nya digitala
samhället är redan här”.

Du räknar med att bli överflödig
som lärare inom en överskådlig framtid?
– Ja det gör jag.
Och vems fel är det?
– Det är mitt och alla andras som varit
med och bidragit till den tekniska och di
gitala utvecklingen.
Vad händer med resten av oss uni
versitetsanställda?
– Jag tror att de flesta blir överflödiga. Av
Europas 800 universitet tror jag inte att
fler än 80 kommer att överleva.
Hur går det då med utbildnings
nivån i samhället?
– Alldeles utmärkt. Studenterna blir inte
färre – via nätet får de istället de bästa
kurserna med de bästa lärarna och det
är väl tveksamt om just Lund kan kon
kurrera om dem.
Men forskningen kan vi väl ha kvar
även om studenterna flyttar till
nätet?
– Njae, även om forskningen redan är
globaliserad så är frågan hur resten av
samhället ser på vårt existensberättigan
de när vi inte längre utbildar som vi gjort
hittills…

Hur blir det med skolan och utbild
ningsväsendet i övrigt då?
– Idag lär sig inte barnen att läsa och skri
va i skolan som förr. Det gör man på nä
tet via spel och YouTube. Skolan kommer
fortsatt att behövas, men inte i den form
av stökiga stenkolosser som vi ser idag.
Men det sociala – gemenskapen –
går inte den förlorad?
– Det finns ingen generation som är så so
cial som den som är uppvuxen med nätet.
De interagerar med fler än någonsin och
med folk från hela världen. Det finns hel
ler inte någon generationsklyfta som är
så stor som den mellan oss och våra barn.
De skiljer sig från oss rent neurobiologiskt
– deras hjärnor formas från två års ålder
i att använda och samverka över nätet.
Du visar bilder på din 12-årige sons
rum och kallar den munkcell?
– Ja, det är ganska tomt. Den lille mannen
har inga prylar. Den nya digitala konsum
tionen sker på nätet och genererar varken
saker eller jobb.
Så hur går det med den framtida
arbetsmarknaden?

– De ungas konsumtionsmönster ger mig
inget hopp om nya jobb. Redan idag har
robotar tagit över mängder av arbetstillfäl
len. Ta gruvindustrin – där 3.000 man job
bade. Det finns knappt någon mänsklig
arbetskraft vid löpande band längre och
robotar och datorer kommer även att er
sätta exempelvis kirurgerna vid operatio
ner och de flesta typer av chaufförsjobb.
Framtidsutsikterna är alltså dystra?
– Det behöver de inte vara om vi klarar
att ställa om oss efter det nya samhäl
let. Mycket är bra med utvecklingen; vi
behöver inte arbeta så mycket, stressen
minskar, farliga jobb försvinner, transpor
ter blir säkrare, det blir miljövänligare och
på nätet är alla jämlika.
Hur ska vi bära oss åt för att ställa
om oss?
– Jag vet tyvärr inte, och ingen annan ver
kar veta det heller.
Text & foto: Maria Lindh
FOTNOT. Enligt en rapport tidigare i år
från Stiftelsen för strategisk forskning,
SSF, kan 53 procent av jobben, dvs. omkring 2,5 miljoner arbetstillfällen i Sverige,
komma att ersättas av digital teknik.

