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Hårt tryck
på Botaniska
trädgården
Botans verksamhet växer i takt
med allt annat i trädgården. Med
ett varmare klimat har säsongen
blivit längre och besökarna fler.
Positivt så klart, tycker dess före
ståndare Bente Eriksen. Men med
mer folk följer även problem med
stölder och brist på toaletter.
– Växterna tål inte hur mycket
gödsel som helst…
Efter snart två år som föreståndare kan Bente Eriksen konstatera att suget efter Botaniska trädgårdens tjänster är enormt. Nytt
under hennes tid är kommunens stöd på två
miljoner om året som bland annat inneburit
nya aktiviteter för seniorer.
Rosemarie Hylander och Maria Sundgren
är två av seniorerna som ska vara med på
kursen i hur man beskär träd.
– Jätteintressant och kul att de ordnar
sånt här, säger Rosemarie Hylander som
även var med på chili-kursen för samma
målgrupp för en månad sedan.
FÖR KOMMUNENS PENGAR har man även

t

anställt ännu en pedagog för barn- och skolklasserna. En ny trädgårdstekniker och arborist borgar numera också för trädgårdens
säkerhet.
– Blixten slog ner i den höga linden i våras, berättar Bente Eriksen. Vi har många
höga träd och vi måste se till att dessa säkras.

Rosemarie Hylander är glad över seniorkurserna och ska vara med och lära sig
hur man beskär träd.
LUM NR 6 | 2016
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Trycket på Botaniska trädgården
i höst med kurser, utställningar och
höstfest är hårt. Butiken drar mycket folk med försäljning av presenter
och sommarplantor som blivit över. I
år startade man också föreningen Botans vänner och där har man nu 200
medlemmar.
I FJOL FIRADE BOTAN 150-årsjubileum,
och nu, bland mycket annat, förbereder man för universitetets 350-årsjubileum som inleds i december.
– Dels har vi på gång ett nytryck av
en bok om trädgårdsodling som de tidigare föreståndarna Lennart Engstrand
och Marie Widén arbetat med, berättar
Bente Eriksen. Dels har vi hakat på Peder Winstrup-temat och kompletterar
Historiska museet med en utställning
om växterna och de eteriska oljorna
som Peder Winstrup vilar i.
Den utställningen invigs i maj nästa
år och i samarbete med Historiska muséet arbetar man nu med en gemensam pod för besökarna att lyssna på
samtidigt som de går runt på utställningen.

Överst: Många kom och tog del av växtkommersen i trädgården. Till vänster: Det är roligt att trädgården lockar så mycket folk, säger Bente Eriksen. Till höger: Träden behöver ses om och stöttas för
att inte bli farliga.

I ÅR ÄR SOMMAREN SÄRSKILT LÅNG,

men de längre säsongerna är här för att
stanna, menar Bente Eriksen och berättar att SMHI var på besök och undrade hur Botan anpassat sig till klimatförändringen.
– Våra säsongsarbetare räcker inte
till för de långa säsongerna. I fjol föll
löven i november och redan i februari,
mars börjar lökar och växter titta upp.
I år var det dock inte så många tulpaner som visade sig eftersom någon eller
några grävt upp de flesta av lökarna.
– Vi har problem med stölder. Allt
från uppgrävda lökar till växter som
klippts av och nu är det frukten som
försvinner, säger Bente Eriksen och
visar på äppelträden som inte har ett
äpple kvar på plockningshöjd.
Om detta fortsätter måste trädgården installera övervakningskameror.
TEXT OCH FOTO: MARIA LINDH

Hans Kristensson från Lunds trädgårdssällskap hade tagit med många plantor från sin trädgård i Flädie till höstfesten i Botan.
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Med små medel och god vilja kan man åstadkomma mycket på kort tid
visar Henrik Lundgren, VD på EFL, Ekonomihögskolans stiftelse för executive education. På sex veckor fick stiftelsen igång sitt integrationsprojekt för nyanlända akademiker.

14 Första kvinnan ut på Pufendorfprofessuren
Statsvetaren Karin Aggestam har alltid haft fred och rättvisa på sin agenda. Hon hoppas att hennes arbete på den prestigefyllda professuren ska utmynna i
ett mastersprogram för diplomater.

18 Rättfärdigad sovjetisk grymhet
Före detta högsta chefen för Sovjetunionens säkerhetspolis KGB Vladimir Semitjastnyj intervjuades återkommande under 1990-talet av Tomas Sniegon,
då ung journalist, i dag medelålders forskare i historia. Först nu blir det en bok men
av ett annat slag än det var tänkt från början.

24 Roboten Hobbit ett gott sällskap för äldre

Prenumerationer: Anställda vid LU får LUM
gratis. Enskilda abonnenter – 190 kr/8 nr.
För prenumeration kontakta Eva Andersson: 046-222 70 10, Eva.Andersson@
kommunikation.u.se

Tanken är att en robot som Hobbit ska skapa möjligheter för äldre att bo
kvar hemma. Försökspersonerna i forskningsprojektet vid Designvetenskaper uppskattade Hobbit som ett trevligt sällskap – men ville inte leva med honom för evigt.

Adressändring: Anställda anmäler ändringar
till katalogansvariga vid institutionen (motsv).
Övriga skickar ändringsuppgifter till LUM,
gamla adressrutan bifogas.

28 Fysiografer finansierar i det fördolda
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Med över en miljard i kapital, och nära 30 miljoner kronor i utdelade
forskningsanslag och priser varje år, är Fysiografiska sällskapet en viktig forskningsfinansiär. Ändå är det många både inom och utanför Lunds universitet som inte
känner till sällskapet.
5

aktuellt.

Lunds universitet koordinerar nio SFO:er och är med i ytterligare tre. foto: kennet ruona

Vicerektor Stacy Ristinmaa Sörensen:

– Forskningsmiljöernas självständighet
en utmaning för fakulteterna
SFO:ER. De stora strategiska forsk-

– Satsningarna har också kritiserats för
att ha förstärkt resurser för huvudsakligen
manliga forskare. SFO-miljöerna har ett ansvar att förändra detta genom sina unga
forskare, säger Stacey Ristinmaa Sörensen.

ningsområdena - SFO:erna - kommer att få anslag i samma omfattning som hittills fram till 2020
– varpå det blir en minskning för
Lunds och Stockholms universitet
utifrån en utvärdering som gjorts
av Vetenskapsrådet.
Lunds universitet koordinerar nio SFO:er och
är med i ytterligare tre. Sedan starten 2010
har LU tagit emot mer än en miljard kronor
öronmärkta för de här forskningsmiljöerna.
I utvärderingen fick Lunds SFO:er höga omdömen när gäller forskningskvalitet, däremot i något fall kritik för bristande strategisk styrning. En minskning av anslaget med
12,5 miljoner kronor kommer att ske 2020.
– Det är ingen stor summa sett till universitetet som helhet, men det finns skäl för oss
att titta närmare på hur vi riggar vårt arbete
och organiserar oss. Det är en utmaning att
se till att verksamheten inom SFO:erna integreras i fakulteternas verksamhet på ett
optimalt sätt, och även att vi kan utveckla
nya starka forskningsområden, säger vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen.
6

TROTS HÖG KVALITET gäller generellt för

Stacey Ristinmaa Sörensen tror att en ökad
fast finansiering av forskartjänster vore ett
steg i rätt riktning mot ett mer attraktivt och
kreativt universitet. foto: gunnar menander

SFO:erna har stora fördelar liksom andra
stora specialsatsningar som Linnémiljöerna,
fortsätter hon. De är ofta tvärvetenskapliga,
ger unga forskare resurser, sammanhang
och nätverk och levererar forskningsresultat. Men dessa goda förutsättningar medför en självständighet som kan vara en utmaning för fakulteterna.

forskningen i Sverige att den tappar i den
internationella ”citeringskonkurrensen” –
vilket utbildningsministern påpekat. Regeringen lyfter fram i budgetproppen att
Sverige också behöver bli bättre på att
hämta hem anslag och delta i EU:s stora
forsknings- och utvecklingsprogram Horizon 2020.
– Ser vi på de länder som lyckas bäst i
vår nära omvärld – Danmark, Nederländerna och Schweiz – så är de bättre än vi på
att rekrytera och också få utväxling på sina
rekryteringar, säger Stacey Ristinmaa Sörensen.
Det behövs en bredare diskussion om hur
universitetet ska bli mer attraktivt och kreativt, menar hon, och tror själv att tydligare
karriärvägar och ökad fast finansiering av
forskartjänster vore ett steg i rätt riktning.

												

BRIT TA COLLBERG
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Dubblering av platser till lärarutbildningen
BUDGETEN. Regeringen fortsätter att
satsa på forskningen. Anslaget fram
till 2020 höjs med totalt 2,8 miljarder varav 1,3 miljarder går direkt till
universitet och högskolor.
En satsning görs på att utbilda
fler lärare. Lunds universitet kan
komma att fördubbla antalet till
närmare 300 utbildningsplatser om
man fortsätter att investera lika
mycket som i dag i lärarutbildning.

Budgetpropositionen för 2017 som lades
fram i september ger de ekonomiska ramarna för satsningar som presenteras närmare i
den forskningspolitiska propositionen i början av november. Det betyder att detaljerna
saknas i många frågor.
MEN TROTS ÖKAD KONKURRENS om peng-

arna och stora behov inom polis- och rättsväsende, vård och skola så satsar alltså regeringen fortsatt på att höja anslagen till
forskningen.
– Man ser forskningen som ett fundament för samhällets och näringslivets ut-

veckling och det är vi glada för. Lärosätena
behövs för att vi ska kunna ta oss an stora
utmaningar som klimathotet och den ökade antibiotikaresistensen, styra om mot hållbart byggande och hantera digitaliseringen
på bästa sätt, säger vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen.
REDAN 2017 HÖJS forskningsanslagen i hela

landet med 390 miljoner och 2020 ska de
alltså vara 2,8 miljarder större än i dag. En
del går till innovation och samverkan, en annan till forskningsråden och kommer därmed
alltså att fördelas i konkurrens. 1,3 miljarder
går direkt till universitet och högskolor, men
huruvida de är knuta till särskilda uppdrag
blir klart först i forskningsproppen.
Frågetecken kvarstår kring hur stor del
staten kommer att ta av driftskostnaderna
för Lunds universitets stora forskningsanläggning MAXIV. Dock framgår att LU kommer att få rätt att aktivt delta genom att betala medlemsavgifter och fortsätta förbereda
för den så kallade FOOD-KIC:en – ett gränsöverskridande EU-samarbete inom livsmedel.
När det gäller utbildning sker ingen sär-

skild satsning i budgeten för 2017 förutom
utbyggnaden av lärarutbildningen. Regeringen vill skapa 3.600 nya helårsplatser fram
till 2021.
Lunds utdelning blir relativt stor – från
nästa år och fram till 2021 får LU en anslagshöjning på 21 miljoner kronor för att utbilda
lärare. Med bibehållen volym betyder tillskottet att Lund kommer att kunna erbjuda
280 helårsplatser.
– Bristen på kompetenta lärare är ett
stort samhällsproblem och Lunds universitet har här chans att bidra. Vi har kompetensen inom viktiga ämnen som naturvetenskap och språk, säger planeringschef
Tim Ekberg.
REGERINGEN AVISERAR OCKSÅ nya fors-

karskolor kopplade till lärarutbildningen.
Universitetsanställda ska kunna bygga på
sin ämneskompetens med forskning i didaktik och pedagogik och därmed förstärka ämneslärarutbildningen. Det återstår att
se hur stor del av denna satsning Lund får.
BRIT TA COLLBERG

Skärpt rutin vid tillsättning av professorer
JÄMSTÄLLDHET. Fakulteterna får

ytterligare en faktor att ta hänsyn till vid tjänstetillsättningar
av professorer. Innan ansökningarna går vidare till sakkunniga
så måste man se till att det finns
behöriga sökanden av bägge
könen. Om inte, ska rektor underrättas och eventuellt avbryta
rekryteringen.
– Det är ett viktigt symboliskt beslut som
ska bidra till att vi kan nå de jämställdhetsmål som universitetsstyrelsen har
satt upp och som anger att universitetet
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Rektor
Torbjörn
von Schantz.
foto:
kennet ruona

ska vara jämställt 2020, säger rektor Torbjörn von Schantz.
Styrelsen har angett att minst 40 procent
av professorerna som anställs från och med

i år och fram till 2020 ska vara kvinnor,
och beslutet innebär att rektor får insyn i
professorstillsättningarna i halvlek.
Är ansökningarna enkönade ska rektor underrättas om detta samt få en redogörelse av de sökandes behörighet,
könsbalansen inom samtliga lärarkategorier inom den aktuella institutionen,
vad fakulteten gjort för att attrahera sökanden av båda könen samt en bedömning av varför detta inte lyckats. Fakulteterna behöver också redogöra för hur
de ser på fortsatt handläggning och vad
konsekvenserna skulle bli om tillsättningen avbryts.
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Hon har ökat U21:s synlighet
GLOBALT. – En av våra viktigaste upp-

gifter inom U 21-nätverket är att förbereda studenter och unga forskare
för en hållbar värld. För att lösa de
globala utmaningarna behöver frågor belysas både ur ett globalt och
ett tvärvetenskapligt perspektiv, säger Eva Wiberg som nu lämnar uppdraget som dess generaldirektör.
Under sin ett och ett halvt år långa tid som
ledare för U21 har Eva Wiberg framför allt
fokuserat på att göra nätverket mer känt
både externt och internt. Hjärtefrågor har
bland annat varit klimat och migration –
något som också blir temat för en kommande stor U21-konferens i Hong Kong.
– Upplägget på den konferensen är det
sista jag vill få plats innan jag lämnar över
stafettpinnen till min efterträdare professor
Bairbre Redmond från University College i
Dublin, säger Eva Wiberg.
I oktober räknar hon med att samla intresserade forskare här vid Lunds universi-

UNIVERSITAS 21
U21 står för Universitas 21, där tjugoett syftar på universitet i det 21:a århundrandet. Det är det äldsta globala
universitetsnätverket som finns idag,
som Lunds universitet var med och
grundade 1997. Det består av tjugofem forskningsintensiva universitet
och är ett av två universitetsnätverk
som LU prioriterar. Det andra är League of European Research Universities
(LERU). Genom aktiviteter som U21
arrangerar ska unga forskare och
mastersstudenter kunna få stimulans i
början av sin akademiska karriär, men
nätverket ska också uppmuntra till nya
nätverk mellan etablerade forskare
och kontakter med det omgivande
samhället i globala frågor.

8

Eva Wiberg tar
med sig sina erfarenheter från
ledarskapet för
U21 i det fortsatta internationaliseringsarbetet
vid LU. foto: charlotte carlberg bärg

tet för att prata vidare om hur konferensen
skulle kunna läggas upp. Hon hoppas också
hitta finansiering så att forskare och studenter härifrån kan delta.
– Migrationsfrågor har länge engagerat
mig, och jag hoppas att konferensen förutom att vara en rent vetenskaplig konferens, även ska kunna ta fram någon form
av verktygslåda för att samhället bättre ska
förstå den komplexa problematiken kring
migration.
ATT MIGRATION nu kommit högt upp på

FNs agenda gläder Eva Wiberg. I våras besökte hon tillsammans med klimatforskare
från LU, universitetet i Maryland där U21
höll en workshop. Där diskuterade man
hur universiteten i nätverket kan bidra till
att uppfylla det som avtalades vid klimattoppmötet i Paris 2015. Efter workshopen
medverkade hon och några andra från U21
i det stora toppmötet Climate Action Summit 2016 i Washington.
Fortsättningen blir framför allt en stor
global konferens tillsammans med FN på te-

mat migration. Planen är att i slutet av 2017
eller början av 2018 samla forskare, studenter och representanter för samhället i samtal kring migration ur många olika perspektiv – som klimatförändringarna, hälsofrågor,
språk och mänskliga rättigheter.
HÄR HEMMA TAMPAS Lund universitet och

andra lärosäten med svårigheter kring visumhanteringen som ställer till det för både
internationella studenter som blir försenade
till sina studier – eller inte kommer alls, och
forskare som redan är här har svårt att få
sina visum förlängda vilket försvårar rekryteringen.
Vilken roll spelar internationaliseringen av våra universitet här i väst
för migrationen i stort?
– Vi behöver en ökad kunskap om migration belyst ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Som universitet kan vi bidra till att
studenterna blir medvetna om migrationsfrågor ur ett mångkulturellt synsätt, säger
Eva Wiberg.

												

NINA NORDH
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Fyra frågor
till Eva Wiberg
Vad är det viktigaste du åstadkommit som generaldirektör för U21?
– Det viktigaste under min tid är att
nätverket har blivit synligare. Jag har
också arbetat för en tydligare akademisering av U21.

Hur påverkar det Lunds universitet?
– Fler forskare och studenter har fått
upp ögonen för de aktiviteter som
U21 anordnar. Våra kontakter med
nätverksuniversiteten har också ökat
under den tid som jag har arbetat för
U21.

Dina viktigaste lärdomar från tiden
som ledare för U21?
– Jag har insett att det är en väldig utmaning att hålla ihop ett globalt nätverk där medlemmarna har så olika
förutsättningar. Under den här tiden
har jag också lärt mig mycket om hur
man närmar sig andra universitet och
har fått många nya kontakter, inte
bara på andra universitet utan även
inom FN, Världsbanken och den typen
av organisationer.

Hur ska du nu fortsätta arbetet
med internationalisering och
globalisering?
– Jag ser fram emot att driva arbetet
med internationella frågor vidare här
inom Lunds universitet. Jag kommer
även i fortsättningen att vara vår
representant inom U21, och tar också
med mig mina erfarenheter från U21
in i mitt arbete med internationalisering vid universitetet. Sedan i våras
har vi bland annat det internationella
rådet på plats med representanter
från de olika fakulteternas ledningar.
Det är ett forum för att utbyta information, men också för att diskutera
våra internationella samarbeten och
strategier. Vi är ett attraktivt universitet som många runt om i världen
vill samarbeta med, men vi behöver
prioritera.
NINA NORDH
LUM NR 6 | 2016

KI var på tapeten på seminariet. foto: olle dahlbäck

”Vardagsfusk” finns även vid LU
FUSK. Allt forskningsfusk är inte på
”Macchiarini-nivå”, där människors
liv sätts i fara och lärosätets namn
fläckas. Det finns också oegentligheter på lägre nivå, även vid Lunds
universitet.

– Det handlar om en sorts ”vardagsfusk”
som kan ta sig många olika uttryck. Dessa
fall skadar inte universitetet som helhet,
men kan vara nog så allvarliga för enskilda
individer.
Det sa Göran Sandberg, professor i byggnadsmekanik och ordförande i Nämnden
för utredning av vetenskaplig oredlighet vid
LU, vid ett seminarium om forskningsfusk
anordnat av Sveriges unga akademi.
DE MISSTÄNKTA FUSK-FALL han haft att

göra med har bl.a. handlat om undanhållande av rådata, publicering av felaktiga resultat, stöld av texter, felaktiga medförfattarskap och ”salamiproduktion” – att dela upp
sina resultat orimligt tunt för att få en längre publikationslista. Andra former av vetenskaplig oredlighet är att stuva om i författarlistan så att den som verkligen gjort jobbet
kommer på en sämre plats, eller att kopiera
delar av en annan forskares ansökan.
När bedömningarna av misstänkt oredlighet förts upp till central nivå, som nu skett
vid LU, är det enligt Göran Sandberg viktigt att den etiska diskussionen inte också
centraliseras. Den måste föras inte bara på
toppnivå utan på alla nivåer ute i verksamheten, menade han.
Men konkreta fall av misstänkt oredlig-

het bör inte tas upp lokalt, påpekade samtidigt lektorn i medicinsk etik Mats Johansson.
– Att försöka lösa sådana problem genom att ”ta ett snack vid kaffet” är inte bra.
Det finns alldeles för mycket av både kollegiala band och beroendeförhållanden inom
en institution. Finns det misstankar om fusk,
så bör de föras upp till en oberoende enhet
på central nivå, menade han.
DEN STORA UPPMÄRKSAMHETEN kring
Macchiarini-fallet lär blåsa över om några
år, trodde deltagarna vid seminariet. Därför kan man gärna, nu när området är aktuellt, försöka stärka den forskningsetiska
verksamheten vid LU.
– Hos Medicinska fakulteten ingår forskningsetik i forskarutbildningen, och så tycker jag det borde vara på alla fakulteter. Inte
då bara som någon pliktskyldig föreläsning,
utan i form av skräddarsydd utbildning som
ger respektive fakultets doktorander rätt
kunskaper för ett etiskt riktigt arbete, menade Mats Johansson.
Det finns många gråzoner kring området
forskningsfusk och forskningsetik, och olika
begrepp kan tolkas på olika sätt.
– Men allt är trots allt inte förhandlingsbart. Förvånansvärt många vid LU vet inte
att vi faktiskt har en definition av vad oredlighet är. Visst finns det saker som kan diskuteras och tolkas på olika sätt, men vi har
ett regelverk som slår fast de centrala principerna. Det kan man alltid gå till om man är
osäker, framhöll Mats Johansson.
INGEL A BJÖRCK
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– Praktiken ledde mig till ett jobb på mitt drömföretag, säger Mina Susnjevic och är glad över att hon tog chansen att komma till Sverige.
FOTO: HÅKAN RÖJDER

Integrationskurs leder
till jobb för nyanlända
INTEGRATION. – Med små medel och

god vilja kan man åstadkomma
mycket på kort tid, menar Henrik
Lundgren, VD på EFL, Ekonomihögskolans stiftelse för executive education. På sex veckor fick stiftelsen i
våras igång sitt integrationsprojekt
för nyanlända akademiker och redan nu har flera fått fasta jobb…
EFLs integrationsprojekt bestod i att ge 19
nyanlända akademiker med starka cv:n,
främst ekonomer från Syrien och Afghanistan, 16 veckors praktik i det sydsvenska
näringslivet. Praktiken kombinerades med
en kvällskurs i svenska institutioner, svensk
ekonomisk historia och företagsekonomi
Det var learning by doing. Snabbt förstod
EFL att de inte kunde rikta sig till dem som
10

kom i den stora flyktingvågen under hösten
2015, eftersom de inte hunnit få sina uppehållstillstånd. De kunde inte heller göra
skillnad på nyanlända från krig och de som
kommit av andra anledningar.
– Vi ville visa att det kunde gå fort, säger
Henrik Lundgren, och berättar att det inte
heller var problem med att få lärare att ställa
upp och arbeta kvällstid.
EN AV LÄRARNA är Anna Glenngård, uni-

versitetslektor på Företagsekonomiska institutionen.
– Det var tokutmanande och kul. De nyanländas kompetens spretade mycket. De
med högst kompetens låg på en högre nivå
än jag föreställt mig, säger hon.
Erik Larsson, verksamhetsutvecklare på
universitetets holdingbolag, var projektle-

dare och han tycker att det starka engagemanget från både lärare och företag var
speciellt.
– Det är väldigt roligt att jobba med något där alla vill hjälpa till. När väl kursdeltagarna kom så visade även de sig vara lika
driftiga och engagerade, säger han.
Utvärderingarna efter vårens kurs var
överlag mycket positiva både från företagen och deltagarna.
– Men inför nästa kurs ska vi försöka lägga kursen på dagtid en dag i veckan, eftersom det visade sig att det är tufft att bo i
en skånsk stad, göra praktik i annan skånsk
stad och sedan gå på kvällskurser i Lund, säger Erik Larsson.
Hittills har sju av de 19 praktikanterna blivit fast anställda, men fler är kvar på praktikföretaget på kortare anställningar. Vissa
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företag som har anställt sina praktikanter
ser att de har sluppit lägga ut tid och pengar
på långa rekryteringsprocesser. En av dem
som fått fast jobb efter integrationskursen i
våras är Mina Susnjevic.
– Många av oss har lämnat en karriär
bakom oss och att praktisera kan kännas
som att börja om, särskilt om man var chef i
hemlandet. Men praktiken ledde mig till ett
jobb på mitt drömföretag. Det gäller att ta
alla chanser, säger hon med ett leende och
visar stolt upp sin arbetsplats på Tetra Pak.
Hemma i Serbien arbetade hon 15 år
inom media och kaffeindustrin – sen var
det kärleken som lockade henne till Sverige.
– Alla vi som gick kursen delade frustrationen i vårt jobbsökande. Att inte bli kallad
till intervju, ibland inte ens få något svar på
sin ansökan. Trots att man har både utbildning och yrkeserfarenhet.
SÅVÄL KURSEN som praktiken har lärt

Mina Susnjevic mycket om hur Sverige och
svenskarna fungerar. Ledarskapet är helt
annorlunda, många uppfattar svenska chefer som otydliga och mesiga, innan de för-

står hur besluten tas, efter diskussioner och
många möten.
– Svensk företagskultur är som en långsam sköldpadda, man ser inte att den rör sig
men rätt som det är har den kommit över
vägen utan att bli överkörd. Mycket handlar om att planera för att undvika misstag.
Men det funkar! I resten av Europa är det
mer snabba beslut och så får man rätta till
misstagen efter hand.
RUNT OM PÅ UNIVERSITETET har flera andra

initiativ för att hjälpa nyanlända akademiker
in i samhället nu kommit igång. Snart börjar andra omgången av integrationsprojektet och först nu kan ekonomer från den stora flyktingvågen hösten 2015 söka till EFL:s
integrationsprojekt.
– Vårt projekt beskrivs som en succé och
till och med från regeringen har vi fått besked om att vi ses som ett gott exempel.
Men det handlar trots allt bara om 19 personer som har kommit vidare. Efterfrågan är
enorm. Förra året kom 165.000 hit och sökte asyl, konstaterar Henrik Lundgren.
JENNY LOFTRUP

Varför snörvlar
Donald Trump?
SOCIOLOGI. I första presidentvalsdebatten i slutet av september var det
många som lade märke till Donald
Trumps snörvlande. Det gav upphov
till en twitterstorm under hashtaggen #TrumpSniffles och ett intensivt
medieintresse kring presidentkandidatens hälsa. Lisa Flower, doktorand i
sociologi som forskar om känslor, har
dock en alternativ förklaring:
– Min forskning visar att sniffande
kan vara ett sätt för en talare att
markera ett skifte från personliga
åsikter till professionella åsikter och
vice versa. Jag har kallat detta ” the
emotional sniff” eftersom personliga uttalanden tillåts att vara mer
känslomässiga. Det känslomässiga
sniffandet används också när man gör
uttalanden som kan anses olämpligt
för en yrkesroll.

LU på topp 100-listan
i Times Highers

Henrik Lundgren (till vänster), Anna Glenngård och Erik Larsson tycker det är kul att kursen
kom igång så snabbt och att alla varit så engagerade och driftiga! FOTO: JENNY LOFTRUP
LUM NR 6 | 2016

RANKNING. Vid senaste rankningen
från Times Higher Education (THE)
hamnar Lunds universitet på 96:e
plats. Rankningen baseras på 13 indikatorer inom fem områden. En tungt
vägande faktor är bedömningsenkäter som går ut till lärare och forskare
från andra lärosäten som anger de 15
viktigaste lärosätena.
Totalt finns omkring 17 000 lärosäten i världen.Så här har Lunds universitets placering sett ut under de senaste
fem åren: 2012: 82,
2013: 123,
2014: 119,
2015: 90 och
2016: 96:e plats.
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foto: w.chakkrit/shutterstock

aktuellt.

Matematiker interna statistikkonsulter
STATISTIK. Tråkigt eller inte, mening-

också landa i att vi kan hjälpa till mer under
projektets gång, säger han.
Planering är således en del det går att
få hjälp med. Men Erik Lindström och hans
matematiska statistiker kan också hjälpa till
med råd och tips vid analysarbetet efter att
data har samlats in. Däremot hjälper de inte
till med själva insamlandet.
Att även seniora forskare behöver hjälp
med statistikuppgifter är inget märkligt menar han. När han själv läste grundkursen i
statistik såg han inte tjusningen med statistik. Idag är han professor i ämnet.

arna om att grotta ner sig i statistik
går isär. Få vet dock att anställda
vid Lunds universitet kan få hjälp av
matematiker redan när de planerar
sina statistiska undersökningar.
Ofta räcker det med att sitta ner och prata
en timme om vad statistiken ska användas
till och vilka uppgifter som behöver samlas
in. Den timmen kan spara tid och onödiga
misstag längre fram. För experterna vid enheten för matematisk statistik på Matematikcentrum är hjälpen de erbjuder ett sätt att
nå ut med sina kunskaper.
– Det är en win-win-situation. Jag ser
det som att doktoranderna blir mer anställningsbara samtidigt som vi hjälper till, säger Erik Lindström, professor i matematisk
statistik.
STATISTIKHJÄLPEN går under namnet Sta-

tistical Consulting och fokuserar främst på
att hjälpa naturvetare eftersom finansieringen kommer från Naturvetenskapliga
fakulteten. Vem som helst som är anställd
vid universitetet är emellertid välkommen
att kontakta Erik Lindström, inga dörrar är
stängda. Ett kort samtal på planeringsstadiet kan effektivisera resten av arbetet: såväl insamlingen av data som analysen och
presentationen.
Statistical Consulting har varit igång ett
år i Lund. Hittills har någon eller några forskare vid ungefär hälften av Naturvetenskap12

ERIK LINDSTRÖM återkommer till att StaErik Lindström hoppas att Statistical Consulting permanentas och att fler anställda vid
universitetet söker hjälp i ett tidigt skede när
de ska göra en statistisk undersökning.

liga fakultetens institutioner hört av sig för
att få hjälp, och ungefär lika många från
LTH.
– Men knappt någon på kemi och ingen
på biologi, det förvånar mig lite, säger Erik
Lindström.
De som har frågat om hjälp har oftast
kommit i ett skede när de redan samlat in
data och så undrar de om det räcker för publicering. Erik Lindström önskar att de tog
kontakt med honom redan på planeringsstadiet.
– Det kanske räcker att vi pratar en timme och att vi ger några tips. Men det kan

tistical Consulting inte är ett slags enkelriktad välgörenhet från matematikernas sida.
Tvärtom ska båda parter tjäna på hjälpen
och kontakten som tas.
– Andra forskare behöver hjälp att koppla sina ämnen till data. Vi matematiker ser
den här hjälpen som ett strategiskt sätt att
bygga framtida samarbeten, säger han och
fortsätter:
– Det här är bra för våra doktorander.
Majoriteten av de som doktorerar söker sig
utanför den akademiska världen och gör
den här typen av konsultuppdrag inom exempelvis läkemedelsindustrin, bank och försäkring. Så jag kan nog säga att Statistical
Consulting förbättrar deras anställningsbarhet.
TEXT OCH FOTO: JAN OLSSON

Mer information finns på www.maths.lu.se/
consulting.
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Apropå påvebesöket:

– Katolska kyrkan är
en tung utrikespolitisk spelare
PÅVEBESÖK. 500 år är en mycket lång

tid och de ömsesidiga fördomarna
sitter djupt. Det säger statsvetaren
Douglas Brommesson som studerat
Sveriges förhållande till påveämbetet och den katolska kyrkans diplomatiska relationer. Så sent som på
1990-talet åberopades katolicismen
som ett skäl till att vi inte borde gå
med i EU.
– Den katolska kyrkan är en tung utrikespolitisk spelare, säger Douglas Brommesson. De
största frågorna just nu handlar om flyktingsituationen i världen, miljö och fattigdom.
Även religionsdialog är en viktig fråga
och har faktiskt varit det länge, påpekar
Brommesson. Dock har frågan blivit mer
synlig i och med att den nuvarande påven
fått mycket uppmärksamhet när han besökt synagogor, moskéer och inte minst
när han mötte den ryskortodoxe patriarken
på Kuba.
– Påvens tidigare besök på Kuba inverkade säkert också på att landets relation
med USA har börjat tina upp, säger Douglas
Brommesson och påminner om att förrförra
påvens besök i Polen på 80-talet föregick
murens och därefter Sovjetunionens fall.
ÄNDA SEDAN REFORMATIONEN har Sveri-

ges inställning till katolicismen varierat mellan att vara frostig och fientlig. Så sent som
på 1800-talet blev den som konverterade
till katolicismen landsförvisad.
– Drottning Josefina, som själv var katolik, spelade en viktig roll när hon begav sig
till hamnen för att vinka farväl till sex konvertiter som tvingades lämna landet, berättar Douglas Brommesson.
Först år 1982 upprättade Sverige dipLUM NR 6 | 2016

lomatiska relationer med påveämbetet.
De hade då legat nere sedan reformationen. Upprättandet av de diplomatiska relationerna föregicks av att borgerliga partier under en tid motionerat om att sådana
borde upprättas.
– Särskilt dåvarande utrikesminister Ola
Ullsten såg många pragmatiska skäl till att
få bättre tillgång till den katolska kyrkans
finmaskiga informationsnät, säger Douglas
Brommesson. Bland annat hade man tidigare försökt få hjälp från Katolska kyrkan med
att bringa klarhet i vad som hänt med den
svenska medborgaren Dagmar Hagelin som
försvunnit i militärdiktaturens Argentina.
EN AVOG INSTÄLLNING till katolicismen spe-

lade under lång tid en viktig roll i inställningen till EU. På 60-talet talade man om de fyra
”K:na” som viktiga anledningar till varför
Sverige inte borde gå med i dåvarande EG;
dessa var kapitalism, kolonialism, konservatism och katolicism.
När Sverige folkomröstade på 90-talet
blev katolicismen åter ett viktigt argument
för EU-motståndarna:
– Man menade att de katolska länderna
hade en annan kultur och varnade för en
mer konservativ syn i många sakfrågor, säger Douglas Brommesson. Exempelvis varnade man för de europeiska kristdemokraternas starka inflytande och att man i de
katolska länderna har en annan syn på välfärdsinrättningar som man vill ska ligga på
civilsamhället snarare än på staten.
Har vårt inträde i EU haft någon
betydelse för vår relation till katolska
kyrkan?
– Vi har närmat oss de katolska länderna.
Men 500 år är en lång tid och fördomar

Statsvetaren Douglas Brommesson.

sitter djupt. Ofta säger vi att vi har ”Luther
på axeln” och menar då lite självkritiskt att
vi har alltför hög arbetsmoral och ständigt
dåligt samvete för än det ena än det andra.
Till skillnad från katoliker som underförstått
lever livet i lättja och dricker vin till lunch till
exempel.
TEXT OCH FOTO: ULRIK A OREDSSON
FOTNOT: Se seminarierna som CTR ger veckan

före påvebesöket, www.teol.lu.se
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Fred och rättvisa

alltid på Karin Aggestams agenda
Fredsbyggande, medling och rättvisefrågor har alltid stått på agendan. Men
forskarbanan var inte självklar för Karin Aggestam som nu fått den prestigefyllda
Pufendorfprofessuren. Hon är både första kvinna och statsvetare som får den, –
och hon hoppas bana vägen för ett internationellt mastersprogram i diplomati.

L

UM träffar henne i hjärtat av
Lunds studentliv, Café Athen.
Runt omkring sitter studenter och
pluggar och grupparbetar.
– Professuren är en ren forskningstjänst
men jag har sett till att behålla lite undervisning. Interaktionen med studenterna är så
givande, säger Karin Aggestam.
I Pufendorfprofessurens statuter står
det att innehavaren ”ska verka i Pufendorfs
anda och sträva efter en fredlig ordning”.
Såsom statsvetare med inriktning mot
freds- och konfliktforskning har det varit en
självklar målsättning under hela Karin Aggestams arbetsliv.

PUFENDORFPROFESSUREN
Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers inrättade 2002 en professur till
minne av Samuel Pufendorf. Han var en
tysk jurist och teolog som kallades till
en professur när universitetets grundades 1666.
Han var en föregångare inom
modern humanism och folkrätt och
professuren ska främja forskning inom
främst rättsvetenskap, ekonomi och
politisk filosofi.
Tidigare innehavare: Aleksander
Peczenik, Kjell Åke Modéer, Håkan
Hydén och Gregor Noll.
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Med särskilt intresse för Mellanöstern har
hon varit där långa perioder i flera omgångar.
Första gången då intifadan bröt ut 1987.
– Den gjorde djupt intryck på mig och i
mina första uppsatsarbeten på universitetet
skrev jag också om den.
MEN DET VAR FÖRST några år senare som

Karin Aggestam på allvar började intressera sig för forskning. I början av 90-talet fick
hon ett stipendium att studera ett år på det
hebreiska universitetet i Jerusalem. När hon
var där bröt första Gulfkriget ut och alla internationella studenter rekommenderades
resa hem. Karin Aggestam var en av få som
valde att stanna och tillsammans med endast en handfull internationella studenter
fullföljde hon utbildningen.
– Det innebar hårt arbete med mycket
läsande och skrivande men också konstruktiv återkoppling och det var där jag bestämde mig för att söka till forskarutbildningen
i Lund.
EFTER DOKTORSDISPUTATIONEN var det

åter dags för ett år i Mellanöstern. Den här
gången, år 2000, som Sida-anställd och
analyschef för den internationella observatörsstyrkan på Västbanken.
– Många tog för givet att jag skulle lämna
universitetet för gott när jag tackade ja till
det jobbet, men jag hade redan innan sökt
och fått en postdoc-anställning hos Riks-

bankens Jubileumsfond. Annars tror jag att
det hade blivit svårt för mig att komma tillbaka. Akademin gynnar tyvärr inte dem som
vill kombinera teori och praktik.
Jobbet på Västbanken gav Karin Aggestam praktisk erfarenhet av att medla i
samtal mellan israeler och palestinier. Något som hon haft mycket nytta av i sin senare forskning och i sin fortsatta dialog med
praktiker.
Väl tillbaka i akademin förlade hon delar
av sin postdoc till St Antonys college vid Oxford universitet där det finns en mycket stark
forskningsmiljö med inriktning mot internationella relationer och Mellanöstern.
SEDAN DESS HAR Karin Aggestam varvat år i

Lund med flera längre forskningsvistelser på
andra universitet runt om i världen. Hon har
lett flera stora forskningsprojekt och suttit
med i tunga forskningsråd, bland annat i
Danmark, Norge och Europeiska kommissionen. Samtidigt har hon som föreståndare
ägnat flera år att bygga upp det tvärvetenskapliga utbildningsprogrammet i fredsoch konfliktstudier i Lund.
Det har med andra ord blivit en hel del
resande, och under samma period har hon
blivit mamma till två pojkar som idag är 12
och 14 år gamla. På frågan om hur det är att
få ihop livspusslet med en krävande forskarkarriär och familjeliv säger hon att jämställdhet är A och O.
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Karin Aggestam är både första kvinna och första statsvetare på Pufendorfprofessuren.

– Utan ett bra partnerskap med Magnus,
som arbetar som dataingenjör på Ericson,
hade jag varit tvungen att prioritera annorlunda eftersom vi inte har någon släkt som
bor nära och kan avlasta. För mig känns det
tryggt och bra att mina barn är med sin pappa när jag är utomlands.
När Karin Aggestam fick Pufendorfprofessuren hade hon börjat förbereda sig på

att ta över tjänsten som föreståndare för
Centrum för Mellanösternstudier. En tjänst
hon sett fram emot.
– Men jag kunde omöjligt tacka nej till
Pufendorfprofessuren. Den ger mig en fantastisk möjlighet att bygga upp en tvärvetenskaplig forskargrupp kring rättvisediplomati med inriktning mot internationella
relationer och folkrätt, säger hon. Förhopp-

ningsvis kan forskningen i förlängningen utmynna i ett internationellt mastersprogram i
diplomati. Ett sådant program har en chans
att bli oerhört attraktivt eftersom det inte
finns så många med den profilen i Europa.
Karin Aggestam installeras på Pufendorfprofessuren kommande januari.

… karriär inom akademin:

… fred i Mellanöstern:

– Fantastiskt, vilket privilegium att få
jobba ett helt arbetsliv inom ett område
som man brinner för. Men jag har också
haft turen att ha bra tjänster med goda
forskningsvillkor. Akademin är ju ett konkurrensutsatt område som innebär vissa
osäkerhetsmoment när det gäller anställning. Jag tror mentorssystem är av stor
betydelse och skulle kunna byggas ut.

– Tyvärr är det svårt att se någon ljusning när det destruktiva kriget i Syrien
rasar vidare och när den arabiska våren
övergått i iskall vinter. Samtidigt tar
alla krig slut och som Samuel Pufendorf
framhöll redan på sin tid, människans
naturliga tillstånd är fred, inte krig,
men för att nå dit behövs diplomatins
verktyg och folkrättens vägledning.

TEXT OCH FOTO: ULRIK A OREDSSON

Karin Aggestam om …
… att ha en tvillingsyster som också
forskar i statsvetenskap, fast i Göteborg
– Helt underbart med tvillingskap i
forskningen också, vi planerar just nu
att skriva en bok om diplomati tillsammans. Men det har också gett upphov
till många förvecklingar. Vi rör oss inom
samma fält, och ser dessutom nästan
identiska ut.

LUM NR 6 | 2016
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Plast som flutit iland
är en tråkig och vanlig syn på stränder
världen över. FOTO:
SHUTTERSTOCK

Kampen mot en ohållbar

plastvärld

Ellen Palm är kvinnan bakom ”Supermiljöpodden” och kampanjen
”Plastfri november”. Som nybliven doktorand ingår hon nu också i forsk
ningsgruppen kring Mistras stora projekt om hållbara plaster. Hon hop
pas att det projektet ska ge en viktig pusselbit till ett hållbart samhälle.
16
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D

et var när Ellen Palm under flera år seglade mycket i Söderhavet som hennes intresse
för miljöproblemen med plast
väcktes. Bilderna av plastskräpet på de paradisiska platserna hon besökte etsade sig
fast och gav henne en övertygelse om att
vilja bidra till en förändring.
Väl tillbaka i Sverige blev hon student
vid LTH, och gjorde så småningom sitt examensarbete om möjligheterna att tillverka
plast från koldioxid. Nu är hon sedan en månad doktorand vid Miljö- och energisystem
och ska arbeta med det stora Mistraprojektet STEPS (se faktaruta). På fritiden har hon
de senaste åren också dragit igång projekt
som ”Plastfri november” och ”Supermiljöpodden”.
– Jag vill väcka debatt och visa på både
möjligheter och problem, säger Ellen Palm.
Det var spännande när jag i en månad levde utan att köpa någon ny plast. Det blev ju
nästan ett generellt köpstopp och jag handlade mest frukt, grönt, havregryn och ägg
den månaden.

ELLEN PALM BERÄTTAR att reaktionerna på
”Plastfri november” bara har varit positiva.
Tillsammans med vänner drog de igång projektet i november 2014 utan någon större
planering.
– Då hann vi ju inte bunkra upp innan
den plastfria månaden började så det var ju
bara bra, ler hon.
Förra året upprepade de sin kampanj
igen, men i en lite annorlunda tappning.
Formerna för kampanjen i år är ännu inte
bestämda.
Det som kanske överraskade Ellen Palm
mest när de drog igång ”Plastfri november”
var att många inte förstod att mycket plast
kommer från olja.
– Det var inte självklart för alla. Det finns
ju också många olika sorters plast, och vad
är till exempel skillnaden mellan bioplast,
nedbrytbar plast och så vidare? Och vad är
egentligen en miljövänlig plast?
VAD HÅLLBAR PLAST ÄR kommer det nya

forskningsprogrammet STEPS att titta närmare på under de fyra år projektet pågår.
Målet är att genom tvärvetenskapligt arbeLUM NR 6 | 2016

– Jag vill väcka debatt och visa på
både möjligheter
och problem, säger
Ellen Palm. Det var
spännande när jag
i en månad levde
utan att köpa någon ny plast.

”Jag känner att med det här projektet kan vi
verkligen bidra med en pusselbit till det hållbara
samhälle som politikerna säger att de vill ha.”
te ta fram hållbara plaster för att ersätta
fossila råvaror och utforska vilka styrmedel
som kan leda dit. Dessutom kommer de att
se över vilka tillsatsämnen som används i
plasterna för att även den delen ska vara
hållbar. Även beteendefrågor ska hanteras
i projektet – hur når man snabbt en omställning till ett fossilfritt samhälle när det
gäller plaster?
– Vi har valt att titta närmare på PET- och
PLA- liknande plaster, berättar Ellen Palm.
Det är en intressant och problematisk grupp
plaster som ökar mycket i bland annat förpackningsmaterial. Med i projektet är inte

bara ett tjugotal forskare från Lunds universitet, utan även stora företag inom hela
kedjan från produktion, användning och
återvinning.
Ellen Palm ser fram emot arbetet i projektet med både glädje och förväntan.
– Jag känner att med det här projektet
kan vi verkligen bidra med en pusselbit till
det hållbara samhälle som politikerna säger
att de vill ha, ett samhälle med nollutsläpp
av växthusgaser.
TEXT OCH FOTO: NINA NORDH

*Läs mer om forskning om plast vid Lunds
universitet på www.fokusforskning.lu.se

FORSKNINGSPROGRAMMET STEPS
Det nystartade forskningsprogrammet STEPS (Sustainable Plastics and Transition
Pathways) har målet att bidra till och påskynda samhällets omställning till hållbar
tillverkning och användning av plast. Under de närmaste fyra åren kommer de
att arbeta inom tre olika arbetsområden för att:
• utveckla produktionen av nya mångsidiga byggstenar för plast från förnyba
råvara för att ersätta fossil råvara och undvika toxiska tillsatser,
• utveckla nya plaster med önskade egenskaper och som dessutom är återvinningsbara,
• analysera potentiella vägar till omställning för att ge underlag för policy och
industriella strategier för hållbarhet på lång sikt.
Rajni Hatti-Kaul vid Avdelningen för bioteknik är programchef och ledare för det
första forskningsområdet. De två andra forskningsområdena leds av Baozhong
Zhang vid Centrum för analys och syntes och Lars J. Nilsson vid Miljö- och energisystemanalys.
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Utforskar friserade minnen
hos en gammal Sovjetkommunist
Den unge journalisten hade mer än hundra
timmar intervjuer med den förre sovjetiske
spionchefen. Det skulle bli en memoarbok men
tiden sprang iväg och plötsligt var marknaden
mättad på sovjetkommunistiska bekännelser.
Tjugo år senare har vinden vänt. Så det blir en
bok, men inga memoarer – för nu är det inte
en ung journalist utan en medelålders historie
forskare som håller i pennan.

V

ladimir Semitjastnyj ledde den
fruktade sovjetiska säkerhetspolisen KGB under 1960-talet.
Samtidigt föddes Tomas Sniegon i en liten stad i dåvarande Tjeckoslovakien, bara tre år innan sovjetiska stridsvagnar slog ner Prag-upproret 1968.
– Jag växte upp med det sovjetiska systemet. Historieböckerna var propagandistiska, mycket fick inte komma fram. När muren
föll ville jag ut i världen – till det tidigare förbjudna Väst men även österut. Jag började
söka upp ledande kommunister, de som beordrat invasionen av Tjeckoslovakien, satt
stopp för Pragvåren och lyckats hålla världen
i skräck under flera decennier.
Tomas Sniegon fick sitt första jobb på
tjeckiska motsvarigheten till Tidningarnas
telegrambyrå. Han var vän med flera av utrikeskorrespondenterna och ganska ofta
tog han sin ryggsäck och åkte till Moskva.
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Före detta högsta chefen för Sovjetunionens säkerhetspolis KGB Vladimir Semitjastnyj intervjuades återkommande under 1990-talet av Tomas Sniegon, då ung journalist, i dag forskare i historia vid Lunds universitet.

På nätterna sov han under en kollegas skrivbord på TT-kontoret, på dagarna intervjuade han f.d. kommunisttoppar.
– Hur tänkte de och varför? Nyfikenheten drev mig.
Flera tackade nej. Andra gav avgränsade
intervjuer. Den före detta KGB-chefen Vladimir Semitjastnyj ville
”förklara en del grundläggande missförstånd
och nonsens” och på
Sniegons fråga om de
skulle skriva en bok
ihop, kom svaret snabbt:
”Låt oss försöka”.
Tomas Sniegon har
130 timmar bandade intervjuer från åren
1993–1999. Det blev många och långa samtal under promenader eller i det kontor i Semitjastnyjs lägenhet som denne också använt under tiden som KGB-chef.

Vladimir Semitjastnyj tillhör inte de mest
kända KGB-cheferna, till skillnad från sådana som Berija som verkade under Stalins
skräckvälde. Ändå hade Semitjastnyj betydande makt. Han blev tidigt skyddsling till
Nikita Chrusjtjov som efterträtt Stalin. Med
Chrusjtjovs hjälp blev Semitjastnyj ordförande för kommunistpartiets ungdomsförbund
Komsomol och ett par
år senare högste chef
för KGB, bara 37 år
gammal.
Vladimir Semitjastnyj spelade en viktig
roll i avstaliniseringen
av Sovjet, men vände sig ganska snart mot
sin mentor och var med om att 1964 iscensätta ”den lilla oktoberrevolutionen” som
fällde Chrusjtjov och öppnade Brezjnevs väg
till makten. Efter kuppen deltog Semitjast-

”Vi blev aldrig
vänner, men heller
inte ovänner. Det var
en arbetsrelation.”
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nyj i ”avchrusjtjofifieringen”. Men bara tre
år senare petades han själv från KGB-chefsposten. Han förlorade all reell makt men behöll sin privilegierade ställning som del av
partiets nomenklatura.
Att agera spökskrivare var ett moraliskt
dilemma för Sniegon.
– Jag ville inte skriva en hjältehistoria
utan var framför allt nyfiken på hur det motsägelsefulla systemet kunde hålla ihop under så lång tid. Även många kommunister
blev offer för sin egen ideologi. Samtidigt
hade jag inte tillgång till så mycket arkivmaterial. Jag valde en lyssnande hållning,
men pekade på paradoxer och konfronterade Semitjastnyj med det jag fick veta från
andra och sånt som gick att studera från
andra källor.
– Vi blev aldrig vänner, men heller inte
ovänner. Det var en arbetsrelation.
ETT MANUS PÅ RYSKA färdigställdes och Se-

t

mitjastnyj godkände det i stora drag. Några avsnitt ville han dock stryka – till exempel det som handlade om Nobelpristagaren
Aleksander Solzjenitsyn. Sniegon fick honom att ändra sig:
– Jag sa att han aldrig skulle uppfattas
som trovärdig om han inte berörde dissidenterna som han själv förföljt som KGB-chef.
Ett ryskt förlag fick en kopia av manuset,
men inget hände - inte då. En version gavs
dock ut på tjeckiska 1998, medan det engelska Penguin-förlaget, som Tomas Sniegon
haft lovande samtal med, förlorade intresset; marknaden hade tröttnat på sovjethistoria. Semitjastnyj dog 2001 och Tomas Sniegon såg det som slutet för hela projektet.
Men då – ett knappt år senare – kom memoarerna plötsligt ut på ryska – fast utan att
Sniegon nämndes över huvudtaget.
– Sovjetsystemet lärde människor att
hata också sig själva. Istället för att låta
alla som inte höll med dem flytta utomlands valde de kommunistiska regimerna att fängsla och trakassera sin egen
befolkning i ”mänsklighetens namn”,
säger historikern Tomas Sniegon. Här i
föreläsningssalen på sin kurs om kommunismen i Östeuropa.
LUM NR 6 | 2016
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Varför har du valt den här kursen?
Guilherme Silveira Marrani, Brasilien:
– Jag pluggar ekonomi och har själv en libertariansk hållning,
jag tror på den fria marknaden. Men flera av mina kursare och
lärare i Brasilien gillar kommunismen och menar att Sovjet på
många sätt var bra, även om det var en totalitär stat. Jag vet en
hel del om Sovjetunionen, men kände att jag ville ha mer fakta
och från ett annat håll.

Santana Briggs, Kanada:
– I Nordamerika får man en väldigt vinklad bild av sovjetkommunismen – USA var ju motparten i Kalla kriget. Jag vill lära mig
mer och tänkte att här skulle jag få ett annat perspektiv. Och det
har jag verkligen fått. Vår lärare har ju faktiskt förstahandserfarenhet av att leva under sovjetkommunismen. Men kursen har
också delvis förändrat min syn på USA. Saker och ting har alltid
två sidor.

Josef Bednar, Tjeckien:
– Kommunismen är en viktig del av vår historia, men den diskuteras inte ordentligt. Många äldre verkar ha glömt de förfärliga
händelserna och bara minnas det som var bra. Det är precis som
med Förintelsen – vår del i den förnekas. Man måste åtminstone
känna till vad som hänt – annars blir det ju ett nytt dårhus! Vad
som är bra med den här kursen är att man får veta hur kommunisterna tänkte i teorin, och hur de handlade i praktiken:
exemplen radas upp och allt blir väldigt tydligt.
Kursen heter: Communism in East and Central Europe: Present, Past, and Future Perspectives.
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Tomas Sniegons kurs om sovjetkommunismens dominans i Öst- och
Centraleuropa lockar studenter från hela världen. Generationen som
fötts efter Berlinmurens fall vill veta mer om utvecklingen före och
efter Sovjetunionens sammanbrott och diskutera de kommunistiska
tankarnas relevans för framtiden.

Tomas Sniegon och hans studenter på kursen
Communism in East and Central Europe: Present, Past, and Future Perspectives

Tomas Sniegon eget liv hade förändrats under de här åren. Han har bott i Sverige sedan 1991. Han fortsatte göra intervjuer med både f.d. sovjetpolitiker och
spionchefer i Väst – och försörjde sig som
Norden-korrespondent för bland annat
tjeckisk radio.
Så småningom övergav han journalistiken och började studera historia i Lund.
Här fördjupade han sig i annan bortträngd
historia. Han fick förmånen att ingå i det
vetenskapliga projektet ”Förintelsen och
den europeiska historiekulturen” och
hans doktorsavhandling handlade om
hans egna landsmäns medverkan i förintelsen – något som också utelämnats i
skoltidens historieböcker.
DET FINNS ETT PAR SKÄL att Tomas Sni-

egon för några år sedan återtog arbetet
med Semitjastnyj-intervjuerna.
Det ena var ett föredrag han hörde
om Sovjets behandling av författaren
Boris Pasternak. Pasternak tilldelades Nobelpriset i litteratur 1958 men tvingades
av kommunistregimen att tacka nej. Det
fattades dock pusselbitar i historieskrivningen och plötslig insåg Tomas Sniegon
att hans intervjuer fortfarande hade relevans.
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MED ANSLAG FRÅN Riksbankens jubi-

leumsfond analyserar Tomas Sniegon nu
Semitjastnyjs resonemang. Han kartlägger vilka minnesstrategier denne använder för att bortse från
sitt ansvar för grymheterna, legitimera
sina handlingar och
skapa en sammanhängande – och positiv – berättelse av
sin tid i den kommunistiska maktpyramidens topp. Banden
med Semitjastnyj är
bara en av flera källor. Sniegon utgår också från de cirka 200 intervjuer som han
gjort med andra i maktposition. Dessutom har han i dag ett slags facit i det enorma sovjetiska arkivmaterial som tidigare
varit hemligstämplat.
– Vi vet mycket mer i dag om Sovjetunionen som totalitär stat tack vare arkiven.
Något som blev tydligt när de öppnades
var att alla de gamla Sovjettopparna agerade som troende kommunister. De talade
”kommunistiska” och såg sig som ”äkta
kommunister” trots att de knappt kunde
förklara vad det betydde. Det som förenade dem var hatet mot ”Väst” som de
egentligen inte kände till.

ten om de hemskheter som folket utsattes för. Han förnekade inte terrorn och
var emot att den skulle upprepas. Men
han var kritisk bara till vissa beslut och vissa personer inom maktsfären, aldrig mot
hela strukturen.
Efter murens fall har det uppstått ett
ideologiskt vakuum som gett spelrum för
gammal främlingsfientlighet och också
kommunistisk nostalgi i Centraleuropa
och forna Sovjet. Bilder av Stalin dök t.ex.
upp på kommunistpartiets valaffischer i
höstas.
– Kommunismen som politiskt maktsystem uppstod efter två världskrig. Kommunisterna startade inte krigen,
men de utvecklade ett system av
organiserat hat,
framför allt klasshat. Människor
lärde sig hata –
inte bara de andra utan också sig
själva eftersom de
blev fångar i sina egna länder. Allt som
skedde i Sovjet mellan 1917 och 1991 var
naturligtvis inte enbart dåligt, men priset
för det som kunde ses som positivt var
orimligt. Till sist handlar det om vad ett
människoliv är värt.

”Alla de gamla Sovjettopparna var troende
kommunister... Det
som förenade dem var
hatet mot Väst.”

DEN HÄR STARKA MEN PARADOXALA

tron skyddade en sådan som Semitjastnyj
från att se och erkänna de enorma brott
mot mänskligheten som Sovjetkommunismen gjort sig skyldig till, menar Tomas
Sniegon.
– Han var – mer än de flesta – medveLUM NR 6 | 2016
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– Semitjastnyj, som ledde Komsomol
under den här tiden, var den förste att attackera Pasternak för antikommunism, på
uppdrag av Chrusjtjov.
Ett annat skäl var den politiska utvecklingen. Rysslands oförutsägbarhet och
den ökade kritiken mot Väst gjorde att det
fanns ett annat intresse än på 1990-talet
att titta bakåt för att förstå det stora landet i öster.

VLADIMIR SEMITJASTNYJ
Född 1924 nära Dnepropetrovsk i
Ukraina, död i Moskva 2001.
Förste sekreterare för kommunistiska ungdomsförbundet Komsomol
1958–1959 och ordförande för den
sovjetiska säkerhetstjänsten KGB
1961–1967.
Bidrog till sin mentor Chrusjtjovs
fall, men också till att dennes liv
skonades.
Höll i Sovjets spionnätverk – tog
t.ex. emot engelsmännen Kim Philby
och George Blake när de emigrerade
till Moskva.
På Chrusjtjovs order blev han den
förste att offentligt angripa Boris
Pasternak, författare till romanen
Dr Zjivago, för antikommunism:
”Inte ens en gris skiter i sin egen
stia”. Pasternak tvingades att tacka
nej till Nobelpriset i litteratur 1958.

TOMAS SNIEGON RÄDS den radikala na-

tionalismen och det hat som hela tiden
hotar.
– Det finns ingen rysk rättsstat som
kontrollerar och ger regimen legitimitet.
Den som sitter vid makten vet in i det sista
inte om han kommer att sluta som erövrare eller förövare...
Även de andra postkommunistiska staterna brottas med svårigheter.
– Jag vet förstås inte vad som kommer
att hända. Men många har lärt sig att tänka och tala fritt i Ryssland. Jag vågar därför ändå vara försiktigt optimistisk.
TEXT OCH FOTO:
BRIT TA COLLBERG

TOMAS SNIEGON
Född 1965 i Tjeckoslovakien. Bosatt
i Sverige sedan 1991. Forskare och
lärare vid Europastudier, Språk- och
litteraturcentrum.
Utkommer hösten 2018 med
en analys av minnesstrategier hos
den forne KGB-chefen Vladimir
Semitjastnyj. Projektet heter ”Att
skapa mening med ”god” sovjetisk kommunistisk diktatur genom
Stalins terror, Chrusjtjovs reformer
och Brezjneverans stagnation” och
finansieras av Riksbankens jubileumsfond.
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forskning.

Skapar skulder ohälsa
eller ohälsa skulder?
EKONOMI. Svenska hushåll har
stora skulder och att vara skuldsatt
förväntas ofta leda till ohälsa. Men
nationalekonom Therese Nilsson
på Ekonomihögskolan konstaterar
att vi fortfarande vet för lite för att
säga om det är skuldsättningen i sig
som skapar ohälsa – eller om det är
ohälsan som skapar skulderna.

Den som någon gång levt på stipendier och
plötsligt inte har någon taxerad inkomst har
varit med om det. Den som gått i konkurs eller skilt sig också. Då kommer det nämligen
plötsligt brev från låneinstitut man aldrig tidigare hört talas om. De erbjuder snabba
lån utan kreditprövning. Räntan blir därefter. De så kallade sms-lånen kan vara frestande i vissa skeden av livet.
– Och självklart är det skillnad på att ta
ett sådant lån, och att ha ett bolån med sin
bostad som säkerhet, säger Therese Nilsson.
HON ÄR DOCENT på Ekonomihögskolan och

forskar bland annat på ekonomi och ohälsa.
– Om man vänder på det: Är det inkomsterna som gör att vi mår bra, eller är det när
vi mår bra som vi kan generera inkomster?
För det är inte säkert att skuldsättningen i sig skapar ohälsa. Det finns, konstaterar Therese Nilsson, många förklaringar till
varför de svenska hushållen idag har rekordstora skulder, både historiskt och om man
jämför internationellt.
– Vi har just nu väldigt låga räntor. Digitaliseringen gör det enklare att ta snabblån. Svenska banker har haft möjlighet att
låna ut. Det finns också institutionella förklaringar, som bostadsmarknaden. En väldigt stor del av svenskarnas skulder består
av bostadslån.
Att kunna låna är också en möjlighet att
22

Nationalekonomen Therese Nilsson forskar
om skulder och
ohälsa.
FOTO: APELÖGA

göra saker som annars inte hade gått, poängterar hon.
– Om man tar på dig lån, kan man investera i saker som skulle kunna gynna en i
framtiden, som boende och utbildning. Så
länge man vet att man kommer att tjäna
pengar under sitt liv, är det sannolikt inget
problem.
Hon vill hellre använda termen ekonomisk knapphet. När det inte går att betala
räkningarna. När ett trasigt kylskåp blir en

katastrof.
– Det finns brittiska och amerikanska studier som visar på ett visst samband mellan
att vara skuldsatt och känna stress. I Sverige har det framför allt gjorts intervjustudier
med folk som finns i kronofogdens register,
eller som redan har skuldsanering. Och då
har det ju redan gått väldigt långt.
Men om man istället för att låta folk själva rapportera sin stressnivå och berätta hur
de mår, undersöker objektiva mått som till
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exempel i hur hög utsträckning de äter receptbelagd medicin, händer något intressant, berättar Therese Nilsson.
– Sambandet som vi trodde fanns är inte
längre tydligt. Läkemedelskonsumtionen är
inte större hos dem som har betalningssvårigheter. Hade jag bara tagit hänsyn till statistik, hade jag trott att skuldsättning skapar psykisk ohälsa.
Therese Nilsson menar att det kan vara
så att det går på andra hållet: ohälsan kan
mycket väl ha funnits redan före skuldsättningen.
– Då handlar det kanske snarare om att
vi behöver se till att agera i ett väldigt tidigt
skede vad gäller till exempel depression. Ur
ett policyperspektiv är det ju väldig skillnad:
ska vi begränsa folks möjlighet att låna –
eller vi ska se till att försöka förbättra folks
hälsa? Det vi vill ta reda på är var den onda
spiralen börjar.
DET SOM BEHÖVS är mer data. Fredrik Ohls-

son är verksjurist och forskningssamordnare på Kronofogden, som finansierat ett av
Therese Nilssons forskningsprojekt om ekonomisk knapphet, skuldsättning och hälsa.
– Vi behöver forskning för att identifiera
och förebygga tendenser som kan leda till
överskuldsättning. Ju fler fallgropar vi kan
peka ut och åtgärda, desto mindre kan belastningarna bli, både för individen och för
samhället.
Fredrik Ohlsson nämner sms-lånen som
ett exempel på vad som kan bli ”en motorväg rakt ner i skuldfällan”. Men, som det så
ofta heter när forskning kommer in i bilden:
det är inte så enkelt som det kan verka. Möjligheten att låna kan också ge lättnader,
även om det bara är på kort sikt.
Therese Nilsson hoppas få möjlighet att
fortsätta utforska detta fält, och väntar i
dagarna på besked om ytterligare finansiering. Hon och kollegorna på Ekonomihögskolan har redan byggt upp en stor kunskapsbas.
– Vi vill bygga vidare på det arbetet. Kunna dra mer långtgående slutsatser. Om det
här är ett samhällsproblem, måste vi förstå
dynamiken i det och kunna angripa det på
rätt nivåer.

Marcus Klasson, forskare på Ekonomihögskolan, studerar hur kulturbärande kommunikation konkurrerar ut traditionell marknadsföring.

Kulturskapande
bygger varumärket
MARKNADSFÖRING. Hur kan man

skapa varumärken med bäring i
dagens populärkultur?
I sin forskning konstaterar
Marcus Klasson från Ekonomihögskolan att traditionell marknadsföring alltmer får ge vika för
kulturskapande kommunikation.
Genom att skapa kultur gör sig moderna varumärken relevanta i en digital tidsålder – det handlar om att agera
kulturbärare såväl internt och externt.
Marknadsförare måste alltså förstå hur
konsumenter konstruerar sin identitet
genom varumärkens symboliska mening
för att förbli konkurrenskraftiga.
– Mode och musik i all ära, men mat

har blivit den nya statussymbolen i vårt
samhälle, säger Marcus Klasson. Ett ökat
fokus på den nordiska matkulturen har
inneburit större nyfikenhet på råvaror,
hur mat tillagats och av vem. Detta är
en förändring på samhällsnivå.
Mat idag är mer komplicerat och sofistikerat än för 20 år sen, menar Marcus Klasson. Råvaror och matlagning har
blivit lika med social status. Medelsvensson måste numera ha en viss baskunskap om mat.
Genom att analysera ett antal samtida mattrender kan han knyta dessa till
hur man som marknadsförare kan skapa
kulturskapande kommunikation.
TEXT OCH FOTO: EVELINA LINDÉN

EVELINA LINDÉN
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Roboten Hobbit från ovan. foto: erik andersson

Susanne Frennert med roboten Hobbit. foto: erik andersson

Roboten Hobbit
– ett trevligt sällskap
HEMSJUKVÅRD. ”Då hans huvud rör

sig blir jag glad och känner uppskattning. Jag tror att jag vill se honom
som något som är levande. Han är
charmig.”
En försöksperson berättar vad hon
känner för roboten Hobbit, en social
robot som fungerar som kommunikationshjälpmedel, stöd och sällskap
åt äldre människor.
Den kan hämta tabletter, leta upp
nycklar, plocka upp saker från golvet,
larma om någon har trillat och underhålla användaren. Tanken är att
en robot som Hobbit ska skapa möjligheter för äldre att bo kvar hemma
längre.
24

−Befolkningen ökar, människor lever längre
och vi måste hitta nya sätt att ta hand om
våra äldre människor på. Robotar kan vara
ett sätt att komplettera mänskliga resurser,
säger Susanne Frennert som forskar om användarcentrerad design vid Institutionen för
designvetenskaper.
HON HAR NYLIGEN DISPUTERAT med en av-

handling om äldre människors samspel med
robotar och en av hennes forskningsstudier
var ett EU-finansierat projekt med roboten
Hobbit. Under projektet fick roboten bo i
treveckors-perioder hos ett tiotal äldre användare som testade Hobbits funktioner
och fick hjälp med vardagliga sysslor. Resultatet från undersökningen visade att robo-

ten ofta användes mer som underhållning
än som ett praktiskt stöd. Och även om de
flesta testpersonerna ville betona att Hobbit var en maskin och inte en människa, så
gav alla användare roboten ett namn, förmänskligade den och upplevde att de fick
social stimulans av den.
− Robotar är dock inte sociala i sig själva
utan kan utformas så att de uppfyller sociala
funktioner som att vara ett sällskap. Då kan
de upplevas som sociala av användaren, säger Susanne Frennert.
EN DEL AV DE ÄLDRE användarna saknade
Hobbits sällskap efter försöksperioden, andra var tillfreds med att roboten lämnade
deras hem. Efter studien beskrev en av för-
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sökspersonerna umgänget så här: ”Han är
intressant och underhållande, men jag vill
inte leva med honom för evigt”.
− Ingen vill kanske leva med en robot för
evigt, men chansen att man finner nyttan
med en robot i hemmet är större om användaren är med från början när tekniken utvecklas. I vårt samhälle som snabbt blir alltmer digitaliserat och automatiserat, är det
extra viktigt att tidigt lyssna på användarna.
Lika viktigt är det att ställa rätt frågor. ”Hur
skulle du vilja att roboten fungerade?” istället för att fråga ”Är detta bra eller dåligt?”,
menar Susanne Frennert.
MÅNGA ROBOTLÖSNINGAR avsedda för

äldre användare baseras på äldres behov utifrån utvecklarnas perspektiv, och allt för ofta
tas det för givet att de passivt ska acceptera
den teknik som andra har utvecklat för dem.
Susanne Frennert menar att om robottekniken utformas genom att användarna involveras redan i designprocessen, kan robotar bli

ett utmärkt komplement till mänsklig hjälp
för äldre i framtidens hemvård.
– Ta till exempel robotiserade toaletter
och duschar. De kan skapa en mycket större
valfrihet för äldre som inte behöver vänta på
assistans om de behöver gå på toaletten eller vill tvätta sig. Sådan robotteknik tror jag
kan betyda mycket för människors integritet
och den har en stor potential att öka deras
självständighet och livskvalitet, säger Susanne Frennert, som själv kan tänka sig att ha en
robot som stöd i sitt hem när hon är äldre.
− Jag skulle vilja ha en robot som hjälpte
mig med intimhygien, och om jag kände mig
ensam och inte kunde ha husdjur så hade
jag nog velat ha en robotvän som samtalade
med mig och höll mig sällskap. Jag hade också velat ha en robot som kunde tvätta, laga
mat och städa. Fast en sådan robot hade jag
velat ha redan idag om den hade funnits, säger hon och skrattar.
JESSIK A SELLERGREN

Hobbit har plockat upp glasögonen åt Ella Lundström, en av försökspersonerna.
foto: dennis ersöz
LUM NR 6 | 2016

SUDes–konferensen. foto: viktor wallström

Tänk stort
om hållbarhet!
SUDES. ”Tänk stort. Tänk större

än du någonsin tänkt!” Det
rådet gav Jenny B. Osuldsen,
landskapsarkitekt på Snøhetta,
gästlärare vid Lunds universitet
och den som modererade SUDes
senaste internationella konferens i Lund, InTouch, i mitten av
september.
Hur får man världens växande städer
att bli trevligare och hälsosammare
för människor att vistas i? Den globala
utmaningen är central för SUDes, mastersprogrammet i Sustainable Urban
Design vid LTH.
På den årliga konferensen – i år
den 11:e i ordningen – belystes hur
material och ytor används i våra städer
ur ett hållbarhetsperspektiv.
Här presenterades allt från de
vibrationsdämpande kullarna utanför
Max IV till ”The King Abdulaziz Center
for World Culture” i Saudiarabien
som inspirerats av sandslipade stenar
i öknen. Det handlade inte bara om
stora prestigefyllda byggprojekt utan
även om hur arkitektur kan kombineras med sociala projekt. Runt om på
landsbygden i Rwanda byggs nu skoloch familjecentra upp. De som bor i
byarna engageras i både byggandet
och driften: tillverkning av tegel på
plats till centrats byggnader, byggandet av behållare för vatten i tegel,
satsningar på mulltoaletter, grönsaksodlingar, lekplatser och så vidare.
Mer information finns performativeplaces.com
NINA NORDH

25

forskning.

CASE-dagen engagerade äldre
ÄLDREFORSKNING. – Man kan inte slu-

ta leva för att man blivit handikappad, säger 87-årige Paul Voigt, en
av deltagarna på CASE-dagen 2016
som hölls i september på Medicon
Village i Lund.
Paul Voigt är där för sin frus räkning som
drabbats av stroke. Och han dras själv med
ett sviktande hjärta och reumatism.
– Som gammal idrottsman har jag även
två knäproteser och två krossade fötter, berättar han glatt.
Krämporna hindrar inte honom från att
leva ett aktivt liv. Det senaste året har han
tagit med frun på Hurtigruten längs Norges
kust och deltagit i en rysk snöskotertävling.
Han älskar Norrland och har ett förflutet
som militär och snöskoterinstruktör.
Det var genom Hjärt- och lungsjukas förening som Paul Voigt först fick nys om CASE-dagen. Sedan dess har han alltid försökt
besöka evenemanget.
– Det är en fin utbildning, alltid är det
något som fastnar och jag tänker komma
tillbaka fler gånger, säger han.
CASE brukarråd och CASE forskarskola
stod för årets seminarium ”Pågående forskning om att åldras med funktionshinder”.
Det första temat var Parkinsons sjukdom –

rädsla för att falla och gångsvårigheter.
Först ut att föreläsa var doktoranden Stina Jonasson med föredraget ”Hur är det att
leva med rädsla för att falla och Parkinsons
sjukdom?”. Därefter talade Manzur Kader
om vad som påverkar upplevda gångsvårigheter vid Parkinsons sjukdom.
DAGENS ANDRA TEMA VAR Stroke och

ryggmärgsskada – aktivt och hälsosamt
åldrande. Tre CASE-doktorander föreläste,
och Emma Carlstedt inledde med ”Att tro
på sig själv efter stroke – vägen till ökad aktivitet och delaktighet?”. Därefter höll Anna
Norlander föredraget: Aktiv och delaktig
många år efter en stroke – är det möjligt?
Avslutningsvis föreläste Sophie Jörgensens
under rubriken ”Att leva länge med ryggmärgsskada – ett hinder för hälsosamt åldrande?”.
Efter varje temablock hölls ett samtal
mellan forskare och publik. Att döma av alla
nyfikna frågor, från så väl äldre som vårdpersonal, samt konkreta tips och idéer, verkade publiken hysa ett starkt engagemang
för årets program. Det var ett hundratal
åhörare som sökt sig till CASE–dagen 2016
och trotsade den strålande solen och blå
himmeln utanför.

CASE – DAGEN
CASE brukarråd inrättades 2010
och har bland annat till uppgift att
vartannat år arrangera den så kallade
CASE-dagen. Ett populärvetenskapligt
evenemang för att sprida aktuella
forskningsresultat från CASE (Centre
for Ageing and Supportive Environments) vid Lunds universitet till potentiella användare av resultaten utanför
akademien. CASE bedriver tvärvetenskaplig forskning om stödjande miljöer
för äldre.
I år var även CASE forskarskola med
och arrangerade CASE-dagen. CASE
forskarskola ger kurser och bedriver
seminarieverksamhet för doktorander
inom äldreforskning.
Läs mer på: www.med.lu.se/case

TEXT OCH FOTO: ERIK SKOGH

Doktoranderna från
CASE som föreläste var
(fr. v.) Sophie Jörgensen, Emma
Carlstedt, Stina Jonasson,
Maya Kylén
(moderator),
Manzur Kader och Anna
Norlander.
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87-årige Paul Voigt är en återkommande besökare av CASE-dagen.

CASE firar
tioårsjubileum
Den 27 oktober inbjuder CASE till en
heldag öppen för forskare och alla
andra med intresse för den forskning som bedrivs vid centrumet. De
inbjudna talarna ger sin syn på vilken
roll CASE spelar för forskningen om
äldre och åldrande, ur ett nationellt
och internationellt perspektiv. De
doktorsavhandlingar som lagts fram
vid CASE under perioden 2007-2016
kommer att presenteras. Jubiléet
äger rum i hörsalen på LUX från
klockan 10 till 15:50.
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listan.
De nya studentkårsordförandena i LUS,
ordförande Björn Sanders (industriell
ekonomi) och vice ordförande Jack Senften
(media och kommunikation) listar här de
fem viktigaste utmaningarna för universi
tetet att jobba med.

Fem viktiga frågor
för LU att ta itu med
1

KVALITETSSÄKRING AV GRUND- OCH FORS-

KARUTBILDNINGEN. Viktigt med ett system
som håller hög kvalitet. Det ska inte bara vara en pålaga utan kvalitetsdrivande och något som medarbetarna välkomnar.

2

DEN PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖN. Välmåendet spelar stor roll för lärandet. Vi har höga
sjukskrivningstal för doktorander. Det krävs en öppen
och tillgänglig kultur för att studenterna ska känna sig
trygga i sina studier. Så har vi de lärandemiljöer som behövs?

3

UTVECKLING AV E-LÄRANDET. MOOCs är
inte lösningen på e-lärandet. Det handlar exempelvis om att sänka barriärerna för lärarna när det
gäller att spela in sig själva i undervisningen. Juridicum
är en förebild. Med en digital expansion kan man få en
kraftfullare pedagogik och mer ut av den snäva studiepengen.

4

STRUKTUR KRING FORSKARUTBILDNINGEN.
Stora delar av den sköts ad hoc. Det finns ingen databas – ingen central plats där man kan hålla koll
och få en översikt av vilka kurser som ges. Detta påverkar också jobbet med de individuella studieplanerna
vilket i sin tur kan ha med doktorandernas sjukfrånvaro att göra. Vi menar dock inte att det ska vara samma
struktur som grundutbildningen. Forskarutbildningen
ska vara dynamisk.

5

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING. Här finns så
mycket att göra. Allt från en översyn av enkönade miljöer till att stoppa utlysningar som spär på
ojämlikheten genomgående i hela organisationen. Detta bör bäddas in i kvalitetssäkringsarbetet och har med
kulturer och strukturer att göra.

Björn Sanders (överst) och Jack Senften
är måna om bland annat den psykosociala arbetsmiljön för studenter och
doktorander. foto: maria lindh

Finansierande sällskap
verkar oförtjänt i det tysta
Med över en miljard kronor i kapital, och 25–30 miljo
ner kronor i utdelade forskningsanslag och priser varje
år, är Fysiografiska sällskapet en viktig forskningsfinan
siär. Ändå är det många både inom och utanför Lunds
universitet som inte känner till sällskapet.

V

i är nog inte lika välkända som
en del andra vetenskapsakademier. Det var till exempel först
nu i våras som vi blev inbjudna
till Rektor som tack för allt stöd som getts
till LU, säger Per Alm.
Han är professor emeritus i patologi och
ständig sekreterare i ”Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund”, ett av de äldsta av
Sveriges 17 kungliga vetenskapsakademier.
Vissa av dessa är nationella, som Svenska
Akademin och Kungliga Vetenskapsakademien, medan andra har en mer regional inriktning.
FYSIOGRAFERNA HÖR TILL den senare grup-

pen. Merparten av dess stiftelser och fonder
har som mål att stödja lundensisk forskning,
och hela 94 procent av förra årets forskningsanslag gick till LU.
”Fysio” betyder liv, och ”grafein” att beskriva. ”Fysiograf” var därför 1700-talets
beteckning på den som vill skildra naturen.
Från början handlade det om ”twänne så
nöjsamma och gagnande wetenskaper som
naturalhistoria och oeconomie”, vilket numera moderniserats till ämnesområdena
naturvetenskap, medicin och teknik.
De stora pengar som sällskapet förvaltar
kommer från olika donationer. En del är till
för att dela ut medaljer och priser, där det
Westrupska priset på 1.5 miljoner kronor är
det största. Priser och medaljer går framför allt till etablerade forskare med en lång
meritlista.
FORSKNINGSANSLAGEN däremot går av

Per Alm, professor emeritus i patologi och
ständig sekreterare i Fysiografiska sällskapet.

28

princip till yngre forskare. Andra principer är
att overhead-andelen – den del av anslaget
som går till annat än ren forskning – aldrig
ska vara mer än 15 procent, och att anslagen
inte ska användas som löner. Den senare re-
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Porträttgalleri på sällskapets före detta ständiga sekreterare och före detta skattmästare från 1700-talet och framåt.

”Vi får årligen in nära tusen ansökningar
från yngre forskare, doktorander och postdocs”
geln ska dels skydda Sällskapet från arbetsgivaransvar, dels skydda mottagarna från
att bli så kallade skuggdoktorander.
– Vi får årligen in nära tusen ansökningar
från yngre forskare, doktorander och postdocs. De flesta håller mycket hög kvalitet.
Många av dem som fått anslag från oss blir
senare seniora forskare, och två av våra tidigare anslagsmottagare har till och med gett
oss egna donationer, berättar Per Alm.
NYA DONATIONER flyter alltså fortfarande

in, i en takt av en eller ett par per år. Samtidigt är organisationen mycket liten. Det sitter bara tre personer i sällskapets lokaler vid
Stortorget, så omkostnaderna är små. Detta, kombinerat med kloka och långsiktiga
placeringar av sällskapets medel, gör att kapitalet kunnat växa rejält. Från 275 miljoner
kronor år 1995 har det år 2015 kommit upp i
hela 1.027 miljoner – över en miljard kronor.
– Och vi knaprar aldrig på kapitalet.
LUM NR 6 | 2016

Tvärtom går en femtedel av avkastningen
tillbaka till kapitalet varje år. Fysiografiska
Sällskapet ska ju kunna leva länge, och bidra till forskningen i Lund i många årtionden
och kanske århundraden till! säger Per Alm.
FRAM TILL SENASTE SEKELSKIFTET hade

Fysiografiska sällskapet inga arrangemang
annat än en årlig högtidsträff. Nu däremot
har man en bredare utåtriktad verksamhet.
Sällskapet står bl.a. för ett stort forskningspolitiskt symposium varje vår, och ordnar
varje höst ”Sandblomdagen” med teman
som ligger i skärningspunkten mellan medicin och kultur. Nästa år ska sällskapet också medverka i åtta diskussionsaftnar inom
universitets 350-årsjubileum.
– Det känns som om vi sent omsider börjar bli upptäckta, både av LU och av det större vetenskapliga samhället, menar Per Alm.
TEXT: INGEL A BJÖRCK

KUNGLIGA FYSIOGRAFISKA
SÄLLSKAPET I LUND
Kungliga Fysiografiska Sällskapet i
Lund stiftades år 1772 ”med hufvudsakligt syfte att vinna och utbreda
kännedom af Skånes naturhistoria”.
Dess stadgar har senare moderniserats vid flera tillfällen.
Sällskapet har ett kapital på drygt
1 miljard kronor, som förvaltas i 9
stiftelser och 49 donationsfonder.
Merparten av avkastningen går till
forskningsanslag, resestipendier och
priser. Förra året gick 40 procent av
forskningsanslagen till medicin, 35
procent till biologi och geovetenskap, och resten till kemi, teknik,
fysik, astronomi och matematik.
Sällskapet ordnar också föreläsningar och symposier.

FOTO: GUNNAR MENANDER
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foto: kennet ruona

Lagomarbete istället
för 40-timmarsvecka?
BODIL JÖNSSON

Tio tankar om arbete
(Brombergs bokförlag)
Mikael Klintman, professor i sociologi.

Mänskliga intressen
– vad är det?
Vi är i grunden sociala varelser och i
99,6 procent av människans historia
så har vi levt som jägare och samlare i grupper på max 150 personer.
Mänskliga intressen är att hålla ihop
gruppen, och att positionera sig.
Om vi tar ett exempel med stress och
ohälsa, så kan evolutionsforskningen
om den kombineras med sociologiska studier, visa att ojämlikhet
leder till ohälsa hos de som har det
sämst, oavsett om de fått det bättre
materiellt.

Är det ett mänskligt intresse att
planera för framtiden?
Att få bäst avkastning
på vår pension kommer
aldrig bli vår stora drivkraft. Tyvärr inte heller
att rädda planeten.
För att människor ska
vara motiverade till det
krävs att detta kopplas
till primära, sociala
drivkrafter. Begreppet
mänskliga intressen
är en skärpunkt där
ekonomer, samhällsvetare och evolutionsforskare kan berika varandras
forskning.

MIKAEL KLINTMAN

Human Sciences
and Human Interests:
Integrating the Social, Economic,
and Evolutionary Sciences
30

Kanske skulle man lönearbeta mer effektivt
med kortare arbetsdagar och mindre stress
över allt annat som ska hinnas med? Bodil
Jönsson resonerar i boken runt arbetets roll
i våra liv och vår vardag. Hon kommer inte
med helhetslösningar utan fokuserar på ett
sätt att se på arbete som fokuserar på individen. Hon vill utmana tanken på att heltid
alltid är 40 timmar per vecka. Istället handlar det om att hitta ett läge anpassat efter
yrke, kompetens och livssituation. Hon förespråkar lagomarbete och menar att samhällsengagemang, föräldraskap och sjuk-

skrivningar skulle kunna påverkas positivt.
Med hjälp av individuell lagomtid som varierar med livssituationen, så att man jobbar färre timmar under t.ex. småbarnsåren
och fler timmar senare i livet menar Bodil
Jönsson att fler skulle uppleva balans i livet.

ULF ELLERVIK

Ursprung
(Fri tanke)
Människan har alltid undrat hur livet har uppstått och vi kommer
allt närmare svaret. Ulf Ellervik tar läsaren med genom historiens
vindlande gångar fram till den absoluta forskningsfronten. Vi får
de kemiska svaren på vad livet består av och hur det kan ha uppstått. Ulf Ellervik skriver populärvetenskapligt, med lätt handlag
och stor entusiasm och boken vänder sig till alla som är nyfikna på
hur livet började på planeten jorden.

JOHAN ÖSTLING

Humboldts universitet
(Atlantis bokförlag)
Hur ser det ideala universitetet ut? År 1810 grundades Berlinuniversitetet med Wilhelm von Humboldt som andlig fader. Det nya lärosätet blev med tiden ryktbart och kom att bli urtypen för det moderna forskningsuniversitetet. Än i dag utgör Humboldts idéer om
bildning, akademisk frihet och föreningen av forskning och utbildning bärande akademiska värden. Mot en historisk fond beskriver
Johan Östling dagens kunskapskultur och vilka hot som finns idag.
(Se även Gästtyckaren sidan 33.)
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Höstkväll på Lunds IP. I skym
ningen går spelarna i Rugbylaget
Lugi Lions ut på planen. En av dem
är sydafrikanen Anele Gela från
Kapstaden. Men snart är det dags
för honom att lämna laget. I no
vember, efter drygt fyra år i Lund,
flyttar han tillbaka till Kapstaden.

Rugbyn har hjälpt Anele Gela att lära känna de annars ganska slutna svenskarna.

”Small talk” är inget för svenskar…
– För mig har rugbylaget varit helt avgörande för att komma in i samhället och träffa
människor utanför forskargruppen.
Anele Gela kom till Lund för fyra år sedan
som Erasmusstudent och började doktorera på BMC. Den stora utmaningen skulle bli
språket. Trodde han.
Han insåg snabbt att det inte skulle bli
några problem eftersom de flesta pratar väldigt bra engelska. Dessutom är det engelska som gäller i den internationella forskargruppen.
Den stora omställningen handlade istället om att anpassa sig till livsstilen och få
kontakt med människor utanför forskargruppen.
– I Kapstaden är det enkelt att få kontakt.
Här är det betydligt svårare. Människor är
inte särskilt öppna och det där med ”smalltalk”, det är inget som de flesta svenskar
verkar vara särskilt bra på, skrattar Anele
Gela.
DET SOM LOCKADE med att komma till

Lund var framförallt vetskapen om att här
finns forskning i världsklass. Han har trivts
väldigt bra i forskargruppen och för några
veckor sedan blev han klar med sin doktorsavhandling.
LUM NR 6 | 2016

Redan efter några veckor i Lund kom
Anele Gela i kontakt med Lugi Lions. Sedan
dess har laget varit en fast punkt i tillvaron.
Inte bara genom träningar och matcher varje vecka.
– Det är med vännerna i rugbylaget som
jag har firat midsommar och varit på kräftskiva.
RUGBY KAN BETRAKTAS som en national-

sport i Sydafrika. Intresset är enormt och
landslaget håller yppersta världsklass. I jämförelse är Sverige en lilleputt. Lugi Lions har
stor omsättning på spelare och lagets filosofi bygger till stor del på – precis som för
forskargruppen – att attrahera internationella talanger.
– Laget håller en hygglig nivå, men kvalitén hänger mycket på vilka internationella
utbytesstudenter vi lyckas värva.
I NOVEMBER ska Anele flytta tillbaka till

Kapstaden för att fortsätta sin forskarkarriär (post-doc). Han kommer ha fortsatt tät
kontakt med forskargruppen i Lund och det
är med blandade känslor han lämnar Lund.
– Det ska bli härligt att träffa familj och
vänner, men jag kommer sakna forskargruppen och rugbylaget. I Kapstaden har

jag inget rugbylag att återvända till. Men
nästa år fyller jag 30 så det är väl lika bra att
sluta innan jag skadar mig ordentligt.
TEXT: JOHAN NYMAN
FOTO: ULRIK A OREDSSON

ANELE GELA
Anele Gela blev utsedd till årets
spelare i Lugi Lions 2014.
Anele Gela har ingått i en forskargrupp på avdelningen för lungmedicin och allergologi på BMC.
I sin avhandling On airway host
defence during allergic inflammation har Anele Gela visat att vissa
ämnen (så kallade kemokiner) som
orsaker allergisk inflammation i
luftvägarna också kan användas som
kroppsegna antibiotika.
På University of Cape Town kommer Anele Gelas forskning handla
om utveckling av effektivare vacciner mot tuberkulos. Han planerar
att bygga upp ett kontaktnät med
svenska tuberkulosforskare.
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på jobbet.

Du måste köra för
fullt – intensiteten är allt, säger Ulf
Malmsten, träningsexpert på Gerdahallen.

Kort intensiv träning funkar
TRÄNING. Att träna intensivt ett par

minuter om dagen ger bevisligen
effekt – särskilt för otränade. Och
olika varianter av superkorta träningar är nu en trend.
I en stressad vardag finns det som många
drömmer om att få se musklerna svälla och
magen krympa utan långa gympapass.
– Kort intensiv träning fungerar och ger
bäst effekt på otränade. Det handlar om att
du måste pressa dina gränser för att nå bästa effekt. Du måste köra för fullt – intensiteten är allt, säger Ulf Malmsten, träningsexpert på Gerdahallen.

siv träning har effekt på blodfetter, insulinkänslighet, fysisk styrka och syreupptagning.
EN MISSUPPFATTNING ÄR att korta hårda

träningspass skulle vara lika bra som längre pass. TV-profilen Michael Mosley gjorde
stor affär av att träna tre minuter stenhårt i
veckan skulle vara bättre än längre träningspass, och använde sig själv som vetenskaplig
försökskanin.
– Men även om korta hårda pass ger effekt, så ger det mer effekt att träna långa
hårda pass, säger Ulf Malmsten och tillägger
att sju minuters effektiv träning varje dag
dock är det samma som nästan en timmes
hård träning i veckan.

ÖVER 20 MILJONER MÄNNISKOR har laddat

ner gratisappen Seven som erbjuder sju minuters workout. Den är bara en av många appar, men den är framtagen av forskare med
bevisad effekt.
– Forskare kan nu för tiden mäta effekter
ända ner på gennivå, och vi vet att kort inten32

ULF MALMSTEN tror att korta träningar kan

bli en inkörsport till mer träning. Digitala appar gör det enkelt att utmana någon att träna, eller bilda en grupp där man peppar/terroriserar varandra för att träningen ska bli av.
Grupptryck är ofta motiverande i början, men

för att fortsätta träna långsiktigt menar Ulf
Malmsten att man måste få någon slags kick
av träningen.
– Det kan handla om att man går ner i vikt,
slipper problem med ryggen eller blir starkare.
Skaderisken ökar vid intensiv träning,
men Ulf Malmsten menar att så länge man
bara använder sig av sin egen kropp så är
det ingen fara. Lägger man till skivstänger,
hantlar eller andra vikter så riskerar man att
göra fel, i högt tempo och med tung belastning.
FLERA STUDIER VISAR att arbetsplatser tjä-

nar mest på att få igång de minst aktiva, vars
hälsa förbättras mest av att börja röra på sig.
– Då är det viktigt att det finns många
träningsformer att välja på, så att fler kan
hitta något som passar. Ofta när arbetsplatser köper in träning så är det bara de redan
frälsta som utnyttjar det.
TEXT OCH FOTO: JENNY LOFTRUP
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gästtyckaren.
Vad är universitetets idé, frågar sig historiker Johan Östling, ak
tuell med en bok om Humboldts universitet. Kan det breda, mo
derna, mångfaldsinritade universitetet förenas med en djupare
dimension? Lunds universitets vision kan utvecklas vidare med
fördel i dialog med äldre idéer, tycker han.

Vad är universitetets idé?

V

ad är universitetets idé? I 2016 års Sverige lyder svaret: en statlig myndighet med utbildning, forskning
och samverkan som sina huvuduppgifter. Men det
dröjer inte länge förrän följdfrågorna kommer: Skall
vi satsa på bildning eller yrkesutbildning, på fri eller tillämpad
forskning, på det nationella eller internationella uppdraget?
I Sverige har den grundläggande reflexionen över universitetets karaktär länge varit relativt fattig. Vi är inte helt renons
på substantiella bidrag, men de har ofta haft formen av svar på
dagsaktuella frågor. De mer förutsättningslösa undersökningarna är sällsynta.
Varför är det så? En förklaring kan
vara att hälsan tiger still. Universitetet i
Sverige har expanderat och inte drabbats av några genomgripande kriser. En
annan kan vara att högre utbildning har
betraktats som en del av välfärdsstaten
och diskussionen har fått en reforminriktning. En mer djupt liggande förklaring kan vara att vårt moderna idéklimat inte har uppmuntrat till
grandiosa tankesystem.

gynnas av det nuvarande finansieringssystemet eller normerna
för vad som är relevant forskning bör kunna frodas. I grunden
sympatiserar jag både med hans vision och hans vilja att formulera en vision, men den kan utvecklas vidare, med fördel i dialog med äldre idéer.
TANKEN OM det breda universitetet har nämligen varit en inte-

grerad del av det moderna universitetet. Det var inte specialskolor eller vetenskapliga akademier som fick i uppdrag att ta hand
om den avancerade kunskapsbildningen för 200 år sedan, utan
en stor och samlande institution: universitetet.

”När universitetsjubileet drar
igång i december hoppas jag
att det inte bara ger upphov till
nostalgiska minnesövningar. ”

I TYSKLAND är situationen en annan. Där är Wilhelm von Hum-

boldt och hans universitetsprogram från tidigt 1800-tal alltjämt
referenspunkter i debatten. I dag sammanfattas hans ideal i en
räcka slagord om bildning, akademisk frihet och föreningen av
forskning och utbildning.
Allt detta ger den tyska debatten en historisk karaktär som
är svår att föreställa sig i Sverige. Under vissa tider blir den tillbakablickande reflexen en hämsko för verklig utveckling, men
den ger också diskussionen en djupdimension, som om frågorna
inte ställdes för första gången.
Sedan Torbjörn von Schantz blev rektor har han vid flera tillfällen, främst på sin blogg, formulerat en idé om det breda universitetet. Han menar att även ämnen och fakulteter som inte
LUM NR 6 | 2016

FRÅGAN ÄR DOCK om det går att

förverkliga en idé om det breda universitet. Clark Kerr, rektor i Kalifornien, talade redan på 1960-talet om
”multiversitetet”. Det gamla universitetet existerar inte, menade han.
Expansionen var alltför snabb, specialiseringen hade gått mycket långt, universitetet bestod i praktiken av flera överlappande akademiska gemenskaper.
Begreppet ”det breda universitetet” kan man även föra över
till diskussionerna om det vi idag kallar breddad rekrytering. Tanken om att universitetet inte bör vara en borgerlighetens borg
har förts sedan sent 1800-tal.
När universitetsjubileet drar igång i december hoppas jag att
det inte bara ger upphov till nostalgiska minnesövningar. Tvärtom är det ett tillfälle att på nytt formulera vad universitetets idé
innebär för oss. Här finns det en rik reflexionslitteratur att förkovra sig i. Wilhelm von Humboldts egna texter är en bra början.

JOHAN ÖSTLING
DOCENT I HISTORIA OCH AKTUELL MED BOKEN HUMBOLDTS UNIVERSITET: BILDNING OCH VETENSKAP I DET MODERNA TYSKLAND (ATLANTIS).
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Vill locka inaktiva
till träning
TRÄNING. I november startar Gerdahallen ett projekt för att få LU-anställda som inte tränar att komma igång.
Under fem månader kommer de som
väljer att delta att få möjlighet till
styrketräningsintroduktion, anpassade gruppträningspass, hälsotester,
lunchpromenader, stavgång och föreläsningar om träning, kost och hälsa.
På egen tid och till egen kostnad.

Blodig forskningsdag
BLOD. Forskningens dag, Medi-

cinska fakultetens stora populärvetenskapliga arrangemang, har
i år temat ”Blod för livet”.
Vad fyller blodet för funktion egentligen? Varför får man blodbrist? Hur
fungerar en blodtransfusion? Går det
att göra blod från hudceller? Det är
några av de frågor som ska besvaras i
föredragen.
Forskningens dag äger rum både
i Malmö och i Lund – i Malmö på
kvällen den 1 november och i Lund
på eftermiddagen den 2 november.
På Malmödagen blir också priset för
”Årets yngre framgångsrika forskare
i Region Skåne” utdelat, medan Lundadagen avslutas med utdelningen av
Fernströmstiftelsens Stora Nordiska
Pris och det lokala priset till en LUforskare.
Programmet, och en länk till webbsändning som kan ses både samtidigt
och i efterhand, finns på www.vetenskaphalsa.se/forskningens-dag-2016.

Föreslå kandidater
administrativa priset!
PRIS. Välkommen att föreslå
kandidater till Lunds universitets
administrativa pris 2017.
För mer information gå in på
www.medarbetarwebben.lu.se/
administrativapriset
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insändare.

Skriv till LUM! lum@lu.se

Kurslitteratur saknas
i lärdomsstadens bokhandel?
KURSLITTERATUR. Lunds universitet
marknadsförs såsom ett av världens
100 bästa och har med ”Fråga Lund”
än en gång lyfts fram som lärdomsstad. Men vad säger det om kunskapslyftets möjligheter att här inte längre
finns någon bokhandel med särskild
avdelning för ny kurslitteratur?
Den som var direkt avsedd för kursböcker och fanns i AF-borgen är nedlagd. I stadens anrikaste bokhandel
(som ingick i samma koncern som den
i AF-borgen) får man nu söka böcker
för ett enda ämne utspridda på flera

hyllor. Om de finns där alls, vilket är
långt ifrån säkert.
Det är ju ingen nyhet att studenter,
liksom så många andra, köper böcker
på nätet, och även förstås lånar eller
fyndar i andrahandsbokhandeln, vilket
är bra på sitt sätt. Men ändå, så trist
att som student eller lärare inte längre
kunna ha det som en del i sin livsstil att
strosa i bokhandeln och finna nya intressanta böcker i hyllor för egna och
närbesläktade ämnen.
THOMAS MALM,
PROFESSOR I HUMANEKOLOGI

Rektor öppnar dörrarna
till ledningsrådet
LEDNINGSRÅD. För första gången

öppnar nu rektors ledningsråd dörrarna för alla anställda och studenter i ett öppet seminarium – ”Rektors ledningsråd – live!”.
På dagordningen står ett antal framtids
frågor som alla är välkomna att lyssna till,
diskutera eller ställa frågor om. Denna första gång, den 27 oktober, kommer följande
frågor att tas upp:
• Flera fakulteter – ett universitet.
• Är universitetet något större än summan
av fakulteterna?
• Är gemensamma mål möjliga?
• Och i så fall – kan den enskilde medarbetaren vinna något på gemensamma mål?
”Rektors ledningsråd – live” ska vara ett
öppet forum och kommer att anordnas en

gång per termin och ha ett nytt huvudämne
varje gång. Syftet är att öppna för dialog och
ta in synpunkter. Rådet sammanträder och
diskuterar under detta öppna forum i hörsalen i Palaestra, den 27 oktober klockan
16 – 17, ingen föranmälan krävs och det blir
mingel en halvtimme efteråt.

REKTORNS LEDNINGSRÅD
Rektors ledningsråd består av rektor,
prorektor, vicerektorer, förvaltningschefen samt samtliga dekaner/motsvarande samt studentrepresentanter. Det är i detta forum som rektor
diskuterar och tar in synpunkter inför
de större besluten vid universitetet.
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Rekordmånga
professorer installeras
PROFESSORSINSTALLATION. Fredagen den 14 oktober får Lunds universitet

38 nya professorer. Det är fjorton från Medfak, tretton från LTH, fyra från
Samfak, tre från Natfak, en från Konstnärliga och en från Humfak.
Installationshögtiden hålls i universitetsaulan klockan 16 och installationsföreläsningen hålls av nyblivne professorn i nationalekonomi, Tommy
Andersson. Följande professorer installeras:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Stefan Acosta, kärlkirurgi
• Ulrika Bejerholm, psykiatrisk hälso- och
sjukvårdsforskning
• Anders Bengtsson, reumatologi
• Per Björkman, infektionsmedicin
• David Gisselsson Nord, medicinsk forskning, särskilt molekylär patologi
• Isabel Goncalves, kardiologi med särskild inriktning mot kärlforskning
• Ulf Jakobsson, hälso- och vårdvetenskap
• Elisabet Londos, psykiatri inriktning
demenssjukdomar och kognition

• Jonas Manjer, kirurgi
• Patrik Midlöv, allmänmedicin
• Åsa Petersén, medicinsk forskning
inriktning neurovetenskap
• Anna Porwit, patologi
• Peter J Svensson, koagulationsmedicin
• Karl Swärd, experimentell medicinsk
forskning inriktning fysiologi
• Cian Duffy, engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
• Agnes Andersson, kulturgeografi och
ekonomisk geografi
• Emily Boyd, hållbarhetsvetenskap

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Katarina Jacobsson, socialt arbete
Anne Jerneck, hållbarhetsvetenskap
Tommy Andersson, nationalekonomi
Stefan Sveningsson, företagsekonomi
Karin Hall, naturgeografi
Christoph Quitmann, fysik inriktning
röntgenmikroskopi
Janne Rinne, naturgeografi inriktning
utbytes- och ekosystemprocesser
Per-Erik Austrell, byggnadsmekanik
Sara Ek, immunteknologi
Magnus Genrup, kraftverksteknik
Yvonne Granfeldt, livsmedelsteknologi
inriktning nutrition
Eskil Hansen, tillämpad matematik
inriktning numerisk analys
Buon Kinog Lau, elektrovetenskap
inriktning tillämpad vågutbredning
Malin Lindstedt, immunteknologi
Erik Lindström, matematisk statistik
inriktning finansiell statistik
Kent Persson, byggnadsmekanik
Marilyn Rayner, livsmedelsteknik
Miklas Scholz, teknisk vattenresurslära
Mathias Wallin, hållfasthetslära
Lei Ye, tillämpad biokemi inriktning
molekylär avtrycksteknik
Eva Saether, musikpedagogik inriktning

Sandblomdagen
om själen
TEMADAG. Årets Sandblomdag har rubriken ”Min själ,
hur mår du?” och hålls den 27
oktober mellan 13:30 och 17:30
i aulan på Skånes universitetssjukhus i Lund. Bland föreläsarna finns bland andra Ann
Heberlein, KG Hammar, Pia
Dellson och Germund Hesslow.
Sandblomdagen är ett
möte mellan medicinare och
humanister och arrangeras av
Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund tillsammans med
Medicinska fakulteten.
Philip Sandblom var medicinare och rektor vid Lunds universitet under 60-talet och han gick
bort 2001.
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Titta in i ett fantastiskt
hus i Pompeji
POMPEJI. Fontänen sprutade för fullt när
askan började regna över Caecilius Iucundus vackra hus. Genom att kombinera
traditionell arkeologi med 3D-teknologi
så har våra arkeologer lyckats rekonstruera ett hus i Pompeji, som det såg ut strax
före Vesuvius vulkanutbrott för 2000 år
sedan.
De har producerat unikt videomaterial,
där man kan se in i alla rum. Pompejihuset hittas på LU:s youtube-kanal för forskningsnyheter. Sök på LundUniversity.
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på gång.
14 OKTOBER Professorsinstallation. Kl
16.00 i universitetsaulan, Lund.
15-16 OKTOBER Bajsresa i Vattenhallen.
Upplev spännande och interaktiva experiment
och shower i Vattenhallen. Kl 12.00 – 17.00
Vattenhallen Science Center, John Ericssons väg
1, Lund.
15 OKTOBER Brassbandskonsert. Lunds
universitets brassband ger konsert med musik
av bl a Peter Graham, Kevin Houben och Philip
Sparke. På programmet står flera stora ”klassiker” i brassbandsrepertoaren, bl a framför bandet sin tävlingsmusik inför årets Brassbands-SM
i november. Kl 15.00 Stadshallen, Stortorget i
Lund. Entré: 100 kr, student/pensionär: 50 kr.
För mer info, sofia.rydberg@odeum.lu.se
17 OKTOBER Konsert 3*Requiem. Här
framför Palaestra vokalensemble tre Requiem i
kammarformat och med varierat innehåll. Förutom Lundakomponisten Wilhelm Gnosspelius’
Requiem (som uruppfördes i Kapellsalen) hör
vi Peter Cornelius’ Seele, Vergiss sie nicht samt
Herbert Howells Requiem för kör a cappella.
Konserten ingår i Lund Choral Festival. Kl 19.00
Lunds Domkyrka. Fri entré.
18 OKTOBER Book launch. Sustainabi-
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lity and the Political Economy of Welfare
(Routledge Studies in Ecological Economics,
2016), eds. Max Koch & Oksana Mont. Kl 16.30
– 18.00 Pufendorf, Biskopsgatan 3, Lund. Kontakt: max.koch@soch.lu.se
18 OKTOBER Lunds filosoficirkel, Förr
och nu. Hur formar tiden vårt sätt att tänka?
Eva Helen Ulvros: ”Kvinnors röster under tvåhundra år. Livsberättelser från det moderna
Sveriges framväxt”. Kl 19.30 – 21.00 Palaestra,
Lund.
19 OKTOBER Säkerhetsvetenskapligt
seminarium. Hur skapas en god säkerhetskultur? – forskning och praktik. Vi får lyssna till Åsa
Ek som är docent i arbetsmiljöteknik vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet.
Hennes forskningsområde är människa, teknik,
organisation (MTO) relaterat till riskhantering
och speciellt områdena säkerhetskultur och säkerhetshantering. Kl 17.00 – 19.00 Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26, Lund. Kontakt: per.gustafson@design.
lth.se
20 OKTOBER Symposium BMA-dagen. Jobbar du som BMA, forskningsingenjör,
labbass eller liknande? Då är du välkommen

att vara med på BMA-dagen 2016. Kl 7.45 –
16.30 Elite Hotel Ideon, Lund. Info camilla.
bjorklov@biol.lu.se
20 OKTOBER LUCAS-dagen 2016. Utilizing industry- academia collaboration for
better software. For program and registration, please visit: www.lth.se/programvaruportalen/lucas-dagen/2016/ Kl 9.30 – 17.00
Kårhuset, John Ericssons väg 3, Lund. Kontakt:
jonas.wisbrant@cs.lth.se
20 OKTOBER Certec informerar. Välkommen till en heldag med fokus på rehabiliteringsteknik och design. Dagen vänder
sig till alla som har intresse av att se hur teknik
och design kan skapa bättre möjligheter för
personer med funktionsnedsättningar. Mer information och anmälan, se www.certec.lth.se/
index.php?id=136470 Kontakt: lena.leveen@
certec.lth.se
22 OKTOBER Seminarium. Om kvinnliga röster. Deltar gör bland andra Eva Helen
Ulvros, professor i historia vid Lunds universitet
och Eva Bonde, grundare för tidningen Historiska samt Irma Hammar, logopedstuderande.
Moderator är professor Inger Enkvist. Kl 13.00
– 15.00, Kulturen, Hornsbergssalen, Lund. Anmälan till skane@kvinnligaakademiker.se
22 OKTOBER Kemishow i Vattenhallen.
För program se, www.vattenhallen.lth.se/besok-oss/ Kl 12.00 – 17.00 lördag och söndag.
Vattenhallen Science Center, John Ericssons
väg 1, Lund.
23 OKTOBER Konsert, Den ofullbordade! Akademiska kapellet framför under director musices Patrik Anderssons ledning av
en den tidiga romantikens mest älskade symfonier. Franz Schuberts symfoni nr. 8 i h-moll,
”den ofullbordade”. Entré: 100 kr, stud/pens/
barn 50 kr. Kl 15.00 aulan, universitetshuset.
25 OTOBER Föreläsning med Lunds senioruniversitet. Lennart Thörnqvist, professor em i energihushållning vid LTH, Lunds universitet: ”En fossilfri energiförsörjning, när, hur
och varför”. Kl 14.00 Pingstkyrkans stora sal,
Stora Södergatan 25, Lund.
25 OKTOBER Lunds filosoficirkel, Förr
och nu. Hur formar tiden vårt sätt att tänka? Jonas Frykman: ”Drömmen om bondesamhället”. Kl 19.30 LUX hörsal, Lund.
26 OKTOBER CIRCLE seminarium – Markus Simeth, Universidad Carlos III Madrid. Kl
14.00 – 15.00 CIRCLE, seminarierummet, Sölvegatan 16, Lund. Kontakt: palina.sauchanka@circle.lu.se
27 OKTOBER Sandblomdagen 2016:
Min själ, hur mår du? Om studenters psykiska hälsa. Möte mellan medicinare och huma-
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18 NOVEMBER Lansering av universitetsfrimärke. När Lunds universitet fyllde 300 år,
1968, så togs det fram ett unikt jubileumsfrimäkre för att uppmärksamma universitetet och
när vi nu står inför Lunds universitets kommande 350-årsjubileum, upprepas traditionen.
PostNord kommer att ta fram två frimärken för att uppmärksamma Lunds universitets 350
år. Motiven är ännu hemliga, men den 18 november är det dags för lansering och då bjuds
ni in till avtäckning, presentationer och mingel i universitetshuset. Det kommer även att finnas möjlighet att köpa frimärkena, som bara finns i en begränsad upplaga, på plats. Evenemanget är öppet för alla och ger en liten försmak av jubileumsåret som firas från 19 december 2016 – 28 januari 2018. Kl 15.00 – 16.30 Universitetshuset, Lund. Kontakt: lu350@
rektor.lu.se

Schnittkes väldiga Konsert för kör tillsammans
med Lunds vokalensemble och vår egen Lunds
akademiska kör. Kl 18.00 aulan, Universitetshuset. Entré: 150 kr.
15 NOVEMBER Föredrag. Arkeologi för
alla – Från hand till mun under paleolitikum. Finns det samband mellan stenhantverk
och förmågan till artikulerat språk?, Jan Apel,

docent och lektor i arkeologi. Kl 15.15-16.00
LUX, Helgonavägen 3, sal B152, Lund.
15 NOVEMBER Lunds filosoficirkel, Förr
och nu. Hur formar tiden vårt sätt att tänka?
Sara Håkansson: ”Berättarens betraktelser
kring ”förr och nu” i George Eliots romaner”.
Kl 19.30 i Palaestra, Lund.

disputationer.
14 oktober
Peter Exner i datavetenskap: ”Constructing
large multilingual proposition databases”. Kl
13.00 i hörsal E:1406, E-huset, Ole Römers väg
3, Lund.
Zheming Li i fysik: ”OH and soot optical
diagnostics for cobustion applications”. Kl 13.15
i Rydbergsalen, Fysicum, Lund.
Christina Monsen i klinisk medicin med
inriktning kärlkirurgi: ”Effects of negative
pressure wound therapy on perivascular groin
after vascular surgery. Wound healing, cost-effectiveness and patient-reported outcome”. Kl
9.30 i Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata
5, Skånes universitetssjukhus, Malmö.
Francesco Bez i biomedicin med inriktning neurovetenskap: ”Endogenous and
treatment-induced neuroplasticity in mouse
models of Parkinson´s disease”. Kl 13.15 Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund.
Alexander Berg: ”Nanowire growth and
characterization in the AlGaInP material system”. Kl 9.30 Rydbergsalen, Fysiska institutionen, Lund.
Balathandayuthabani Panneer Selvam:
”Reactive dissolved organic carbon dynamics in
a changing environment: experimental evidence from soil and water”. Kl 10.00 Geocentrum,
förläsningssal Världen, Sölvegatan 10, Lund.

Louise Moberg: ”Fractures in postmenopausal women. Background factors and fracture risk assessment”. Kl 13.00 Föreläsningssalen, Avdelningen för obstetrik och gynekologi,
Skånes universitetssjukhus i Lund.
Nathalie Larsson: ”From performance management to managing performance: An embedded case study of the drivers of individualand group- based performance in a call center
context”. Kl 14.00 Ekonomihögksolan, ECI:136,
Lund.

15 oktober
Teresa Ullberg i neurologi: ”Perspectives on
post-stroke stroke care and outcomes. Analyses based on the 1-year follow-up from Riksstroke”. Kl 9.00 Kvinnoklinikens aula, Skånes
Universitetssjukhus i Malmö.

18 oktober
Simon Burgess i matematik: ”Minimal problems and applications in TOA and TDOA localization”. Kl 10.15 i hörsal MA:03, Sölvegatan
18, Lund.

21 oktober
Hana Hulthén i teknisk logisktik: ”On understanding of external and internal integra37

t

nister. Kl 13.30 – 17.30 aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund. Kontakt: nils-ott.sjoberg@
med.lu.se
27 OKTOBER Föredrag: Let them
drown. Futures for the extraterritorial application of the non-refoulement obligation: The
case of rescuing migrants making perilous sea
crossings. Dr. Ralph Wilde, University College,
London. Kl 14.00 – 15.30 Pufendorfs föreläsningssal, Lilla Gråbrödersgatan 3, Lund. Kontakt: gabriel.stein@rwi.lu.se
28 OKTOBER Strokedagen i Lund. Kom
och lyssna på och träffa experter om omhändertagande vid stroke samt aktuell framtida
forskning inom strokeområdet. I slutet av dagen kommer Färs & Frostas Forskningspris att
delas ut för första gången. Dagen modereras
av Johan Wester. Kl 13.30-16.30 aulan, Skånes
universitetssjukhus i Lund.
29 OKTOBER Mirror Music i Vattehallen. För mer information, se www.vattenhallen.lth.se/kalendarium/visa/article/mirrormusic/ Kl 12.00 – 17.00 lördag och söndag i
Vattenhallen Science Center, John Ericssons
väg 1, Lund.
30 OKTOBER Rigmors musikraket i Vattenhallen. För mer information, se www.vattenhallen.lth.se. Kl 12.00 – 17.00 lördag och
söndag i Vattenhallen Science Center, John Ericssons väg 1, Lund.
1 NOVEMBER Blod för livet – Forskningens Dag 2016. Kl 18.00 – 20.30 Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus, Jan
Waldenströms gata 1, Malmö. För mer information och program, se http://www.vetenskaphalsa.se/forskningens-dag-2016/
1 NOVEMBER Lunds filosoficirkel, Förr
och nu. Hur formar tiden vårt sätt att tänka?
Johan Östling: ”Förr och nu” förr och nu”. Kl
19.30, LUX hörsal, Lund.
2 NOVEMBER Blod för livet – Forskningens dag 2016. Kl 13.30 – 17.00 aulan,
Blocket, Skånes universitetssjukhus, Lund. För
mer information och program, se http://www.
vetenskaphalsa.se/forskningens-dag-2016/
8 NOVEMBER Föreläsning med Lunds
senioruniversitet. Håkan Olsson, professor
i onkologi och cancerforskare vid Lunds universitet: ”Teorier om uppkomsten av cancer”.
Kl 14.00 – 16.00 Pingstkyrkans stora sal, Stora
Södergatan 25, Lund.
13 NOVEMBER Konsert. Mångstämmigt! Ett samarrangemang med Lunds
Vokalensemble. Odeum gästas av en av
Sveriges främsta kördirigenter; lundabördige
Ragnar Bohlin, kormästare hos San Francisco Symphony. Han tar sig an delar ur Alfred

t

tion in supply chains – challenges and evaluation”. Kl 10.15 sal M:B, M-huset, Ole Römers
väg 1, Lund.

31 oktober
Isabelle Virginie Leefa Chong San i biomedicin med inriktning stamcellsbiologi: ”Investigating the role of neural stem/progenitor
regulators in the context of brain tumor development”. Kl 9.30 Segerfalksalen, Wallenberg,
Neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund.

30 september
Kajsa Järvholm i psykologi: ”Mental health
in adolescents undergoing bariatric surgery.
Psychological outcomes four months and two
years after gastric bypass”. Kl 13.15, Edens
hörsal, Paradisgatan 5 H, Lund.

Följande isputationer har ägt rum:
Cecilia von Schéele i statsvetenskap: ”The
void. Urban wasteland as political space”. Shegufta Ameer i laboratoriemedicin med inriktning yrkes- och miljömedicin: ”Arsenic exposure and early biomarkers of cardiovascular
disease and cancer”.
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Catharina Borna i kardiologi: ”Early diagnostic evaluation of patients with possible
acute coronary syndrome, with special emphasis on troponin T”.
Miljana Radenkovic i klinisk medicin
med inriktning immunologi: ”Cellular immunological mechanisms contributing to diabetes pathogenesis”.
Elisabeth Ekstrand i klinisk medicin
med inriktning rehabiliteringsmedicin:
”Upper extremity disability after stroke. Psychometric properties of outcome measures
and perceived ability to perform daily hand
activites”.
Martin Rosenqvist i byggnadsmaterial:
”Frost-induced deterioration of concrete in hydraulic structures – interactions between water absorption, leaching and frost action”.
Connie Lethin i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad: ”Informal caregivers
o folder persons with dementia in eight European contries. Experiences, support, wellbeing
and burden”.
Livia Ambrus i klinisk medicin med inriktning psykiatri: ”BDNF, impulsiveness and
avoidant focused coping in suicide attempters”.
Alya Zriwil i biomedicin med inriktning
cell- och molekylärbiologi: ”On the origin

of B cells. Elucidating the role of tyrosine kinase receptors in B cell development”.
Amr Ergawy i datavetenskap: ”Networking media abstraction, device discovery, and
routing for the pervasive medleware palcom”.
Kristoffer Svensson i fysik: ”Experiments on laser-based particle acceleration –
beams of energetic electrons and protons”.
Lina Gällentoft i biomedicin med inriktning neurovetenskap: ”Nanowires
and neural interfaces. Biocompatibility in the
brain”.
Venkatachalam Narayanan i teknisk
mikrobiologi: ”Exploring inhibitor tolerance
of Saccharomyces cerevisiae for lignocellulosic
ethanol production”.
Carin Andrén Aronsson i klinisk medicin med inriktning pediatrik: ”Feeding
practices and the risk of celiac disease”.
Sofie Nilsson i tyska med språkvetenskaplig inriktning: ”Das perfektische präteritum im deutschen”.
Jimmie Svensson i litteraturvetenskap:
”Versform & ikonicitet. Med exempel från
svensk modernistisk lyrik”.
Maria Simonsson i klinisk medicin med
inriktning onkologi: ”Integration of tumor
and host factors – implications for breast cancer prognosis”.
Valeria Dzhamalova: ”Essays on
firms´financing and investment decisions”.
Kajsa Järvholm: ”Mental health in adolescents undergoing bariatric surgery: psychological outcomes four months and two years
after gastric bypass”.
Frans Hagerman: ”Det är ur görandet
tankarna föds” – från idé till komposition: En
studie av kompositionsprocesser i högre musikutbildning.
Dzmitry Sledneu: ”Studies in efficient discrete algorithms”.
Björn Borgström: ”Salinomycin analogs:
Mechanistic probes and structure – acivity relationships against cancer stem cells”.
Thor Berger: ”Engines of Growth: Essays
in Swedish economic history”.
Jonas Breunlin: ”Emittance related topics
for fourth generation storage ring light sources”.
Konstantina Sargenti: ”The role of bacterial infections in liver cirrhosis”.
Miljana Radenkovic: ”Cellular immunological mechanisms contributing to diabetes pathogenesis”.
Magnus Dustler: ”Pressure distribution
in mammography. Mechanical imaging and
implications for breast compression: mechanical imagning and implications for breast compression”.
Graeme Cokayne: ”Networks, information and economic volatility”.
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FERNSTRÖMPRIS. Stamcellsforskaren Malin
Parmar får Lunds universitets lokala Fernströmpris på 100.000 kronor. I sin forskning undersöker hon hur man med avancerad metodik kan
reparera en hjärna som skadats av t.ex. Parkinsons sjukdom.
Fernströmstiftelsens stora nordiska pris går
i år till cancerforskarna Jiri Bartek och Jiri Lukas. Deras forskning handlar om cellernas svar
på DNA-skador. Jiri Lukas arbetar vid Novo
Nordisk Foundation Center for Protein Research
vid Köpenhamns universitet, och Jiri Bartek delar sin tid mellan danska Cancerfonden (Kræftens Bekæmpelse) och KI i Stockholm, där han
har en professur vid SciLifeLab.
Susanne Åkesson. FOTO: GUNNAR MENANDER

IG NOBEL PRIZE. Susanne Åkesson, professor i zooekologi tilldelas den prestigefulla utmärkelsen Ig Nobel Prize. Priset, som hon delar
med sex forskare från Ungern och Spanien, får
de för upptäckten att vita hästar inte besväras särskilt mycket av blodsugande bromsar.
Anledningen? De är vita. Susanne Åkesson var
på plats vid Harvard University i Boston för att
ta emot utmärkelsen som består av diplom, en
statyett och inte minst – äran.
PRINSANSLAG. Gustav Smith, forskare i
hjärtsjukdomar och läkare, får Prins Daniels
forskningsanslag för yngre lovande forskare.
Anslaget, som delas ut av Hjärt-Lungfonden
och är på 6 miljoner kronor, gör det möjligt för
Gustav Smith och hans kollegor att fortsätta arbetet med att hitta nya biomarkörer och effektivare behandling för patienter med den livshotande diagnosen hjärtsvikt.
MEDALJ. Kjell Lindström, professor emeritus
i elektrisk mätteknik och medicintekniska avdelningen, Skånes Universitetssjukhus i Malmö,
tilldelas The Ian Donald Technical Development Award 2016 av The International Society
of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
(ISUOG). Denna
medalj utdelas till
någon som har
gjort enastående
insatser till den
tekniska utvecklingen av ultraljud
inom obstetrik
och gynekologi.

TOBIAS PRISET. David Bryder, forskare i
molekylär hematologi vid Institutionen för laboratoriemedicin, tilldelas Tobias Priset 2016,
på 10,1 miljoner kronor. Priset får han för sina
”banbrytande forskningsinsatser avseende
blodcellnybildning, faktorer som reglerar blodstamcellers mognadsprocess, och blodstamcellers åldrande, vilka har stor betydelse för resultaten vid stamcellstransplantation”. Tobias
Priset, som delas ut av Kungliga Vetenskapsakademin, är ett av Sveriges största enskilda forskarpris och delas ut till minne av Tobias som avled i en svår blodsjukdom bara 17 år gammal.

HEDERSDOKTOR. Peter
Dahlgren, professor emeritus i media- och kommunikationsvetenskap
har blivit hedersdoktor vid
Université de Lorraine in
Metz i Frankrike.

David
Bryder.

Doktorandtävlingen Universitas 21

LU har en ny vinnare!
VETENSKAPSPRIS. Giana Carli Lorenzini från förpackningslogistik vid Institutionen för designvetenskaper vann
årets doktorandtävling Three Minute
Thesis. Hon berättade på tre minuter
om sin forskning om ”Pharmaceutical
packaging design and innovation for
older patients”.
Vinsten var en iPad Mini, och Giana Carli
Lorenzinis bidrag kommer nu att videofilmas för att sedan skickas in till den internationella, virtuella tävlingen senare i oktober.
Då bedöms bidragen både av en internationell panel och av den publik som ser bidragen via Internet. Första pris är USD 2.500,
andra pris USD 500 och publikens pris ligger på USD 300.
Andra pris i Lunds universitets deltävling
gick till Roshni Pramanik från Avdelningen
för riskhantering och samhällssäkerhet för
”Collaboration between teams of first responders to crisis” och publikens pris gick

De glada vinnarna. Från vänster Roshni
Pramanik (2:a pris), Giana Carli Lorenzini
(1:a pris) samt Rebecca Warfvinge (publikens pris). FOTO: ANNA STÖCKL.

till Rebecca Warfvinge från Avdelningen för
molekylär hematologi för ”How to identify
and isolate therpy-persistent leukemic cells
in patients with chronic myeloid leukemia”.

Kjell
Lindström.
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Hallå Emily Sonestedt…
… näringsforskare som varit med om att
utarbeta riktlinjer för forskningen om kost
och hälsa.

Blir det lättare att veta
vad man ska äta nu?
– Kanske inte direkt nu, men förhoppningsvis i framtiden, när det blir enklare
att jämföra och upprepa studier av befolkningens kost och hälsa.
Vad ingår i era riktlinjer?
– Riktlinjerna säger bland annat att det i
rapporten om en studie ska framgå hur
deltagarna i en studie valts ut, vad som
kännetecknar dem när det gäller t ex hälsa, ålder och livsstil, hur man samlat in
informationen om deras matvanor, hur
länge studien pågått och hur många som
hoppat av eller uteslutits.
Har detta inte alltid framgått?
– Nej, det finns studier där metodiken inte
är tydligt redovisad. Sådana studier kan ju
inte jämföras med andra, och andra forskare inte heller kan göra om dem.
Att en studie görs och redovisas
rätt är förstås alltid viktigt, men

ert område är väl extra knepigt?
– Ja, det tror jag. Ett skäl är att det är det
svårt att slå fast vad försökspersonerna
äter, eftersom det varierar från dag till
dag och ofta även från år till år. Vi vet
också att många medvetet eller omedvetet överskattar hur mycket nyttigheter de
äter, och underskattar mängden onyttigheter och portionernas storlek.
– Ett annat skäl är att kosten innehåller
så mycket olika ämnen. Om till exempel
en studie visar att kaffe är bra ur en viss
aspekt, är det då själva kaffet som står
för den effekten, och beror den i så fall
på koffeinet eller på något annat ämne i
kaffet? Eller är det inte alls kaffet som har
en gynnsam verkan, utan något i kaffedrickarnas livsstil?

rapportering, kallade STROBE*. Sedan
har dessa försetts med tillägg för områdena molekylär och genetisk epidemiologi, och nu är det vår tur inom nutritionsepidemiologin.

Borde inte riktlinjerna för redovisningen ha kommit för länge sedan?
– Det var först för nio år sedan som vi
fick allmänna riktlinjer för epidemiologisk

TEXT: INGEL A BJÖRCK
FOTO: PRIVAT

Men en del om sambanden mellan
kost och hälsa kan väl redan sägas?
– Vi forskare om kost och hälsa är faktiskt
mer överens än vad allmänheten tror. De
allra flesta studier pekar till exempel på
att frukt och grönt är bra, att vi bör äta
mer mat från växtriket och mindre från
djurriket, att fullkornsprodukter och baljväxter är nyttiga, och att vi bör akta oss
för alltför mycket socker och charkvaror.
Följer man de råden kommer man ganska långt!

*STROBE: Strengthening the reporting of
observational studies in epidemiology.

