LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN | NR 1 | 2017

Eksem speglar trender
Centrumbildningar flyttar till fakulteter
Oärliga handledare lurar doktorander

Sverige idag
FÖREDÖME ELLER SKRÄCKEXEMPEL?
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350-årsjubileet
i full gång!
Med fulla hus på samtliga arrange
mang finns det anledning för en
ordförande i universitetets jubi
leumskommitté att vara nöjd.
– Det har varit en enastående
start på jubileet med ett intresse
större än vi vågat räkna med, säger
Göran Bexell.
Mitt på bordet på Pufendorfinstitutet där
Göran Bexell har sin arbetsplats ligger den
guldfärgade jubileumsloggan.
– Det är ju egentligen ett värmetåligt underlägg men jag tycker att den är så fin att
jag har den som dekoration, säger han.

dagen den 28 januari, den högtidliga årsdagen av universitetets invigning, som i år fick
kunglig glans och mycket uppmärksamhet
även tack vare nyöppningen av Skissernas
museum. Köerna ringlade sig långa genom
UB-parken och museichef Patrick Amsellem
räknade besöksantalet till 6.000 under invigningshelgen.
Det hölls också en högtidsföreläsning till
kungens ära om ”Sport och religion i modern tid” och Akademiska kapellet tillsammans med Lunds akademiska kör uppförde
den nyskrivna ceremoniella jubileumsmusiken för Lunds universitet som har komponerats av Hans Gefors.
Bara någon vecka dessförinnan startade
jubileumskursen i bildning, och LTH:s kemi-

Jubileumsinvigningen den 19 december kröntes av
ett mäktigt fyrverkeri. Under jubileumshögtiden
den 28 januari urframfördes Hans Gefors nyskrivna
jubileumsmusik. I publiken satt bland annat kungaparet som tidigare under dagen visats runt på Skissernas museum av museichef Patrick Amsellem.
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DET HAR GÅTT NÅGRA DAGAR sedan Karl-

t

Jubileumsinvigningen var så populär att den fick livestreamas från den fullsatta aulan till flera andra lokaler, och festen efteråt tog både AF:s
stora sal och Café Athen i anspråk. Jubileumskommitténs ordförande Göran Bexell fick en jubileumshatt och intervjuades av Johan Wester.
Överst till höger flankeras rektor Torbjörn von Schantz och prorektor Eva Wiberg av Uppsala universitets rektor Eva Åkesson och Malmö högskolas rektor Kerstin Tham, som båda höll gratulationstal till universitetet.

professor Ulf Ellerviks föreläsning om molekyler med makt över mänsklig njutning lockade också många fler än förväntat. Liksom
Mats Alvessons föreläsning på Ekonomihögskolan om varför funktionell dumhet
dominerar på jobbet.
Invigningsfesten som hölls i december
och som var öppen för alla blev snabbt fulltecknad och på frågan om varför man inte
räknat med så stort intresse för jubileumsaktiviteterna ser Göran Bexell lite fundersam
ut. Dåligt självförtroende?
– Njae, kanske inte direkt – men det är
alltid lite vanskligt att boka stora lokaler om

inte så många kommer och man vet ju aldrig.
Ett annat arrangemang som väckte stort
intresse var lanseringen av universitetets jubileumsfrimärken. Jubileumsboken ”Lunds
universitet under 350 år – Historia och historier” har också fått stor uppmärksamhet.
Arrangemangen och eventen som duggar tätt nu under det pågående jubileumsåret är resultatet av ett arbete som började
för fem år sedan.
– Under dessa år har vi byggt upp en förväntan inför jubileet, och har arbetat mycket
med förankring hos fakulteterna. Det har

hela tiden varit viktigt att detta ska vara hela
universitetets jubileum, säger Göran Bexell
och ger en stor eloge till jubileumskansliet
och akademiintendenturen och även till sin
egen jubileumskommitté.
Annat som varit viktigt i planeringen av
jubileet är kombinationen av allvar och humor, lätthet och tyngd.
– Att det inte är för stelt och högtidligt
utan lite avslappnat och roligt är nog en av
förklaringarna till att så många kommer på
arrangemangen, tror Göran Bexell.
TEXT: MARIA LINDH
FOTO: KENNET RUONA
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smakprov.
8 Delade meningar om centrumflytt
Universitetsledningen har som mål att alla väletablerade centrumbildningar ska flytta in under en fakultets vingar. Alla ser dock inte fördelarna med
detta och menar att verksamheternas ekonomi och identitet kan äventyras.

10 Doktorander i kläm
Doktorander som inte får stå med som författare, trots att de utfört
forskningen. Handledare som inte har tid. Doktorandombudsmannen på LU,
Aleksandra Popovic, menar att de allvarliga problem som den nationella Doktorandspegeln lyfter fram även finns vid LU.

12 Dekanerna om forskningsproppen
Yngre forskare ska prioriteras, enligt forskningspropositionen. Men hur
då? Dekanerna ger sin syn på vad de kan och inte kan göra för att skapa tryggare tjänster och tydligare karriärvägar.

16 Sverige i med- och motvind
Hur går det för Sverige och vart är vi på väg? LUM:s reportrar letar efter
en sann bild med hjälp av tio forskares analys av Sverige idag.

30 Hon söker orsaker till kliet
Det kliar, det fjällar. Att leta efter orsaken till kontaktallergier är ett
detektivarbete, menar Cecilia Swedman, som ibland ser spåren av modetrender
och arbetsmiljö på huden.
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Eva Wiberg blir rektor
för Göteborgs universitet
Göteborg, även om det alltid finns en viss
vånda när man tar ett nytt steg.

TILL NYTT JOBB. Eva Wiberg lämnar
Lund och slutar som prorektor för
att bli ny rektor vid Göteborgs universitet från och med 1 juli.
Vad tar hon med sig härifrån?

– Jag tror jag tar med mig tillräcklig erfarenhet och den stora portion tålamod som krävs
för att vara med och föra ett stort universitet
framåt. Jag har förståelse för hur dynamiken
fungerar vid förändringsprocesser, och för
den långsamhet som ibland måste få finnas.
Göteborg hade två starka slutkandidater till rektorstjänsten. Erbjudandet gick
först till Ole Petter Ottersen. Han fick dock
snabbt dra tillbaka sitt ja, när det visade sig
att han fortfarande var med i rekryteringsprocessen till KI. Göteborgs universitet har
nu bett regeringen att förordna Eva Wiberg.
Hur känns det att lämna Lund och
Lunds universitet?

Hur kan detta föra Lunds och Göteborgs universitet närmare varandra?
– Lunds och Göteborgs universitet har redan utbyte med och av varandra. Men jag
kan se ur båda lärosätenas perspektiv och
ge inblick i hur det fungerar i Lund och vice
versa längre fram.

Eva Wiberg blir den andra prorektorn i Lund
vid namn Eva som blir rektor för ett annat
lärosäte. foto: kennet ruona

– Det har varit min stad och mitt universitet
länge. Men jag tror att man vinner på att förändra saker i sitt liv. Det känns nytt och otroligt spännande att ta sig an rektorsjobbet i

Hur hoppas du att LU tar hand om
de frågor som ligger dig närmast om
hjärtat?
– Jag hoppas att LU fortsätter att driva utbildning och forskning ska vara sammanflätade, det är väldigt viktigt för kvaliteten.
Och också att internationaliseringen fortsätter på den lyckade väg vi slagit in på där
vi arbetar strategiskt mot specifika länder
och universitet.
JENNY LOFTRUP

Mentorer ska puffa fram fler kvinnliga professo
JÄMSTÄLLDHET. Inte ens en tredje-

del av professorerna vid Medicinska fakulteten är kvinnor. Det vill
fakultetsstyrelsen försöka råda bot
på genom ett mentorsprogram för
seniora kvinnliga forskare.
Mentorsprogrammet vänder sig främst till
forskare som har docentkompetens, men
inte har någon tillsvidare lärartjänst.
– Det finns tio platser, men vi har fått in
18 ansökningar trots att ansökningstiden
var kort och hamnade nära jul och nyår. Det
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tycker vi är en glädjande hög siffra, säger
Karin Stenkula. Hon är forskare i fettceller
och den som tillsammans med ögonforskaren Ulrica Englund Johansson ska ansvara
för mentorsprogrammet.
Karin Stenkulas egna erfarenheter av att
ha haft en mentor har varit mycket positiva.
– En äldre forskare kan känna igen de
problem man har och ge dem rätt perspektiv. Han eller hon kan också hjälpa till att tydliggöra vilka valmöjligheter som finns, och
kanske hitta vägar man inte själv tänkt på.
Karin Stenkula brinner själv för sin forsk-

ning, och tycker att forskningsivern är något av det viktigaste man kan ha. Den måste
värnas om, men gärna kompletteras med ett
visst mått av strategiskt tänkande.
– En klok, äldre och lagom utomstående
person kan hjälpa en att planera och skära
ner på onödiga aktiviteter. Samtalen med
en mentor kan också visa vad man bör fokusera på, eller vad man borde komplettera
med för att öka sin kompetens.
Karin Stenkula och Ulrica Englund Johansson tänker sig att mentorerna ska tillhöra fakulteten, eftersom programmet går
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Enkät om interna nyhetskanaler:
EVA WIBERG
AKTUELL: Föreslagen till ny rektor för Göteborgs universitet
FÖDD: 1958 i Malmö.
UPPVUXEN: I både Sverige och
Italien. Bodde i utkanten av
Villa Borghese i Rom, där pappa
var chef för Svenska Institutet.
Har varit sjukampare på hög
nivå.
FAMILJ: Gift, två vuxna barn.
BOR: Radhus i Lund, men snart
både i Göteborg och Lund.
TITEL: Prorektor vid Lunds universitet, professor i italienska.
KARRIÄR VID LU: prefekt vid
SOL, utbildningsdekan vid HT,
vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor, prorektor.
EGEN FORSKNING: Andraspråksinlärning och tvåspråkighet med fokus på italienska.
UTMÄRKELSER: Hedersmedlem
i Humanistkåren och Riddare av den italienska orden
Solidaritetsstjärnan.

o rer
ut på att hjälpa adepterna i deras
akademiska karriär. Relativt nyblivna
emeriti är en av de grupper man hoppas på.
Tanken är att mentor och adept ska
träffas parvis ungefär en gång i månaden. Fyra seminarier ska också anordnas, med hjälp av ledarskapsinstitutet
MiL i Malmö som i flera år ingått i ett
uppskattat mentorsprogram för doktorander på Naturvetenskapliga fakulteten. Starten är tänkt att ske i april.
INGEL A BJÖRCK
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LUM uppskattad
– men borde överraska mer

I

höstas fick medarbetarna vid
Lunds universitet svara på en enkät
om LUM, rektorsbloggen, nyhetsbrevet ”Nytt från universitetsledningen” och även andra interna nyhetskanaler på central och lokal nivå – som
webbsidor och nyhetsbrev och informella möten i korridoren.
Många frågor handlade om LUM och
sektionen Kommunikation ville bland
annat få svar på om läsarna fortfarande
ville ha LUM som papperstidning. Det
ville de, tre av fyra föredrar en tryckt tidning framför en webbsida.
BETYGET VAR ÖVERVÄGANDE POSITIVT.

De mest förekommande argumenten var
att LUM ger en överblick över universitetet och en inblick i olika verksamheter,
något man inte tycker sig få annars. Sex
av tio sätter betyg sju eller högre på en tiogradig skala, och sex av tio läser mer än
80 procent av artiklarna. Läsarna uppger
att det viktigaste med LUM är att tidningen ska vara trovärdig, aktuell, ge en vidgad syn på universitetet och vara ett tillfälle att lära sig något nytt. Här uppfyller
vi kravprofilen enligt enkäten. Det som
flest vill läsa mest om är forskning. På andra plats, en bra bit ifrån ettan forskning
kommer universitetet som arbetsplats.
Men alla är inte nöjda. Kritik som
återkommer är att LUM är för bred, för
okritisk, för omodern och sällan överraskar. Att den är bred ingår i uppdraget, så
det kommer den att fortsätta att vara.
Men den övriga kritiken tar vi till oss och
försöker göra något åt. Vi får försöka
att bli vassare och låta fler komma till
tals och att någon gång överraska er. Ett
månadsmagasin som LUM kan inte heller vara först med snabba nyheter, men

vi kan vara aktuella genom att fördjupa
oss runt det som händer – i samhället
och på universitetet.
Medarbetare som är under 35 år läser
avsevärt färre sidor i LUM, vilket stämmer med trenden i samhället, där allt färre unga läser tidskrifter. Här har LUM en
utmaning – hur ska vi få de 30 procent
som är yngre än 35 år att läsa mer? Att
gå över till webb, så att nyheterna kommer snabbare, räcker inte. För även de
yngre medarbetarna föredrar papperstidningen framför webben. Vi kommer
att försöka hitta andra saker att skriva
om, som förhoppningsvis berör den
yngre gruppen mer.
PAPPERSTIDNING är kanske inte det
mest moderna formatet, men det har
sina fördelar – en tidning är identitetsskapande på ett annat sätt en webbsida,
där man läser enstaka artiklar. LUM finns
också på www.lum.lu.se och använder
sig av sociala medier för att få spridning
utanför universitetet, många journalister
finns på twitter och studenterna på LU:s
facebook. Till hösten kommer LUM att
dra ner från fyra nummer till tre, eftersom sektionen Kommunikation kommer
att omprioritera resurser.
Detta om LUM. Medarbetarenkäten
visade också att nyhetsbrevet från universitetsledningen ses som en mycket
viktig kanal för att ha koll på vad som
händer. Och att engelsktalande personal
konsekvent upplever att de får för lite information – på hemsidor, i olika nyhetsbrev och i LUM. Här behövs det insatser
på många olika nivåer om vi ska vara ett
i sanning internationellt universitet.
JENNY LOFTRUP
TILLFÖRORDNAD REDAKTÖR FÖR LUM
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Leif Stenberg, föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier, tycker inte att en inplacering under en fakultet skulle medföra några organisatoriska förbättringar för hans centrum, snarare tvärtom. foto: mikael risedal och petra francke

Oro när centrumbildningar
ska flyttas in under fakulteter
ORGANISATION. USV, universitetets
särskilda verksamheter, flyttar successivt in i fakulteterna. Men det är
inte smärtfritt – centrumbildningarna är rädda om sin identitet och
låga OH-kostnad. Fakulteterna och
institutionerna å sin sida vill inte ta
in ekonomiskt osäkra kort.

USV har gått från tretton till sju verksamheter under nuvarande ledning. Målet är att
alla väletablerade verksamheter med forskning och utbildning ska flytta in under en
fakultets vingar. Men det är inte enkelt, det
är mycket känslor i omlopp. Att ha varit med
och byggt upp ett centrum leder till starkt
engagerade medarbetare som är rädda om
sin identitet – och sin ekonomi. Leif Stenberg är föreståndare för Centrum för Mel8

lanösternsstudier, CMES, som ska ha flyttat
in till en fakultet vid årsskiftet. Han efterlyser
tydlighet i processen.
– Ledningen ska vara tydlig med att det
handlar om ideologi och inte endast kal�la det för en organisatorisk förbättring, för
det innebär inga större organisatoriska förbättringar för oss. Det finns en oro för mer
och framförallt dyrare byråkrati samt att anställda ska förlora sina arbeten, säger han.
EN TIDIGARE DISKUSSION om att flytta
CMES till Centrum för Teologi och Religionsvetenskap avbröts när studenterna protesterade. De ville inte identifiera sig och sin
tvärvetenskapliga utbildning med teologi.
Leif Stenberg menar att deras relativt låga
OH-kostnad, har gjort dem framgångsrika
när det gäller att värva projekt. Den lägre

Vicerektor
Bo Ahrén är
ordförande i
styrelsen för
universitetets särskilda verksamheter, USV.
foto: kennet
ruona

OH-kostnaden beror på att USV:s kansli är
mycket mindre än fakultetskanslierna, men
samtidigt måste CMES idag lägga pengar på
att köpa in tjänster från fakulteter. En viktig
fråga för CMES nu är att få kompensation
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för de högre OH-kostnader som fakulteterna har. Diskussioner förs med LTH, S och HT.
– Vi är sant tvärvetenskapliga så det spelar ingen roll ämnesmässigt vilken fakultet
det blir. Det som är viktigt är ekonomin och
ett smidigt administrativt samarbete, säger
Leif Stenberg, och lägger till att så länge vettiga diskussioner förs är han inte alltför orolig för omorganisationen.
JUST NU FÖRHANDLAR CMES och CIRCLE(
Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy ) med ledningen och fakulteter om inflyttning som
ska ske den 1 jan 2018.
Bo Ahrén är vicerektor med ansvar för
samverkan och även ordförande i USV:s styrelse.
– Att ligga på USV är bra för nya verksamheter som växer och får stegrade anslag. Men det blir oerhört sårbart när de
slutar växa. Då är det tryggare att ingå i en
fakultet som har ett långsiktigt strategiskt
arbete, säger han.
ETT EXEMPEL PÅ DETTA är Centrum för

preventiv livsmedelsforskning som upphör
till årsskiftet. Centret inrättades på tre år
och har inte hittat någon fakultet som vill
ta emot nu när finansieringen är slut och
dessutom budgeten i obalans. För fakulteterna är verksamheter med hög extern finansiering ett osäkert kort, eftersom den
finansieringen tenderar att gå upp och ner
över tid.
I Lunds universitets arbetsordning finns
det inskrivet att väletablerade verksamheter ska överföras till fakulteter och att rektor
beslutar om när och hur. Det finns 40 tvärvetenskapliga centra som redan idag ligger
på fakultet.
– Vi anser att detta är en vettig ordning.
Ideologin bakom är att utbildning och forskning, även tvärvetenskaplig sådan, bedrivs
bäst sammanflätad på fakultet. De olika
centra finns ju kvar, även om de organiseras under fakultet, säger Bo Ahrén.
Centrum för Öresundsstudier, CORS flyttade vid årsskiftet in till HT-fakulteterna –
med glädje. Fredrik Nilsson som är föreståndare ser bara fördelar och är nöjd med
den OH-kompensation de har fått. Som föLUM NR 1 | 2017

reståndare kommer han närmare fler kollegor som han vill bygga nätverk med.
– Vi är en liten verksamhet och troligen
blir det lättare att göra vår röst hörd på fakulteten, än hos USV-styrelsen. Det som kan
oroa är att ses som en gökunge på institutionen. Vi kommer att göra allt vad vi kan
för att bygga upp ett förtroende där genom
att initiera gemensamma forskningsprojekt
och workshops, säger han.
SAMTIDIGT SOM CORS FLYTTADE till HT, så

flyttades Swedish South Asian studies Network (SASNET) in till CMES och och Centre for Work, Technology and Social change
(WTS) avslutades. Men de tre enheterna i
WTS fick varsin ny hemvist inom LTH, Samfak och CMES. Eftersom det händer mycket
med verksamheterna i USV så har Bo Ahrén informerat personalorganisationerna
om planerna. Ett möte har också hållits för
USV:s prefekter, som har frågat efter samlad information. Men eftersom verksamheterna skiljer sig så mycket från varandra
både till storlek, framväxt och uppdrag, så
finns det inga gemensamma besked att få
berättar Moa Lindell, som är projektledare
vid USV:s kansli.
– Det pågår till exempel inga diskussioner
när det gäller Internationella miljöinstitutet,
IIIEE, LUCSUS eller Pufendorf. Ingen av de
verksamheterna är tillfälligt inrättade, och
då är det inte lika bråttom att hitta en ny
hemvist. Man kan inte heller göra allt på en
gång, vi ser över verksamheterna i tur och
ordning, säger hon.
INTERNATIONELLA MILJÖINSTITUTET är en

stor och väletablerad verksamhet som enligt
tidigare resonemang borde in under fakultet, men de har också en egen förordning
vilket gör dem till ett specialfall.
– Jag uppfattar det som att vi har fått
tydliga signaler om att vi inte kommer att
flyttas in i en fakultet eftersom vi har en
egen förordning. Den stora fördelen för oss
att ligga utanför fakulteterna är möjligheten att framgångsrikt rekrytera forskare och
studenter från olika discipliner, säger Lena
Neiij, föreståndare vid Internationella miljöinstitutet.

Studenter visade
robotresultat
UTBILDNING. Humanoidrobotor
och styrning av smarta prylar
via hologram fanns att se när
kognitionsvetare och ingenjörsstudenter visade sina gemensamma innovationer på LUX
efter en tvärvetenskaplig kurs.
LTH-studenterna Martin Kareliusson, Filip Bottin och Mikael Nilsson
har läst den tvärdisciplinära kursen
Innovativ interaktion, och de hade
lärt sin robot att kasta boll med en
mjuk, mänsklig rörelse. De deltog
under de två mässförmiddagar på
LUX där studentdriven forskning och
innovation visas upp.
Markus Lindberg som läser kognitionsvetenskap hade tagit fram en
uttrycksfull robot tillsammans med
två LTH-studenter.
– Det blir en mycket bättre slutprodukt när vi samarbetar. Jag kan
inte koda en robot, men har kunnat
bidra med information om hur
mänsklig kognition fungerar och hur
människor i olika kulturer uppfattar
robotens uttryck.
Om robotar ges mänskliga rörelsemönster, ser mänskliga ut och
uttrycker ”känslor” underlättar det
interaktionen med människor.
TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

JENNY LOFTRUP
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Problem som Doktorandspegeln visar finns också vid LU

Vissa doktorander kan inte
lita på sina handledare
FORSKARUTBILDNING. Handledare
som inte har tid med sina doktorander, eller forskning som används
utan att doktoranden anges som
författare…
Det är många forskarstuderandes vardag visar Doktorandspegeln
som UKÄ presenterade vid årsskiftet. Och det speglar även förhållandena vid Lunds universitet, bekräftar doktorandombudsmannen
Aleksandra Popovic.

Problemen för doktoranderna ser olika ut
beroende på om man är vid en fakultet med
externfinansierad forskning eller vid de sk.
”torra” fakulteterna. som exempelvis HT eller Samfak.
– I ämnen där en stor del av forskningen består av externfinansierade projekt blir
det ofta som om projektledaren är doktorandens chef istället för handledare, säger
Aleksandra Popovic.
Aleksandra Popovic
hoppas att den nyinrättade Forskarutbildningsnämnden ska resultera i
en ökad handlingskraft när det gäller
att komma till rätta
med doktorandernas
problem.

HON FÅR MÅNGA tråkiga berättelser av

doktorander i den situationen. Men hon
lyckas sällan få dem att gå vidare med sina
klagomål. Oftast får hon själv inte heller
agera på grund av deras rädsla för repressalier.
– Doktoranderna är ofta beroende av huvudhandledare för att få publicera sin forskning. Inte sällan berättar doktoranderna
om att vissa inte får stå med som författare
trots att de varit medförfattare, medan andra ”påläggskalvar” får stå med trots att de
inte varit med och utfört forskningen, förklarar Aleksandra Popovic som ser mycket
allvarligt på detta.
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Det är extra illa att detta sker just inom
forskningen som ska vara trovärdig och ”ren”.
– Om man inte kan lita på forskarna i det
ena sammanhanget så kan man kanske inte
lita på dem i det andra heller

Vad värre är tror Aleksandra Popovic inte
heller att det skulle löna sig att gå vidare till
prefekten på den institution där doktoranden hör hemma.
– Jag tror att prefekter och kollegor ser
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detta – det verkar satt i system på sina ställen. Men man kan inte hantera det från ledningshåll eftersom det just är kollegor det
handlar om…
Det finns emellertid doktorander som
har försökt att ta upp denna typ av missförhållanden, berättar Aleksandra Popovic, och de repressalier de då drabbats av är
bland annat undanhållande av information
och surt och tvärt bemötande.
INOM EXEMPELVIS HT-OMRÅDET ser pro-

blemen annorlunda ut. Först och främst
visar en studie från 2016 (Ola Holmströms
”Ensamhet, socialisation och erkännande inom forskarutbildningen”) att ensam
arbetande doktorander generellt mår sämre
än de inom en grupp – och det är stämmer med Aleksandras Popovics erfarenheter också. Men det handlar inte bara om
ensamhet utan även om otydliga krav från
universitetets sida.
– Doktoranderna vet i många fall inte vad
som förväntas av dem. Och deras handledare har fullt upp med andra saker som att
söka anslag, undervisa eller dokumentera.
ALEKSANDRA POPOVIC MENAR OCKSÅ att

här finns ett ideal från förr när det gäller avhandlingsarbetet som inte ryms inom dagens struktur med tidsbegränsade doktorandstudier.
– Förr i tiden såg man avhandlingen som
ett livsverk och den var ofta mycket omfattande med väldigt många sidor. Detta ideal
lever kvar bland en del handledare och det
blir en hård press när finansieringen är på
väg att ta slut och omfattningen inte stämmer med de rådande idealen.
Det finns en del verklighetsanpassning
att göra när det gäller de individuella studieplanerna, tycker doktorandombudsmannen – och inte minst när det gäller den regelbundna uppföljningen av dem.
Aleksandra Popovic har varit doktorandombudsman sedan 2009 och är själv doktorand i folkrätt. Hon har ingenting att klaga på.
– Så har man turen att få en bra hand
ledare så har man också en bra tillvaro, säger hon, väl medveten om att det finns
många bra handledare vid LU.
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Men hon upplever att hon får fler ärenden trots att forskarutbildningen på senare
tid har varit uppe på mångas agendor.
– Det finns en vilja att förbättra för doktoranderna men det saknas fortfarande
handlingskraft, tycker hon.
Att utbildningsbidragen försvann och
övergick till doktorandtjänster härom året
var ett led i ett mångårigt påverkansarbete
från Doktorandkårens sida för att alla doktorander ska anställas på lika villkor från första dagen, berättar hon.
– Men jag misstänker att antalet stipendiater har ökat och även om de får en hyfsad ersättning så är den sociala tryggheten
betydligt sämre.
ALEKSANDRA POPOVIC har också noterat

att Doktorandspegeln, liksom LU:s egen enkätstudie härom året, visar att doktoranderna inom teknik och medicin i hög utsträckning uppger att de påbörjat sin utbildning
utan att ha varit formellt antagna.
– Troligtvis så rör det sig om projektanställningar eller förberedande kurser som på
vissa ställen satts i system, säger hon och
menar att det problematiska med detta är
att det kan urholka reglerna kring den öppna konkurrensen.
– Då prövar man först en person och om
man är nöjd med den så riktar man sedan
rekryteringen så att den passar den personen. Det uppmärksammas inte heller hur
viktigt det är att de som blir erbjudna en
projektanställning eller en forskarförberedande kurs inte luras att tro att forskarutbildningen kan påbörjas förrän de är antagna.
I DETTA SAMMANHANG gläder sig i alla fall

Aleksandra Popovic över att det var länge
sedan hon hade en s.k. skuggdoktorand hos
sig, dvs. en person som tror sig bedriva forskarstudier, men som inte antagen till forskarutbildningen.
– Jag hoppas att det beror på att de inte
finns längre och inte på att de är bättre gömda…
Tidigare fanns ”Rådet för utbildning på
forskarnivå” som forum för doktorandfrågor – och nu har Forskarutbildningsnämnden inrättats.

DOKTORANDSPEGELN
Doktorandspegeln är en enkät om
doktorandernas studiesituation
i Sverige. De flesta (64 procent)
av doktoranderna ger sin utbildning ”bra” som sammanfattande
omdöme och 22 procent menar att
den är mycket bra medan 14 procent
ger betyget ”dåligt” eller ”mycket
dåligt”.
44 procent skulle också definitivt välja att påbörja en forskar
utbildning om de stod inför det
valet idag, medan 38 procent svarar
att de förmodligen skulle göra det
och 18 procent att de förmodligen
inte eller definitivt inte skulle göra
det
Vad gäller handledning svarar 27
procent att de upplevt sådana brister i handledningen att det utgjort
ett hinder i deras forskningsarbete.
Samtidigt svarar 18 procent att
handledaren inte visar något större
intresse för doktorandens studier.
Nästan en femtedel uppger att de
befunnit sig i en besvärande beroendeställning till sin handledare. För
en majoritet fungerar dock handledningen bra.
En fjärdedel av doktoranderna
uppger att deras forskningsresultat
använts utan att de angetts som författare eller upphovsman. Mest utbrett är detta inom ämnesområdena
teknik och lantbruksvetenskap, där
drygt 30 procent uppger att detta
förekommer.

– Den är ännu ganska ung, men där är
meningen att jag ska redovisa mina ärenden och jag hoppas att nämndens arbete
kommer att leda till större handlingskraft
för att komma till rätta med de problem
som finns, säger Aleksandra Popovic och
menar att många doktorander känner sig
utanför både studentvärlden och forskarvärlden.
– De borde istället känna sig som en del
av bägge världarna!
TEXT & FOTO: MARIA LINDH
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aktuellt.
Dekanerna om forskningsproppen:

Förstärkningen för liten
till yngre forskare
FORSKNINGSPROPOSITIONEN. Forsk-

ningsproppen som kom i slutet på
förra året innehöll en viss förstärkning av basanslagen, men inte till
fler forskare utan till ökad forskningskvalitet. Det innebär enligt regeringen mer forskning i tjänsterna
och inte minst en satsning på yngre
forskare med tryggare anställningar och tydligare karriärvägar.
Inom Lunds universitet tycker
dekanerna att intentionerna i proppen är goda – men ökningen av
anslagen är för liten för att den ska
ge genomslag.

Samhällsvetenskapliga 		
fakulteten
Dekanus Ann-Katrin
Bäcklund tycker det
är bra att förstärkningen ska gå till att
redan anställda ökar
sin forskning, men
ställer sig frågande
till hur karriärvägarna
ska kunna bli tydligare inom dagens sys- Ann-Katrin
Bäcklund.
tem där forskningsfinansiärerna kontrollerar en större andel av
forskningsmedlen.
– Om resultatet blir att det verkligen sker
en ökning av fakulteternas forskningsmedel
så ser jag, precis som ministern, gärna att redan anställda ökar sin forskning, säger hon.
I propositionen talas det om att medlen också ska kunna användas för att uni12

versiteten bättre ska kunna ta ansvar för
en tydlig och överblickbar tjänstestruktur.
Ann-Katrin Bäcklund ställer sig kritisk till
att uttrycket ”tydliga karriärvägar” har varit en favorit i diskussionen under ett par
år nu.
– Jag förstår inte vad som är otydligt, säger hon. Tvärt om är det glasklart att om
lärosätena har en stor andel av forskningsmedlen så kan vi utlysa tjänster, tillsätta
dem i konkurrens och tillsvidareförordna.
Om däremot forskningsfinansiärerna kontrollerar en större del av forskningsmedlen,
och fördelar dessa till namngivna individer i
treårsintervaller så minskar andelen ”fasta”
tjänster på lärosätena.
– Det är hur tydligt som helst. I det förra
fallet får vi dessutom möjlighet att styra rekryteringen för att uppnå balans mellan andelen juniora och seniora forskare.

LTH
Inom LTH finansieras 70 procent av
all forskning externt
varför det är svårt att
göra några större insatser från fakultetsnivå, säger rektor
Viktor Öwall.
– Det är viktigt att
vi inom universitetet Viktor Öwall.
inte använder och
staplar kortvariga anställningar och vikariat
på varandra utan ger unga forskare drägliga
villkor, tycker han.
Något han välkomnar är att anställnings-

formen biträdande universitetslektor – som
han tycker är en ganska säker anställningsform – blir sexårig istället för fyraårig.
– Det ger bättre möjligheter för meritering.
Inom LTH behöver man också förbättra jämställdheten och när det gäller yngre
forskare planerar man för ett program där
man utlyser biträdande universitetslektorat
för underrepresenterat kön.

Ekonomihögskolan
På Ekonomihögskolan försöker man i
möjligaste mån rekrytera på tenure
track-bas, alltså på
ett sätt som kan leda
till fast anställning efter en prövotid. Rektor Fredrik Andersson menar att man Fredrik Andersson.
inte har råd att göra
det fullt ut och han upplever inte heller att
forskningspropositionen ger någon nämnvärd ökning av basanslagen.
– Vi lägger så mycket resurser vi kan på
postdoktorer och biträdande lektorer. Att
ha attraktiva ingångsvägar för juniora forskare är viktigt, för att värna hela forskningsoch utbildningsmiljön och det är också här
vi har bäst förutsättningar att attrahera sökande internationellt.
Han menar att inget system är helt problemfritt, men grundstrukturen med tenure track, där biträdande lektorat blir en
tillsvidareanställning efter en reell prövning
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mot en klart definierad kravspecifikation –
är ett bra sätt att arbeta, tycker Fredrik Andersson som önskar sig en sexårig period
på de biträdande lektoraten snarare än en
fyraårig.
Vad gäller andra insatser för yngre forskare, driver Ekonomihögskolan sedan januari ett jämställdhets- och karriärprogram,
som ska hjälpa deltagarna att dels agera
karriärmässigt själva, dels ge bredare insikter i akademins förutsättningar och i jämställdhetsfrågor.

Naturvetenskapliga fakulteten
Dekanus Olov Sterner tycker inte att
forskningspropositionen leder till något nytt för hans fakultet.
– Vi har inte uppfattat att mängden
medel ut till universiOlov Sterner.
teten ökar, så vi kommer inte kunna göra
några nya satsningar. Men vi satsar redan
medvetet på biträdande universitetslektorat
för yngre forskare, eftersom de är säkrare än
andra meriteringstjänster. Dessutom diskuterar vi en ny modell för att fördela fakultetsmedel till institutionerna, som inte påverkas
av att man anställer fler lärare.

Juridiska fakulteten
Dekanus Mia Rönnmar upplever inte
heller någon särskild
ekonomisk förstärkning, men säger att
fakulteten arbetar
strategiskt, systematiskt och proaktivt
med rekrytering och
Mia Rönnmar.
kompetensförsörjning. Anställningar
utlyses i öppen konkurrens och med breda
ämnesbeteckningar.
– Det är särskilt angeläget att skapa
goda och transparenta karriärvägar för yngre forskare. Och mot den bakgrunden har
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vi under de senaste åren gjort en satsning
på yngre forskare och fakultetsfinansierade
postdoktorer.
Vidare utlyser fakulteten och Ragnar Söderbergs stiftelse tillsammans, inom ramen
för ett pilotprojekt, ett antal biträdande universitetslektorat i rättsvetenskap. Inom ramen för ett forskningsincitamentsprogram
kan yngre forskare (såväl som mer seniora
forskare) tilldelas särskilda forskningsterminer finansierade med fakultetsmedel, då de
på heltid kan ägna sig åt forskning, gärna
vid ett utländskt universitet.
– Fakulteten arbetar också med stöd till
yngre forskare när det gäller att söka externa medel och utveckla internationella och
tvärvetenskapliga samarbeten, säger Mia
Rönnmar..

Medicinska fakulteten
Här arbetar man redan medvetet för att
erbjuda sina yngre forskare en tydlig karriärväg, menar dekanus Gunilla
Westergren-Thorsson.
– Problemet för
oss är att fakultetens Gunilla Westergrenfinansiering bara till Thorsson.
23 procent består
av statliga medel. Men dem har vi använt
bland annat för att de senaste åren inrätta
sju nya biträdande universitetslektorat per
år för yngre forskare, säger hon. Forskningspropositionens anslag kanske ger utrymme
för ytterligare någon sådan tjänst, hoppas
hon. Även ”kreativa miljöer” skulle kunna
få ett påslag. Det är en satsning som fakulteten gjort på yngre forskare och samarbeten mellan grundforskning, klinisk forskning
och hälsovetenskaplig forskning.
Gunilla Westergren-Thorsson skulle även
vilja skapa alternativa karriärvägar inom fakulteten.
– Nu finns bara ”forskarspåret” där man
blir lektor och sedan professor. Men det
finns ju viktiga tjänster utanför detta spår,
som att vara anslagsadministratör eller chef
för en teknisk plattform. Där behövs ock-

så den kompetens som finns hos våra unga
forskare, och det kan vara viktigt att visa
på, menar hon.

Humanistiska och 		
teologiska fakulteterna
Forskningsdekanus
Johannes Persson säger att man redan arbetar mot målet med
färre anställda med
tryggare arbetsförhållanden.
– Vi är färre professorer, färre forskare och något fler Johannes Persson.
lektorer i år än förra
året. På HT har vi redan haft ett befordringsstopp ett par år för professorer, eftersom vi
har så knappa resurser. Men det är ohållbart
i längden att ha så underfinansierad forskning och utbildning som vi har.
HT jobbar redan till viss del med karriär
planering för forskare med extern finansiering. Johannes Persson önskar att han
kunde garantera en lektorstjänst eller en
professorstjänst om en forskare lyckats få
extern finansiering under sex år, eller att
man tydligt kunde säga att framtiden för
den forskaren fanns på ett annat lärosäte än
i Lund. Det vore rimligt för alla inblandade.
Men det kan man inte idag.
På HT kan man inte se att forskningsproppen utlöst något pengaregn. Johannes
Persson säger att besvikelsen är stor över att
höjningen av det direkta fakultetsanslaget
är så liten.
– Det är för lite pengar och för osäkert
vem som får. Men vi är mycket glada över
det ökade tillskottet som VR har som är speciellt riktat mot samhällsvetenskaplig och
humanistisk forskning.
ULRIK A OREDSSON, TIINA MERI,
EVELINA LINDÉN, MARIA LINDH,
INGEL A BJÖRCK, JENNY LOFTRUP
FOTNOT. Läs hur Sveriges unga akademi

tycker att LU ska uppfylla propositionen.
Se gästkrönikan sidan 37. Läs hela forskningspropositionen på www.regeringen.se/
rattsdokument/proposition/2016/11/prop.20161750/
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Mattias Wallergård tror att vi
kommer att umgås mer via VR
inom en snar
framtid. foto:
robert olsson

Forskaren och VR-experten Mattias Wallergård:

– Vi står inför en VR-revolution
INTERAKTIONSDESIGN. Enligt forskaren

och VR-experten Mattias Wallergård
står vi inför en VR-revolution när virtual reality nu närmar sig en mogen
fas. Ungefär som smarttelefonen
gjorde för ett par år sedan. Fast dagens billiga, massproducerade VRglasögon ger han inte mycket för.
– De glasögon som säljs till överkomligt pris
och som nu finns i många hem, gör folk
mest åksjuka. Det kan avskräcka förstagångs-användare, resonerar han och tycker därför det var lite synd att Handelns utredningsinstitut, HUI, utsåg VR-glasögon till
”årets julklapp”.
FÖR BRA VR blir man inte åksjuk av, upple-

velsen blir en helt annan, fastslår Mattias
Wallergård.
– Bra VR finns att köpa men är ännu
dyr. Men redan i vår kommer stora hem
elektronik-tillverkare med produkter till en
tredjedel av dagens pris, runt 3.000 kronor.
14

Därför hade det varit klokt av HUI att vänta
ytterligare ett eller två år.
Men oavsett eventuell brist på tajming,
håller Mattias Wallergård med om att VR har
framtiden för sig.
– Absolut. VR håller på att normaliseras.
Exempelvis tror jag att vi kommer att umgås
mer via VR inom en ganska snar framtid. Via
sociala medier kan vi kliva in i 360-filmer tillsammans och träffas via våra avatarer. Antingen på Nordpolen, om vi känner för det,
eller rakt in i kompisens vardagsrum.
Vårt sociala behov driver utvecklingen.
En annan psykologisk motor till förändring
är vår nyfikenhet eller, möjligen, eskapism.
Att själv, eller tillsammans med andra, upptäcka andra världar.
– Med VR går det att skapa storslagna
upplevelser för vem som helst. Att djuphavsdyka eller klättra upp på Kilimanjaro blir
plötsligt möjligt. Kanske en räddningsplanka för den som vill fixa hela sin ”bucket list”,
säger Mattias Wallergård med ett leende.

MATTIAS WALLERGÅRD
JOBBAR SOM: Universitetslektor
med inriktning mot interaktionsdesign.
FORSKAR OM: Hur VR kan tillämpas som metod och verktyg inom
t.ex. utbildning, hälsa, forskning
och design. Exempelvis utvecklar
han ”grön VR” tillsammans med
SLU i Alnarp för att hjälpa stressade och utbrända personer. I ett
annat projekt utvecklar han virtuella naturmiljöer för äldreboenden. Ett tredje handlar interaktiva
VR-lärmiljöer för grundskolan.
TIPS: ”Läs boken ”Ready Player
One”. Den kommer som Steven
Spielberg-film nästa år, men missa
inte att uppslukas av bokens visionära framställning av VR innan
dess”.

KRISTINA LINDGÄRDE
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Långsiktig strategisk plan
värnar det breda universitetet
FRAMTIDSFRÅGOR. Nu är Lunds uni-

versitets nya strategiska plan klar
och klubbad. Dess främsta kännetecken är att den är just – strategisk.
– Och så försöker vi vara långsiktiga, säger
vicerektor Bo Ahrén som lett arbetet med
planen som ska gälla i tio år fram till år 2026.
Det kan tyckas paradoxalt med så lång
tid i en värld som är i ständig förändring,
men dels ska planen följas upp regelbundet,
dels har man upplevt en önskan om långsiktighet. Bo Ahrén drar paralleller med forskningspropositionen som också är tänkt att
gälla under en längre tid.
Exempel på strategier i planen är att inte
låta sig styras för mycket av exempelvis anslagsgivare, utan själv ta ansvar för att behålla bredd och kompetens inom sina ämnen. Detta går hand i hand med att värna
om det breda universitetet.
– Tack vare vår bredd har vi mycket goda
möjligheter att samverka med omvärlden och
samverkan hör till det vi prioriterar, säger Bo
Ahrén, som själv ansvarar för det området.
Precis som att inte låta ekonomin i första
hand styra utbildnings- och forskningsutbudet ska man inte heller rutinmässigt tillsätta
tjänster vid vakanser, utan tänka strategiskt
vid rekryteringar.
MELLAN NYHETERNA i planen hittar man

sådant som fanns med i den tidigare planen, som internationalisering som fortfarande ska prioriteras. Likaså känns visionen
igen: Ett universitet i världsklass som förstår,
förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor.
Annars bygger planen på sex prioriterade
utvecklingsområden, varav det första handlar om utbildning och forskning av högsta
kvalitet. Det förstärks med att dessa ska vara
sammanflätade.
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En bild ur filmen som ska visas i samband med implementeringen av strategiska planen.
Här syns rektor Torbjörn von Schantz i samspråk med studenterna Björn Sanders och Jack
Senftlen från LUS. foto: gunnar menander

– Jag tror att det är en ödesfråga för
universitetet, säger Bo Ahrén och menar
att man inte varit tillräckligt tydlig med den
kopplingen tidigare.
DÄREFTER KOMMER SAMVERKAN och in-

ternationalisering som följs av ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap. Vidare
ska attraktiva miljöer erbjudas studenter,
medarbetare och besökare. Sista punkten
tar upp att potentialen i MAX IV och ESS
ska utnyttjas.
– Man ska se på punkterna som lika viktiga och inte i rangordning, säger Bo Ahrén.
Tanken med punktformen är annars att
det ska bli lättare för fakulteter, institutioner
och enheter att ta till sig planen genom att
arbeta med varje punkt på ett sätt som passar deras verksamhet.
I universitetets årliga verksamhetsplan
kommer också vissa punkter att väljas ut
varje år att arbeta extra med.
– Vi kommer även att vilja se hur man jobbat vid fakulteterna och övriga enheter med
de prioriterade utvecklingsområdena, säger
Bo Ahrén och menar att implementering och
uppföljning är viktigt och att det ansvaret lig-

ger på dekaner, prefekter och enhetschefer.
Engagemanget bland medarbetarna för
den nya strategiska planen har hittills varit mycket stort. Under nästan ett och ett
halvt år har arbetet med att ta fram utvecklingsområden och formulera prioriteringarna lockat många. För att öka delaktigheten
har man hållit öppna seminarier, gett möjlighet att kommentera på nätet och genomfört två remissrundor.
Bo Ahrén tycker att engagemanget varit
stimulerande, och med så många förslag,
synpunkter och åsikter har det varit ett stort
arbete att mejsla ut den inneboende kärnan, säger han. Varje mening har nagelfarits.
– Och nu när den är klar så har vi hört
många som säger att den är bra, att de känner igen sig i formuleringarna och det är vi
glada för.
MARIA LINDH
FOTNOT. Den strategiska planen finns i sin

helhet på www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-strategier. Till planen har man också tagit fram
en film på fyra minuter som finns här: www.
youtube.com/LundUniversity
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Blir världen bättre?

ckpoint Sweden
Blir världen bättre? Den frågan ställer sig
forskare när 350-årsjubileets första veten
skapsvecka går av stapeln i mars. Debatt i
Lunds panelister inleder veckan genom att
vrida och vända på frågan och därefter följer
fem dagar med diskussioner och föreläsningar
om levnadsstandard, mänskliga rättigheter,
krig, terrorism, klimat m.m.
LUM har valt att ta tempen på Sverige
och låter nationalekonomen Andreas Bergh,
forskaren i socialt arbete Håkan Johansson,
ekonomhistorikern Kerstin Enflo, sociolo
gerna Malin Åkerström och Roland Paulsen,
statsvetarna Anders Sannerstedt, Johannes
Lindvall och Jan Teorell, genusvetaren Diana
Mulinari samt Lars J. Nilsson, som forskar
om energi och miljösystem, ge sin syn på
dagens Sverige och vart vi är på väg.

S

vensk välfärd är i världsklass och
ingenstans månar man som här om
att pappor ska kunna vara hemma
med sina barn när de är små. Samtidigt utmanas den gamla Sverigebilden: inkomstskillnaderna ökar snabbt, gränserna
har stängts och i riksdagen sitter ett invandringsfientligt parti som växer.
Hur ser prognosen för framtiden ut? Går
vi mot samförstånd eller splittring? Blir Sverige bättre?
Vår egen och omvärldens Sverigebild har
blivit mer polariserad. Här hemma hörs uttalanden som ”Det var bättre förr” och ”Landet håller på att slitas isär” från både vänster- och högerkanten, medan andra med
förtröstan pekar på den stadigt stigande levnadsnivån. Internationellt lyfter den

Kerstin
Enflo,
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foto: apelöga

amerikanske politikern Bernie Sanders fram
Sverige som ett föredöme, medan Ungerns
och Polens ledare målar ut Sverige som ett
mångkulturellt skräckexempel med ”no go
zones” och ökad sexualbrottslighet.
SER MAN TILL INTERNATIONELLA mätningar

är Sverige ett modelland och hamnar generellt högt, säger Håkan Johansson, professor i socialt arbete. Sverige ligger väl till med
hög sysselsättning, få fattiga och långtidsarbetslösa och tillhör också de bästa i ”demokratiklassen” med låg korruption och starkt
förtroende för samhällets institutioner.
– På två punkter spricker dock idealbilden. Den ekonomiska ojämlikheten växer.
Fattigdomsnivåerna är visserligen lägre än
i de flesta andra EU-länder, men inkomst

Internationellt lyfter Bernie Sanders fram
Sverige som ett föredöme, medan Ungerns
och Polens ledare målar ut Sverige som ett
mångkulturellt skräckexempel med ”no go
zones” och ökad sexualbrottslighet.
klyftorna ökar bland de snabbaste i OECD.
Och vi är dåliga på integration. Det tar lång
tid för flyktingar att komma i arbete och inlemmas i samhället, säger Håkan Johansson.
SVERIGE ÄR FORTFARANDE ett av världens
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professor i
socialt arbete.
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professor
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vetenskap.
foto: gunnar
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kriget. Välfärden byggdes efter principen
”alla ska med”, oavsett klass och var i landet man bodde, berättar ekonomhistorikern
Kerstin Enflo, som kartlagt regionala klyftor.
– 1980 var jämlikheten som störst – då
var Sverige unikt, när man ser till inkomstskillnader både geografiskt och klassmässigt, säger hon.
Den som tillhörde den ekonomiska eliten
tjänade då nio gånger mer än en industriarbetare. Efter 1980 har välståndet ökat snabbast i storstäderna, framför allt Stockholm,
och lett till växande ekonomiska skillnader
främst mellan klasser men också mellan
stad och land. 2016 tjänade den genomsnittlige vd:n lika mycket som 54 industriarbetare enligt LO:s statistik.
Trots ökande ojämlikhet har välfärds-

mest jämlika länder, men det finns ett växande glapp mellan insiders – de som har arbete och är inne i välfärdssystemet – och
outsiders. De rikaste har blivit extremt rika
– en procent äger 40 procent av den totala
förmögenheten. De fattigaste som aldrig får
några fasta jobb – och många av dem är invandrare – har halkat efter och risken är att
de fastnar i den här gruppen; efter fem år är
fortfarande fyra av tio av dem kvar.
Den politiska diskussionen i Sverige har
också förändrats, menar Håkan Johansson.
– Det handlar i dag allt mindre om vänster och höger, och istället allt mer om ”vi
och dom” och vem som har rätt till vad.
Så var det inte när den ”Den svenska
modellen” utvecklades efter andra världs-

staten haft fortsatt hög legitimitet i alla inkomstgrupper, mycket för att välfärden inte
handlat om Robin Hood-politik, utan mer
om att omfördela resurser över tid till en och
samma individ, säger Enflo.
– Men legitimiteten minskar när samhällen på landsbygden förlorar skola, sjukvård
och polis. Det här är dessutom en utveckling
som pågått länge men inte riktigt tagits på
allvar av de tongivande skikten i storstäderna: av politiker, journalister och även av oss
forskare. I en bygd utan service och arbetstillfällen kan man vara skeptisk till invandring
utan att vara rasist, menar hon.
SOCIOLOGEN OCH PROFESSORN i genus-

vetenskap Diana Mulinari menar också att
folkligt missnöje i hög grad beror på att välfärden fungerar sämre. Sverige var unikt på
så sätt att medelklassen utan större knot
betalade skatt, för att man hade glädje av
bra sjukvård, bra skolor etc. I dag finns inte
samma acceptans.
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SVERIGE IDAG
• Produktiviteten har fördubblats sedan 1970 – BNP växer
stadigt.
• Köpkraft och konsumtion ökar.
• Arbetslösheten är lägre än på
länge.
• Sverige är i topp bland världens
mest innovativa ekonomier.
• Sänkt bolagsskatt har gynnat
företagen.
• Sverige är etta på Forbes lista
över länder som är mest företagsvänliga.
• Slopad skatt på förmögenhet, arv och gåvor har gjort
Sverige till ett skatteparadis för
förmögna.
• Avregleringar och nedskärningar inom offentlig sektor
har lett till privata välfärds
lösningar. Ökad frihet att välja
läkare och skola. Men också
ökad ojämlikhet och segregation inom exempelvis skolan.
• Elever med välutbildade
föräldrar har betydligt större
chans att lyckas. Svensk skola
är sämre än OECD-länder i
genomsnitt och sämre än den
amerikanska på att kompensera för elevens socioekonomiska bakgrund, enligt senaste
PISA-rapporten. Den sociala
snedrekryteringen till hög
skolan fortsätter.
• Sjukskrivningarna ökar. Mest
ökar den psykiska ohälsan och
främst bland kvinnor.
• Gängkriminaliteten är ett
allvarligt problem i storstadsområdena. De senaste två åren
har antalet mord med skjut
vapen ökat kraftigt.
• Skola, vård och polis lider brist
på utbildad personal.
• Flyktingpolitiken har skärpts
radikalt. 2015 infördes
gränskontroller sedan mer än
160.000 flyktingar sökt asyl.
2016 kom 28.939 asylsökande.

Den viktigaste orsaken till dagens problem i välfärden är nyliberalismens genomslag, menar hon. När Sverige sveptes med i
privatiserings- och avregleringsvågen i slutet av 1900-talet försvann tusentals jobb
inom den offentliga sektorn, inte minst
sjukvården. Det ser man effekterna av idag.
– Inget land har i samma omfattning som
Sverige tillämpat den nyliberala styrningsmodellen New Public Management (NPM)
LUM NR 1 | 2017

inom offentlig sektor, och mycket tyder på
att rationaliseringarna inom sjukvården gått
för långt, säger Diana Mulinari.
Men den ”svenska modellen” som skulle
kunnat hantera problemen finns inte längre, fortsätter hon; det historiska kontraktet
mellan fack och arbetsgivare är nedmonterat. Facket har försvagats och arbetsvillkoren blivit sämre.
Grupper ställs mot varandra i debatten

t

Svenska pappor har fått mer tid med sina små barn – något som väckt internationell uppmärksamhet inte minst genom Johan Bävmans bilder i serien Swedish Dads. Svenskar har rätt att
vara barnlediga sammanlagt upp till 480 dagar, varav nittio dagar måste tas ut av endera föräldern. foto: johan bävman
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foto: shutterstock

om hur statistiken ska tolkas. Finns det skäl
till oro? Och hur oroliga är svenskarna?
MALIN ÅKERSTRÖM, professor i sociologi

Visste du att Sverige är

t

• ett av de länder där kvinnor och män är mest jämställda
• ett av Europas minst ojämlika länder när det gäller inkomster
• det land i Europa där ojämlikheten när det gäller inkomster vuxit mest
sedan 80-talet
• det land som har flest ensamboende i världen
• bland de länder som har flest forskare per miljon invånare och som satsar
mest på forskning och utveckling i procent av BNP
• bland de länder där myndigheterna är mest transparenta
• bland de länder som har minst korruption
• i toppen när det gäller pressfrihet
• bland de bästa länderna att vara mamma i
• bland de länder med högst andel kvinnor i parlamentet
• bland de lyckligaste länderna enligt World Happiness Report 2016
• bland de länder där ungdomar sexdebuterar tidigast, vid 16-17 år
• bland världens minst religiösa länder. Bara Japan är mindre religiöst än
Sverige enligt World Values Survey
• sexa bland världens mest inkluderande ekonomier, med hög levnadsstandard och hög social trygghet (World Economic Forum 2017)
• i topp när det gäller andel fast bredband per tusen invånare
• det land som har det lägsta antalet sjukhusplatser per invånare av EUs
medlemsländer; endast Chile, Mexiko, Colombia och Indien har färre i hela
OECD
• världens hälsosammaste land enligt FNs Sustainable Development Goals.
• bäst på grön ekonomi i global jämförelse enligt Global Green Economy
index 2016
• etta på integration i den senaste Migrant Integration Policy index – en EUfinansierad undersökning om hur väl integrationen fungerar.
• etta på Good Country index 2016

och missnöjet har kunnat exploateras av
högerpopulister som lägger skulden på invandringen.
– Sverigedemokraternas framgångar är
oroande, men den stora utmaningen är krisen i välfärden, säger Diana Mulinari.
Svenskar känner sig mer otrygga idag
20

jämfört med för ett år sedan och nästan en
tredjedel av kvinnorna är rädda för att gå ut
i sitt bostadsområde på kvällen, visar en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.
Totalt minskar de flesta typer av brott och
den generella säkerheten i samhället ökar,
enligt rapporten. Det pågår en dragkamp

med inriktning mot kriminalvetenskap menar att undersökningar som frågar efter
människors upplevda trygghet är problematiska.
– Som man frågar får man svar. Och om
man undrar om någon är rädd för att gå ut
i sitt bostadsområde kan svaret mycket väl
bli ja. Men när danska forskare undersökte
människors otrygghet genom att kartlägga
samtalsämnen så fann de inga spår av den
här otryggheten, säger hon.
En uppiskad mediebild kan spela roll för
den upplevda rädslan, menar hon. Andra
rapporter visar att svenska ungdomar överlag följer en europeisk trend och är mer
skötsamma än sitt rykte.
– Visst finns problemområden och ungdomar som ägnar sig åt trakasserier och
gängvåld, men ungdomsgenerationen i
Sverige som helhet dricker mindre och är
inblandad i färre brott än förr, säger Malin
Åkerström.
Flyktinginvandringen tar stor plats i debatten och Sverigedemokraterna får uppåt
20 procent av väljarstödet i opinionsmätningarna. Många svenskar oroar sig över
invandringen, visade SOM-institutet för ett
par år sedan. Ännu fler oroar sig över främlingsfientligheten enligt samma undersökning.
VILKA VÄLJARGRUPPER är det som Sverige

demokraterna attraherar? Det finns en teori
att SD:s väljare är globaliseringens förlorare, men det stämmer inte, säger professorn
i statsvetenskap Anders Sannerstedt, som
analyserat väljarkåren.
– Sverigedemokraterna är ett arbetarklassparti med en övervikt av män och äldre. SD-väljarna har jobb och är inte mer rädda än andra att förlora det. De är nöjda med
livet, har intressen och ingår i sociala sammanhang, säger han.
Den nazistiska stämpeln börjar tvättas
bort och partiet trycker mer på välfärdsfrågor, fast det väsentliga för väljarna är invandringspolitiken; de vill ha tillbaka ett Sverige utan utomeuropeisk invandring.
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”Misstron mot invandring är generellt större bland äldre.
En paradox i sammanhanget är att svenskarnas motstånd
till invandring sakta krymper, men att SD ändå växer.”

ANDREAS BERGH, nationalekonom och väl-

färdsforskare, vänder sig mot den polariserade bilden av Sverige. Det finns anledning
att vara hoppfull inför framtiden, menar
Bergh. Världen och även Sverige har blivit
bättre och den kapitalistiska välfärdsstaten
levererar.
– Färre spädbarn dör, vi lever längre, valfriheten och välståndet ökar.
Men det finns ett par stora utmaningar,
menar Andreas Bergh. Den första gäller de
institutioner som upprätthåller lag och ordning: domstolar och polis. De är under press i
dag och behöver anpassas till nya villkor som
följer med globaliseringen så att de kan le-

verera. Om myndigheterna inte lever upp till
förväntningarna, skadas tilliten i samhället.
– Ett konkret exempel är när romska
tiggare – EU-migranter från Östeuropa –
slog läger på en privat tomt i Malmö. Enligt socialtjänstlagen borde de sociala myndigheterna ingripa mot nödläget, men vad
betyder det i ett läge som detta? Jag tycker att man borde kunnat enas om att förse
migranterna med toaletter och friskt vatten.
Detta skedde inte och de sanitära förhållandena blev ohållbara. Samtidigt agerade inte
polisen på markägarens krav att avhysa romerna. Saker och ting fick flyta – man grep
inte in förrän det gått mycket långt.
Det öppna samhället och arbetskraftens
fria rörlighet har varit bra för Sverige, fortsätter Bergh. Det finns också utrymme för
en generös flyktingpolitik, anser han, men
ansvaret för bostad och försörjning bör tidigt överlåtas på flyktingarna själva.
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Den andra stora utmaningen, enligt
Bergh, gäller jobben. Sverige kan hamna i en djup kris, om stora kostnader
för flyktingmottagandet och bristande

t

– Misstron mot invandring är generellt
större bland äldre. En paradox i sammanhanget är att svenskarnas motstånd till invandring sakta krymper, men att SD ändå
växer, säger Anders Sannerstedt.

Romska tiggares
läger på en obebyggd tomt i Malmö
blev en prövning
för myndigheterna.
Varken polis eller
socialtjänst ingrep
förrän mycket sent
– ett tecken på att
lagstiftning och
praxis inte anpassats
till nya villkor som
följer med globaliseringen, menar
nationalekonomen
Andreas Bergh. foto:
drago prvulovic / tt
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Många frivilliga ställde upp för att ta emot flyktingarna på Malmö central hösten 2015 - ett tecken på en ny humanism och en vardagssolidaritet som det inte skrivs så mycket om, menar sociologen Diana Mulinari. foto: ola torkelsson / tt

i ntegration sammanfaller med en finanskris.
Och det finns oroande tecken på att landet
står inför en finanskris.
– Det behövs fler enkla jobb, eftersom
många flyktingar är lågutbildade och jobb
är bästa sättet att integrera människor. Klarar vi inte integrationen, och krisen kommer,
så kan situationen bli betydligt värre än den
vi upplevde under 1990-talet, säger han.
ROLAND PAULSEN, sociolog och känd för

sin kritik av ”arbetssamhället”, håller med
om att världen och även Sverige blivit bättre och mer välmående på många vis, men
han är också kritisk till att samhället blivit
mer ojämlikt.
– Klyftan växer mellan hur det är och hur
bra det skulle kunna vara. BNP per capita
har fördubblats sedan 1970-talet. Vård, skola och omsorg skulle ha kunnat få dubbelt
så mycket resurser om rikedomen fördelats
rättvist. Men det är inte dit rikedomen gått.
Detta är en blind fläck i debatten, menar
han, och på samma sätt finns en fixering vid
kostnader.
22

– Varför talar vi inte om rikedom istället och var den hamnar? Och varför jämför
vi inte kostnader för flyktingmottagningen,
med exempelvis rut- och rotavdragen, rän-

Globaliseringen är inte bara repressiv
utan bidrar också till att goda idéer sprids,
fortsätter han. Nyss spreds nyheten över
världen att Sverige infört sextimmars arbets-

”Varför talar vi inte om rikedom istället och var
den hamnar? Och varför jämför vi inte kostnader
för flyktingmottagningen, med exempelvis rut- och
rotavdragen, ränteavdragen eller förra regeringens
samlade jobbskatteavdrag?”
teavdragen eller förra regeringens samlade
jobbskatteavdrag?
Forskningen har en skyldighet att förklara de ekonomiska storheterna och ge politikerna verktyg. Inte minst nationalekonomerna har skuld i att politiken kapitulerat för
den ekonomiska makten, menar Paulsen.
– Politikerna uppträder som förvaltare,
saknar visioner och vågar inte göra något
radikalt, trots stolta svenska traditioner på
området.

dag – men den var dessvärre falsk. Ett tidsbegränsat försök på ett äldreboende hade
förvandlats till en lag som omfattade hela
Sverige. Av en fjäder hade gjorts en höna –
med hjälp av varumärket ”den svenska modellen”.
Det är som om det fanns en längtan efter att Sverige skulle ta första steget och
visa vägen framåt, precis som man gjort förr,
men Sverige går inte längre i bräschen för
socialpolitiska experiment, menar Roland
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DEBATTEN ÄR POLARISERAD, men engage-

tektionism och nationalism, säger ekonomhistorikern Kerstin Enflo.
– Men det behöver inte innebära slutet
för globaliseringen. Det viktiga är att särintressena balanseras och att alla inkluderas,
även de som inte har lika mycket att vinna
på globaliseringen som de unga eller som
storstadsbefolkningen.
En amerikansk forskare, Peter Lindert,
har visat att det inte är invandringen som
är det stora hotet mot välfärdsstaten, utan
den växande äldre befolkningen, fortsätter
Enflo. Risken är att de äldre lägger sina röster på partier som gynnar dem, men välfärdsstaten måste vara framåtsyftande för
att stå stark.
– Det är särskilt viktigt att investera i utbildning till barn som saknar utbildningstradition hemifrån. Detta har Sverige varit bra
på tidigare, men senaste PISA-rapporten visar att vi tappar här, och det krävs insatser
för att trenden ska vända upp igen, säger
Kerstin Enflo.
Lars J. Nilsson, professor i miljö- och energisystem, menar att den svenska samhällsmodellen med samförstånd och tillit
fortfarande lever, och han ser goda möjligheter för Sverige att bli ett föregångsland
inom grön teknik.
– Vi har många progressiva företag och
om vi går i bräschen för lägre klimatutsläpp
och hållbara lösningar kan vi få en blomstrande utveckling. Sedan 1990 har vi minskat
våra utsläpp med omkring 25 procent, och
vad jag kan se har det skett utan att någon
lidit av det.

rad; det politiska intresset har inte varit så
stort på många år, vilket Håkan Johansson
ser som ett hoppfullt tecken. Och Jan Teorell, professor i statsvetenskap, menar att
det är pessimister som vill dra växlar på utvecklingen i världen med Trump, Brexit etc:
– Inget säger att det blir detsamma i Sverige. Vi har en regering med det nära på svagaste stödet under efterkrigstiden, men den
får ändå saker gjorda; demokratin rullar på.
Oavsett vad man tycker i sakfrågan så hanterades flyktingkrisen 2015, sammanfattar
Jan Teorell.
Globaliseringsbacklashen följer ett historiskt mönster – perioder av frihandel och
stor migration följs ofta av perioder av pro-

UR MILJÖPERSPEKTIV ser Lars J. Nilsson ett
långsamt skifte mot allt större respekt inför
miljöns och planetens gränser när det gäller samhällets utveckling t.ex. genom bred
enighet om miljö- och klimatpolitiska mål.
– Det är en svensk modell där vi söker en
positiv utveckling för välfärden och samhället i stort, men under givna miljömässiga
förutsättningar. Det handlar inte längre om
antingen ekonomisk tillväxt eller bättre miljö utan dessa går hand i hand, säger han.
Flera av de utmaningar som lundaforskarna nämner kräver politiska lösningar.
Men när debatten handlar mer om ”vi och
dom” och ”rätt och fel” i absoluta termer

SVERIGE HAR UTMANINGAR att hantera,

menar lundaforskarna, men de flesta är försiktigt optimistiska inför framtiden, för det
finns mycket positivt att lyfta fram när bilden av Sverige tecknas.
Jämställdhetsarbetet har varit framgångsrikt, understryker Diana Mulinari.
– Det har hänt mycket på fyrtio år och i
dag är både kvinnor och migranter del av
det offentliga samtalet. Det blir svårt att
skicka tillbaka kvinnorna till spisen.
Hon ser också en ny humanism växa
fram, inte minst i frivilligas arbete med flyktingar.
– Mobiliseringen under flyktingvågen
hösten 2015 var fantastisk. På Malmö Centralstation såg vi tanter med pärlhalsband
arbeta sida vid sida med svartklädda ungdomar och ta emot flyktingarna. Det finns
en solid vardagssolidaritet som det sällan
skrivs om.
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blir det svårare för demokratin att göra sitt
jobb, säger Johannes Lindvall, professor i
statsvetenskap.
– Den parlamentariska demokratin är
bra på att hantera konflikter som handlar
om olika gruppers ekonomiska särintressen,
23
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Paulsen. Åttatimmars arbetsdag gäller och
har gjort så i snart hundra år. Experimenten pågår i dag på andra håll, t.ex. i Finland,
Nederländerna och Kanada där man testar
basinkomst.
– Men det finns en kraft i den svenska
modellen och Sverige kan kontra och bli ett
föregångsland igen genom att till exempel
införa sextimmarsdag och istället för ”enkla” låtsasjobb skapa riktiga jobb i den offentliga sektorn, inte minst inom vården, säger Roland Paulsen.

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? | CHECKPOINT SWEDEN
Sverige är litet och exportberoende, inflätat i världsekonomin och en del av ”den
globala aristokratin” med dess förmåner
och försprång. Är det överhuvud taget meningsfullt att prata om Sverige – frikopplat
från resten av världen, från flyktingströmmar, klimathot och säkerhetspolitiska spänningar, från Trump och Brexit? Egentligen
inte, men lundaforskarna förmedlar ändå en
Sverigebild som är ljusare än den som ofta
syns i debatten.
MAN BLIR MER OPTIMISTISK om man istäl-

t

Bilden av klimatminister Isabella Lövin som signerar förslaget till ny klimatlag i sällskap av
enbart kvinnor blev en hit på sociala medier. Lagen innebär att koldioxidutsläppen från väg
trafiken ska minskas med 70 procent till år 2030 räknat från 2010. foto: twitter

men den fungerar sämre när vi är oeniga
om vad som är ”rätt väg” i absolut moralisk
bemärkelse, Det betyder inte att politik inte
handlar om moral – bara inte i sådana svartvita termer som många nu vill ha det till.
MEN HUR SKA POLITIKERNA i dagens po-

lariserade klimat kunna kompromissa utan
att hamna i svekdebatter och riskera sitt väljarstöd?
– Jag tror att vi har så många partier i
Sverige nu att det har blivit nödvändigt med
blocköverskridande överenskommelser och
allianser. Den sortens blockpolitik som vi har
haft under ett eller två decennier fungerar
inte längre – det finns inte nog med underlag för att fatta obekväma politiska beslut,
menar Johannes Lindvall.
Politikerna behöver också engagera väljarna och väcka framtidshopp. I dag är det
högerpopulismen som exploaterar känslan
av ensamhet i ett samhälle som gjort människor till kunder; den erbjuder en gemenskap, en vision av ett idealiserat ”förr”, säger Diana Mulinari som forskat om kvinnor
som röstar på SD.
Roland Paulsen menar också att det inte
räcker med ekonomisk logik för att förstå
hur människor mår och varför fler sjukskrivs
av psykiska skäl. I den underbemannade vår24

den hinner de anställda knappt gå på toaletten, men i andra jobb är det vanligt med
”tomt arbete”, dvs. att syssla med annat än
arbete på arbetstiden, visar Paulsens forskning. Många tycker inte att arbetsuppgifterna är meningsfulla.
Med tanke på produktivitetsökningarna
och teknikutvecklingen borde vi kunna ifrågasätta lönearbetets centrala roll, anser han.
– En stor mängd jobb kommer att försvinna framöver, men politikerna ser detta
som ett hot och vill till och med höja pensionsåldern för att säkra välfärden. Välfärden klarar vi ändå, om vinsterna fördelas
mer rättvist, säger han.

let för backlash kan se det som händer i vår
tid som en syntes, en anpassning till den
globalisering som tjänat oss väl, menar Andreas Bergh.
– Det som framställs som negativt har
också ofta en positiv aspekt. Det är inte bra
om landsbygden mister service, men för den
som flyttar till staden och får nya livschanser
kan det vara en vinst. Vissa ser det som negativt att Sverige har många ensamhushåll,
men det kan också vara ett tecken på att
kvinnor inte måste stanna i dåliga äktenskap
utan har möjlighet att försörja sig själva.
Sverige blir bättre men det finns utmaningar som t.ex bristen på undersköterskor,
sjuksköterskor, förskollärare, lärare i matematik och naturvetenskap, poliser m.fl. fortsätter Bergh. Trots bristen ligger fortfarande
de här grupperna lågt lönemässigt.
– Det är politikernas ansvar att göra något åt detta – det är de som bestämmer
lönerna.
BRIT TA COLLBERG
ULRIK A OREDSSON

VETENSKAPSVECKAN ”IS THE WORLD BECOMING A BETTER PLACE?”
Den 6 mars inleds vetenskapsveckan Is the World Becoming a Better Place?
med ett Debatt i Lund med samma rubrik på Café Athen i AF-borgen.
Fem forskare ger sin syn på vart världen är på väg. Dessa är de till vetenskapsveckan specialinbjudna gästerna: filosofen Martha Nussbaum, freds- och
konfliktvetaren James Robinson och Carlota Perez som forskar om hur samhälle och ekonomi påverkas av tekniska förändringar, samt statsvetaren Jan
Teorell och humanekologen Alf Hornborg från Lund.
Kvällen inleds kl 19.00 med tre korta föredrag av gästföreläsarna Martha
Nussbaum, Carlota Perez och James Robinson. Debatten startar kl 20.00.
Läs mer om vetenskapsveckan i LU350-programmet www.lu.se/350
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listan.
I en artikel i Expressen uppmanade Ekonomihög
skolans forskningskommunikatör Evelina Lindén
journalister att använda sin moraliska kompass och
vara noga med att ge cred till den som ska ha det när
de har intervjuat forskare – detta apropå ett fall där
SVT tagit åt sig äran i en dokumentär. Här pekar
hon på vad forskare själva kan göra för att undvika
kulturkrocken mellan media och akademi.

Fem tips för forskare
i mötet med media
1

Se journalister och forskare som det dreamteam de är.

2

Inse att journalisten har helt andra arbetsvillkor.

3

Bygg en populärvetenskaplig publikationslista.

4

Öka din chans till citering och finansiering.

5

Be att få se texten i förväg.

Du som forskar har överblicken vad gäller ditt ämne, kan
metoderna, sitter på det som kan bli en bra story – som i sin
tur har mycket större chans att nå en bred publik om den berättas av
någon som kan det journalistiska hantverket. Kombinationen av de
här två yrkeskunskaperna kan bli helt oslagbar.

Medan du har månader, kanske rentav år på dig att bli klar
med en studie, har journalisten sällan ens en vecka, oftast
inte ens en hel dag. Du är expert och journalisten har som jobb att
kunna litegrann om mycket. Se aldrig journalisten som korkad. Han
eller hon jobbar bara på ett helt annat sätt än du. Använd gärna en
kommunikatör som kan brygga över klyftan!

Journalister läser i allmänhet inte doktorsavhandlingar – av
den enkla anledningen att det inte finns tid. Men säg aldrig
nej till en journalist av det skälet. Istället: se till att publicera dig populärvetenskapligt! Då kan den som googlar ditt namn få fram en
snabb essens av vem du är, vad du gör, vad du kan. Med resultatet att
förfrågningarna du får blir mer och mer relevanta.

Forskare som förekommer i nyhetsmedier tenderar dess
utom att bli mer citerade av forskarkollegor. Och den som
citeras har större möjlighet att få forskningsmedel. Du kan alltså faktiskt vinna rent ekonomiskt på att bli lite mer medial.

Även om det är snabba puckar, ta för vana att be att få läsa
vad journalisten skriver innan det publiceras. Lova dem att
vara snabb, och håll det löftet. Men ransonera rödpennan: koncentrera dig på dina pratminus, det vill säga det som journalisten citerar dig på.
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Evelina Lindén, forskningskommunikatör på
Ekonomihögskolan, har jobbat med kommunikation i tio år och innan dess arbetade hon som
journalist lika länge. foto: kennet ruona

25

Att inte våga ha studentmössan på eller att gå ensam hem efter
disputationen …
Det var inte alls ovanligt för de första kvinnorna i akademin
vittnar brev och dagboksblad om. Christina Sjöblad, professor
emerita i litteraturvetenskap, har forskat om kvinnorna under
1800-talets senare hälft, och hon var själv pionjär på 70- och
80-talen och stred för att få in de kvinnliga författarna i under
visningen och forskningen.

Pionjärerna
26
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Kvinnoforskningen kom för att stanna

S

om ung forskare var Christina Sjöblad gift och hade små barn. Hon
fick börja med att ändra på doktorand- och trebetygsseminarierna
som låg på kvällstid.
– En omöjlig tid för oss som hade barnen
på dagis att ge sig av igen på kvällarna. Efter
lite påstötningar så flyttades seminarierna
till eftermiddagarna.
SVÅRARE VAR DET med listorna till kurslit-

DÅTIDA FORSKNINGSRÅDET HSFR

gav
pengar motsvarande sex tjänster till ”jämställdhet och kvinnoforskning” och Christina Sjöblad fick en av de tjänsterna. Tillsammans med sina kollegor Eva Haettner
Aurelius och Lisbeth Larsson startade hon
projektet ”Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650–1989” som fick stor
uppmärksamhet.

De sju första studentskorna i Lund under
1880-talet. Överst från vänster (stående): Botilda Andersson, Wilhelmina Ohlsson. Sittande från vänster: Anna Glasell, Hedda Andersson, Helga Linder, Hanna Christer-Nilsson och
Anna Westman.
LUM NR 1 | 2017

Christina Sjöblad är
professor emerita i
litteraturvetenskap
och har under sin
tid vid universitetet sett en stor förändring av behandlingen av kvinnliga
författare i undervisningen.
foto: maria lindh

”När Pil Dahlerup la fram sin avhandling 1971, så
visade hon en 150-årig litteraturhistoria nästan utan
kvinnor. Nu finns en kvinnlig litteraturkanon.”
Kvinnoforskning och den kvinnliga litteraturen hade kommit för att stanna och
Christina Sjöblad tycker att tiden då de drev
fram detta i samarbete med sina nordiska
kollegor var en rolig tid.
– Det var ett nytt fält som folk tyckte var
spännande och det fanns ett sug efter nya
kunskaper. I Uppsala fanns Karin Westman
Berg som en stor inspiratör som kom och
hälsade på i Lund, och hon var särskilt intresserad av Victoria Benedictsson som jag
forskade om.
På frågan om vad pionjärarbetet med

den kvinnliga litteraturvetenskapen har betytt, svarar Christina Sjöblad att delar av litteraturhistorien har fått skrivas om.
– När Pil Dahlerup la fram sin avhandling 1971, så visade hon en 150-årig litteraturhistoria nästan utan kvinnor. Nu finns en
kvinnlig litteraturkanon. Och även manliga
författare har omtolkats utifrån ett genusperspektiv.
MARIA LINDH

Läs mer om kvinnliga pionjärer
vid LU på nästa sida.

t

teraturen som förutom Selma Lagerlöf och
Edith Södergran mest bestod av manliga
författare. Kunde man byta ut James Joyce
mot Virginia Wolf?
– Där var motståndet hårdare men med
små, små steg så kom vi framåt även på den
vägen, säger Christina Sjöblad och berättar om det nordiska nätverket av kvinnliga
forskare som bildats hundra år efter Georg
Brandes föreläsningar om ”Det moderna
genombrottet”.
Då, 1971, kom den danska litteraturforskaren Pil Dahlerup med sin avhandling ”Det
moderna genombrottets kvinnor” och det
blev startskottet för det nordiska forskarnätverket.
– Vi var hundra kvinnor – och jag startade
en kurs på min institution om nordisk kvinnolitteratur som blev väldigt populär.

27

Kvinnliga föregångare vid LU
Det var den medicinska fakulteten som var först med att släppa
in kvinnorna. 1880 skrevs först
Hildegard Björk in på våren och sen
Hedda Andersson på hösten. Den
första hoppade av och Hedda Andersson var så gott som ensam i två
år innan nästa kvinna kom.
– Det är klart att det var en ensam tillvaro,
säger Christina Sjöblad och menar också att
medicinarna var först därför att behovet av
kvinnliga läkare blev allt tydligare på grund
av de typiskt kvinnliga medicinska åkommorna.
NÅGOT ANNAT som satte ljuset på kvinnor-

na vid den tiden var litteraturkritikern Georg Brandes föreläsningar i Köpenhamn
som lockade intellektuella från hela Norden. Inte minst Victoria Benedictsson från
Sverige.. Christina Sjöblad berättar hur man
vid mötena kring honom ”satte problemen
under debatt”.
– Man tog upp alla stora frågor som utbildning och kvinnofrågor och han kom
med skriften ”Det moderna genombrottet” 1871. Den handlade mest om män men
innebar ändå att många kvinnor debuterade som författare efter det och kvinnorna
började också ta sig in i akademin.
LUNDS KVINNLIGA STUDENTFÖRENING bil-

dades år 1900 och bakom den fanns bland
andra Hilma Borelius som 1910 fick en docentur i litteraturhistoria och blev därmed
universitetets första kvinnliga lärare. På
20-talet var det studenten Margot Christensson som tog initiativ till tennishallen på
Gerdahallen. Britt G Hallqvist blev den första kvinnliga skribenten i kårtidningen Lundagård på 30-talet och Frida Palmér var en
av de mest lovande forskarna i astronomi
under mellankrigstiden. Hon disputerade
1939 och blev då landets första kvinnliga
doktor i astronomi.
Det skulle dock dröja ända till 1965 innan
28

Kvinnliga akademiska pionjärer i Lund. Övre raden: Hedda Andersson, den andra kvinnliga
studenten att skriva in sig och den första att ta examen; Hilma Borelius, den första kvinnliga läraren, och Carin Boalt, den första kvinnliga professorn vid det då fristående LTH och därmed i Lund. Undre raden: Birgitta Odén, den första kvinnliga professorn vid Lunds universitet,
och Boel Flodgren, den första kvinnliga universitetsrektorn, inte bara i Lund utan i hela Europa. Här syns hon vid doktorspromotionen 2001, omgiven av universitetskansler Sigbrit Franke
och biskop Christina Odenberg – en kvinnlig powertrio där samtliga var de första kvinnorna
någonsin på sina poster. foto övre raden: ub. foto nedre raden: gunnar menander /bilder i syd, kennet
ruona

Lunds universitet – nästan 20 år efter Uppsala – fick sin första kvinnliga professor. Det
var Birgitta Odén i historia, och då hade Carin Boalt blivit professor ett år tidigare vid
LTH som inte tillhörde Lunds universitet vid
den tiden. Carin Boalt var annars den första
kvinna att bli professor vid en teknisk högskola. Arkeologiska institutionen hade två

kvinnliga professorer Märta Strömberg och
Berta Stjernquist på 70-talet. Och 1994 då
Lunds universitets första (och hittills enda)
kvinnliga rektor Boel Flodgren tillträdde
fanns det ett 20-tal kvinnliga professorer –
av totalt 350. Idag 2016 är motsvarande siffror totalt 694 professor varav 175 är kvinnor.

												

MARIA LINDH
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folk.

Ragni Svensson är illustratö
ren som har nischat sig mot
vetenskapliga artiklar, sam
tidigt som hon är doktorand
i bokhistoria och älskar att
dansa till reggae och dance
hall.

När Ragni Svensson inte doktorerar i bokhistoria arbetar hon
som illustratör. ill: ragni svensson

Boken i centrum
för forskande illustratör
Nu är hon snart färdig med sin avhandling
om Bo Cavefors bokförlag där hon undersöker maktförhållanden och strategier på
svensk bokmarknad under 60- och 70-talen.
– Jag älskar att arbeta ensam och att få
djupdyka in i ämnet. Jag har pendlat mellan
hybris, känslan av ”jag är bäst” och känslan
av att allt jag gör är värdelöst. Men nu när
jag snart är klar känns det kul, säger hon.
Ragni Svensson säger att hennes intressen har följt henne sen barndomen – teckning, formgivning och böcker. Under tonåren hängde hon hos bokhandlare och letade
gamla böcker med fina omslag. I efterhand
ser det ut som en logisk följd, som ledde
fram till det hon gör idag – doktorerar i bokhistoria och illustrerar. Illustrationerna gör
hon för hand, genom att teckna och klippa ut former och sätta samman till collage.
– Jag vill lägga till något nytt till forskningen, en kommentar. Det blir mycket research innan jag sätter igång, för även om
jag inte har en realistisk stil så ska grunden
stämma. Handlar det om Baltikum på 80-talet så ska kläder och hus se rätt ut.
Mest har hon illustrerat för vetenskapLUM NR 1 | 2017

liga tidskrifter, men hon har även gjort omslag till avhandlingar. För det mesta har det
handlat om historiska frågor eller samhällsfrågor.
Ragni Svensson är pratsam men eftertänksam, vill vända och vrida och inte dra
förhastade slutsatser. Hon är engagerad när
det gäller olika rättvisefrågor, men vill inte
kalla sig aktivist.
– Det finns andra som är aktivister och
som gör mycket mer. Dessutom gillar jag
varken möten, slagord eller snabba lösningar. Jag vill grotta in mig, researcha och tänka igenom saker och ting på djupet, säger
Ragni Svensson.
FORSKNING STÄMMER NOG bättre med

Ragni Svenssons profil än att stå på barrikaderna.
– Det är skönt att till slut veta vad jag
vill, och det är att forska. Nu när man ska ta
sig vidare hade det nog varit bra om jag var
bättre på att nätverka professionellt, men
jag tycker det är knepigt, förstår inte riktigt
hur det går till.
Tidigare reste hon mycket och ofta på

ett inte helt tryggt sätt. Det kunde handla
om att bara dimpa ner någonstans och ta
sig runt, åka lastbil eller köpa en gammal bil
och köra runt. Men det har ändrats.
– Jag har rest mycket för att utmana mig
själv, för att våga, men jag gillar egentligen
inte osäkerheten i resandet. Nu njuter jag av
att inte ha en resa inplanerad. Kanske har
jag hittat lugnet, eller så har jag bara blivit
gammal, säger hon och skrattar.
TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

RAGNI SVENSSON
ÅLDER: 36 år
BOR: Lägenhet på Rolfsgatan i Malmö
FAVORITLÖRDAG: Går i secondhandaffärer och letar tyg, syr, pysslar
INTRESSEN: Tecknar, läser, hand
arbeta med textilier. Älskar att dansa
på klubb
TRÄNAR: Friskis & Svettis och löpning.
Soffpotatis från början, men ryggproblem ledde till upptäckten att det är
kul att träna.
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Kontaktallergi
mot växten malörtsambrosia.

Allergidetektiven
Ett detektivjobb som avspeglar samhället, både när det gäller arbetsliv
och modetrender. Så kan man beskriva Cecilia Svedmans uppgift som
hudläkare och forskare med inriktning på kontaktallergier.

C

ecilia Svedman är verksamhetschef vid lasarettet i Helsingborg
och leder samtidigt en forskargrupp vid Avdelningen för yrkes- och miljödermatologi i Malmö. Hon
möter många patienter som varit olyckliga
och förbryllade över fjällig hud, eksem och
rodnader. Då börjar detektivarbetet med att
reda ut vad i arbets- eller hemmiljön som
kan ligga bakom problemen.
NÄR CECILIA SVEDMAN lyckats lista ut vad

som orsakar ett eksem är det två invändningar hon ofta möter: ”Nej, men den produkten har jag ju använt i tjugo år!” och
30

”Nej, men den har ju bara naturliga råvaror!” Inget av argumenten är hållbart, har
forskningen visat.
– Även om man använt ett visst schampo
i tjugo år, så kan ju produktens innehåll ha
ändrats. Eller så har man mött ett visst ämne
i schampot i tillräcklig dos för att utveckla en
allergi, säger hon.
– Och naturprodukter kan mycket väl
vara allergiframkallande. Parfymer t.ex.
bygger ofta på doftämnen från växtriket,
men allt som finns i växter är ju inte självklart oskadligt…
Huden är ett av kroppens största organ,
som bland annat har till uppgift att skydda

oss från farliga ämnen i omgivningen. Den
utgör därigenom en spegel av hur arbetsmiljöer och modetrender förändrats.
– Ett klassiskt exempel är cementindustrin. Cement har använts ända sedan romarnas tid, men på 1800-talet infördes nya
tillverkningsmetoder. Det ledde till så svåra
hudreaktioner att många av arbetarna måste lämna sina jobb, berättar Cecilia Svedman.
BOVEN I DRAMAT var en speciell form av

krom som ingår i cementen och som kan
vara mycket allergiframkallande.
– Vid tunnelbygget under Engelska kanalen fick nästan var femte cementarbetare

												

LUM NR 1 | 2017

hudproblem. Men Sverige införde tidigt en
lagstiftning som drev fram en ändrad tillverkning, så när Öresundsbron byggdes blev
inte en enda arbetare allergisk!
En annan typ av allergiframkallande ämnen är akrylater. De används bl.a. för att ersätta amalgam vid tandlagningar. När akrylaterna kom i början av 90-talet uppstod en
mängd hudproblem bland tandvårdspersonalen, framför allt handeksem.
– Men tandvårdspersonalen har ju starka fackföreningar och en bra organisation.
Därför gick det att på ett effektivt sätt få ut
information om vilka skyddsåtgärder som
behövdes, säger Cecilia Svedman.
SVÅRARE HAR DET VARIT med en annan

grupp som arbetar med akrylater i sitt yrke:
nagelbyggare. De är ofta unga kvinnor som
arbetar var och en för sig, och slipar och filar
på akrylatmaterialen utan tillräcklig skyddsutrustning. Det finns också hemma-kit för
naglar på Internet, som kan ge allergiproblem till den som får för mycket av ämnena
på huden.
Lösnaglar, specialnagellack, hårfärger
och lösögonfransar… Skönhetsindustrin
är full av potentiellt skadliga ämnen, och
nya trender medför nya risker. Ett exempel
är de enorma lösögonfransar som nu omger många kvinnors ögon.
– Ögonfranslimmet är inte lika allergiframkallade som akrylaterna. Men ju fler
som använder ett kemiskt ämne, desto större är ändå risken för allergier. Vi har också
sett personer som reagerat på kringprodukterna, som de kuddar som läggs på ögonen
för att lösögonfransarna inte ska klistra fast
sig på huden… säger Cecilia Svedman.
PÅ HENNES AVDELNING ägnar man en hel

del arbete åt att få fram rätt doser för de
lapptest som patienterna får genomgå, när
man ska ta reda på orsaken till deras hudproblem. Doserna ska ju inte vara så höga
att man skadar patientens hud, men inte
heller så låga att det inte blir någon reaktion om patienten verkligen är allergisk mot
ämnet i fråga.
Mycket av forskningen på avdelningen
har tagit avstamp i patientfall man mött.
Just nu pågår projekt om hårfärger och om
LUM NR 1 | 2017

Hudläkaren och forskaren Cecilia Svedman
arbetar med att spåra orsaker till kontaktallergier. Ofta kan de
härledas till arbetslivet
eller skönhetsindustrin.
foto: ingela björck

parfymer, plastämnen, skyddshandskar och
textilfärgämnen.
Det senare området har gett upphov
till en av Cecilia Svedmans mer udda forskningsartiklar, med titeln ”The danger of
wearing dreadlocks at work” – faran av att
ha ”dreadlocks”, hoptovade rastaflätor.
Tovat hår verkar inte ha något självklart
samband med kontaktallergier, men sambandet fanns där. Artikeln handlar om ett
patientfall, en man med dreadlocks som
arbetade med ullfärgning i Norge och fått
hemska eksem.
– Eksemen på kroppen försvann med
skyddskläder och dagliga duschar, men eksemen på halsen fanns kvar. Till slut klippte

han av sig rastaflätorna, och då visade det
sig att håret inuti var helt svart. På utsidan
hade han kunnat tvätta det rent, men färgpigmentet hade trängt in i flätorna och gav
honom en ständig hudreaktion, berättar
Cecilia Svedman.
HON UPPSKATTAR BLANDNINGEN av kompetenser på sin avdelning, där det finns
både läkare, biomedicinare, kurator och kemister. Hon gillar också detektivjobbet som
ingår i att hitta orsaken till en patients eksem. Det kan leda till både förbättringar i en
arbetsmiljö och underlag för ny lagstiftning
om kemikalier i miljön.
INGEL A BJÖRCK
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– Jag är stolt över henne, säger Lars Rydbeck
om sin bortgångna
hustru Margareta, vars
artiklar om Charles
Lamb nu snart är publicerade i sin helhet.

Han fullföljde
sin hustrus avhandling
ENGELSK LITTERATUR. Detta är ett all-

deles för viktigt arbete för att bara
stå och ruttna i sina pärmar!
Så tänkte Lars Rydbeck om sin
sjuka, nu bortgångna, hustrus artiklar om den engelske författaren
Charles Lamb. Nu har snart samtliga
artiklar publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”The Charles Lamb
Bulletin”.

beck som gick bort i en demenssjukdom
sommaren 2015. Från början var hon adjunkt och undervisade i latin och grekiska
på gymnasieskolor. Hon läste sedan in universitetsengelskan och fick ett doktorandstipendium på Engelska institutionen. Claes
Schaar, LU:s förste professor i engelsk litteratur, blev hennes handledare i avhandlingsarbetet om Charles Lamb (1775–1834).
LARS RYDBECK BERÄTTAR hur väl hustruns

Lars Rydbeck gjorde alltså slag i saken och
plockade ur artiklarna ur ringpärmarna och
digitaliserade och grovredigerade dem. Idag
känner han stor glädje när han ser dem publicerade.
– Jag är stolt över henne! Vi var gifta i 60
år och jag tycker att jag var skyldig henne
det, säger Lars Rydbeck, tidigare universitetslektor vid CTR.
Det handlar om Margareta Eurenius Ryd32

arbete förflöt till en början.
– Men när Claes Schaar gick i pension så
stannade det upp och Margareta fortsatte
på egen hand med de delar kring Charles
Lamb som hon var särskilt intresserad av.
Dessa handlade om hur författaren argumenterade och om hur han använde sig
av allusioner, dvs. när man lånar ord från en
annan text och därmed tillför den egna texten en extra innebörd som både finns och

inte finns där.
– Hon var också mycket intresserad av
den symbios som Charles Lamb levde i med
sin syster, som i tillfällig sinnesförvirring
hade ihjäl deras mamma.
År 2000 skaffade paret Rydbeck en liten
Mac-dator och Margareta Rydbeck som då
var 67 år lärde sig att skriva fotnoter. Hon
kände att hennes artiklar började bli färdiga för publicering och skickade två texter
om Charles Lambs gamla skola till tidskriften och fick dem publicerade.
Demenssjukdomen kom smygande så
sakteliga och Margareta Rydbecks mentala
krafter avtog och med dem även intresset
för Charles Lamb.
– Hon höll lite föredrag och jag försökte
uppmuntra henne – men var också upptagen med att skriva en egen bok, säger Lars
Rydbeck som gav ut ”När de gamla gudarna
dog” för några år sedan.
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Vid årsskiftet 2011–2012 fick Margareta
Rydbeck sin diagnos och flyttade ett drygt
år senare till Ribbingska sjukhemmet. Då
hade Lars Rydbeck redan börjat ta sig an artiklarna som stod i de gamla ringpärmarna.
– Jag förstod att om inte jag gör det så
kommer ingen att göra det!
Han tog hjälp av en student på bok- och
förlagsprogrammet och tillsammans grovredigerade de och skrev rent alla artiklarna.
– Det var fantastiskt vilken vacker engelska hon skrev. Och den dimma hon gick in i
kompenserades av den klarhet som fanns i
hennes texter. Det bar mig, säger Lars Rydbeck.
NU HADE REDAKTÖREN för ”The Charles

Lamb Bulletin” hunnit bytas ut sedan 2000
då Margareta Rydbeck skickade in de första
två texterna.
– Men den nya var minst lika intresserad,
säger Lars Rydbeck och visar en artikel från
tidskriften där hennes studier beskrivs som
”remarkabla och viktiga”.
Nu är alla Margareta Rydbecks artiklar publicerade, sammanlagt cirka 150 sidor, förutom den sista som kommer i höstnumret.
– Det är min favoritartikel, säger Lars
Rydbeck som själv tycker sig ha blivit Charles Lamb-forskare. Den heter Old China och
handlar både om landet Kina och om porslinet som han och hans syster Mary älskade
som stora tedrickare.
Tidskriften ”The Charles Lamb Bulletin”
är från 1939 och kommer ut med två nummer om året. Den finns tillgänglig på SOL
som prenumererar på den.
TEXT: MARIA LINDH
FOTO: KENNET RUONA

CHARLES LAMB
Charles Lamb, född 10 februari 1775
i London, död 27 december 1834 i
Edmonton, London, var en brittisk
författare, som är mest känd för
essäsamlingen Essays of Elia 1823
och för barnboken Tales from Shake
speare 1807. Den sistnämnda skrev
han tillsammans med sin syster Mary
Lamb (1764–1847). Källa: Wikipedia
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Ny teknik ska förutse
gång- och cykelolyckor
TRAFIKFORSKNING. Det finns
mycket att göra för att förbättra
säkerheten för oskyddade gångoch cykeltrafikanter. Men för att
kunna vidta rätt åtgärder krävs
kunskap om i vilka situationer
farorna uppstår.
– Med ny teknik hoppas vi
kunna förenkla och effektivisera
metoderna för att förutse olyckor,
säger Aliaksei Laureshyn på LTH.

Han leder ett stort europeiskt forskningsprojekt som ska ta fram ett automatiskt system för att studera risken för
olyckor i korsningar för gång- och cykeltrafikanter och därmed också hur antalet olyckor kan minskas.
På flera håll i Europa studerar man
vägkorsningar med hjälp av kameror
som registrerar trafikanternas beteende. Genom att samla in stora mängder
data och analysera materialet identifierar man så kallade trafikkonflikter, alltså
situationer där en olycka varit nära att
inträffa. Genom att ta reda på vad som
ligger bakom dessa situationer kan man
vidta åtgärder redan innan trafikkonflikterna blivit faktiska olyckor.
– Det finns inte mycket data om detta. Den trafikforskning som har gjorts
tidigare har i huvudsak fokuserat på bilister, säger Aliaksei Laureshyn, som är
samordnare för EU-projektet InDev och
universitetslektor vid Institutionen för
teknik och samhälle.
Förr i tiden var det mycket resurskrävande att göra konfliktstudier. Det
handlade om att personal stod och registrerade vad som hände i olika korsningar eller senare att man spelade in
timtals med video som skulle gås igenom manuellt.

Aliaksei
Laureshyn
samordnar
EU-projektet InDev.

Systemet som Aliaksei Laureshyn och
hans kollegor håller på att ta fram utnyttjar den moderna tekniken. Det avancerade datorprogrammet, som har
tagits fram med hjälp av matematiker
på LTH, kan exempelvis känna igen fotgängare, cyklister och bilar, hur de kör
och med vilken hastighet och vilka avstånd de har till varandra.
På så sätt kan man på ett automatiserat sätt analysera olika trafiksituationer.
Resultatet kan användas till att förstå vilka faktorer som bidrar till att trafikrisker
uppstår.
– Vi vill ju att människor rör sig och är
fysiskt aktiva, men det ska ske på ett säkert sätt, säger Aliaksei Laureshyn.
När det gäller olyckor som faktiskt har
inträffat är också underrapporteringen
stor. Många gånger kan fotgängare och
cyklister ha fått skador, men på sjukhusen
vet man inte vad som har orsakat dem.
Och även om man skulle veta att det var
en olycka, så är det svårt att i efterhand
förstå varför situationen uppstod.
Just nu håller forskarna också på med
ett försök med en app som själv kan detektera om man exempelvis faller av en
cykel. På så sätt kan man få bättre information om var singelolyckor inträffar.
TEXT & FOTO: JONAS ANDERSSON
FOTNOT: Läs mer om projektet på www.
indev-project.eu
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forskning.

Hon koordinerar omfattande data
om klimatförändringar i Arktis
KLIMATFORSKNING . Naturgeografen

Margareta Johansson fick nyligen
cirka 100 miljoner kronor för att
koordinera en stor satsning på
forskningen i Arktis och närliggande högalpina områden. Närmare 20
länder deltar med totalt 79 forskningsstationer.
Det tar ganska mycket tid att hantera nästan 100 miljoner kronor, eller mer exakt 10
miljoner euro, som är den summa Marga-

reta Johansson nu får ansvara för. Pengarna kommer från EU:s ramprogram Horisont
2020. Projektet heter Interact och har nyligen fått en fyraårig förlängning. Satsningen
har sin utgångspunkt i 79 forskningsstationer utspridda runt norra polcirkeln samt i
några högalpina områden. Syftet med projektet är både att göra stationerna tillgängliga för forskare och att göra forskningsdata
från dessa stationer mer lättillgängliga för
forskare, beslutsfattare, organisationer och
allmänheten.
– Data från Arktis är särskilt viktiga eftersom de globala klimatförändringarna syns
mycket mer där, säger Margareta Johansson, forskningskoordinator vid Institutionen
för naturgeografi och ekosystemvetenskap.
HON HAR SJÄLV FORSKAT ett antal år på

permafrostens översta skikt, det så kallade
aktiva lagret, som är den del av marken som
tinar varje vår och sommar för att sedan frysa igen under vinterhalvåret. Hon kan konstatera att det aktiva lagret går djupare och
djupare ner i marken, vilket är ett tecken på
att marken blir alltmer uppvärmd. Det i sin
tur innebär att områdena med permafrost
krymper, vilket riskerar att rubba den ekologiska balansen.
Den egna forskningen får numera dock
hinnas med vid sidan om. Uppdraget att
koordinera Interact är en heltidstjänst. Men
Margareta Johansson trivs med situationen.
Uppdraget känns både meningsfullt och utvecklande. Inte minst är det en utmaning att
få folk att förstå vidden av klimatförändringarna, trots alla vetenskapliga studier som
Folk har svårt att ta in hur allvarlig uppvärmning av Arktis är, trots många nyhetsrubriker och magra isbjörnar på bild. Margareta J ohansson koordinerar ett internationellt
projekt med 79 forskningsstationer.
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år efter år pekar på smältande havsis och
ökande temperaturer i polartrakterna.
– Gång på gång tycks vi människor förvånas över vad som händer i Arktis, säger
Margareta Johansson om alla återkommande tidningsrubriker.
Att göra forskarnas data från Arktis mer
lättillgängliga handlar inte om att skapa fler
databaser. Sådana finns det tillräckligt av
redan, konstaterar Margareta Johansson.
Istället kan Interact bidra med att rådge forskarna om vilka befintliga databaser som man
bör placera sina data i.
– Det är nämligen en djungel, säger Margareta Johansson.
Dessutom planerar man i Interact bland
annat att utveckla möjligheten att använda
forskningsstationerna som ett gemensamt
övervakningssystem vid akuta händelser,
exempelvis vid en större radioaktiv olycka
eller ett askmoln. Då skulle forskningsstationerna kunna följa ett i förväg genomtänkt
och koordinerat schema för provtagning av
exempelvis partiklar i luften. En samordnad
sådan insats kan ge bättre faktaunderlag för
aktörer i samhället, exempelvis flygtrafiken
vid ett askmoln, men även för forskarna själva, till exempel de som forskar på förändringar hos flora och fauna.
EN ANNAN NY IDÉ inom Interact, som ett

led i att synliggöra forskningsstationerna
och deras verksamhet, är lanseringen av en
kortlek bestående av 79 kort. Varje kort presenterar en enskild forskningsstation i Interacts internationella nätverk. Så sent som
för några veckor sedan förverkligades idén
om kortleken, och nu finns det med andra
ord bokstavligt talat möjlighet att lägga korten på bordet som ett led i att uppmärksamma situationen i Arktis och närliggande
högalpina områden.

												

LENA BJÖRK BLIXT
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på jobbet.

Psykologiforskarna
Daiva Daukantaité och
Una Tellhed
har undersökt yogans
positiva
psykologiska hälso 
effekter.
foto: ulrika
oredsson

Stressade LU-anställda
massökte till yogastudie
PSYKOLOGI. Det egna välmåendet ef-

ter yogapassen ledde in dem på ett
nytt spår i forskningen. Över 200
LU-anställda anmälde sig som frivilliga till deras första studie. Nu är de
på väg att färdigställa en tvärvetenskaplig studie där yogans psykologiska och fysiologiska hälsoeffekter
undersöks.
Rachel Maddux, Una Tellhed och Daiva
Daukantaité är kollegor på Psykologiska
institutionen. De är dessutom flitiga på att
träna yoga och själva övertygade om att
yogan hjälper dem att hantera stressen på
jobbet.
– Jag började med yoga för att jag hade
ont i ryggen, berättar Una Tellhed. När jag
märkte att det hjälpte mig att stressa ner
och dessutom gjorde att jag sov bättre fastnade jag.
Hon började yoga dagligen, både själv i
hemmet och i grupp. Sin passion för yogan
delade hon med kollegorna Rachel Maddux
LUM NR 1 | 2017

Rachel Maddux
tränar yoga
regelbundet,
liksom kollegorna i yoga
projektet.
foto: privat

och Daiva Daukantaité och det var i samtal
om hur bra de mådde av träningen som de
bestämde sig för att starta ett gemensamt
projekt.
– Vi ville vetenskapligt prova om yoga
verkligen har en avstressande effekt, säger
Rachel Maddux och berättar att det inte
fanns så många studier kring yoga när de
påbörjade sin studie. Idag finns det många
studier.
VIA PERSONALANSVARIGA på universitetet

sökte de anställda som skattade sig själva
som stressade och som ville ställa upp i en

yogastudie. Ett kriterium var att de aldrig
skulle ha testat yoga tidigare.
– Vi blev överraskade över hur många
universitetsanställda som ville vara med,
över 200, berättar Daiva Daukantaité.
Studien, som till slut kom att omfatta
90 universitetsanställda, gav ett tydligt resultat. De som yogade två gånger i veckan under 8 veckors tid rapporterade tydliga
förbättringar när det gällde ångest, stress
och generellt välmående i jämförelse med
kontrollgruppen. Liknande resultat hittades
hos kontrollgruppen när även de i efterhand
provade på yoga i åtta veckor.
– Det var roligt att se att vanlig yoga i
storgrupp på Gerdahallen gav resultat, säger Daiva Daukantaité.
EN AV DEM SOM SVARADE när de sök-

te deltagare till studien var Olle Melander
som forskar om hjärt- och kärlsjukdomar.
Han var själv inne på samma spår och föreslog en gemensam studie för att även kunna mäta den fysiologiska effekten av yogan. Psykologerna nappade och även om
den tvärvetenskapliga studien ännu inte är
klar pekar mycket mot att man kommer att
kunna belägga yogans positiva effekter när
det gäller stress och sömn.
Una Tellhed tror inte att universitetsanställda är mer stressade än andra yrkes
kategorier men pekar på studier som gjorts
av att tempot har ökat generellt i samhället.
– När jag läste på psykologprogrammet i
slutet av 90-talet sa en lärare till mig att universitetsläraryrket är bra för man behöver
inte stressa så mycket, säger Una Tellhed.
Så tror jag ingen skulle beskriva yrket idag.
DAIVA DAUKANTAITÉ menar att yogan har

lärt henne fokusera på nuet och att kunna använda mikropauser, som exempelvis när hon
går och hämtar kaffe, för att koppla av. Men
samtidigt är hon noga med att påpeka att
hon inte ser yogan som en universallösning.
– Den innebär bara att man bättre kan
hantera en stressig situation, inte att den kan
användas för att undvika att ta tag i strukturella problem med för hög arbetsbelastning.
ULRIK A OREDSSON
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boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

GÖRAN FRANKEL

Medveten mot alla odds
foto: mikael risedal

(Fri tanke)

Peter Gärdenfors, professor
i kognitionsvetenskap

Varför är det så svårt
att få syn på sig själv?
– Vi tror att det finns en kärna som är
vårt ”verkliga jag”, men det är förmodligen en illusion. Det finns inget unikt sätt
att beskriva jaget – det framstår i ständigt olika mönster som i ett kalejdoskop,
beroende på vilka synsätt vi vrider fram.
Hur har synen på ”jaget” förändrats?
– Förr var det våra inre egenskaper – vår
karaktär och vår heder eller vår position
i samhället, som var det viktiga. Teknikens utveckling har fått oss att fokusera
mer och mer på utseendet. Det återstår
att se om framtida teknik kan återföra
jaget till våra inre egenskaper.
Vad betyder sociala medier för hur vi
ser på ”jaget”?
– Vi bygger våra ”varumärken” där vi
manipulerar vårt utseende och våra liv innan de
placeras i skyltfönstret.
De sociala medierna gör
de flesta av oss besvikna
eftersom våra drömmar
om uppmärksamhet sällan
uppfylls i tillräckligt hög
grad. Våra pockande egon
drunknar i den kakafoni av
texter och bilder som finns
på Internet.

PETER GÄRDENFORS

Den svåra konsten
att få syn på sig själv
(Natur & Kultur)
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I denna bok skärskådar Göran Frankel, tidigare LUMskribent, medvetandet. Författaren har en förmåga att
skriva spännande om vad jaget och det inre mentala
livet är för något och hur det förhåller sig till fysikens
lagar. Han skriver om allt från de antika filosofernas
tankar, till Skinners behaviorism, till neurologer som
har undersökt människor som drabbats av hjärnskador,
till den moderna hjärnforskningen. Göran Frankel fick
PI-priset 2016 för sina insatser inom populärvetenskaplig litteratur inom naturvetenskapen.

ÅSA BURMAN

Bli klar i tid och må bra på vägen
– handbok för doktorander
(Natur & Kultur)
Bland Sveriges 17.000 doktorander är sjukskrivningstalen höga och avhandlingarna drar ofta ut på tiden.
Boken vill ge hjälp både med akademisk produktivitet
och stresshantering, genom att presentera förhållningssätt och handfasta tekniker som baseras på stressforskning om forskning om produktivitetsteknik. Åsa Burman disputerade vid Lunds universitet i praktisk filosofi.

HANS KLETTE, KARL DAHLSTRAND M.FL.

Festskrift till Karsten Åström
(Juristförlaget i Lund)
Boken tillägnas Karsten Åström med anledning av att
han lämnar professuren i rättsociologi, 68 år gammal.
Närmare 40 kollegor vill på detta sätt hedra honom,
eftersom han har betytt mycket för rättssociologin.
Boken är en antologi med en mängd olika rättsociologiska perspektiv.

BERNDT EHINGER, ANDERS BJÖRKLUND,
TORSTEN LANDBERG

Lasarettet i Lund 1768–2000
(Medicinhistoriska sällskapet)
Lasarettet i Lund har en lång historia, och skulle år
2018 kunna fira 250-årsjubileum. Här har författarna
ställt samman mer än 800 bilder som visar hur en av
de största arbetsplatserna i Skåne utvecklats. Bilderna
kommer från Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets
arkiv.
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gästtyckarna.

Martin Leijnse, Helena Filipsson, Helena Sandberg,
Kristian Pietras. foto: annika moberg /sveriges unga akademi

Fler meriteringsanställningar med de resurser som
finns och fler ledningsuppdrag till unga forskare på
Lunds universitet. Det menar fyra unga forskare är
nödvändigt för att behålla lovande forskare, förbättra
deras karriärmöjligheter och öka deras inflytande.

Skapa fler forskartjänster
för unga – med dagens resurser

I

november 2016 kom regeringen med en ny forskningsproposition som i första hand ska gälla till 2020, men
samtidigt ha ett tioårigt perspektiv. I en debattartikel i
DN beskrev vi i Sveriges unga akademi nyligen de problem vi ser med propositionen, bland annat de fortfarande
alltför låga basanslagen. Här
vill vi lyfta fram hur Lunds
universitet kan förbättra villkoren för framför allt unga
forskare, i relation till forskningspropositionen och
Lunds universitets strategiska plan.
Vi tycker det är viktigt
med fler meriteringsanställningar, annonserade i öppna
internationella utlysningar. De bör vara sexåriga och
innefatta ett startanslag samt efterföljas av en ordentlig utvärdering baserad på i utlysningen fastställda kriterier. Detta
hade varit enklare att genomföra med större basanslag, men
det får inte tas som en ursäkt för avsaknad av handling. I ett
svar på vår och andras kritik av de fortfarande låga basanslagen svarar Helene Hellmark Knutsson, ministern för högre
utbildning och forskning, att tidigare höjningar av universitetens anslag har resulterat i fler tidsbegränsade anställningar,
men endast en marginell ökning av antalet meriteringsanställningar.
Det finns även en rad åtgärder för att stärka unga forskares positioner vid lärosätet och som kan implementeras utan
att belasta budgeten. Unga forskare är en resurs som borde
användas i högre grad i Lunds universitets olika beslutande

och rådgivande organ. Med vår goda överblick över unga
forskares situation vid landets lärosäten har vi noterat att
det finns andra större universitet som har kommit längre än
Lunds universitet i detta avseende. Unga framgångsrika forskare kan bidra med nya lösningar och ett utanför boxen-tänk
som ett traditionsrikt lärosäte
som Lunds universitet kunde
dra fördel av i betydligt mer
än vad som görs idag. Genom
de viktiga ledarskapsprogrammen vid Lunds universitet, såsom t ex MFL (Morgondagens
forskningsledare) och luPOD
(Lunds universitets postdoktorala program), finns redan en
pool av unga forskare som kan
användas för ledningsuppdrag.
I forskningspropositionen lyfts
också vikten av jämställdhet inom högskolesektorn fram, men
utan några förslag på konkreta initiativ. Rektor har vid flertalet tillfällen lyft fram jämställdhet som en angelägen och
strategisk fråga för universitetet. Här har Lunds universitet en
chans att verkligen göra något, både vid nyrekryteringar och
för att stödja universitets befintliga personal. Vi inom Sveriges
unga akademi ställer gärna upp som bollplank för konkreta
åtgärder, goda idéer saknas inte.

”Det finns en risk att politikerna
inte ser fortsatta höjningar av
basanslagen som meningsfulla
då de inte används på ett bra sätt.
Svaret på detta borde vara en verklig
satsning på meriteringsanställningar
med de resurser vi har! ”
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MARTIN LEIJNSE, HELENA FILIPSSON,
KRISTIAN PIETR AS OCH HELENA SANDBERG,
MEDLEMMAR I SVERIGES UNGA AK ADEMI
OCH VERKSAMMA VID LUNDS UNIVERSITET
FOTNOT. Se även artikel på sidan 12 om forskningsproppen.
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Stöd våra studenter – donera till stipendier!
Din donation går till Lunds universitets stipendiestiftelse.
För att donera 50 kronor en gång, SMS:a ”Stipendier50kr” till 72370.
Alla gåvor är välkomna!

Lunds universitets donationskampanj - för en bättre värld

www.donationskampanj.lu.se
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Idogt arbete fångade
Fysiska institutionens historia
UNIVERSITETSHISTORIA. En enorm por-

tion tålamod. Samt förmågan att
hålla fast vid sin idé och inte låta sig
påverkas för mycket av yttre faktorer. Det är ett par av ingredienserna till receptet på hur man lyckas
genomföra ett sex år långt projekt
för att berätta om sin institutions
historia.
Bengt Forkman och Kristina Holmin Verdozzi bläddrar i den tjocka bok som är resultatet av Fysiska institutionens historieprojekt.
Boken ”Fysik i Lund: i tid och rum” gavs ut
i december och innehåller en lång resa genom fysikämnets historia sedan universitetet startade på 1600-talet.
Men boken symboliserar dessutom den
resa som hela historieprojektet har gjort under de sex år som gått sedan Bengt Forkman
och Kristina Holmin Verdozzi drog igång arbetet. Från början skapade arbetsgruppen
berättelser som presenterades på en storbildsskärm på institutionen. De historiska
nedslagen publicerades också på webben.
Förra året rundade man av hela projektet
genom att göra en bok av materialet, lagom till jubileet.
– Historien är lite svårfångad, så det är
härligt att kunna ha den i en sådan beständig form som en bok, säger Kristina Holmin
Verdozzi med ett leende.
BENGT FORKMAN är professor emeritus

och Kristina Holmin Verdozzi är bibliotekarie vid institutionen. Idén till historieprojektet kom från Bengt Forkman. Han ville råda
bot på historielösheten och ge studenterna
en bättre grund att stå på. Men historieprojektet riktade sig även till de anställda –
man blir en bättre kunskapsförmedlare om
man känner till sin bakgrund, menar Bengt
Forkman.
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Bengt Forkman och Kristina Holmin
Verdozzi bläddrar i den nya boken om
fysikens historia. På bilden saknas Annika Nyberg, som stått för den grafiska
designen i historieprojektet. Foto: Lena
Björk Blixt.

Bengt Forkman och Kristina Holmin Verdozzi
bläddrar i sin bok om fysik vid Lunds universitet
genom tiderna. Boken är ovanlig på så vis att den
bläddras och läses som på bilden, alltså med ryggen uppåt.

Sammanlagt har det blivit 30 kapitel om
institutionens historia. Många anställda har
varit delaktiga i att ta fram bildmaterial och
skriva texter. Varje avdelning inom institutionen har fått ett eget kapitel. Men man
har inte enbart begränsat sig till att lyfta
fram tongivande forskare och värdefulla
upptäckter vid avdelningarna, utan man har
dessutom satt in detta i sitt sammanhang
genom internationella utblickar. En utmaning i hela projektet var att veta när man
skulle sätta punkt.
– Vi ville även skildra nutidshistorien och
har därför valt att skriva också om nu levande personer, säger Bengt Forkman och
förklarar att ambitionen har varit att greppa
såväl den äldsta som den yngsta historien
samt blicka mot framtiden.
Det krävs en rejäl portion tålamod och

även ihärdighet för att ro i land ett projekt
av denna karaktär, konstaterar både Bengt
Forkman och Kristina Holmin Verdozzi. En
viktig framgångsfaktor har varit att aldrig
sluta tro på sin idé och att hela tiden värna
om den. De hade redan från början en klar
bild av vad de ville åstadkomma.
– Den här typen av projekt kan väcka
känslor, en del människor tycker inte att
det finns tid för annat än forskning och undervisning, och då gäller det att man har
en tydlig linje att hålla fast vid, säger Bengt
Forkman.
TEXT & FOTO: LENA BJÖRK BLIXT
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Sex pratglada LU-rektorer: fr. v. Carl-Gustaf Andrén, Håkan Westling, Boel Flodgren, Göran Bexell, Per Eriksson och Torbjörn von Schantz.
foto: per lindström

Rektorer skrev historia
vid glad afton på Athen
UNIVERSITETSHISTORIA. Ett stort
stycke rektorshistoria skrevs på
anrika Café Athen en kväll i slutet
av januari. Fyrtio rektorsår fördelade på sex rektorer var samlade.
Enigheten om vad ett universitet
är och vikten av det, inte minst i
denna tid, var stor.

Café Athen var fyllt till sista stolen och samtalsledarna, Lynn Åkesson dekan för HT-fakulteterna, och Per Svensson, kulturjournalist på Sydsvenskan, hade en tuff uppgift i
att styra de pratglada rektorerna som berättade anekdoter från förr, skämtade och
fyllde i varandras erfarenheter.
En fråga var i alla fall vad man tyckt sig
lyckats bäst respektive sämst med under
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sin rektorsperiod. Enda kvinnliga rektorn till
trots, så tyckte Boel Flodgren att hon misslyckats med jämställdheten.
– Den var en seg rackare och jag gjorde
en del men hade velat göra mer, sa hon.
PER ERIKSSON BEKLAGADE att han inte
hunnit göra något åt akustiken i aulan.
Men annars var det roligare att prata om det
man var mest nöjd med under sin rektorstid och i Per Erikssons fall var det reformerna kring studentbostäderna och hemlösa
och bostäder. Göran Bexell var glad över alla
forskningspengar som landade i Lund under hans tid. Och han tyckte också att han
åstadkommit ett bra samtalsklimat i dekanrådet, numera rektors ledningsråd. Håkan
Westling skämtade om att han var nöjd och

stolt med allt han gjort under sina nio år.
– Men utredningen Grundbulten om
grundutbildningens förnyelse var nog ändå
det bästa, kom han fram till.
Samtalet handlade mycket om samverkan. Carl-Gustaf Andrén berättade att han
redan 1957 bjudits in till Skånes handelskammare och att man då diskuterade vikten
av samarbete med universitetet. Göran Bexell berättade om det kulturråd han startade
i början på 2000-talet och menade att det
ska handla om att öppna universitetet utan
att förlora integriteten.
VAD ÄR ETT UNIVERSITET, var en annan frå-

ga som, efter viss diskussion, enade alla sex
rektorer.
– Det är den plats där professorer, lära-
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re och studenter – med nyfikenheten som
främsta drivkraften – söker sanningen som
de sedan vill förmedla till omvärlden!
Svårigheten att hålla ihop universitetet
drabbade särskilt Boel Flodgren i slutet på
1990-talet då LTH ville bryta sig loss och
bli självständig högskola. Per Eriksson var
en av förespråkarna för utbrytningen fick
han lite motvilligt medge. Men han motiverade det med att man hellre ville sortera
under Industridepartementet än under Utbildningsdepartementet. Under Boel Flodgrens tid startade också Malmö högskola.
– Dit försvann ju också en del av ”våra”
forskare, tyckte vi då, sa Boel Flodgren.
TROTS ATT MAJORITETEN av rektorerna
var dåtida så skrev de under på det Torbjörn von Schantz sa om att universitetet
aldrig varit viktigare än just nu på grund av
den populism och faktaresistens som breder ut sig i världen. Särskilt Håkan Westling uppmanade universitetet till skärpning
gällande motvikten till detta, med tanke
på att även dagstidningarnas dagar verkar räknade.
Rektorsmötet på Café Athen var ett jubileumsarrangemang och den första av
åtta samtalskvällar nu under jubileumsåret. Nästa är den 16 februari och handlar
om lundaandan – finns den?
MARIA LINDH

Konsumentinformation
uppskattas inte alltid
EKONOMI. Vill konsumenter ha
information som hjälper dem att
äta mer hälsosamt eller konsumera mer miljövänligt?
Det redde Jonas Nordström ut
när han inledde Ekonomihögskolans populärvetenskapliga seminarieserie ”Ekonomihögskolan
gör skillnad” som kommer att
löpa hela året 2017.

– Det man inte vet – det lider man inte
av. Att vissa väljer att undvika information beror på att det kommer ett obehag
med den också.
Det säger Jonas Nordström som är
docent i nationalekonomi vid AgriFood
Economics Centre, som drivs av Ekonomihögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet.
– Det finns en stor tillit till den medvetne konsumenten. Men stämmer det
att ”alla” konsumenter är intresserade
av att ta del av kostnadsfri information?
Det kan vara så att det medför andra
kostnader – emotionella – när man tar

del av viss information. Till exempel kan
vi känna skuld eller obehag när vi medvetet sätter i oss fler kalorier än vad vi
ska, konstaterade Jonas Nordström och
introducerade därefter ett nytt begrepp
för publiken:
– Strategisk självignorans. Det är när
vi väljer att medvetet blunda för hur våra
nuvarande handlingar påverkar våra
framtida jag.
Så: medan politiker hänvisar till information som ett bra styrmedel, som kan
få oss att välja livsmedel som producerats med mindre vattenåtgång, mindre
koldioxidutsläpp, bättre djurvälfärd och
med goda villkor för dem som producerar varorna – visar det sig att konsumenterna medvetet skapar strategier för att
ignorera den här typen av information.
Näst ut är Stefan Sveningsson med
föreläsningen ”Ledarskap – mycket
snack och lite verkstad”. Resten av Ekonomihögskolans jubileumsserie hittas
på ehl.lu.se/lu350.
EVELINA LINDÉN

REKTORER 1977–2017
• Carl-Gustaf Andrén (teologi)
rektor 1977–1980
• Nils Stjernquist (statskunskap)
rektor 1980–1983 (bortgången
2000)
• Håkan Westling (medicin)
rektor 1983–1992
• Boel Flodgren (handelsrätt)
rektor 1992–2002
• Göran Bexell (etik) 		
rektor 2003–2008
• Per Eriksson (signalbehandling)
rektor 2009–2014
• Torbjörn von Schantz (zoologisk
ekologi ) rektor 2015–
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Jonas Nordström inledde Ekonomihögskolans populärvetenskapliga seminarieserie
”Ekonomihögskolan
gör skillnad”. foto: lars
mårelius
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Juridiska fakulteten
genom tiderna
UNIVERSITETSHISTORIA. Juridiska fakulteten fick sin första
uppsättning professorer främst
från Tyskland med Samuel Pufendorf som den mest lysande
stjärnan. Men när fakulteten rekonstruerades efter de skånskdanska krigen reducerades den
påtagligt och under 1700-talet
bestod den endast av en hel och
en delad professur. Det seklets
mest framstående jurist var David Nehrman. Han adlades Ehrenstråle för sina utbildningsinsatser. Han genomförde viktiga
reformer, började undervisa
på svenska, utgav läroböcker,
införde en juridisk examen.
Han var starkt påverkad av tysk
upplysning. Men efter honom
följde i ett drygt halvsekel en
dekadensperiod.
Först 1811 blev det ordning
i de juridiska leden då norrlänningen Johan Holmbergson tillträdde som professor i Lund. När
han dog 1842 bestod fakulteten
av fyra professurer. En av dessa
var Carl Johan Schlyter som blev
professor 1835, jobbade tills han
var 82 och dog 93 år gammal
1888.
I Lund fanns det vid sekelskiftet 1900 sju professorer i juridik.
De flesta såg sig som företrädare för en idealistiskt utformad
rättsstat, starkt påverkad av
tyska förebilder.
Men åren kring första världskriget ändrades kunskapssynen.
Axel Hägerström i Uppsala gick
i bräschen för en modern värdeneutral juridik, som byggde på
demokratisk grund. Karl Olivecrona (även känd för sina nazistsympatier) tog Uppsalaskolan till
Lund när han blev professor här
på 30-talet.
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Tre profiler i Juridiska fakultetens historia: Anna Christensen (1936–2001), David Nehrman Ehrenstråhle (1695–1769) och Carl Johan Schlyter (1795–1888). foto: peter voitkans, lunds universitets konstsamling, ub

Juridiska fakulteten
fångad under 350 år
UNIVERSITETSHISTORIA. Enligt lunda-

legenden Carl Johan Schlyter måste
man kunna det gamla för att ta
itu med det nya! Och hans monumentala livsverk från 1800-talet
“Sveriges Gamla Lagar” i 13 band är
fortfarande ett fundament för den
svenska rättshistorien.
En senare rättshistoriker, Kjell Åke Modéer,
kommer snart ut med boken ”Det förpliktande minnet” där han skildrar den juridiska
fakultetens historia – dess toppar och dalar
och förhållningssätt till de ständiga samhälleliga förändringarna.
Idag är det folkrätten som har den starkaste ställningen i Lund.
– Vi är emellertid en ganska liten fakultet
internationellt sätt, menar Kjell Åke Modéer
som under arbetet med sin bok bland annat
dragit slutsatsen att fakultetens självbild genom seklerna varit något överdriven.
– Vi kunde inte jämföra oss med Berlin
eller Leipzig för hundra år sedan, lika lite
som vi idag kan jämföra oss med Stanford.
Själv började han på Juridicum på 60-talet. Det var en tid av välfärd då vardagsjuridiken moderniserades. Nya lagar tillkom som

Rättshistorikern Kjell Åke
Modéer kommer snart ut
med en bok
om den juridiska fakultetens historia.
foto: mikael
risedal

också visade sig i nya ämnen som arbetsrätt,
bostadsrätt och marknadsrätt. Folksuveränitetsprincipen utgick från att all offentlig
makt skulle utgå från folket, och domstolarna skulle följa riksdagens beslut.
– Därför fick vi som läste på 1960-talet
använda de politiska lagförarbetena som vår
främsta rättskälla. Frågor rörande rättvisa
och rättigheter avvisades. Det ansågs inte
vara juridik! Det fick vi diskutera på kafferasterna, säger Kjell Åke Modéer.
Men successivt internationaliserades miljön på Juridicum. En professur i internationell rätt tillsattes 1969. Folkrätten fick också
en starkare ställning och kring millenieskiftet engagerade sig lundafakulteten internationellt i ett omfattade Vietnamprojekt.
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Sedan var det Sveriges medlemskap
i EU som innebar närmast en revolution
för svensk juridik, menar Kjell Åke Modéer. Det medförde en anpassning till europeisk rätt, och inkorporeringen av Europakonventionen i svensk rätt innebar att
Högsta Domstolen inte längre var högsta domstolen. Europadomstolen i Strasbourg och EU-domstolen i Luxembourg
blev istället ytterst de högsta rättsliga instanserna.
I Lund har man gått från det traditionella till en mer marknadsanpassad utbildning, menar Kjell Åke Modéer.
– Traditionellt har vi utbildat domare
och jurister för den offentliga sektorn. I
dag är situationen helt annorlunda – också anpassad både till en global advokatkultur och till den privata sektorns behov.
Bland betydelsefulla personer för utvecklingen av Juridiska fakulteten i modern tid nämner i Kjell Åke Modéer Anna
Christensen som 1975 blev Sveriges första kvinnliga juridikprofessor.
– Hon var mycket begåvad och en av
de främsta inom den sociala civilrätten.
Trots att kvinnorna fick rösträtt 1920
och därmed tillträde till statliga tjänster
fick de inte bli domare förrän på 40-talet. Detta fördröjde jämlikhetsprocessen.
Först i slutet av 60-talet fick de kvinnliga studenterna sina förebilder i kvinnliga justitieråd och chefsdomare, och då
fick de också ett tydligt genombrott på
fakulteten.
MARIA LINDH
FOTNOT: Kjell Åke Modéer föreläser på te-

mat ”350 år av juridik” på Rådhuset i Helsingborg den 22 februari, kl 18.

”Dödskafé” inslag
på palliativ temadag
MEDICIN. – Död och döende har ju
länge varit ett tabuämne, men vi
vill visa att det går att tala öppet
om döden, säger professor Carl
Johan Fürst. Han är ledare för Palliativt Utvecklingscentrum, som
under Vetenskapsveckan i mars
anordnar en temadag om vården i
livets slutskede.

Temadagen hålls den 7 mars och vänder sig
till både fackfolk och allmänhet.
– Vi vill ha ett folkhälsoperspektiv på den
palliativa vården. Det innebär att se vården
i livets slutskede som en del av samhället.
Döden bör inte gömmas undan i en sjukhussäng, för den angår inte bara sjukvården utan oss alla, menar Carl Johan Fürst.
– Vi kommer bland annat att ordna ett
”Dödskafé”, Death Café, en ursprungligen schweizisk idé som snabbt spridit sig i
västvärlden. Tanken är att ge deltagarna en
möjlighet att ta upp egna funderingar och
frågor när det gäller döden. Sådana arrange
mang har hållits i Lund och flera andra ställen i Sverige, och varit mycket uppskattade.
I västvärlden är döendets medikalisering ett problem – att den kroppsliga vården med piller och apparater lätt hamnar i
fokus, medan de andliga behoven blir efter

satta. I tredje världen kan problemet vara
det omvända, när sjukvården inte har resurser för att ta hand om döende på ett bra
sätt. Dessa skillnader kommer att tas upp
på symposiet, där en av föredragshållarna
kommer från International Association for
Hospice and Palliative Care.
EN ANNAN TALARE ska berätta om ett pro-

jekt i södra Indien, där man utbildar volontärer i att hitta och hjälpa till att vårda patienter med cancer och svåra psykiatriska
sjukdomar. Volontärernas insatser betyder
mycket – till exempel att en cancerpatient
med svåra smärtor får hjälp att träffa en läkare, och att en psykotisk patient verkligen
tar sina läkemedel och därmed blir bättre
och mindre orolig.
Temadagens förmiddag hålls på engelska och är internationellt inriktad. Eftermiddagen blir på svenska och handlar om den
palliativa vården i Sverige och patienternas
möjlighet att välja var de vill dö. Här ingår
också ”dödskaféet”, där deltagarna får möjlighet att samtala om död och döende ur
existentiella, praktiska och känslomässiga
aspekter.
INGEL A BJÖRCK

FOTNOT: För detaljer om symposiet se "På

gång" på sidan 44.

35 jubileumsmedaljer i silver auktionerades ut
LU350. Lunds universitet förvandlades
till ett auktionshus den 11 februari.
Jubileumsmedaljer såldes till högstbjudande och intäkterna gick till ett unikt
historiskt forskningsprojekt.
Lunds universitet har tagit fram
jubileumsmedaljer vid tidigare jubileer:
1768, 1868, 1918 samt 1968, och detta
jubileum är inte annorlunda. Framtag-
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ningen av medaljerna har bekostats av
en donation från Ebbe Kocks stiftlse.
Behållningen av medaljauktionen går
oavkortat till ett forskningsprojekt vid
Historiska museet. Projektets syfte är
att restaurera och bevara föremål som
gömts och glömts mellan korstolarna
i Lunds domkyrka från 1300-talet och
fram till dess att de flyttades 1833.

Jubileumsmedaljerna är formgivna av
konstnären Ernst Nordin. foto: daniel parknäs
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på gång.
17–18 FEBRUARI Bygg en stjärnglob i Vattenhallen. Kl 12–17, John Ericssons väg 1,
Lund. Info: www.lu.se/event/bygg-en-stjarnglob-i-vattenhallen-0
20–24 FEBRUARI Sportlov i Botan. Odling, pyssel och experiment för barn i alla åldrar. Drop in kl 12.00 –16.00 i ett av växthusen
i trädgårdens norra del. Botaniska trädgården,
Östra Vallgatan 20, Lund.
21 FEBRUARI Lunds filosoficirkel. Barbara Törnquist-Plewa: ”Om transnationella
minnen”. Kl 19.30–21.00 Palaestra, Lund.
22 FEBRUARI Föredrag. ”350 år av juridik. Hur mycket förändras ett samhälle på
350 år?” Professor Kjell Å Modéer. Rådhuset
i Helsingborg, kl 18.00. Info: hedvi.weibull@
folkuniversitetet.se. Se även sidan 32.
28 FEBRUARI Föreläsning. Lunds senior
universitet. Professor em. Sverker Oredsson:
”Lundaprofiler under ett och ett halvt sekel”. Kl 14.00 i Pingstkyrkans stora sal, Stora
Södergatan 25, Lund.
1 MARS Jubileumskurs. ”Peder Winstrup–initiativtagaren till Lunds universitet”. Kl 19.00–20.00, plats meddelas senare.
Info: www.lu.se/event/jubileumskurs-pederwinstrup-initiativtagaren-till-lunds-universitet
1 MARS Afrikadag. Prof Ernest Aryeetey,
Secretary-General of African Research Universities Alliance, Dr François Gemenne, specialist
of environmental geopolitics at University of
Liege, Anna Brandt, chef för Afrikaavdelningen vid UD. LU-forskare presenterar Afrika-projekt. KL 13.00–16.00 i Palaestra.
4 MARS Quantumshow i Vattenhallen
– en fysikshow som tar dig på en resa genom
vågor, musik, energi, ljus, färg och laserljus, kl
13.00, John Ericssons väg 1, Lund. Info: www.
lu.se/event/quantumshow-i-vattenhallen-10.
5 MARS Konsert. Första vetenskapsveck-

an startar med musik och körsång i universitetshusets aula med fri entré, kl 17.00–18.00,
Lund. Info: www.lu.se/event/precis-sammavarld
6 MARS Seminarium. ”Mot ett längre
och bättre liv? Befolkning och levnadsstandard för 1000 år sedan”. Kl 9.00–12.00
Ekonomihögskolan, EC2:210, Lund. Info: madeleine.jarl@ed.lu.se
6 MARS Guidad visning av Juridicum.
Samling i receptionen. Kl 17.00–18.00 Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund. Info:
matilda.wadenback@jur.lu.se
6 MARS Föreläsning. Om Pufendorf
och vad mänskliga rättigheter ska vara till
för. Kl 18.30–20.00 på LUX:C121, Helgonavägen 3, Lund.
6 MARS Jubileumskurs. Mats Hilte:
”Vänskapen förr och nu”. Kl 19.00–20.00
Edens hörsal, Paradisgatan 5, Lund.
6 MARS Debatt i Lund: Is the world becoming a better place? Debattörer: Martha
Nussbaum, Carlota Perez, James Robinson,
Jan Teorell, Alf Hornborg. Kl 19.00–21.15 Café
Athen, Lund. Se även sidan 24.
7 MARS Symposium vid Palliativt Utvecklingscentrum. “Care for the dying
in a national and international perspective – today and tomorrow”. Symposiet
vänder sig till både forskare, yrkesverksamma
inom vården och till allmänheten och hålls på
både engelska kl 9.00–12.10 och på svenska kl
13.15–16.00, hörsalen, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Info: carl_johan.furst@med.
lu.se. Se även sidan 43.
7 MARS Lunds filosoficirkel. Bengt E Y
Svensson: ”101-åren som klev ut ur teorin.
Om gravitationsvågor och Einsteins allmänna relativitetsteori”. Kl 19.30–21.00
Palaestra, Lund.

8 MARS Seminarium. ”Kvinnor – styrkor, möjligheter och hot. Hur nära är vi
egentligen att uppfylla våra nationella
jämställdhetspolitiska mål?” Kl 10.00–
16.30, SOL hörsalen, Helgonabacken 12, Lund.
Info: www.lu.se/event/internationella-kvinnodagen-kvinnor-styrkor-mojligheter-och-hot
8 MARS Föredrag. Män och mat. Vad
händer med synen på mat, hem familj och
samhälle när männen tar över matlagningen? Lund University Food Studies presenterar
intressanta perspektiv. Kl 13.00–16.00 LUX:
C126, Helgonavägen 3, Lund.
8 MARS Föreläsning. ”Post-coup Thailand: Anxiety over the royal succession”.
Kl 13.00 Centrum för öst- och sydöstasienstudier, Sölvegatan 18, Lund.
8 MARS CIRCLE seminar series med
Keld Laursen, Copenhagen Business School.
Kl 14.00–15.00 CIRCLE seminar room, Lund.
Info: palina.sauchanka@circle.lu.se
9 MARS Föreläsning. Street violence,
state-making, and popular nationalism
in South Korea. Open lecture with Erik Mobrand, associate professor of Korean studies at
the graduate school of international studies,
Seoul National University. Kl 9.00, Centrum
för öst- och sydöstasienstudier, Sölvegatan 18,
rum 005, Lund.
9 MARS Föredrag. “Water in a changing climate – threats and opportunities”.
Kl 13.00–15.00 föreläsningssal A, V-huset,
LTH, Lund. Info: hans.hansson@tvrl.lth.se
9 MARS Stadsvandring: Det skiktade
Lund i tid och rum. Vad händer när städer
segregeras och samhällsskikten delas upp?
Stadsvandring med populärvetenskapliga kortföreläsningar av samhällsvetenskapliga forskare. Kl 17.30–19.00. Samling på universitetshusets trappa, Paradisgatan 2, Lund.

Centre, Baravägen 3, Lund.
Marcus Cöster i klinisk medicin med inriktning ortopedi: ”The effects of increased
physical activity in childhood on fracture risk,
musculoskeletal development, and academic achievement”. Kl 9.00 MFC, ing 59, Jan
Waldenströms gata 5, Universitetssjukhuset i
Malmö.
Oleksandr Viazio: ”Search for beyond
standard model physics with high-p<sub>T</
sub>leptons”. Kl 13.00 Rydberg föreläsningssal, Fysiska institutionen, Lund.

Aron Berg: ”Essays on informational
asymmetries in mergers and acquisitions”. Kl
14.15 Holger Crafoord Centre EC3:210, Lund.

disputationer.
17 februari
Daniel Svensson i biomedicin med inriktning cellbiologi: ”Regulation of human cell
viability by the host defense peptide LL-35”.
Kl 9.00 Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan
17, Lund.
Jenny Hultqvist i hälsovetenskap med
inriktning arbetsterapi: ”Recovery-promoting factors in day centres and clubhouses for
people with psychiatric disabilites. A comparative study”. Kl 13.00 Hörsal 01, Health Science
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3 mars
Lena Svenaeus i rättssociologi: ”Konsten
att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor
och män: En rättssociologisk studie av regler i
lag och avtal om lika lön”. Kl 13.00 i Pufendorfsalen/Juridiska fakulteten, Lilla Gråbrödersgatan 3C, Lund.
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Disputationer som ägt rum:
Thomas Parker i industriell miljöekonomi:
”The meaning of environmental management
– an interpretive study of managing emergent
or evolutionary environmental and energy
strategy”.
M Mahdi Ghazaei Ardakani i reglerteknik: ”On trajectory generation for robots”.
Åsa Ritenius Manjer i socialt arbete:
”Det motsägelsefulla beslutet: Om kvinnors
syn på och erfarenheter av mammografiscreening”.
Ivo Jacobs i kognitionsvetenskap: ”On
the origins of physical cognition in corvids”.
Beatrice Nyström i psykologi: ”Temperamental influences on risk-taking during
middle childhood”.
Daniel Ward i fysik: ”Influence of nuclear structure on decay properties of heavy
culei”.
Eva Ekman i laboratoriemedicin med
inriktning arbets- och miljömedicin: ”Biomarkers of exposure to pesticides in humans”.
Jesper Fritz i klinisk medicin med inriktning ortopedi: ”Physical activity during
growth. Effects on bone, muscle, fracture risk
and academic performance”.
Yiyi Xu i laboratoriemedicin med inriktning arbets- och miljömedicn: ”Fine
and ultrafine particle exposure. Health effects
and biomarkers”.
Sara Hall i klinisk medicin med inriktning neurologi: ”Biomarkers in Parkinson´s
disease and related disorders. Diagnostic value of biochemical markers and their relation
to disease progression”.
John Stegmayr i biomedicin med inriktning molekylär medicin: ”Galectin inhibitors. Molecular tools in biomedical research
and clinical implications”.
Alexandra Rundberg Nilsson i laboratoriemedicin med inriktning stamcellsbiologi: ”Investigations of hematopoietic stem
cells and their age-associated alterations”.
Per Olof Olsson i biomedicin med inriktning cell- och matrixbiologi: ”Collagen
of the extracellular matrix in carcinoma. Functional and structural studies”.
Ali Bagher i klinisk medicin med inriktning kirurgi: ”Trauma in an Scandinavian
urban setting – from socio-economic status
and pre-hospital rescue times to medico-legal
aspects”.
Stefanos Carlström i fysik: ”Sub-cycle
control of strong-field processes on the attosecond timescale”.
Atanu Kundu i kraftverksteknik:
”Combustion characteristics of a swirl dry low
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emission burner concept for gas turbine application”.
Karin Elebro i klinisk medicin med inriktning onkologi: ”Androgen and estrogen receptors in breast cancer. Impact on risk,
prognosis and treatment prediction”.
Martin Clementson i klinisk medicin
med inriktning handkirurgi: ”Scaphoid
fractures. Treatment and outcome”.
Björn Hansen i klinisk medicin med inriktning neurologi: ”Intracerebral hemorrhage. Influence of clinical characteristics on
prognosis and treatment options”.
Maria Weitoft i biomedicin med inriktning molekylär medicin: ”Extracellular matrix alterations in patients with different phenotypes of asthma”.
Anna-Karin Lindgren i klinisk medicin med inriktning infektionssjukdomar:
”MRSA colonization. Aspects on epidemiology and treatment”.
Linnea Rading i fysik: ”An intense attosecond light source – from generation to application”.
Per Davidson i psykologi: ”Wake and be
fine? The effects of sleep on emotional memory”.
Priscilla Solano i sociologi: ”Assisting in
the shadows: Humanitarianism, Shelters and
transit migration politics”.
Erik Erlanson i litterturvetenskap:
”Ordkonst och levnadskonst. Det skrivande
subjektet i John Ashberys, Yves Bonnefoys
och Inger Christensens diktning”.
Klas Gärnsbo i klinisk medicin med inriktning internmedicin: ”Age aspects of
cardiovascular disease”.
Azadeh Shadnezhad i biomedicin med
inritning experimentell infektionsmedicin: ”Bacterial IgG modulating endoglycosidases. Basic biology and biotechnological applications”.
Gabriele Costanza i elektronik: ”Design and analysis of the medium-β elliptical
cavities for the European spallation source accelerator”.
Suzanne Petersson i psykologi: ”Flawless beyond reach and reason: Aspects of perfectionism in eating disorders”.
Christian Grussler i reglerteknik: ”Rank
reduction with convex constraints”.
Carolina Martinez i medie- och kommunikationsvetenskap: ”Targeting children
online: young internet users and producers in
the commercial media environment”.
Nicholas Don-Doncow i klinisk medicin med inriktning prostatacancer: ”STAT3
in prostate cancer”.
Ulrika Lindberg i klinisk medicin med
inriktning lungmedicin: ”Prognostic factors in cystic fibrosis – the impact of antibody

response and platelet activation”.
Erik Hallengren i klinisk medicin med
inriktning internmedicin: ”Growth hormone in adults from a cardiovascular and genetic
perspective”.
Jenny Lundmark Rystedt i klinisk
medicin med inriktning kirurgi: ”Bile duct
injury. The importance of intraoperative detection”.
Simayijang Zhayida i matematik: ”Applications of signal processing to microphone
node calibration and medical signal classification”.
Klas Nilsson i statsvetenskap: ”The money of monarchs: the importance of non-tax
revenue for autocratic rule in early modern
Sweden”.
Filip Ventorp i biomedicin med inriktning psykiatri: ”Inflammatory mechanisms
of depression and suicidal behavior”.
Anna Cronström i klinisk medicin med
inriktning rörelseorganens sjukdomar:
”Kissing knees – factors behind the attraction.
Knee abduction in individuals with anterior
cruciate ligament injury”.
Joana Alves Dias i folkhälsovetenskap
med inriktning nutritionsepidemiologi:
”Diet and postmenopausal breast cancer.
With focus on low-grade inflammation”.
Christina Bökberg i hälsovetenskap
med inriktning omvårdnad: ”Care and
services at home for persons with dementia.
Structure, process and outcome”.
Veronika Lunina: ”Multivariate modelling of energy markets”.
Olof Persson: ”Development of new characterization techniques for III-V nanowire
devices”.
Minchao Wu: ”Land-atmosphere interactions and regional earth system dynamics
due to natural and anthropogenic vegetation
changes”.
Jenny Rystedt: ”Bile duct injury – the importance of intraoperative detection”.
Ognjen Malkoc: ”Entanglement detection schemes and coherent manipulation of
spin in quantum dots”.
Alvar Palm: ”Residential solar photovoltaics deployment: barriers and drivers in
space”.
Norbert Pirk: ”Tundra meets atmosphere:
seasonal dynamics of trace gas exchange in
the high arctic”.
Zhe Huang: ”Modeling and testing of insulation degradation due to dynamic thermal
loading of electrical machines”.
Rikard Warlenius: ”Asymmetries: conceptualizing environmental inequalities as
ecological debt and ecologically unequal exchange”.
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2017 års hedersdoktorer utsedda
De flesta fakulteter har nu utsett sina hedersdoktorer som promoveras den 2 juni i
Lunds domkyrka. Följande hedersdoktorer
har utsetts:
JURIDISKA FAKULTETEN: Dag Michalsen,
professor i rättshistoria vid Oslo universitet.
Hans forskningsintressen är norsk, nordisk och
europeisk rättshistoria med tyngdpunkt på den
konstitutionella rättens utveckling.
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN:
Psykologen Marian Bakermans-Kranenburg
vid Leidens universitet. Hon har undersökt genetiska och miljömässiga bidrag till hur barn
anknyter till sina föräldrar. Jaber Gubrium vid
University of Missouri. Hans forskning handlar
om hur människor förstår och tolkar sin vardagsverklighet.
MEDICINSKA FAKULTETEN: Professor Dame
Frances Ashcroft, genetiker och fysiolog vid
Oxford University. Hon är en av Storbritanniens
främsta forskare med fokus på diabetes och insulinutsöndring. Elizabeth Tanner, professor i
biomedicinska material vid Glasgow University.
Hon forskar om utveckling av biologiska materi-

al för att ersätta och stödja ben. Göran Bundy,
diplomat och utbildad jurist vid LU. Hans stora
engagemang för medicinsk forskning ledde
2013 till grundandet av stiftelsen Syskonen Eva
och Göran Bundys stiftelse till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet.
HUMANISTISKA FAKULTETEN: Baruch
Fischhoff, beslutsforskare, psykolog och professor vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh, USA. Ulrike Hahn, professor i psykologi
vid Birkbeck University i London. Hon har visat
hur abstrakta teorier om tänkande och rationalitet som utvecklats i Lund kan tillämpas inom
en rad samhällsområden. Stellan Skarsgård,
skådespelare. Han har en bredd i sin karriär som
är unik både för svenska och internationella aktörer. Han har haft betydande inflytande i den
amerikanska filmindustrin, samtidigt som han
haft framträdande roller i några av vår tids mest
uppmärksammade europeiska filmproduktioner. Per T. Ohlsson, journalist, författare och
Senior Columnist i Sydsvenska dagbladet. Han
har genomgående i sina böcker och tidningskrönikor visat att han besitter stora historiska
kunskaper, särskilt om 1900-talets svenska och
internationella politiska historia.

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

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN:
Londa Schiebinger professor i vetenskapshistoria vid Stanford University i USA. Hon tillhör världens främsta experter inom sitt område och har
under lång tid varit aktiv i forskning och utveckling av ett genusperspektiv inom det naturvetenskapliga området.
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA: Henrik
Madsen, professor vid Danmarks Tekniske Universitet – världsledande forskare inom matematisk statistik, tidsserieanalys och dynamiska system. Anna Stenstam, doktor i fysikalisk kemi
och är VD för CR Competence. Hon har bidragit
till LTH:s internationella samarbete, kopplade till
MAX IV och ESS, och arbetar för ökad samverkan mellan näringslivet och universitetsvärlden.
Karin Adelsköld, komiker, programledare, teknikjournalist, bloggare, samhällsdebattör och
teknikambassadör. Hon är sedan 2009 ledamot
i IVA:s näringslivsråd. Under flera år drev hon
tekniksajten Lilla Gumman – av tjejer, för alla.
TEOLOGISKA FAKULTETEN: Paula Fredriksen, f.d. professor vid Boston University, numera Hebreiska universitetet i Jerusalem. Hennes forskning anknyter till flera framgångsrika
ämnen inom Teologiska fakulteten i Lund. Hartmut Lehmann, historiker och honorärprofessor i kyrkohistoria vid Christian-Albrechts-Universität i Kiel. Han har varit direktor för det tyska
historiska institutet i Washington D.C., och vid
Max-Planck-Institutet för historia i Göttingen.
KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN: Mary Kelly,
legendarisk konstnär, feminist och pedagog vid
University of California. Hon har haft stor påverkan på utvecklingen av den konceptuella konsten – en form där konceptet eller idén är viktigare än det materiella eller estetiska.

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

GYLLENSTIERNSKA
KRAPPERUPSSTIFTELSEN
Anvisningar för ansökan samt länk till ansökningsformulär finns på vår hemsida www.krapperup.se
Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda
senast den 1 mars 2017
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Medel till samverkan
Satsningen går ut på att etablera nya
forskningsmiljöer som kan lösa centrala samhällsutmaningar. Modellen bygger
på att initiativen och perspektiven till nya
tvärvetenskapliga samarbeten ska komma
från forskarna själva eller deras externa
samarbetsparners. Maximalt kan man få
500.000 kronor om året. Utrymme finns
till sex teman om året, med möjlighet till
förlängning. Sista ansökningsdag är 1 april
och FSI, Sektionen Forskning, samverkan
och innovation behandlar ansökningarna.
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hänt.
ERC-ANSLAG. Anders Johansen, universitetslektor vid Institutionen för astronomi och
teoretisk fysik, har fått ERC Consolidator Grant
på nästan 2 miljoner euro. Bidraget ska användas till att förstå hur planetsystem bildas.
PRISAD MEDICINFORSKNING. Andreas
Edsfeldt vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och
Joakim Esbjörnsson vid Institutionen
för laboratoriemedicin
Andreas Edsfeldt.
i Lund får 5,2 respektive 6,8 miljoner kronor
av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. Andreas Edsfeldt studerar blodkärlen hos
patienter med diabetes och Joakim Esbjörnsson forskar om immunförsvarets reaktioner
vid HIV.
KEMI-MILJONER. Marie Skepö, universitetslektor vid Kemiska institutionen, har av NordForsk fått 6,8 miljoner norska kronor för projektet ”The structure of membrane proteins
under solution conditions”.
GULDMEDALJ. Arne Strid, professor emeritus vid Biologiska institutionen, har fått Roséns Linnémedalj i guld av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund. Medaljen får han för sin
forskning om den grekiska floran.

JUBILEUMSMEDALJ. Under jubileumshögtiden fick kung Carl XVI Gustaf ta emot det
första exemplaret av Lunds universitets jubileumsmedalj.
MEDICINPRIS. Svenska Läkaresällskapets pris
till yngre forskare, Asklepiospriset för bästa
publicerade vetenskapliga artikel 2016, har tilldelats Maria Simonsson för hennes artikel
inom bröstcancerforskning: ”CYP1A2 – a novel genetic marker for early aromatase inhibitor response in the treatment of breast cancer
patients”.
Alzheimerfondens stora forskningspris
2017 om 2,5 miljoner kronor har tilldelats Oskar Hansson, professor vid Institutionen för
kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, samt överläkare vid Skånes universitetssjukhus.
Oskar Hansson och Laurent Roybon har
båda tillsammans med nordiska kolleger erhållit ca 10 miljoner kronor i vardera två forskningskonsortium från Olav Thon Stiftelsen.
Oskar Hansson för projektet ”Early biomarkers of Alzheimer’s disease using single-molecule” detection. Laurent Roybon för projektet
Brain aquaporins: Novel therapeutic targets for
Parkinson’s disease
DIABETES-ANSLAG. Charlotte Ling, professor i epigenetik vid Lunds universitet får Europeiska Forskningsrådets Consolidator Grant.
Pengarna, två miljoner euro över fem år, ska
användas till att ta fram nya metoder för att
förutse, förebygga och behandla typ 2-diabetes.

BÄSTA HAND
LEDARE. Läkarstudenterna har har delat ut
det pedagogiska priset
”Skalpellen” till bästa
handledare på termin 8.
Viveka Björck, doktorand vid IKVL och specialistläkare på AnesteViveka Björck.
siologi och intensivvård vid
Skånes universitetssjukhus
i Lund, får 2016 års pris ”för sitt beundransvärda engagemang gentemot oss studenter
liksom sin ständigt positiva utstrålning, inställning och välvilja.”

PEDAGOGPRIS. Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen gick
till Johan Andersson, universitetslektor vid
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap.

HEDERSDOKTOR. Sven-Olof Isacsson, professor em. i allmänmedicin och samhällsmedicin, har blivit hedersdoktor vid Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och samhälle.

HEDERSPRIS. Einar Hansens Forskningsfond
har tilldelat Anders Palm ett hederspris för
hans insatser för etableringen av Medicinsk
humaniora vid Lunds universitet.

REDAKTÖRSBYTE. Efter tio år som redaktör
för LUM återgår Maria Lindh till redaktionen
som biträdande, och Jenny Loftrup är tillförordnad redaktör.

NORDISKA MEDICINPRISET. Lisa Rydén lärare och bröstcancerforskare i Lund, prisades
för sina studier av cirkulerande tumörceller och
lymfkörtelmetastaser vid bröstcancer. Hennes
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AFRIKAPRISAD. Professor emeritus Göran
Djurfeldt har fått ”Georg och Greta Borgströms pris 2017 för sitt långvariga och framgångsrika forskningsarbete om landsbygdsoch jordbruksutveckling i framför allt Afrika
söder om Sahara.

Historiska museets chef Per Karsten.
foto: gunnar menander

Grattis Per Karsten...
... som av Grandiosa sällskapet utsetts till Årets Lundensare för ”att
han initierade räddandet av kvarlevorna från 1600-talsbiskopen och
gjorde dessa tillgängliga för såväl
forskning som för allmän beskådan”.
Hur känns det?
– Det känns roligt för då har vi ju verkligen
lyckats föra ut resultatet av detta arbete
till det omgivande samhället. Men egentligen borde utmärkelsen gått till Peder
Winstrup. Jag får vara hans representant
här på jorden.
Vad händer närmast på Winstrupfronten?
– Nu är det boken om honom som vi jobbar med ”Mannen och mumien” som ska
komma ut till den 6 maj då vi inviger utställningen om honom på Historiska museet och samtidigt utställningen om växterna på hans tid i Botaniska trädgården.
Blir du aldrig trött på honom?
– I ärlighetens namn – nej. Han var en
sådan mångvetenskaplig person och vi
har egentligen bara öppnat dörren till
1600-talets forskare och människor. Och
nu har jag ju till och med fått smaka på
honom – tack vare den snaps, Lundasnaps
som nu finns på Systembolaget och som
är baserad på samma örter som fanns i
hans örtagård och låg i hans kista.
MARIA LINDH

forskning har haft stor betydelse för identifiering av riskfaktorer för tumörspridning vid tidig
och metastaserad bröstcancer. Hon delade priset med Heikki Joensuu vid Helsingfors universitet. Prissumman är på en miljon kronor.
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Hallå Mats Hilte…
… sociolog som har forskat på
vänskapens betydelse. På jubi
leumskursen föreläser han om
”Vänskapen förr och nu” den 6
mars.

Hur viktigt är det med goda vänner?
– Ingen blir framgångsrik eller lycklig ensam, vänskap är kanske det viktigaste i
livet för psykisk och fysisk hälsa. Ändå
underskattar vi vänskapen jämfört med
parrelationen. Men kanske svänger det
nu, eftersom folk inser att den eviga kärleken inte finns. Många äktenskap slutar
i separation, en riktig vän har man ofta
med sig längre i livet.
Före 1700-talet menar du att människor inte hade personliga vänner?
– Den förmoderna vänskapen fungerade
mer som en institution mellan två familjer eller två släkter, där man skulle hjälpa
varandra på olika sätt. Det kunde handla
om skörden, att ta till vapen tillsammans,
att gifta sig inom vänkretsen. Man föddes in i sin flock och ärvde sina vänner.
Först när individualismen slog igenom un-

der renässansen började vi söka oss personliga vänner.
Hur kommer det sig att män hade
romantiska vänförhållanden i tidigmodern tid?
– Man skilde på sex och känslor. Det skrivs
mycket om svärmiska vänskaper mellan
män både i dagböcker och brev där man
uttrycker att man älskar varandra. Det
kunde vara livslånga vänskaper där man
umgicks väldigt nära. Det var en andlig
vänskap, där två ”förträffliga” män kunde hylla varandras karaktär och uttryckte
sina varma känslor för varandra.
Men under 1900-talet flyttade
känslorna in i äktenskapet?
– Ja, och när kärlek och sex flöt ihop så
blev nära vänskapsrelationer farliga, man

kunde bli misstänkt för att vara homosexuell, särskilt om man var man. Än idag
så hämmar homofobin vänskapen, den
får inte bli för intim. Att till exempel flytta ihop som vänner händer sällan, även
om till exempel ensamstående med barn
skulle kunna ha stor glädje av det.
Kvinnor har fler nära vänner än män
– varför är det så?
– Studier visar att kvinnor har både fler
och mer nära vänner. Men jag menar att
synen på närhet och vänskapens ideal har
feminiserats, att idealet är att man pratar
och delar sina mest personliga tankar och
känslor. Men män är nära varandra på ett
annat sätt, genom att ställa upp för varandra och göra saker tillsammans.
TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

