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Den drygt tre veckor gamla uggle-
ungen kisar lätt med ögonen innan 
Hannah Watson placerar den på 
rygg i en plastburk som innehållit 
vaniljglass. Där verkar den trivas. 

Lite jobbigare blir det när det ska mätas och 
vägas och tas bakterieprov med tops både 
där fram och där bak. Till sist ett litet stick 
med nålen för att se om det är en kille eller 
en tjej och om mössen som föräldrarna ser-
verat till middag har ätit råttgift.

Vyn över vitsippsslänterna i dungen med 
bokar utanför Torna Hällestad är som häm-
tad från en pastoral 1800-talsmålning. Här 
har forskarna Johan Nilsson och Hannah 
Watson placerat en av de cirka 170 uggle-
holkar som ingår i deras fleråriga projekt 
vars mål är att ta reda på så mycket som 
möjligt om hur kattugglor påverkas av att 
leva i när heten av människor. 

DEN HÄR MORGONEN ska de se vad som 
döljer sig i holken i bokdungen. De vet se-
dan tidigare besök att det finns två ung-
ar i boet, men inte vem av föräldrarna som 
kurar med ungarna den här gången. Att 
det finns ungar i en holk tillhör ovanlighe-
terna i år. Förra året häckade 35 par i de 
170 holkarna, i år är det 21 par som häckar 

Följer ugglor
– får sms 
från holken

  3

t

Kattugglan är en av de vanligaste uggle
arterna i Sverige och den är inte hotad. I sin 
forskning söker Hannah Watson och Johan 
Nilsson svar på hur ugglor mår när de lever i 
människors närhet. Forskningsholkar finns i 
Öved, Skrylle, Vomb, på Revingefältet och i 
nästan samtliga parker i Lund.
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och det har kläckts ungar i endast 11 hol-
kar. Johan  Nilsson och Hannah Watson tror 
att a nledningen är brist på möss och andra 
gnagare och därmed problem för ugglorna 
att hitta mat. Bristen på gnagare beror i sin 
tur sannolikt på att årets fyra första måna-
der varit kalla.

DET ÄR TEKNIKENS FÖRTJÄNST att Johan 
Nilsson med säkerhet vet att det finns en 
vuxen uggla i holken när han klättrar upp-
för stegen. Kvällen före fick han ett sms när 
fällan som de monterat utanpå holken slog 
igen. Fällan ser ut som en några decimeter 
lång tunnel med en gallergrind i mynning-
en. En liten bit in sitter en pedal som ugglan 
trampar på så att grinden faller ner bakom 
den. I samma ögonblick skickar en mikro-
dator ett sms till forskarna.    

– Det är hanen och ungarna, meddelar 
Johan Nilsson uppifrån stegen när han lyf-
ter på holktaket. 

Att han är så säker på att det är far i hu-
set som han kommer ner med beror på stor-
leken. Hanen väger betydligt mindre än ho-
nan. I den här ugglefamiljens fall rör det sig 
om en skillnad på cirka två hekto, en stor 
differens när hanen just den här dagen vä-
ger in på 454 gram. Han har dessutom gått 
ner i vikt sedan  förra gången de var här och 
vägde honom. 

– Hanens jobb är att skaffa mat till ungar-
na och det kostar på. Honan är mer den som 
vaktar, förklarar Hannah Watson. 

De vuxna individerna i projektet har för-
setts med små gps-loggar. Den här dagen 
tar de två forskarna av hanens gps. Fällan får 

sitta kvar tills de får tag på honan och hen-
nes gps. Det är tack vare dessa små mojäng-
er som Johan Nilsson och Hannah Watson 
vet att kattugglorna kan dra nytta av att bo 
i närheten av människor. 

–Det är lättare att hitta mat för dem på 
gårdar och i byar för där finns fler råttor och 
möss. När de jagar tar de också hjälp av oli-
ka strukturer i naturen som människor har 
skapat. Det kan vara staket eller en trädridå 
mot ett öppet fält där de sitter och spanar 
efter byte, berättar Johan Nilsson som påpe-
kar att det inte alltid är av godo att de letar 
bytesdjur i närheten av människor.

–Många ugglor får i sig råttgift, det vet vi 
eftersom en hög andel döda kattugglor har 
råttgift i kroppen, men vi vet inte om det är 
giftet som har dödat dem. 

OCH PÅ TAL OM att spana; honan som varit 
osynlig för LUM:s utsände under timmarna i 
bokskogen har enligt forskarna haft stenkoll 
på oss hela tiden. Hannah och Johan berät-
tar att de alltid jobbar tillsammans ute i fält, 
aldrig ensamma. 

– Det finns en risk att de skulle attackera 
om vi jobbade ensamma. Det hörs absolut 
ingenting när de sveper ner och deras klor 
är sylvassa, säger Hannah Watson. 

TEXT: JAN OLSSON
FOTO: KENNET RUONA

Helst vill jag somna om. Att få bakteriefloran kontrollerad genom topsning är inte kul, men vad gör man inte för forskningen.

Johan Nilsson och Hannah Watson jobbar all
tid tillsammans. Det underlättar provtag
ningen och är bästa sättet att undvika de syl
vassa klorna.
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Universitetshuset renoveras till 2027
Universitetshuset står inför en omfattande renovering och planeringen för 

innehållet i huset är i full gång. Det blir en byggnad för ceremonier och representa-
tion med kontor, studieplatser och reception. 

Kraftsamling efter RQ20
Sedan resultaten av forskningsutvärderingen RQ20 presenterades i mars har 

samarbetet inom fakulteterna ökat och blivit vitalare. Det visar sig vid en rundring-
ning till dekaner och forskningsansvariga, som nu med ny kraft tar tag i utvärde-
ringens rekommendationer. 

Juridiken som maktmedel mot utsatthet
Efter en tonårstid präglad av ätstörningar och självskadebeteende har  Sofia 

Åkerman kommit ut med fyra böcker för att öka kunskapen i ämnet och visa på 
missförhållanden i vården. Idag är hon doktorand på Juridicum, och tar juridiken till 
hjälp för att stödja utsatta.  

Nya forskningsprojekt efter arabiska våren
Det har gått tio år sedan arabiska våren som flera forskare vid Centrum för 

Mellanösternstudier upplevde på plats. Händelserna präglar dem än och har resul-
terat i nya forskningsprojekt. 

Allt jobbigare att vara ledig
För vissa har det blivit så avancerat att visa upp en perfekt fasad på  sociala 

medier att det nästan kan liknas vid ett jobb. Fritiden har även på andra sätt bli-
vit ytterligare en arena där vi förväntas prestera. Det menar konsumtionsforskaren 
 Carys Egan-Wyer.

Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda 
och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har en upplaga på 13 400 exemplar och 
utkommer med 6 nummer per år.LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN
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aktuellt.

LOKALER. Om sex, sju år förväntas 
Universitetshuset slå upp sina nyre-
noverade portar. Det blir ett hus för 
i första hand ceremoniella högtider 
och representation. Där ska också 
finnas en reception och platser där 
man kan slå sig ner för att studera 
eller arbeta. 

Renoveringen av Universitetshuset blir om-
fattande. Man valde det mest genomgri-
pande alternativet av tre förslag som Sta-
tens fastighetsverk tog fram (se faktaruta).

– Det blev inte mycket dyrare för vår del 
än de två andra alternativen så därför valde 
vi det, säger prorektor Lena Eskilsson som 
är ordförande i styrgruppen för Universitets-
husets utveckling. Hon ser att huset sedan 
ska vara väl fungerande 50 år framåt i tiden. 

Styrgruppen har tillsammans med uni-
versitetsledningen och rektors ledningsråd 
gjort en prioriteringslista med vad de önskar 

ska finnas i Universitetshuset. Listan, som än 
så länge är arbetsmaterial, har nio punkter 
och lämnas vidare till Statens fastighetsverk 
som ska göra en förstudie kring önske målen 
och se vad som är möjligt. 

Ceremonier och representation ska även 
fortsättningsvis äga rum i Aulan, Pelar salen, 

Rektorsrummet och Konsistorierummet. 
Studieplatser står högt upp på priolistan. 
Och man hoppas även på arbetsplatser för 
ett 50-tal medarbetare. 

– Gärna även flexibla arbetsytor där LU-
personal från andra delar av universitetet kan 
slå sig ner och arbeta, säger Lena Eskilsson.  

Renoveringen av Universitetshuset

Prorektor Lena Eskils
son är ordförande i styr
gruppen för Universi
tetshusets utveckling. 

Blir hus för ceremonier med kontor, 
studieplatser och reception 

Framåt 2027 beräknas den omfattande renoveringen av Universitetshuset vara klar. 



LUM NR 3 | 2021     7

Hon kan också se möjligheter för tillfälli-
ga utställningar i Universitetshuset, särskilt 
under sommarmånaderna. Men en perma-
nent universitetshistorisk utställning, som 
först var planerad i Kungshuset och sedan i 
Universitetshuset, är inte med på styrgrup-
pens priolista.

– Jag förstår att det finns de som blir be-
svikna över det, säger Lena Eskilsson. Men 
en sådan utställning kräver bemanning.  
Kanske Historiska museet skulle kunna ta 
emot den.

Per Karsten är chef för museet och säger 
att man är angelägen om det universitets-
historiska arvet och därför arbetar med en 
mindre, tillfällig universitetshistorisk utställ-
ning. Den planeras att invigas på Historiska 
museet nästa sommar.

NU PÅGÅR ARBETE i olika grupper inom styr-
gruppen med att beskriva lokalbehoven för 
de olika verksamheterna i Universitetshuset. 
En grupp arbetar med den ceremoniella de-
len, en annan med kontor och arbetsplat-
ser, en tredje med studieplatser och en fjär-
de med lokalbehovet för receptionsdelen. 
Beskrivningarna ska sedan ligga till grund 
för Statens fastighetsverks förstudie om vad 
som är möjligt. Därefter startar arbetet med 
en fördjupad planering för de aktuella verk-
samheterna. Målsättningen är att Universi-
tetshuset ska vara färdigt 2027.

– Men man vet aldrig med gamla hus, 
vad som kan dölja sig bakom väggarna, sä-
ger Lena Eskilsson och tänker på Riksantik-
varieämbetet som förstås har intressen i det 
kulturminnesmärkta huset. 

STYRGRUPPEN FUNDERAR också kring ut-
omhusmiljön och vill se Universitetshuset, 
Kungshuset, Palaestra och AF som en sam-
manhängande helhet.  

– Tänk om man hade kunnat ha ett kafé 
där någonstans, säger Lena Eskilsson. 

Hon ser också Brunnshög och Science 
Village som en intressant nod med bland 
annat Vattenhallen som planerar att flytta 
sin verksamhet dit.  

– Det är viktigt att se till helheten, att 
campus ska hänga ihop från Universitets-
platsen upp till Brunnshög, säger hon.

MARIA LINDH

LOKALER. Projektet går nu in i en 
planeringsoch projekteringsfas och 
Universitetshuset kommer tidigast 
att helt stängas för den omfattande 
renoveringen 2024. Till dess kommer de 
ceremoniella lokalerna fortsättningsvis 
att kunna utnyttjas som de gör nu. 

Hela husets tekniska prestanda ska 
förbättras, såsom ventilation, belys
ning, brandsäkerhet liksom tillgänglig
het. Det mesta behöver moderniseras, 
men hur detta ska göras i ett hus som 
är byggnadsminnesmärkt är inte det 
lättaste. Alla ingrepp kräver tillstånd 
från Riksantikvarieämbetet. Det inne
bär att alla åtgärder kräver varsam pro
jektering, väl genomtänkta lösningar 

Många frågor att ta ställning till  
inför renoveringen av Universitetshuset

och hög kvalitet vid utförandet. Hur 
man ordnar en välfungerande ventila
tion med minsta möjliga påverkan och 
hur man ser till att även rullstolsburna 
kan komma in via huvudentrén, är ex
empel på frågor som ska lösas. Liksom 
alla räckeshöjder som är av äldre stan
dard – hur kan dessa kompletteras så 
att de uppfyller dagens bestämmelser?

När förstudien är klar och man vet 
vilka verksamheter som ska rymmas i 
huset blir det lättare att planera själva 
renoveringen. 

Dock har Statens fastighetsverk re
dan nu beräknat kostnaden för renove
ringen till över 200 miljoner kronor, en 
kostnad som de står för merparten av.

LOKALER. Upphandlingen av byg
gentreprenörer för Kungshuset har 
pausats. Det beror på att Riksantikvarie
ämbetet inte godkände akustikputsen 
och akustikplattorna i taket i det först 
framtagna förslaget. Det i sin tur inne
bär en ny upphandling av byggentre
prenörer. Men i bästa fall blir det bara 
en termins försening av renoveringen, 

Renoveringspaus i Kungshuset
vilket betyder att Kungshuset kan öpp
na och ta emot universitetsledningen 
och dess staber vid årsskiftet 2022/23. 

I huset har man under renoveringen 
också hittat okända, äldre golv under 
de redan gamla 1500talsgolven, som 
LUM tidigare har skrivit om. Dessa är nu 
dokumenterade för eftervärlden och 
övertäckta. 

Renoveringen av Kungshuset försenas något. 
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aktuellt.

Ett ökat samarbete inom fakulteterna och en allmän vitalisering.  
Det är redan ett tydligt resultat av forskningsutvärderingen 

RQ20 som presenterades i mars. 
– Vi har fått syn på varandra, var en vanlig kommentar vid en 

rundringning bland dekanerna och forskningsansvariga. 
De flesta fakulteter uppmanades att identifiera sina styrkor, 

kraftsamla och synliggöra dem bättre utåt. Liksom att vara mer 
aktiva i de stora EU-ansökningarna samt rekrytera strategiskt 
och inte minst internationellt.

kommersiella för Naturvetenskapli-
ga fakulteten. Den offentliga sektorn 
är viktig och Sven Lidin menar att man 
 levererar mycket studenter till exem-
pelvis kommuners miljöledningar.

– Men vi borde skapa fler tvär-
vetenskapliga forskningsmiljöer och 
samverka mer med varandra inom 
 fakulteten. 

Annars tycker Sven Lidin att man är 
bra på att definiera ämnen, vad exem-
pelvis biologi är, men sämre på att de-
finiera sig själva.

– Vem tror vi att vi är och vad kan 
omvärlden förvänta sig av oss? Vi bor-
de bli bättre på att definiera det, sä-
ger han. 

På Naturvetenskapliga fakulteten  säger 
dekan Sven Lidin att RQ20 inneburit 
många déjà vu.

– Sånt vi vetat om men inte riktigt ta-
git tag i och som blivit än mer uppen-
bart nu. Vi har fått en skjuts framåt.

Det gäller allt från rekrytering till 
alltför många små enheter och starka 
forskningsmiljöer som borde bli fler och 
lyftas fram bättre.

– Helt i linje med RQ20 har vi nu ett 
projekt som bara handlar om strate-
gisk  rekrytering. Och nu under våren 
startar vi ett analysarbete med fokus 
på RQ20.

Sven Lidin har gett samtliga prefek-
ter i uppdrag att redovisa vad RQ20 

kommit fram till 
avseende just 
 deras institution. 
Han säger också 
att hela fakulteten 
har en organisato-
risk utmaning som 
är historiskt be-
tingad.

– Den behöver 
man se över lite då och då, säger han och 
menar att det finns en tendens till att stör-
re institutioner blir mera som konfedera-
tion av många små avdelningar som skulle 
vinna på att gå ihop och bli till en institu-
tion på riktigt.

Samverkan betyder något utöver den 

Fakulteterna kraftsamlar 
i kölvattnet av RQ20

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Startar projekt om strategisk rekrytering

TEXT: MARIA LINDH

Sven Lidin.
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Juridiska fakulteten kom väl ut gällande 
den internationella rekryteringen, och pro-
dekan Titti Mattsson berättar att det är 
en medveten satsning som pågått under 
många år. 

– Vi har flera internationella forskare 
och gästprofessorer och en väl etablerad 
rutin för dem. Vi är i många delar interna-
tionellt topprankade med högt söktryck 
på våra utlysningar, säger hon.

Men fakulteten har särskilt två saker att 
arbeta med. Det ena är att forskningen i 
för stor utsträckning kommer underifrån. 
Forskarna hittar sina egna områden och 
det är enligt RQ20-utvärderingen lite väl 
mycket bottom-up och ”låt tusen blom-
mor blomma”.

På Ekonomihögskolan, som är en 
under visningstung fakultet, har man 
inrättat en särskild forskningskom-
mitté. Maria Stanfors, prodekan med 
ansvar för forskning och forskarut-
bildning, berättar att den ska fungera 
som en formaliserad struktur för erfa-
renhetsutbyte och information. 

– Bland annat för att öka kon-
taktytor mellan företrädare för insti-
tutioner och forskningscentrum, men 
också för att få ut information i or-
ganisationen om vad som är på gång 
nationellt, på central LU-nivå och på 
fakulteten, säger hon.

Forskningskommittén kommer 
att behandla frågor som rör rekryte-
ring, karriärutveckling, publicering 

och benchmarking, 
men också forsk-
ningens förut-
sättningar på 
fakulteten och ut-
vecklingen av sam-
arbeten över insti-
tutionsgränserna. 

– Det råder stora 
skillnader här vad 
gäller forskningens omfattning med tre 
stora och tre små institutioner, säger  Maria 
Stanfors. Detta innebär olika utmaningar, 
vilket framgår av RQ20.

Hon menar vidare att det också blir 
uppen bart för forskarutbildningen där det 
kan vara svårt att hitta sin roll som ung 
forskare om miljöerna är för små. Det gäl-

ler att hitta sätt att hantera olika oba-
lanser och överbrygga dem. 

– Ett sätt är att dela erfarenheter och 
lära av varandra ute på institutionerna 
och nu har vi ett forum för det.

En annan åtgärd för Ekonomihög-
skolan blir att aktivt stärka forsknings-
infrastruktur, i huvudsak drift och 
under håll av data baser som används av 
många forskare på hela universitetet. 

– Vi behöver också som fakultet vär-
na våra starka forskningsmiljöer och ge 
dem som är livskraftiga möjlighet att 
utvecklas, säger Maria Stanfors och po-
ängterar sam tidigt att fakultetsresur-
serna för dessa  ändamål är begränsa-
de. 

– Granskarna 
menar att vi be-
höver en  tydligare 
styrning och orga-
nisation för  vilka 
områden vi bör sat-
sa särskilt på. Vi 
fick även påpekan-
den om att vi inte 
är med i tillräcklig 

omfattning i de stora EU-ansökningarna, 
och vi borde också jobba ännu mer tvärve-
tenskapligt än vi gör nu, säger Titti Matts-
son.

På fakulteten tar man dessa rekom-
mendationer med sig och går vidare med 
dem. Men man är ändå rätt nöjd med de 

frågor som forskarna valt att forska om 
och att ändra på det står inte högst på 
agendan. Det kommer dock ett åtgärds-
program som ska underlätta för forskar-
grupper att  arbeta målmedvetet mot ökad 
EU-finansiering, tvärvetenskaplighet och 
ökad synlighet för excellens, lovar pro-
dekanen.

– Men vi kommer aldrig att bli som ex-
empelvis Medicinska fakulteten med jätte-
projekt och väldigt många länder inblan-
dade. Vi är lite speciella genom att vi har 
ett stort uppdrag från staten att utbilda 
 jurister på svenska och med forskningsba-
serad undervisning som i stora delar  måste 
bygga på forskning om svensk rätt, säger 
hon.

JURIDISKA FAKULTETEN

EKONOMIHÖGSKOLAN

Ny forskningskommitté ska öka erfarenhetsutbytet

Åtgärder för ökad EU-finansiering och tvärvetenskaplighet

Titti Mattson.

Maria Stanfors.

t
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förändringar fal-
ler ut finns på in-
stitutionsnivå och 
mycket hanteras 
därför bäst där.

På LTH vill man 
fortsätta med 
bottom-up-pro-
cesser, det vill 
säga att forsk-

ningsfrågorna kommer från forskarna 
själva. 

– Vi tror att forskare är bäst på att 
definiera vad som är viktigt att forska 
om. Men ledningen har en viktig roll i 
att stödja och koordinera områden samt 
bidra till att synliggöra och utveckla. Vi 
behöver samla våra styrkor!

Den stora frågan för LTH är just nu 
etableringen på Brunnshög och en håll-
bar campusutveckling. 

– Samtidigt med nyetableringen vill vi 
lägga lika mycket energi på vår befintliga 
campusutveckling i Lund, Helsingborg 
och Ljungbyhed, säger Heiner Linke. 

På LTH, som är en stor och decentrali-
serad fakultet ser man RQ20-rapporten 
som mycket värdefull. Prodekan Heiner 
Linke säger att den ändå inte innebu-
rit några direkta överraskningar och att 
det är upplyftande att rapporten iden-
tifierar många positiva exempel på oli-
ka styrkor inom såväl miljöer som forsk-
ningsstrategier och infrastrukturer.

– Men samtidigt är det inte jämt 
spritt. Vissa är mycket duktiga på en 
viss aspekt, som exempelvis internatio-
nell rekrytering, medan andra inte kom-
mit så långt. En del miljöer är för små. 
De är högkvalitativa, men saknar den 
kritiska massan. 

Från fakultetens sida vill man nu tyd-
ligare lyfta fram och koppla ihop dem 
till ett större sammanhang. Heiner Linke 
säger också att man vill jobba enat mot 
färre men mer jämnstora institutioner.

– Men det är viktigt att gå tillbaka 
till självvärderingarna och att ha en di-
alog med verksamheterna innan man 
drar slutsatser. Förståelsen för hur olika 

På Medicinska fakulteten berättar pro-
dekan Martin L Olsson att en direkt 
följd av RQ20 är att fakulteten tillsatt en 
vice dekan med rekrytering och inter-
nationalisering som särskilda ansvars-
områden.

– Vi siktar mot en förbättrad och 
mer strategisk rekrytering, och delvis 
mer internationell, säger han.

Man är också på gång med en ny 
plan för fakultetens omfattande in-

frastruktur som 
i många avseen-
den fick mycket be-
röm, men den kan 
samordnas bättre, 
särskilt nationellt 
intressant infra-
struktur.

– Och vi vill ha 
en transparent han-
tering med tydlig tillgänglighet och rätt-

Konstnärliga 
 fakulteten skiljer sig 
en del från övriga 
fakulteter genom 
att majoriteten av 
lärarna är rekryte-
rade på konstnärlig 
grund och ett min-
dre antal är dispu-
terade. Det innebär 
att det bedrivs forskning på både konst-
närlig och vetenskaplig grund. Utma-
ningen är dock att det är svårt att hitta 
anslagsgivare till postdoktorala projekt. 
Idag är det endast Vetenskapsrådet som 
finansierar konstnärlig forskning. 

– Vi har otroligt mycket konstnärliga 
och pedagogiska samverkansprojekt 
med kulturinstitutioner, kommuner, 
regionen, nationellt och internationellt. 
Men vi ser ett stor utvecklingsområde i 
att initiera och delta i forskningsprojekt 
med olika discipliner. Vi behöver komma 
in på de arenorna, säger Ylva Hofvander 
Trulsson.

visa priser för utnyttjande av den,  säger 
Martin L  Olsson.

Bedömarpanelerna upplevde forsk-
ningslandskapet som fragmenterat och 
det håller man delvis med om. Fakulteten 
tror också att det nya centrumet Forum 
Medicum ska råda bot på en del av detta. 

– Då kommer alla på Baravägen närma-
re oss och där finns många forskare och lä-
rare inom det hälsovetenskapliga området. 
Det blir en bra konsolidering som bör leda 

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

MEDICINSKA FAKULTETEN

Vill jobba mot färre institutioner

Ska stärka den internationella rekryteringen ännu mer

Initierar fler tvärdiscip linära samarbeten

Heiner Linke. Ylva Hofvander 
Trulsson.

Martin L Olsson.

t
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När det gäller forsk-
ningsinfrastruktur var 
bedömarna inte så im-
ponerade, men där me-
nar fakulteten att man 
har en hel del som inte 
kom fram i utvärdering-
en. Och annat som kan 
utvecklas och göras mer 
tillgängligt.

– Inom kulturgeografi har vi till exempel 
kartcentrumet GIS och det finns en psyko-
terapimottagning knuten till psykologi som 
också kan ses som ett slags infrastruktur, sä-
ger Anna Meeuwisse.

Hon tillägger att fakulteten även planerar 
ett samhällsvetenskapligt metodcentrum. 

– Det finns ett stort intresse för forsknings-
metoder som vi vill kraftsamla kring. Och där 
är vi starka inom exempelvis etnografi.

På Samhällsvetenskapliga fakulteten berät-
tar vicedekan Anna Meeuwisse att man till-
satt ännu en vicedekan för samverkan och 
innovation. Och hon tar också upp det öka-
de samarbetet mellan institutionerna.

– Bedömarna tyckte att vi hade en bra 
sammanflätning mellan forskning och ut-
bildning. Men vi tycker att vi kan göra mer 
där och har tillsatt en arbetsgrupp med stu-
denter, doktorander, forskare och lärare 
som ska inventera våra goda exempel för att 
inspirera och utveckla fler sådana. 

Flera delar av fakulteten är väl tillgodo-
sedda när det gäller internationalisering, så-
som LUCSUS, statsvetenskap och Mellan-
östernstudier.

– Men vi har ett stort utbildningsuppdrag 
och mycket undervisning på svenska på till 
exempel Socialhögskolan så där blir det svå-
rare, säger Anna Meeuwisse.

till ökat tvärvetenskapligt samarbete. 
När det gäller de stora EU-ansök-

ningarna ligger fakulteten bra till. 
Det går också många stora anslag till 
både seniora och yngre forskare. Det 
senare är en effekt av den stora sats-
ningen på  rejäla startpaket via Wal-
lenbergcentret för  molekylär medicin 
som attraherat en rad mycket lovande 
internationella forskare.

– Men vi kan ändå vässa vår rekry-
tering ytterligare, säger Martin L Ols-
son som tycker att det är kul att få be-
röm, men nyttigare att få påpekanden 
om sådant som kan förbättras. 

Hennes nya halvtidstjänst som 
vice dekan med ansvar för forskning, 
är en direkt följd av RQ20. Ett första 
steg blir nu att öka samarbetet inom 
fakulteten mellan institutionerna för 
musik, konst och teater. Den kom-
mande samlokaliseringen i Varvssta-
den i Västra hamnen blir viktig för det 
ändamålet.

Fakulteten har också avsatt medel 
för två postdocs som ska initiera 
tvärdisciplinära samarbeten inom och 
utanför fakulteten.

En tredje åtgärd blir att synliggöra 
forskningen bättre genom en digital 
publiceringsplattform, ARTS, som kan 
länkas till Lucris. 

– Den nya ARTS-plattformen blir 
som ett rum där vi kan visa streamat 
material framtaget på konstnärlig och 
vetenskaplig grund, säger Ylva Hof-
vander Trulsson. 

I övrigt kom fakulteten väl ut gäl-
lande rekrytering och internationali-
sering. 

För de humanistiska och 
teologiska fakulteterna 
blev RQ20 mycket en be-
kräftelse på vad man re-
dan visste.

– Vi har lite för små 
miljöer både här och där, 
säger dekan Johannes 
Persson och berättar att 
man nu har skapat fem forskningsplattformar 
som man hoppas att de minsta miljöerna ska 
ansluta sig till och vilja samverka med.

En positiv överraskning var att många lä-
rare har höga ambitioner när det gäller att 
utveckla strategiska miljöer som exempelvis 
Humanistlaboratoriet (som lovordades i RQ20-
rapporten), och det vill man gärna se mer av. 

– Vi fick också beröm för vårt professors-
program som innebär att vi noggrant har gått 

igenom vilka ämnen som behöver professorer 
och det blir en kraftsamling som vi kommer 
att rulla ut nu, säger Johannes Persson och 
tillägger de att de har haft mycket få utlys-
ningar och inte några befordringsärenden alls 
på flera år, men att det nu kan ändras.

En direkt följd av RQ20 kan sägas vara det 
innovationsråd som man skapat för att nyt-
tiggöra HT-forskningen. I rådet ingår två pro-
fessorer från den tidigare universitetsledning-
en, Bo Ahrén (Medfak) som är ordförande och 
Sylvia Schwaag Serger (Ekonomihögskolan).

– Vi börjar nu med att utlysa fröpengar till 
goda idéer och har möjlighet att stödja ett ti-
otal sådana idéer i första omgången. 

Johannes Persson säger också att man star-
tat ett mentorsprogram för dem som vill söka 
ERC och andra stora EU-anslag, och han kan 
redan se en trend i att dessa ansökningar ökar. 

HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA

Initierar fler tvärdiscip linära samarbeten Satsar mer på sammanflätning

Innovationsråd ska främja goda idéer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Anna Meeuwisse.

Johannes Persson.
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Campus online bryter 
studenters isolering

aktuellt.

MÖTESPLATS. På två veckor sjösatte 
samhällsvetarna sin satsning Cam-
pus online, en social digital mötes-
plats för coronaisolerade studenter 
med aktiviteter måndag till fredag. 
Nu har fler fakulteter följt efter.

– Jag vill lyfta det som ett lyckat samverkans-
projekt, både inom fakulteten och över fa-
kultetsgränserna. Det startade på S-fak, men 
nu har HT och LTH skapat sina egna varianter 
på Campus online i Canvas och EHL hämtade 
en del inspiration till Wellness Weeks, säger 
projektledare Sahar Valizadeh.

I november väcktes idén på Samhälls-
vetenskapliga fakulteten som ett svar på 
studenternas behov av ett socialt samman-
hang i och utanför studierna. En enkät hade 
då visat att många av studenterna mådde 
dåligt, något som även rapporterades om 
från fakultetens studierektorer.

– Det framkom att många var oroliga, 

hade svårt att motivera sig eller tappade 
strukturen i sina dagar när undervisningen 
flyttades online, säger hon.

Fakultetsledningen ville gärna ha igång 
Campus online till terminsstarten i janua-
ri. Men det kom hinder på vägen. I slutet 
på november fick Sahar Valizadeh covid-19.

´– Jag var uttröttad länge, så det var inte 
förrän efter julledigheten som jag kunde 
sätta igång. Men då gav jag allt jag hade, 
säger hon och tillägger att studenternas 
mående har varit hennes hjärtefråga under 
hennes tio år vid LU.

Med hjälp av en stöttande fakultetsled-
ning och en kreativ arbetsgrupp skapades 
konceptet Campus online, som snabbt fick 
en yta i Canvas och sedan fylldes med ak-
tiviteter.

– Målet var att en student som suttit en-
sam hela dagen skulle veta att det finns nå-
got varje dag som man kan delta i. 

En digital studentreception bemanna-

des ett par timmar om dagen. Kåren ord-
nade Mindful Mondays och Social Fridays. 
På måndagarna höll en före detta student 
yogapass från sin lägenhet i Paris, där hon 
satt i lockdown.

– Det blev mest besökt – det finns en kraft 
i ritualen att många människor yogar samti-
digt – hemma hos sig, säger Sahar Valizadeh.

På fredagarna var det bland annat Mock-
tails-AW och quizz. Bibliotekarien och IT-pe-
dagogen Mats Blomberg tog hand om Study 
with me Tuesdays och Technical Thursdays.

– I “biblioteket”på tisdagarna sitter alla 
hemma hos sig och studerar. De ser varan-
dra men micken är av. Mats startade varje 
pass med att prata mycket kort om studie-
teknik enligt Pomodoro-metoden. Det var 
fint att se hur studenterna uppmuntrade 
varandra i chatten.

TECHNICAL THURSDAYS var en fortsätt-
ning på en serie workshops som hållits un-
der hösten för att studenterna skulle få de 
digitala färdigheter som plötsligt krävdes, 
till exempel att presentera en uppsats på ett 
bra sätt digitalt.

Under Inspirational Wednesdays höll 
 Sahar Valizadeh ett samtal med doktoran-
der eller alumner, ibland långväga. Tanken 
var att man äter lunch och lyssnar helt krav-
löst. En gång deltog en alumn som arbeta-
de i ett flyktingläger i Bangladesh.

– Vi fick en inblick i hur de levde under 
 coronan. Minareten började ljuda och en 
helt annan verklighet kom hem till oss

Nu har ett nätverk för fakulteterna ska-
pats i Teams för att man ska kunna dela ak-
tiviteter med varandra. Campus online blir 
kvar till hösten, åtminstone för samhälls-
vetarna. Men Sahar Valizadeh vill att man ska 
ta tillvara det som byggts upp även på lång 
sikt och att det i förlängningen ska leda till ett 
bättre mående bland studenterna.

– Jag hoppas det här bara är början och 
att Campus online blir en naturlig del av det 
vi erbjuder studenterna. Genom det digitala 
klivet kan vi synliggöra och paketera vårt stu-
dentutbud bättre. Vi kan också enkelt sam-
arbeta och dela material mellan fakulteterna.

JENNY LOFTRUP

Sociala aktiviteter på webben

Sahar 
 Valizadeh 
är projekt
ledare för 
Samhällsve
tenskapliga 
fakultetens 
satsning på 
Campus on
line som har 
fått efter
följare vid 
andra fakul
teter. 
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MÖTESPLATS. Studenterna signa-
lerade tydligt att de behövde ett 
socialt sammanhang.   Då  startade 
Ekonomi högskolan Wellness 
Weeks. 

Ekonomihögskolans satsning Wellness 
Weeks drivs tillsammans med kåren Lunda-
ekonomerna, och bjuder på två inslag 
per vecka. Från inspirerande alumni- och 
karriär föreläsningar vid lunchtid till yoga 
med Gerda hallen och föreläsningar med 
Studenthälsan.

– Det hade gått nästan ett helt år med 
undervisning online och det fanns ett behov 
hos studenterna av något socialt samman-
hang där de kan få träffas och prata, eller 
bara lyssna, säger Pernilla Honoré, studie-
vägledare i företagsekonomi och projektle-
dare för Wellness Weeks.

GRUNDTANKEN VAR ALLTSÅ SOCIAL, men 
det har visat sig att det främst är föreläs-
ningarna som intresserar publiken.

– Det kan vara för att konceptet tilltalar 
i sin enkelhet. De flesta föreläsningarna är 
på måndagar klockan tolv och du kan äta 
din lunch samtidigt som du lyssnar. Om du 
vill delta aktivt kan du göra det. Vill du inte, 
så behöver du inte, säger hon.

I skrivande stund har Ekonomihögskolan 
anordnat tio inslag inom Wellness Weeks, 
och kåren ytterligare tio. Innan terminen är 
slut blir det ytterligare fyra inslag per orga-
nisation. Kåren står för det mer sociala, och 
fakulteten mer för föreläsningar. Det mesta 
har funkat bra.

– De flesta är vana vid att göra sånt här 
online nu. Vissa inslag har haft lite färre del-
tagare, som en del yogapass. Det är svårt 
att säga vad det beror på. Men vi ser tydligt 
att lunchtid passar folk bra, senare på efter-
middagen är det färre som deltar, säger Per-
nilla Honoré.

Gott samarbete med kåren 
om digital mötesplats för studenter

Finns det någon erfarenhet från detta 
som ni kan ta med er in i ert arbete 
post-corona?
– Jag hoppas det. Vi har även tidigare haft 
till exempel alumni- och karriärföreläsning-
ar på Ekonomihögskolan. Det som är nytt 
är nog att vi samarbetar mer internt nu. 
Det kan vara något som vi kan fundera över 
framåt, att de olika enheterna kanske inte 
ska göra saker var för sig, utan hellre ta fram 
ett gemensamt koncept.

Wellness Weeks vid Ekonomihögskolan 
fick en riktig rivstart. Uppdraget från led-
ningen kom i början av februari och den för-
sta mars var programmet igång. Före upp-
start kikade projektgruppen på hur andra 
fakulteter gjort.

– Allt behövde gå ganska snabbt, så det 
var bra att inspireras, av främst S-fak. Vi 
ställs alla inför liknande utmaningar. 

PÅ EKONOMIHÖGSKOLAN vill man köra 
Wellness weeks ytterligare en termin. Med 
mer framförhållning kan tiderna för Well-
ness Weeks bli återkommande. Alla studen-
terna ska veta att det finns något intressant 
för dem att ta del av varje måndag klock-
an tolv.

– Samarbetet med kåren har varit super-
bra och nyttigt för oss. Jag är också så tack-
sam för alla som föreläst. Och kommuni-
katörskollegorna har varit ovärderliga i att 
uppmärksamma studenterna på att Well-
ness Weeks finns, säger Pernilla Honoré.

LOUISE LARSSON

Pernilla Honoré är studievägledare i före
tagsekonomi och projektledare för Wellness 
Weeks. 

Yoga är ett av inslagen i Ekonomihögskolans 
Wellness Weeks. 
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HÅLLBARHET. ”Bra jobbat, men det 
räcker inte”. Det är det samlade 
utlåtandet från Lunds kommuns 
klimatpolitiska råd, som består av 
forskare från Lunds universitet. I en 
ny rapport har de granskat kommu-
nens miljöarbete och kommit fram 
till att kommunen får i hemläxa att 
ta mobilitetsmålet på större allvar.

I april var det dags för forskarna i Lunds kli-
matpolitiska råd att släppa sin årliga rapport 
där de utvärderar kommunens hållbarhets-
insatser. Temat för året var LundaEko, kom-
munens förslag till nytt miljömålsprogram i 
ekologisk hållbar utveckling, som planeras 
ta vid där det gamla slutade år 2020.

– Uppdraget är större än vad vi har utrym-
me att göra. Vi börjar därför varje år med att 
undersöka vilka områden som är aktuella för 
tillfället och nu låg ett nytt förslag till klimat-
mål ute. Det kände därför rimligt att avgrän-
sa oss angående detta, säger  Roger Hildings-
son, vice ordförande i Lunds klimatpolitiska 
råd och forskare i  miljö- och klimatpolitik.

Efter att ha gått igenom de nya må-
len kunde rådets åtta forskare konstatera 
att kommunen förvisso har höga ambitio-

Råd risar och rosar 
Lunds klimatarbete

ner, men att det inte är tillräckligt för att 
nå klimatmålen. Det gäller framförallt mo-
bilitetsmålet. Enligt Roger Hildingsson har 
Lund historiskt varit bra på mobilitet, men 
nu krävs ökade ambitioner – vilka inte finns.

– Vi vill att målet skärps och förtydligas 
för att ligga i linje med utsläppsmålet. Trans-
portsektorn står för hälften av utsläppen i 
kommunen och är den enskilt viktigaste 
sektorn att få ner utsläppen i. Vi hade för-
väntat oss strängare mål och ger kommu-
nen detta i hemläxa, säger han.

Ett annat problem, enligt forskarna, är 
att det är svårt att förstå vad målen inne-
bär i praktiken.

aktuellt.

LUNDS KOMMUNS 
KLIMATPOLITISKA RÅD

Rådet bildades 2018 för att årligen 
utvärdera hur Lunds kommuns 
politik är förenlig med de klimatmål 
som kommunfullmäktige antagit. 
Rådet består av forskare från Lunds 
universitet och SLU Alnarp. 

– Att bara prata om mål blir lite abstrakt. 
Vi har gått igenom remissvar och där ser man 
att folk undrar hur saker ska fungera i prakti-
ken. Vi anser att kommunen och politikerna 
ska skärpa och förtydliga ambitionerna, säger 
rådets ordförande Lena Neij, som även är fö-
reståndare för Internationella miljöinstitutet.

KRITIKEN TILL TROTS upplever forskarna att 
kommunen ändå lyssnar på vad de har att 
säga. Till exempel blev de tidigare i år inbjud-
na till ett möte med kommunstyrelsen för att 
ge sina synpunkter på förslaget och på de 
åsikter som hade inkommit. Där passade Ro-
ger Hildingsson återigen på att fram föra rå-
dets kritiska inställning till kommunens stöd 
till utbyggnaden av E22, något som rådet 
även tar upp i sin rapport.

– När jag drog rapporten för kommunsty-
relsen sa jag tre saker: 1. ”Grattis ni är jätte-
bra, men det räcker inte. 2. ”Ni måste öka 
takten och ha tydligare mål”. 3. ”För att nå 
målen måste ni undvika att fatta beslut som 
går stick i stäv med klimatmålen”.

RÅDET HAR TIDIGARE kritiserat kommunens 
beslut att stödja utbyggnaden av E22:an med 
hänvisning till att beslutet är feltajmat. Till ex-
empel fattades beslutet innan spårvagnen 
hade börjat rulla. Således planeras en mo-
torvägsavfart för en prognos som inte över-
ensstämmer med verkligheten.

– De beslut som fattas nu är oerhört vikti-
ga för hur transporterna kommer att se ut för 
kommande generationer. Rätt beslut innebär 
att ta klimatfrågan på allvar, fel beslut inne-
bär att det blir allt svårare att nå klimatmå-
len. Det gäller både motorvägen och målen 
i allmänhet.  IZABELLA ROSENGREN

Lunds klimatpolitiska råd tycker att kommunen har för svaga miljömål för transportsektorn, och 
kritiserar kommunens stöd för utbyggnaden av E22:an förbi Lund. 

 Roger 
Hildings son 
är vice ord
förande i 
Lunds klimat
politiska råd 
och forskare i 
 miljö och 
klimatpolitik.
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UTBILDNING. Ett paniktillstånd 
tvingade i våras fram nya kreativa 
undervisnings idéer. Nu startar elva 
nya projekt på de humanistiska och 
teologiska fakulteterna för att ta 
tillvara och utveckla dem. 

En enkät gjord på HT-fakulteterna efter 
pandemins tre första kaosartade måna-
der visade att lärarna upplevde interaktion, 
 examination och återkoppling som särskilt 
utmanande undervisningsmoment när uni-
versitetet ställde om till digital undervisning. 
Det fick den dåvarande grundutbildnings-
dekanen Ann-Kristin Wallengren att ta ini-
tiativ till en utlysning av projektmedel för att 
ge lärarna tid att utveckla de digitala under-
visningsidéer som fötts.

– Genom dessa elva projekt vill vi fånga 
upp och utveckla de många pedagogiska 
lösningar som kom upp under kaoset för-
ra våren och i höstas. Projekten hade som 
ett krav att den digitala undervisnings-
metoden skulle kunna användas även över 
institutionsgränserna, säger Sara Håkans-
son, prodekan för grundutbildningen och 
lektor i engelska på HT-fakulteterna. 

ETT AV PROJEKTEN, som redan är igång, ska 
utveckla studentaktiverande och interaktiv 
digital undervisning på kandidatprogram-
met i digital kultur.

– Vi har velat förändra undervisning-
en under en längre tid, delvis eftersom vi 
med åren fått mindre och mindre pengar 
till den. Pandemin fick oss att börja arbeta 
på nya sätt, men det som är viktigt nu är att 
vi vill utveckla långsiktigt hållbara digita-
la undervisningsformer, säger kulturveta-
ren Jessica Enevold som leder projektet och 
är avdelningsansvarig på Digitala kulturer.

Den relationella pedagogiken som fors-
kargruppen försöker arbeta med försvinner 
lätt digitalt. Utmaningen ligger i hur man 

Från panik till nyskapande 
digitala undervisningsidéer 

får till det som vanligtvis sker utanför klass-
rummet, till exempel när studenterna sitter 
och pratar ute på gräsmattan efter lektio-
nen. En av Jessica Enevolds projektmedar-
betare Daniel Persson försöker återskapa 
det via programmet Discord där han skapar 
”hangouts” och digitala rum. 

– Han vill se om det går att öka just sam-
arbete och samtal och känslan av att vara 
närvarande i rummet. Hangoutsen kan till 
exempel kallas ”soffan” för att öka känslan 
av rumslighet, säger Jessica Enevold. 

Formen är ett väldigt bekvämt sätt att 
lära sig på för unga digitala kultur-studenter, 
eftersom de är vana att befinna sig i spel-
miljöer, lägger hon till.

EXAMINATIONER och obligatoriska mo-
ment kräver digitala sätt för att interage-
ra som kan göra dem så bra och säkra som 
möjligt.

– Ett mer kreativt sätt att ta digital när-
varo är att ställa en fråga som måste besva-
ras. I sammanhanget väcks och problemati-
seras dock vad just ”närvarande” egentligen 
betyder. Du behöver ju inte vara närvaran-
de för att du sitter i ett klassrum, säger Jes-
sica Enevold.

De utvecklingsprojekt som HT-fakulte-
terna startat förbättrar förhoppningsvis pe-
dagogiken, men gör det också tydligt vad 
som inte fungerar digitalt. Jessica Enevold 
menar att campusundervisning är oumbär-
lig och att det inte går att återskapa all den 
energi som finns på plats.

– Men med hjälp av digital undervisning, 
som nu dessutom utvecklas, kan vi maxa 
undervisningstiden för studenterna. Vi kan 
ägna mer tid åt analys och samtal på cam-
pus, säger Sara Håkansson.

ANDRA MOMENT i utbildningen, som fält-
studier och studiebesök, är omöjliga att ge-
nomföra bakom en skärm. Den så kallade 
”materialiteten” i undervisningen går då 
förlorad. 

– Ytterst handlar de här projekten om 
att skapa bästa möjliga arbetsmiljö för stu-
denten, men också för läraren. Att hitta bra 
hållbara undervisningsformer som ger stu-
denten bäst utbildning samtidigt som lärar-
na inte bränner ut sig är essentiellt, avslutar 
Jessica Enevold. Digitalt eller på plats, vi be-
höver alltid ha målet i sikte – lära och lära 
för livet – fast på ett hållbart sätt.

GISELA LINDBERG

Sara Håkans
son är prode
kan för grund
utbildningen 
på HT och lek
tor i engelska. 
 Jessica Enevold 
är lektor i di
gitala kulturer 
och etnologi.
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Kämpar för utsatta 
med juridikens hjälp
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L egobitarna har en central plats 
mitt på golvet i vardagsrummet i 
radhuset hemma i Bjärred. De två 
barnen, fem och sju år, är på da-

gis och skola denna förmiddag då den vas-
sa nordliga vinden ändrar på förutsättning-
arna för en utomhusintervju.

– Du får blanda ditt kaffe själv i köket, 
säger Sofia Åkerman och slår sig ner med 
sin tekopp i den rymliga soffan med utsikt 
över trädgården. Det fladdrar rejält i skydds-
näten runt studsmattan som 
tar upp större delen av gräs-
mattan. 

Det var också här hon 
växte upp och genomlev-
de sin värsta tid som ton-
åring när hon blev sjuk och 
utvecklade både ätstörning-
ar och självskadebeteende. 
Det var i en tid, på 90-talet, då den psy-
kiatriska vården stod helt handfallen inför 
dessa unga tjejer som det oftast handlade 
om. Det drabbade Sofia Åkerman och flera 
av hennes vänner i samma situation hårt. En 
del av dem lever inte längre. Hon berättar 
hur hon själv gjorde flera farliga saker, men 
aldrig ville dö.  

– Självskadebeteendet är så komplext så 
det är väl därför många har svårt att möta 
det. Vården famlar fortfarande efter lös-
ningar – även om en hel del har blivit bätt-
re, säger hon.

KUNSKAPEN HAR ÖKAT och det beror till 
stor del på Sofia Åkerman själv. Hennes 
böcker Zebraflickan, För att överleva och 
Slutstation rättspsyk fick stor uppmärksam-
het när de kom 2004, 2009 och 2011. Under 
många år var hon sedan en flitig föreläsare 

för både sjukvårdspersonal och intresseför-
eningar i hela Norden. Hon grundade ock-
så den ideella föreningen SHEDO för kun-
skap, stöd och opinion kring ätstörningar 
och självskadebeteende. 

– Det var intensiva år. Det som drev mig 
var de uppenbara missförhållandena. Även 
efter att jag själv börjat må bra igen såg jag 
dem gång på gång genom tidigare vänner 
som fortfarande kämpade.

Hon fick också tusentals mejl från drab-

bade och anhöriga efter att Zebra flickan 
kom ut vilket sporrade henne till det fort-
satta engagemanget. 

I HÖSTAS kom Sofia Åkerman ut med en 
ny bok, Ärr för livet, som beskriver hennes 
egen resa, men också följer ett par av de 
unga självdestruktiva tjejer hon lärde kän-
na kring millennieskiftet.

– Jag känner mig så färdig med min sjuk-
domshistoria nu. Men det var viktigt att 
 skriva den, även för mina barns skull som 
lättare kan förstå om de kan läsa hela min 
historia när de blir vuxna. Jag var så ung när 
jag skrev Zebraflickan som kändes ofullstän-
dig. Den nya boken blev en nyskrivning och 
ett avslut. 

Sofia Åkerman fascineras själv över den 
resa hon gjort – från år av tvångs- och insti-
tutionsvård till att nu ha någon slags makt i 

– Den som behärskar juridiken har makt. Och den makten vill jag 
utnyttja som stöd för de utsatta.  

Det säger Sofia Åkerman, doktorand på Juridicum med egna 
 erfarenheter av utsatthet och självskadebeteende. Själv överlevde hon, 
men flera av hennes vänner gjorde det inte. 

samhället. Det känns nästan overkligt, tyck-
er hon, men också så hoppfullt. 

– Det känns så skönt att hela min be-
rättelse nu är nedskriven, även om det var 
smärtsamt många gånger att gå tillbaka till 
den tiden, säger hon.

DET VAR UNDER sitt mest intensiva enga-
gemang för de kvinnor som skickats vida-
re till de rättspsykiatriska klinikerna i Sunds-
vall och Växjö, utan att ha dömts för något 

brott, som Sofia Åkerman fick 
upp ögonen för juridiken. Då 
hade hon redan utbildat sig till 
sjuksköterska för att bli en av de 
goda krafterna inom vården där 
hon själv farit så illa. Men att det 
var som jurist hon skulle kunna 
göra mest nytta blev uppenbart 
för henne när hon upptäckte att 

det som drabbade de unga kvinnorna med 
självskadebeteende inom rättspsykiatrin i 
Sundsvall föll under FN:s definition av tortyr.

– Det vill säga att använda isolering, bältes  -
läggning och andra metoder för rörelse -
begräns  ning som tvångshandskar och 
hockey    hjälmar – som bestraffning. Alltså 
inte bara för att skydda patienterna från att 
skada sig själva och andra, utan som en ren 
disciplinåtgärd.

HÄR BRAST KUNSKAPERNA inom tvångs-
vårdsjuridiken och Sofia Åkerman upptäck-
te att det var lika illa med kontrollstationer-
na runt vården. Det verkade omöjligt att 
komma till rätta med missförhållandena. 

Hon berättar hur hon och medförfat-
taren till Slutstation rättspsyk, Thérèse 
 Eriksson, vände sig till alla instanser som man 
”ska” när man som medborgare upptäcker 

”Självskadebeteendet är så komplext så det 
är väl därför många har svårt att möta det. 
Vården famlar fortfarande efter lösningar 
– även om en hel del har blivit bättre.”

t
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 miss förhållanden – till tillsynsmyndigheten, 
JO och polisen. Trots det upphörde inte van-
vården. Först när de bägge gick in som om-
bud för de utsatta kvinnorna och drev ett an-
tal ärenden i hälso- och sjukvårdsnämndens 
ansvarsnämnd (HSAN) ledde det till disciplin-
påföljder och så mycket kritik i massmedia 
att den rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall 
slutade att ta emot kvinnor med självskade-
beteende. Ett nationellt projekt startades för 
att förbättra vården och Socialstyrelsen un-
dersökte hur vanligt det var med otillåtna 
tvångsåtgärder i psykiatrin. På grund av lag-
ändringar och en förändrad opinion beslu-
tade även rättspsykiatrin i Växjö att sluta ta 
emot självskadepatienter år 2014. 

– Det kändes hopplöst när vi kämpade 
som mest. Men i efterhand kan jag se att 
vårt arbete verkligen gjorde konkret skill-
nad, säger Sofia Åkerman.

ANLEDNINGEN TILL att man överhuvud-
taget skickade unga flickor med självskade-
beteende att vårdas tillsammans med per-
soner som begått grova brott, i huvudsak 
män, var att heldygnsvården inom allmän-
psykiatrin inte var ämnad för långtidsvård, 
utan för akuta kriser. Trots det var Sofia 
Åkerman där i två år.

– Och vi som var där blev bara sjukare 
och sjukare. Vården gick ut på att skydda 
oss från oss själva och världen utanför och 
på så sätt blev en frisk och vardaglig tillvaro 
allt mer främmande. 

Hon säger sig ha tur som träffade en mo-
dig läkare som skrev ut henne så småning-
om och det blev början till hennes räddning.

PÅ DE RÄTTSPSYKIATRISKA klinikerna fanns 
en typ av långsiktig behandling, menade 
man, varför självskadepatienterna skickades 
dit. Inte nödvändigtvis i något ont syfte, sä-
ger Sofia Åkerman som själv slapp resan dit.

– Man hade väl gjort allt vad man tyckte 
att man kunde för dessa patienter och vis-
ste inte vad mer man skulle kunna göra. Så 
då fick det bli rättspsyk. 

När Slutstation rättspsyk kom ut läste 
 Sofia Åkerman sin andra termin på jurist-
programmet och idag är hon på andra året 
av sin forskarutbildning. Hon funderade 
länge på vad hon skulle välja som forskar-

Men finns det någon helt objektiv forsk-
ning? frågar hon sig. 

Det var dock viktigt med något hon brann 
för och det ämnet hittade hon inom medi-
cinsk rätt. Nu undersöker hon avvägningar-
na som görs mellan ett system- och ett in-
dividperspektiv i samband med vårdskador. 
Hon förklarar att det numera anses viktigt 
att ha en patientsäkerhetskultur, ett tillåtan-
de klimat där man understödjer öppenhet 
för att det ska vara möjligt att lära av tidi-
gare händelser och bygga säkrare system. 

– Samtidigt har personalen inom vården 
ett personligt ansvar för sin yrkesutövning. 
Så det blir en svår balans i vilka situationer 
personligt ansvar ska utkrävas. 

Hon påpekar också att det finns en kon-
flikt mellan hälso- och sjukvårdsrättens allt 
starkare fokus på system och straffrättens 
fokus på individer och repressalier. 

HON VAR LITE OROLIG i höstas för hur hen-
nes bok Ärr för livet skulle tas emot på hen-
nes arbetsplats. Det hade hon inte behövt 
vara.

– Flera kollegor har sagt att de tycker om 
den. Och den finns till och med som före-
slagen läsning i vår fördjupningskurs inom 
medicinsk rätt.

Hon har deltagit i ett forskarseminarium 
kring boken och Juridiska föreningen lyfte 
självdestruktivitet i sin seminarie serie ”Våga 
prata” för studenter.

– Det känns som om jag öppnat upp för 
samtal kring att inte må bra. Många känner 
sig ensamma i det och tror att alla andra mår 
så jättebra, säger hon.

SOFIA ÅKERMAN är tacksam över att ha 
kommit ur patientidentiteten och hon har 
hittat ett fint sammanhang på Juridiska fa-
kulteten.

– Min historia står skriven på min kropp 
i form av ärren på mina armar så den kom-
mer jag aldrig ifrån. Men det är viktigt att 
veta att jag aldrig har nekats ett jobb eller 
behandlats illa på grund av ärren. Folk ser 
att det är en del av min historia som har bi-
dragit till att jag är den jag är. Men det är 
just historia, säger hon.

TEXT: MARIA LINDH
FOTO: KENNET RUONA

”Jag var rädd för att 
min forskning då inte 
skulle tas på allvar på 
grund av bias. Men 
finns det någon helt 
objektiv forskning?” 

ämne och tvekade lite inför att komma för 
nära sina egna erfarenheter. Så psykiatrisk 
tvångsvård valde hon inte. 

– Jag var rädd för att min forskning då 
inte skulle tas på allvar på grund av bias. 

Sofi Åkerman har kommit ur patienidentite
ten och vill göra skillnad genom juridiken.

t
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På universitet har lärare och forska-
re länge kunnat välja att arbeta 
hemifrån när det fungerar bäst 
för dem och verksamheten. Ad-

ministratörerna har arbetat på plats och 
efter schema. Men med corona så landa-
de framtidens allt mer digitala arbetsplats 
plötsligt och resolut – utan att det blev nå-
gon krasch. Lhinn Holmbergh är kanslichef 
på Institutionen för laboratoriemedicin där 
personalen i stort sett har jobbat hemifrån 
under hela pandemin. 

– Vi ligger inte efter, utan medarbetarna 
har fortsatt att leverera – även om vi sak-
nar varandra som människor och vill träffas 
på kontoret. Jag är imponerad över omställ-
ningen, säger hon.

NU DISKUTERAR HON en 50/50-lösning 
med sin personal. De som vill får då arbe-
ta hem ifrån halva veckan, men alla ska vara 
på plats en bestämd dag, då kanslimöte och 
fika är inplanerat. 

– Men det är förstås under förutsätt-
ning att det kommer nya centrala riktlinjer 
som tillåter visst distansarbete, säger Lhinn 
Holmbergh.

 Vissa trivs bäst på kontoret och vill fort-
sätta att arbeta där på heltid. De fördelar 
som hon ser i att de som vill får jobba hem-
ma halva veckan är främst två.

 – Vissa medarbetare behöver den bort-
koppling och extra fokus som hemmet kan 
ge. Andra upplever mindre stress eftersom 
de får ihop balansen arbets- och privatliv 
bättre, säger Lhinn Holmbergh.

Hur TA-personalen ska arbeta post-coro-
na diskuteras i olika forum av både kansli-

chefer, sektionschefer och universitetsled-
ning. Idag är det inte tillåtet för den närmsta 
chefen att bevilja en viss grad distansarbe-
te för teknisk-administrativ personal. Ett så-
dant beslut ligger på en högre nivå, hos de-
kanen eller förvaltningschefen. Men det kan 
komma att ändras när universitetsledningen 
bestämt hur de vill agera i frågan.

– Det är många frågor som diskuteras 
just nu och det här är en av dem. Univer-

sitetsledningen har börjat arbeta med frå-
gorna, men det är för tidigt för att ge några 
konkreta besked, säger Jimmie Kristensson, 
vicerektor med arbetsmiljö på sitt bord.

PREFEKTERNA OCH LÄRARNA sitter i en svår 
sits. Det är för arbetskrävande att planera 
för att vara beredda till bådadera till höstens 
terminsstart. Och det finns inga garantier 
för att restriktionerna då lättats. Om det ex-
empelvis krävs ett avstånd mellan studenter 
på två meter blir det praktiskt taget omöjligt 
att schemalägga. Därför har många av lärar-
na uppmanats till att planera distansunder-
visning för åtminstone september–oktober. 

 Andra lärosäten, bland andra Malmö 
universitet, har redan bestämt sig för att det 
huvudsakligen är distansundervisning som 
gäller under hösten. Men i Lund har rektor 
öppnat för en tillbakagång till campus under 
hösten, både för studenter och medarbeta-
re. Det kräver förstås att restriktioner hävs, 
men om majoriteten av den vuxna befolk-
ningen är vaccinerade i september som ut-
lovat är det mest sannolika att smittsprid-
ningen då är under kontroll. Hoppet om en 
ljusare framtid där studenter och kollegor 
träffas på campus lever än.

ETT UNIVERSITETSGEMENSAMT ARBETE 

om ”Framtidens arbetsplats” är i sin linda 
och leds av Cecilia Billgren. Tre workshop-
par har hållits med representanter från hela 
universitet, men ännu har det inte utkristal-
liserat sig vilka områden som arbetet ska fo-
kusera på, och LUM kommer därför att åter-
komma till det i höst.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

Hur ska vi jobba i höst?

Det är ännu osäkert om studenter och medarbetare kommer att vara på 
campus under hösten. Men en successiv återgång planeras. Diskussioner 
förs också om administrativ och teknisk personal ska få fortsätta jobba 
hemifrån post-corona.

t

Lhinn Holmbergh är kanslichef på Institutio
nen för laboratoriemedicin. 
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användning när 
studenterna 
är tillbaka på 
campus?
– Den skulle ju 
kunna användas 
som distanskurs, 
det finns säkert 
starka ekonomis-
ka incitament för 
fler sådana kurser. 

Men för mig är sammanfattningen av den 
här tiden att den digitala undervisningen 
fungerar, men den är ett substitut. Det bäs-
ta och roligaste går förlorat. För mig som 
lärare tar digital undervisning mycket ener-
gi, och ger lite tillbaka.

sitetsstudier bygger på intresse och frivillig-
het. Jag har mer löst uppmanat studenter-
na att träffas, diskutera och kanske dela en 
flaska vin. Men jag är inte sämre än att jag 
kan ändra mig – smågrupperna vill jag be-
vara framöver.

Hur planerar du för hösten?
– Vi har uppmanats att planera för digital 
undervisning september–oktober så det gör 
jag. Om vi ska kunna svänga om och bör-
ja på campus, så krävs nya besked mycket 
snart. Det är en stor apparat med schema-
läggning och lokalbokningar.

Den digitala kurs som du har skapat 
i Canvas – kommer den komma till 

Yens Wahlgren är webbredaktör vid 
LTH. Länge arbetade han kvar på 
kontoret, men alternerar nu sedan 
månader tillbaka mellan köksstol 
och soffa.

Var kommer du att arbeta i höst, 
hemma eller på kontoret?
– Det står väl än så länge skrivet i stjärnorna, 
men själv vill jag vara på jobbet. Vår kansli-
chef har hämtat in synpunkter från alla av-
delningar och det verkar finnas en samsyn 
om att det är bra med flexibilitet – sam-
tidigt som huvuddelen av jobbet bör göras 
på plats.

Vad tycker du inte har fungerat under 
pandemin?
– Hybridmöten där några är på plats och 

Bo Isenberg är docent i sociologi 
med stor undervisningserfarenhet. 
När undervisningen blev digital 
gjorde han om sina kurser från 
grunden.

Bland annat spelade han in 45 föreläsnings-
filmer och delade in studenterna på intro-
duktionskursen i sociologi i till synes obliga-
toriska smågrupper.

Varför blev schemalagda smågrupper 
ett lyckokast?
– För att alla deltog, det var fint pedago-
giskt, men framförallt socialt var det kolos-
salt mycket värt. Tidigare har jag inte velat 
styra så mycket, utan utgått från att univer-

några är med via dator. De är ofta så pin-
samt dåliga och tråkiga att de borde förbju-
das… Jag hoppas att möten hålls antingen 
digitalt eller fysiskt.

Hur tror du arbetsplatsen kommer 
förändras?
– Jag tror inte folk kommer dyka upp snörv-
lande på jobbet och säga ”det är bara influ-
ensan” utan de kommer stanna hemma och 
jobba, om de är friska nog för att orka job-
ba. Det är bra, men jag hoppas att det inte 
kommer att innebära att man förväntas ar-
beta även när man är sjuk.

Tycker du att universitetet bör dra ner 
på antalet fasta arbetsplatser om det 
blir mer hemarbete?
– Nej, det tror jag får katastrofala följder för 

arbetsmiljön. Se på Niagara vid Malmö uni-
versitet, där slutade många arbeta komma 
till jobbet redan före pandemin. De stod inte 
ut med att arbeta i ett stort kontorslandskap 
där man tvingades leta efter både en plats 
och sina kolleger varje dag.

– Hybridmöten borde förbjudas

– Digital undervisning är ett substitut

Webbredaktören:

Läraren:

HUR SKA VI JOBBA I HÖST?

Yens Wahlgren.

Bo Isenberg.
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Stefan Schwartz, professor i 
 medicinsk mikrobiologi, Institu-
tionen för laboratoriemedicin.

Kommer coronaviruset att för-
svinna?
– Det är inte realistiskt att tro att corona-
viruset försvinner eftersom det sprids så 
lätt via aerosol, vilket betyder att det all-
tid kommer att finnas några som är sju-
ka även om vi vaccinerar oss. Men just 
den här chockartade utvecklingen, med 
så många sjuka samtidigt, kommer inte 
att uppstå igen med just det här corona-
viruset eftersom vi kommer att uppnå im-
munitet.

Kommer det nya mutationer?
– Alla virus muterar och en del mer än an-
dra. SARS är ett RNA-virus som vi vet kan 
förändra sig mycket, men det är alltid svårt 
att förutspå hur snabbt. Frågan är snara-
re om viruset förändrar sig så pass myck-
et att det uppstår variationer som vaccinet 
inte skyddar mot. Däri ligger osäkerheten. 

Finns det likheter mellan pan-
demierna covid-19, svininfluensan 
och spanska sjukan?
– Likheterna är att alla var nya mutationer 
av virus som spreds via aerosol och där-
för fick en snabb och omfattande sprid-
ning eftersom ingen av jordens befolkning 
hade immunitet. Svininfluensan finns fort-
farande kvar även om själva pandemin är 
slut och även om spanska sjukan inte läng-
re existerar, finns delar av dess arvsmas-
sa i de influensavirus som cirkulerar idag. 

Kommer det att komma nya pan-
demier?
– Ja. Så som världen har förändrats så har 
riskerna att nya virus uppkommer snara-
re ökat. Influensavirus har i alla tider hop-
pat över från djur till människor, men med 

en ökad befolkning, större rörlighet och 
mindre utrymme för djuren att leva på så 
kommer det här att ske oftare och spri-
das snabbare. Kanske ska vi dra lärdom 
av den här pandemin att djurmarknader 
och andra ställen där djur och människor 
möts på små ytor, kan ge extrema följder. 

Är det lönt att vaccinera sig?
– Ja – det är till hundra procent lönt att 
vaccinera sig. Även vid en mindre mu-
tation skyddar vaccineringen oss. Det är 
faktiskt en framgångssaga att man lyck-
ats ta fram vaccin mot covid-19 så pass 
snabbt – det är långt ifrån en självklarhet 
att det ska gå så effektivt att utveckla ett 
vaccin. HIV upptäcktes till exempel 1983 
och där finns fortfarande inget vaccin. En 
förhoppning är att den teknikutveckling 
som skett och de erfarenheter och för-
bättringar som gjorts under framtagan-
det av covid-19 vaccinet ska gå att appli-
cera även inom andra områden.

Finns, ur smittskyddssynpunkt, 
något positivt med pandemin?
– I den svenska strategin med mycket 
stort eget ansvar har vi faktiskt påverkat 
spridningen i samhället genom att följa 
restriktionerna. Det märks tydligt på an-
tal fall av influensa, vinterkräksjuka och 
RS-virus som har minskat något enormt 
jämfört med andra år. 

ÅSA HANSDOTTER

Mia Maurer är doktorand och två av 
tre studier till hennes avhandling har 
försenats på grund av corona. Många 
doktorander är i samma sits och vet inte 
om de får extra tid att bli färdiga.
 
Vad har restriktio-
nerna inneburit 
för dig?
– Under mitt första år 
planerade jag en kurs 
i mental träning för 
gymnasieelever, som 
skulle vara grunden 
i min första studie. 
Men sedan skicka-
des eleverna hem och 
jag kunde varken genomföra eller utvärdera min 
kurs. Jag fokuserade då på tillämpad forskning i 
min avhandling, men fick svänga om och satsa 
mer på det teoretiska ramverket. Min andra stu-
die är mer longitudinell och handlar om hur barn 
och ungas psykiska hälsa påverkas under gymna-
siet. Inte heller för den här studien hade skolorna 
tid och energi under pandemin till att bidra till da-
tainsamlingen, och det riskerar att leda till sämre 
kvalitet i min avhandling.
 
Hur är det att inte veta om du får förlängt?
 – Det är väldigt stressande att inte få besked för-
rän precis i slutet av doktorandtiden. Det påver-
kar inte bara mig, jag känner till många doktoran-
der som lever i den här osäkerheten. Jag satsar på 
att göra allt vad jag kan för att justera min forsk-
ning och bli klar i tid, för jag kan ju inte vara sä-
ker på att få förlängning.
 
Hur ser hösten ut för dig?
  – Jag hoppas att jag kan genomföra min kurs 
i mental träning för 16-åringar på en gymnasie-
skola. I så fall så kommer jag vidare i forskningen 
och kan arbeta på. Men om inte det fungerar så 
får jag ta en del kurser och fokusera på att publi-
cera artiklar på tidigare insamlat material.

– Vi kommer att nå immunitet
Virologen:

Doktoranden:

– Försenade 
studier stressar

Mia Maurer.

HUR SKA VI JOBBA I HÖST?

Stefan Swartz. 
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Tio år efter arabiska våren 
lever forskarna fortfarande i efterdyningarna

Flera forskare vid Centrum för Mellanösternstudier var i fält 
 under den arabiska våren. Det har satt djupa spår i dem 
– men också resulterat i nya forskningsprojekt.

Maria F Malmström ovan
för Tahirtorget i centrala 
Kairo under firandet av 24 
januarirevolutionen.
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A rabiska våren är en samman-
fattande term på de uppror som 
startades i flera länder i Nord-
afrika och Mellanöstern under 

2011. Det första ägde rum i Tunisien och där-
efter följde oroligheter i bland annat Egyp-
ten, Jemen, Bahrain och Libyen och senare i 
Syrien. Även i andra arabstater ägde demon-
strationer och manifestationer rum.

Maria Frederika Malmström är social-
antropolog och forskare vid Centrum för 
Mellanösternstudier (CMES). Hon skrev sin 
avhandling om genus, sexualitet, identitet, 
global politik och kvinnlig omskärelse med-
an hon var på plats i Kairo.

– Sedan dess har staden varit både en 
kärlek och en plats för forskning för mig, 
säger Maria F Malmström. 

Hon var i Jordanien 2011 och upplevde 
upproren därifrån. Sedan befann hon sig 
även i Egypten 2013 under militärkuppen 
som skedde då och framöver. 

– Flera gånger hamnade jag i farliga situ-
ationer och fick fly för att undgå de militära 
styrkorna och kaoset på gatorna, säger hon.

Arabiska våren avspeglar sig starkt i hen-
nes forskning och Maria F Malmström har 
nu två projekt igång som relaterar till hän-
delserna. Det första handlar om maskulini-
tet och religiösa identiteter och gatans po-
litik, och det andra om hur misstankar får 
konkret form och tvetydigheten i det väl-
bekanta vardagslivet.

HENNES BOK The Streets Are Talking to Me, 
Affective Fragments in Sisi’s Egypt som kom 
2019, är även den ett resultat av det hon 
upplevde då. Boken handlar både om den 
officiella politiken i Egypten och den bak-
om kulisserna. Den handlar om krig och de-
monstrationer, och om hur statsfinansierat 
våld och militärt förtryck påverkar männis-
korna kroppsligt och känslomässigt. Boken 
skildrar också vad de upplever fysiskt, ge-
nom ljud och andra sensoriska upplevelser.

 – Jag beskriver till exempel den overkli-
ga känslan av bristen på ljud och dramatisk 
förändring i sonisk rytm i tiomiljonerstaden 
Kairo efter att president Mohamed Morsi 
avsattes, då det rådde utegångsförbud.

Presidenten avsattes den 3 juli 2013 och 
i mitten av augusti skedde al-Nahda- och 

 Rabaa al-Adawiya Square-massakrerna, då 
mer än tusen medborgare avrättades, med 
utegångsförbud och undantagstillstånd 
som följd.

HENNES BOK har blivit mycket uppmärk-
sammad och används som kurslitteratur på 
universitetsutbildningar världen över och 
just nu ger hon föreläsningar via Zoom i 
både USA och Australien. 

I samband med händelserna runt arabiska 
våren gav Maria F Malmström många inter-
vjuer för bland annat Sveriges Radio, ETC och 
Svenska Dagbladet. Hon medverkade även 
i Almedalen 2013 på länk från Kairo, i ett 
extra insatt säkerhetspolitiskt seminarium.

Idag styr det militära etablissemanget 
och säkerhetstjänsterna åter Egypten ge-
nom hårda och brutala metoder. De sam-
arbeten hon hade med kollegor där och då 
har trots allt fortsatt.

–  Men det har blivit allt farligare för dem. 
Många forskare, liksom journalister, anting-
en hotas eller fängslas. Alla som säger emot 
militärdiktaturen.

 
Vad har förändrats för dig som 
Mellan östernforskare efter arabiska 
våren?
– Allt. Jag har både gynnats i min forsk-
ning, men även blivit rätt sliten. Jag har 
ständiga tankar på min och andras säker-
het både i och utanför fält. Många i min 
närhet har blivit skadade – både mentalt 

och fysiskt. De 
är idag ofta 
uppgivna och 
samtidigt stres-
sade och frus-
trerade.   

Mark  LeVine 
är professor 
och forskare vid 
CMES och Uni-
versity of California. Han är nära vän och 
samarbetspartner med  Maria F Malmström 
och har även han starka band till regionen. 

Hans forskning och undervisning foku-
serar bland annat på politiska och kulturella 
förhållanden i Mellanöstern, mer specifikt  
revolution och motstånd. Han forskar även 
om Irak, Egypten, Tunisien och Marocko och 
blev efterfrågad i medierna i samband med 
den arabiska våren. Han både skrev för Al 
Jazeera efter upproret 2011, medverkade i 
Russia Today upprepade gånger och inter-
vjuades i Le Monde och Frankrike 24. 

Hur har dina samarbeten med forska-
re i de länder där den arabiska våren 
ägde rum påverkats?
 – Det har blivit svårare eftersom regeringar-
na delvis har knäckt, eller ”köpt” dem med 
stipendier för att hålla koll på dem. Under 
de senaste fem eller sex åren har jag tvingats 
planera och genomföra mina samarbeten 
mycket mer noggrant, säger Mark LeVine.

MARIA LÖFSTEDT

Glädje och 
hopp har 
bytts till 
frustration 
och upp
givenhet 
hos många 
egyptier. 

Mark LeVine.
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D u vet nog hur det är: 
Trots vidbrända kastruller 

och sås på hela spisen: foto av 
en läckert upplagd rätt, med 

vin och familj till. #blessed 
Nya katten håller dig vaken hela nätter-

na. Men se så söt han är. #catsofinstagram 
Svetten lackar och du är röd i hela ansik-

tet. Kolla så vackert det är i naturen! Och så 
långt jag sprungit! #running4life 

Du hamrade dig på tummen i går och 
egentligen vill du göra något annat i helgen. 
Här ska bli nytt badrum och bastu. #hem-
ljuvahem

VAD ÄR DET SOM GÖR att många känner be-
hovet av att visa upp en perfekt yta i socia-
la medier? Hur avslappnande är det egent-
ligen? Kan det vara så att vår fritid allt mer 
tar formen av... jobb?

Det undersökte forskaren Carys Egan-
Wyer från Ekonomihögskolan i sin avhand-

Fritid som en plåga 
att njuta av
Vilken bild visar du upp av dig själv i sociala medier?  Och varför? 

Konsumtionsforskaren Carys Egan-Wyer menar att fritiden på vissa sätt har 
antagit formen av arbete. Att visa upp de perfekta maträtterna, trädgårdarna 
och joggingturerna säger också något om oss själva och vår tid.

ling i marknadsföring The Sellable Self 
(2019). Där följde hon, genom intervjuer och 
dagböcker, ett antal löpare inom terräng- 
och ultralöpning. Deras gemensamma näm-
nare: de springer mycket långt och gärna 
i otillgänglig terräng. En klassisk sträcka är 
hundra engelska miles, cirka 16 svenska mil. 
Eller att springa så långt man orkar inom 
loppet av 24 timmar. 

I HÖST är det två år sedan Carys förvarade 
avhandlingen, men journalister ringer fort-
farande och undrar varför folk plågar sig så 
på sin fritid.

– Tidigare har mycket fokus legat på 
löpning som frihet och flykt från vardagens 
måsten. Men jag studerade löpare som 
ibland hänger sig åt riktigt plågsam löpning. 
Jag ville ta reda på vad som driver en till att 
göra det helt frivilligt?

Carys Egan-Wyer upptäckte att det i ul-
tralöparnas vokabulär återkommande fanns 

berättelser om just frihet, men också om 
prestation och konkurrens. Hon såg att lö-
parna, som konsumenter av extraordinär 
löpning, inte var helt fria i sina val. Ultra-
löparna själva ser löpning som en form av 
frihet och gemenskap, där de tillsammans 
med andra kan njuta av löpningen.

– Men samtidigt är de väldigt fokusera-
de på att mäta och kvantifiera. De använ-
der sina prestationer för att bygga personli-
ga varumärken, precis som många andra av 
oss i dag. Bilden av sig själva kan de sedan 
använda för att tävla med andra vad gäller 
social image, säger Carys Egan-Wyer.

ETT EXEMPEL PÅ DETTA från avhandlingen 
är löparen som beskrev hur hon inte skul-
le kunna ge sig ut och springa om hon inte 
hade sin smarta klocka på sig. Upplevelsen 
av löpturen blev värdelös om hon förlorade 
känslan av att ha åstadkommit något ge-
nom en ”bra” prestation.
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Carys menar att det är viktigt att också 
lyfta fram de mindre positiva sidorna av löp-
ning, som hur den myckna träningen kan 
påverka löparnas familjer.

– Ofta ser vi bara hur glada de är i slutet 
av ett lopp. Men löpningen är för många 
också ett sorts tvång; något disciplinerande 
som vi ålägger oss själva och som stammar 
från konsumtionssamhällets förväntningar.

ULTRALÖPARNA KÄNNER en press att pre-
stera som kan vara relevant för många 
människor i dag.

– Samtidigt ska man komma ihåg att 

det är en nischad berättelse, om en nischad 
grupp. Det är inte upp till mig att generali-
sera, det får kommande studier göra, säger 
Carys Egan-Wyer.

HON MENAR ÄNDÅ att det går att dra pa-
ralleller till en utbredd tendens i samhället, 
nämligen att fritiden blir ett sorts arbete, 
ytterligare en arena där man förväntas pre-
stera. 

– Det har blivit vanligt att folk lider av 
stress, ångest och utbrändhet. Ett bote-
medel som ofta lyfts fram är just träning. 
Men när våra vanliga metoder för att slapp-

na av i sig blir ett sätt att tävla i social status, 
ja, då blir de aktiviteterna istället utmattan-
de. Kropp och själ får aldrig vila. Det tycker 
jag att vi behöver diskutera mer, säger Ca-
rys Egan-Wyer.

NÄR CARYS EGAN-WYER började forska om 
ultralöpning sprang hon själv också myck-
et. Nu förtiden blir det mest enstaka rundor 
med fokus på att njuta av löpningen snarare 
än att nå en särskild tid eller distans.

I dag är hon aktiv som hållbarhetsinfluen-
cer under epitetet ”Buy Less Be More” och 
nyligen startade hon ett postdoc- projekt 

”Ofta ser vi bara hur glada de är i 
slutet av ett lopp. Men löpningen 
är för många också ett sorts 
tvång; något disciplinerande 
som vi ålägger oss själva 
och som stammar från 
konsumtions samhällets 
förväntningar.”

t
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 finansierat av Handelsrådet med fokus på 
detaljhandel och antikonsumtion.

Hon menar att forskning inom mark-
nadsföring om hållbarhet ofta hamnar i 
en av två kategorier: praktisk eller socio-
kulturell. Den praktiska forskningen foku-
serar på detaljhandelns hållbarhetsaktivite-
ter, utan att gå in på djupet i vilka behov de 
tillfredsställer hos konsumenten. Samtidigt 
är sociokulturell forskning ofta moraliseran-
de och dömer ut konsumtion.

– Idén med min forskning är att för söka 

förstå hur konsumenter själva moraliserar 
kring konsumtion och antikonsumtion, där 
jag undviker att vara den som moraliserar, 
säger Carys Egan-Wyer.  

UNDER PANDEMIN har förvisso de flesta 
svenskars semesterbilder från utländska 
stränder försvunnit. Men har flygresorna 
bara bytts ut, till kvällspromenader i mot-
ljus, vitsippor i bokskogen eller ett nyvunnet 
renoveringsintresse? Carys Egan-Wyer me-
nar att det går att göra kopplingar  mellan 

pandemin och fritiden som ett sätt att visa 
vem man är.

– Många verkar tänka att det är nu man 
ska passa på och utveckla sig själv eller sin 
sido verksamhet. Det finns exempel på en 
jargong i sociala medier som närmast skuld-
belägger den som inte kommer ur pande-
min med en ny förmåga eller kunskap!

Det här sätter enligt Carys Egan-Wyer en 
otrolig press på människor som redan käm-
par med många andra saker under pande-
min. Allt från barnomsorg och att arbeta 
hemifrån till att själv bli arbetslös, sjuk eller 
behöva ta hand om nära och kära mitt un-
der isoleringen. 

– Det finns en idé som går ut på att vi 
ska vara superproduktiva hela tiden och an-
vända allt man gör eller upplever – till och 
med en pandemi – till något roligt och an-
vändbart. 

Vem är du i sociala medier?
– Jag försöker vara så ärlig jag kan och er-
känna de utmaningar jag ställs inför när 
jag försöker leva som en ”non-consumer”. 
Transparens när det kommer till hållbarhet 
är väldigt viktigt, såväl för organisationer 
som individer. Det är en så komplex fråga, 
så den som hävdar att den lyckas göra allt 
rätt, döljer säkerligen en hel del, säger  Carys 
Egan-Wyer.

MEN HON ÄR OCKSÅ MEDVETEN OM att 
hennes bild i sociala medier är kurerad: 
 precis som i vanliga livet väljer vi vilken sida 
av oss själva som vi visar.

– Ingen är immun mot pressen att visa 
upp ett säljbart jag. Att forska om sociala 
normer och förväntningar gör mig definitivt 
inte immun mot att själv dras med.

För Carys del har just hennes aktivitet i 
sociala medier bidragit till att hon fick ett 
ja till sin ansökan om forskningsanslag för 
att titta närmare på antikonsumtion. Så nog 
funkade det att göra sig själv ”säljbar” ge-
nom sociala medier. 

TEXT: LOUISE LARSSON
FOTO: KENNET RUONA

 
FOTNOT.  Cary EganWyers avhandling heter 
The Sellable Self: Exploring Endurance Run-
ning as an Extraordinary Consumption Ex-
perience

”Det finns en idé som går ut på att 
vi ska vara superproduktiva hela 
tiden och använda allt man gör eller 
upplever – till och med en pandemi 
– till något roligt och användbart.”

t
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listan.

Pandemins följder påverkar Omvärldsbevakningen 2021 som 
är framtagen av stabsfunktionen Planering. Utredare Erika 
 Söderstjerna listar fem faktorer i omvärlden som är viktiga för 
Lunds universitet att förhålla sig till.

Fem samhällsförändringar 
som LU måste anpassa sig till 

DEN SNABBA SAMHÄLLSOMSTÄLLNINGEN. Tekniker som artificiell in-
telligens och robotisering kommer att kräva om ställning inom de fles-
ta sektorer, även universitetet. Hemarbete och distansstudier ställer nya 

krav på campus utveckling och arbetsmiljö. E-handeln kräver ny utbildning, nya 
arbetsmetoder och infrastruktur. LU blir mer konkurrensutsatt – även digitalt. 

HÅLLBARHETSMÅLEN INOM AGENDA 2030. Det krävs om fattande in-
satser för att nå hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Forskning och 
innovation kan bidra till lösningen på många av de globala utmaning-

arna och en betydande del av finansieringen kommer att riktas till att möta 
dessa. Finansiärerna efterfrågar idéer utanför boxen och nya gränsöverskri-
dande samarbetskonstellationer.

FÖRTROENDET FÖR FORSKNINGEN. I Sverige har allmän heten stort 
förtroende för forskning. Samtidigt breder kunskaps relativismen ut 
sig. Under pandemin har medicinska resultat producerats och rappor-

terats om i snabbt tempo och traditionella akademiska värden som fördjup-
ning och kontext har stått i skymundan. Forskare har ett stort ansvar i sam-
hällsdiskussionerna och för att stå upp för akademiska värden som etik och 
oberoende.

INTERNATIONALISERING I EN MER SLUTEN VÄRLD. Pandemin har ut-
manat universiteten ifråga om att kunna behålla och utveckla inter-
nationella forskningssamarbeten och studentutbyten. Men även före 

pandemin kunde nya mönster skönjas vad gäller rörlighet. Man kan se globa-
la tendenser som stormaktsrivalitet, protektionism och teknologisk rivalitet. 
Länder som inte varit forskningstunga är på frammarsch och det krävs än mer 
strategiska och medvetna beslut på alla nivåer. 

HORISONT EUROPA OCH EU:s POLITIK. Utbildning, forskning och inn-
ovation är ett stort politik- och budgetområde inom EU och den nya 
perioden för EU:s program inom forskning och utbildning har precis 

startat. Här finns stora satsningar på grön omställning och återhämtning post 
corona. Öppen vetenskap är också något som ligger högt på EU:s agenda. 

TEXT: MARIA LINDH
FOTO: KENNET RUONA
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Arbetet med att ta reda på vad vi kan lära oss av bin och andra insekters 
sätt att navigera har bara börjat. David Winge och hans forskarkollegor 
har byggt vidare på biologernas kartläggning av insektshjärnan, och nu 
vidgar sig projektet både experimentellt och teoretiskt.

Insikter från insekter 
– nanosmå minneskretsar

Bins goda förmåga att navige
ra har fått nanoforskare att vilja 
efterlikna den funktionen. 

28                          LUM NR 3 | 2021
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A tt bin alltid flyger tillbaka till ku-
pan den rakaste vägen  väckte 
biologernas intresse. I binas 
små hjärnor finns funktioner 

som hjälper dem att i varje enskilt ögon-
blick veta hur långt hemifrån de är och i vil-
ken riktning de ska flyga för att komma dit. 
Att efterlikna nätverket i hjärnan som skö-
ter den funktionen skulle kunna ge enkla, 
energi snåla sätt att navigera på – något som 
en forskargrupp med biologer, fysiker och 
informatiker arbetat med under en tid.

– Nu har vi börjat göra de första experi-
menten med nanotrådar som ska kommu-
nicera via ljus. Trådarna är på plats, de har 
elektriska kontakter, och nu ska vi se om 
de kan sända och ta emot varandras signa-
ler också, berättar David Winge, forskare i 
synkrotronljusfysik på det strategiska forsk-
ningsområdet NanoLund.

Den som gör det mesta av det experi-
mentella arbetet i laboratoriet, Lund Nano 
Lab, är doktoranden Vidar Flodgren.

– Det har blivit ganska många inblanda-
de i det här projektet – vilket visar lite på hur 
svårt det är att faktiskt göra de här första 
experimenten. 

FLERA AV NANOLUNDS FORSKARGRUPPER 

är involverade liksom forskare från högsko-
lan i Halmstad och Linnéuniversitetet.

– Vi har också börjat diskutera minne – 
hur fungerar minneskretsarna i insektshjär-
nan? Det verkar inte heller vara helt väldo-
kumenterat ännu. 

Här refererar David Winge till sin fors-
karkollega Stanley Heinze, forskare i funk-
tionell zoologi:

–  Insekternas hjärnceller har egna tidsska-
lor på hur snabbt de kan bearbeta informa-
tion. Ofta handlar det om millisekunder, men 
genom någon typ av nätverk och kommuni-
kationsstrategi, lyckas de komma ihåg saker 
i flera timmar och dygn. Ju bättre vi kan för-
stå det desto bättre kan vi göra vår version. 

David Winge arbetar i NanoLund-före-
ståndaren Anders Mikkelsens forskargrupp 
där han är anställd fram till vintern 2022.
Han ser inga skäl att oroa sig för framtiden. 

– Planen är att jag under de här två åren 
ska söka mina egna pengar för att bli själv-
ständig, i den mån man nu kan bli det. 

NANOLUND
NanoLund är ett strategiskt forsk
ningsområde, finansierat av reger
ingen. Det samlar medarbetare 
från de tre fakulteterna för teknik, 
medicin och naturvetenskap, och 
har affilierade medlemmar även 
utanför Lunds universitet.

Forskarvärlden ser han litegrann som ett 
slags naturligt urval. 

–  Om det jag håller på med inte är till-
räckligt intressant för att få finansiering, får 
jag styra in på någonting annat. Jag skul-
le kunna tänka mig att jobba med ganska 
många saker, även utanför akademin. 

David Winge ser det som att han har två 
år på sig för att undersöka om det här fung-
erar. Kanske behöver han vinkla om sig mot 
något annat fält eller skaffa nya färdigheter 
för att jobba med någonting annat. 

– Jag ser det inte som att jag behöver 
låsa in mig.

DET SVÅRASTE STEGET i forskarkarriären, så 
här långt, är enligt David Winge absolut att 
gå från doktorand till postdoc. Det är fem år 
sedan han lade fram sin avhandling i mate-
matisk fysik, där han bland annat lät kvant-
mekaniska simuleringar detaljbeskriva hur 
elektroner i nanometerstora system beter 
sig och hur de samverkar med ljusvågor, och 
hur övertoner av ljus uppstår i sådana sys-
tem under starka laserfält.

– Det beror mycket på att jag till viss del 
har bytt fält. Men mycket av det vi lär oss som 
doktorander är såklart oberoende av exakt 
vad man jobbar med, man lär sig många fär-
digheter som man kanske inte tänker på. 

Han menar att de mer specifika kunska-
perna inom ens fält blir djupgående under 

en doktorandtid, men att han fick ta ett 
stort kliv till sin postdoc.

– Att lära sig ett nytt fält under en be-
gränsad tid är tufft. Därför är det bra att 
göra sin postdoc i en stor grupp, så att man 
kan växa in i det och successivt hitta sin plats 
i det internationella kollegiet. 

UNDER PANDEMIN har David Winge fram-
för allt ägnat sig åt minnesfunktionerna i in-
sektshjärnan. Tidigare kunde fysikerna be-
skriva hur komponenterna uppförde sig vid 
varje given tidpunkt beroende på omstän-
digheterna, men nu behöver komponenten 
också ta hänsyn till vad som hänt i dess his-
toria, alltså inte bara vad som händer och 
vilka signaler den tar emot i nuet.

– Fysiken blir tidsberoende nu, vilket är 
väldigt spännande. Det gör det hela ännu 
mer intressant. 

EVELINA LINDÉN

David Winge 
är  forskare i 
synkrotron
ljusfysik på 
det strate
giska forsk
ningsområdet 
Nano Lund. 
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Det ska vara kul 
att gå till jobbet!
Att trivas på jobbet är en förutsättning för både akademisk 
framgång och frihet, menar vicerektor Jimmie Kristensson. 
Han leder universitetets nya satsning på jämställdhet och lika 
villkor. Även arbetsmiljö står högre på agendan än tidigare.
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Jimmie Kristensson är vicerektor 
för kommunikation, kurage och 
karaktär. 
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J immie Kristensson passar på att an-
das lite frisk luft utanför Wrangel.  
Han har haft videomöten non-stop 
hela dagen. Sedan januari delar han 
sin tid mellan att vara forskargrupps-
chef och vicerektor för kommunika-

tion, kurage och karaktär. Rektors lednings-
grupp har fått en annorlunda start. 

–  Jag vet inte om jag skulle känna igen 
alla i ledningsgruppen om jag såg dem bak-
ifrån på stan, vi har aldrig träffats alla samti-
digt i verkliga livet, säger Jimmie Kristensson.

Tidigare har arbetsmiljöfrågor sällan dri-
vits strategiskt av ledningen, utan snarare 
hanterats av förvaltningen.

– Mitt uppdrag är nog tämligen unikt och 
visar att vi tar de här frågorna på allvar, sä-
ger han.

JIMMIE KRISTENSSON är docent i vårdveten-
skap och har varit vid LU sedan 2003, med 
en kortare utflykt på ett halvår till Blekinge 
Tekniska Högskola. Att han valde att lämna 
Lund handlade bland annat om arbetsmil-
jön – så han vet hur den kan påverkar ar-
betsglädjen, som han menar är hårdvaluta 
för universitetet.

– Det finns så mycket frihet och möjlig-
heter här – det är en fantastisk plats. Men 
om det är min huvuduppgift att vara smart, 
måste det finnas förutsättningar för det.

Vassa armbågar är inget han tror på, utan 
snarare på att söka sig till miljöer som präg-
las av högt i tak och god stämning.

– För mig är det avgörande att det är kul 
på jobbet – och det kan man ha även om 
forskningen har högt ställda mål. Alla har 
såklart själva ett ansvar i att vara med och 
skapa den goda kulturen. 

TIDIGARE ARBETADE HAN med etik och 
medarbetarskap på Medicinska fakulteten. 
Han säger att de fick ”ett visst schwung” i 
frågorna bland annat med nya ledarskaps-
kurser. 

Jimmie Kristensson har nyligen avslutat 
det universitetsgemensamma projektet för 
jämställdhet och likabehandling som syfta-
de till att föreslå effektivare arbetssätt. Det 
inleddes våren 2020 med ett stort  antal in-
tervjuer med i princip alla som arbetade med 

frågorna. Man gick också igenom vad som 
gjorts tidigare. Rapporten som togs fram vi-
sade att jämställdhets- och lika villkorsabetet 
behöver organiseras om för att få mer kraft.

FÖRSTA STEGET med den nya organisatio-
nen är nu taget och det nya rådet för jäm-
ställdhet och lika villkor med ledningsrepre-
sentanter från alla fakulteter har haft sitt 
första möte. Till rådet hör en expertgrupp 
som stöttar, för att besluten ska vara forsk-
ningsbaserade. Samtidigt har det startats 
ett stödteam inom förvaltningen som ska 
stötta fakulteterna i det förebyggande ar-
betet mot trakasserier och diskriminering. 
Jimmie Kristensson menar att det kan bli en 
kraftfull organisation.

– Vi är något riktigt bra på spåret och pla-
neringsarbetet tillsammans med fakulteter-
na håller på att komma igång.

DEN SENASTE ARBETSMILJÖENKÄTEN på 
universitet, där både organisatorisk och so-
cial arbetsmiljö ingick, visade som vanligt att 
stress är orsak till att många mår dåligt och 
blir sjukskrivna. Hög arbetsbelastning, otyd-
liga gränser mellan arbete och fritid och det 
psykosociala – relationer som kärvar med 
kollegor och chefer – hör till orsakerna.

– Det finns mer att göra i det systema-
tiska arbetet inom organisatorisk och social 
arbetsmiljö. Jag hoppas vi kan jobba fram 
gemensamma arbetssätt och tror att vi be-
höver formalisera samtalen om hur vi har 
det tillsammans.

Men Jimmie Kristensson tycker stress 
är ett svårt begrepp att prata generellt om 
efter som det är så olika vad som stressar 
olika människor. Själv planerar han arbetet 
noga för att få en känsla av kontroll. Lörda-
garna är alltid lediga.

– Det som kan stressa mig är balansen ar-
bete och privatliv – jag vill vara helt närva-

rande på familjemiddagarna och hinna till 
fotbollsträningar och det är inte alltid lätt.

Och om du fick svinga ett trollspö och 
förändra något i arbetsmiljön i ett 
slag, vad skulle det vara?
– Jag skulle stärka ledarskapet, så att chefer 
bli bättre och snabbare på att fånga upp det 
som inte är bra. Jag tror mycket på att våga 
lyfta konflikter tidigt innan de blivit stora.

Han menar att en del i ledarskapet hand-
lar om självkännedom, men att medarbe-
tarna också behöver vara tydliga gentemot 
sin chef.

– Med ökad makt så minskar ofta feed-
backen…

Eftersom han leder en forskningsgrupp 

i proaktiv, integrerad vård är han väl med-
veten om att det är svårare att utöva ledar-
skap på distans, särskilt att upptäcka tidiga 
signaler på att något inte är bra. 

– Det behövs definitivt mer feed-back 
och pepp när man inte träffas.

HAT OCH HOT mot forskare är ett annat ar-
betsmiljöproblem som också hotar den aka-
demiska friheten. Jimmie Kristensson menar 
att det är angeläget att forskare får stöd i att 
kommunicera och stå upp för sin forskning, 
även när den upprör och leder till starka re-
aktioner – oftast i sociala medier.

– Betydelsefulla röster riskerar att tystna. 
Att kunskap inte når ut kan i förlängningen 
bli ett hot mot demokratin.

Annars är risken att forskare censurerar 
sig själva och till och med väljer bort att fors-
ka på vissa områden. 

– När det blåser ska man ska känna att 
man har universitetet i ryggen och ett kol-
legialt stöd ska veva igång, säger han och 
betonar att det är något han kommer ar-
beta för.

JENNY LOFTRUP
 

”När det blåser ska man ska känna att 
man har universitetet i ryggen och ett 
kollegialt stöd ska veva igång.”
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En arbetsterapeut är en expert på att skapa meningsfulla aktiviteter för sjuka.
– Många har pratat klart i terapisofforna och behöver hitta andra sätt att 

uttrycka sig och kunna delta i aktiviteter som får dem att må bättre, säger 
arbetsterapeuten Therese Rosenkvist som arbetar med måleri och meditation 
i skogen och även handleder studenter.

Främjar det friska hos sjuka
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Arbetsterapeutstudenterna Linnea Alriksson och Klara Johansson är med och skapar i skogen utanför Sjöbo.
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D et är en solig vårdag i april och 
det luktar mossa och tallbarr i 
skogen utanför Sjöbo. På  olika 
ställen under trädkronorna sit-

ter människor utspridda med penslar och 
papper i händerna. Var och en målar på sin 
egen historia. 

– Det här att få vara ute i skogen och ska-
pa är förlösande. Men jag är ingen skogs-
mulle så jag vågar inte gå ut själv. Dels tyck-
er jag inte om att vara ensam och jag dels är 
jag rädd för djur, säger Annicka Johansson.

Sedan sju år tillbaka är hon sjukskriven för 
utmattningsdepression och har även diag-
noserna ADHD och fibromyalgi. Hon är en av 
deltagarna i gruppen Creative Art där männ-
iskor med psykisk ohälsa träffas utomhus för 
att uttrycka sig med färg, form och rörelse. 

MED I SKOGEN är också studenterna Linnea 
Alriksson och Klara Johansson. Linnea Al-
riksson gjorde ett personlighetstest för att 
se vilket yrke hon passade bäst för.

– Högst upp på listan stod arbetstera-
peut. Jag hade knappt hört talas om yrket, 
men efter att ha läst på vad programmet 
innebar kände jag att det skulle passa mig 
perfekt.

Klara Johansson började plugga till fysio-
terapeut, men kände att utbildningen var 
lite för inrutad. För henne blev svaret att läsa 
vidare till arbetsterapeut. Nu går båda tred-
je terminen på arbetsterapeutprogrammet 
och har påbörjat sin första praktik, som de 
har valt att göra inom socialpsykiatrin.

– För mig stack Creative Art-projektet ut. 
Just det här med kärleken till naturen och 
att det är så inriktat på återhämtning och 
inte lika fyrkantigt som det kanske kan vara 
inom andra instanser i vården, säger Klara 
Johansson. 

ÄVEN STUDENTERNA är med i skapandet i 
skogen. Det är en känslig verksamhet med 
många som mår mycket psykiskt dåligt och 
det är därför viktigt att vara både lyhörd och 
empatisk när man ska bli en del av gruppen. 
Studenterna måste kunna lägga sitt eget åt 
sidan, samtidigt som de delar med sig i la-
gom mängd. 

– Vi får bra stöttning av vår handledare 
och reflekterar mycket tillsammans om det 

som händer inom ramen för gruppen. Det 
är viktigt att ventilera de tankar och käns-
lor som kommer upp när man möter utsatta 
människor, säger Linnea Alriksson. 

THERESE ROSENKVIST är studenternas 
handledare. Hon menar att man i vården 
ofta är begränsad när det gäller vad man 
kan erbjuda, men att det inom psykiatrin 
känns extra viktigt att våga tänka utanför 

boxen. Därför måste man vara flexibel och 
kreativ som arbetsterapeut. Många delta-
gare är ”sönderpratade” och behöver ut-
trycka sina känslor på andra sätt. Skapan-
det är ett verkningsfullt redskap och en ny 
väg att lära känna sig själv. 

Bente Serup är också en av deltagarna i 
dagens Creative Art-grupp. Hon har diag-
nosen utmattningsdepression och ADD och 
har gått i  terapi sedan 1980-talet.

Linnea Alriks
son och  Klara 
Johansson går 
tredje termi
nen på arbets
terapeutpro
grammet och 
har påbörjat sin 
första praktik.

”Namnet arbetsterapeut är egentligen 
missvisande – det borde kanske istället 
heta aktivitetsterapeut.”

t
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Arbetsterapi handlar om aktivitet 
och delaktighet och att hitta en 
balans mellan görande, återhämt-
ning och att bara vara. Det kan 
handla om allt ifrån att sköta sin 
personliga vård och sitt hem, till att 
klara arbete, fungera i sociala sam-
manhang och att ha en meningsfull 
fritid. 

Från det att vi föds utvecklas vi genom att 
vara aktiva och interagera med vår omvärld. 

– Arbetsterapeuter vill främja det friska 
hos människan och fungerar som en coach 
för att vägleda individen att komma på lös-
ningar på utmaningar i vardagens aktivite-
ter, förklarar Marianne Kylberg, program-
direktör för arbetsterapeutprogrammet.

Arbetsterapiyrket har över tid föränd-

Vad gör egentligen en arbetsterapeut?
rats med rådande samhällsutmaningar och 
medicinska framsteg. Nya grupper tillkom-
mer där behovet av att främja aktivitet och 
hälsa har blivit allt viktigare.  Det kan vara 
flyktingar, personer som drabbats av lång-
tidseffekter från covid-19, människor med 
psykisk ohälsa eller stressrelaterade sjukdo-
mar som idag står för en stor del av sjuk-
skrivningarna. 

SOM FORSKNINGSÄMNE är arbetsterapi re-
lativt ungt och sträcker sig över ett brett om-
råde. På LU finns det forskningsmiljöer med 
inriktning mot aktivitet och delaktighet med 
bland annat fokus på psyisk hälsa, kogni-
tiv sjukdom, neurologi, arbetsliv, tillgänglig-
het i olika miljöer samt åldrande- och äld-
reforskning.

På arbetsterapeutprogrammet får stu-

– Nu räcker det med terapiprat för mig! 
Jag vill hellre uttrycka mig på annat sätt och 
hitta nya sidor hos mig själv, säger hon och 
häller upp lite mer soppa från stormköket.  

Grunden i arbetsterapi handlar om vik-
ten av aktivitet. Studenterna blir helt enkelt 
experter på aktiviteter för olika målgrupper 
när de är klara med utbildningen. 

– Så namnet arbetsterapeut är egentli-
gen missvisande – det borde kanske istäl-
let heta aktivitetsterapeut, säger Linnea 
 Alriksson. 

ATT SITTA HEMMA och stirra in i väggen är 
också en aktivitet, även om den inte alltid 
är speciellt konstruktiv. Tyvärr har många av 
deltagarna i gruppen alltför stor erfarenhet 
av detta. Om man istället tror att alla – oav-
sett diagnos - kan återhämta sig med rätt 
verktyg, blir det ofta spännande och öppna 
möten med människor. 

Sittande på trästockarna i lägret ger 
gruppen tillsammans återkoppling på varan-
dras målningar. Någon vill inte delta men det 
är okej, i skogen finns inga måsten. Stäm-
ningen är tillåtande och varm. Någon grå-

denterna lära sig hur arbetsterapeuter ut-
går från individens förmågor och resurser 
samt olika metoder för att stötta individen 
att leva sitt liv utifrån egna behov. Inom pro-
grammet finns det även kurser kring inno-
vation och den kreativa processen, för att 
locka fram lusten och glädjen både hos sig 
själv och hos de patienter man möter.

– Det är ett otroligt roligt jobb att få 
stödja människor med utgångspunkt i gö-
randet. Medan många andra professioner 
fokuserar på det sjuka har arbetsterapeu-
ten fokus på att stärka det friska och göran-
det. Därför är det viktigt att en arbetstera-
peut är nyfiken, öppen och inte dömande, 
säger Lisa Ekstam, docent i arbetsterapi 
och VFU-ansvarig på arbetsterapeutpro-
grammet.

ÅSA HANSDOTTER

ter och gruppen hjälps åt att trösta och  lyfta. 
 Therese Rosenkvist är övertygad att det i 
målningarna, kommer upp precis så myck-
et som varje deltagare just nu orka möta.

– Det handlar om acceptans, hopp och 
att återfå kontrollen över sitt liv, avslutar 
Klara Johansson. 

TEXT & FOTO: ÅSA HANSDOTTER
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Klara Johansson visar upp sin målning för Bente Serup och Annicka Johansson. 
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Astronomen Katrin Ros är mitt 
uppe i att avsluta sitt ena rymd-
äventyr samtidigt som hon 
nyligen har påbörjat ett nytt. 
Än så länge har hon ett ben kvar 
i forskarvärlden, men är samti-
digt på väg mot ett nytt yrkesliv 
som tidskrifts redaktör. 

Från forskare till redaktör
Katrin Ros karriärväg har knappast  varit spik-
rak. Utlandsvistelser i England och Frankri-
ke, studier i franska, civil ingenjörsstudier i 
rymdteknik i Luleå, jobb på barer och kafé-
er i Kanada, fysikstudier i Lund samt en ut-
bildning till vetenskaps journalist plus en re-
jäl fördjupning i astronomi som doktorand.

I höst disputerar hon på en avhandling 
om den tidiga fasen när planeter bildas, då 
en planetkropp bara är några kilometer stor 
och växer genom att samla på sig millime-
tersmå partiklar av grus och is. 

FÖR EGEN DEL har  Katrin Ros samlande av 
kunskap och erfarenhet under livets resa lett 
till att en stor dröm nu förverkligas. Nyligen 
blev hon erbjuden tjänsten som redaktör för 
tidskriften Populär Astronomi.

– Egentligen dök detta upp lite för tidigt, 
men jag har spanat på det jobbet hur länge 
som helst, säger hon.

Så nu lägger hon sista handen vid av-
handlingen samtidigt som hon redan har 
axlat redaktörsrollen. Ända sedan barns-
ben har hon varit intresserad av rymden och 
dessutom alltid älskat att skriva. Hon brin-
ner extra mycket för att popularisera forsk-
ning. Under doktorandåren har hon priori-
terat utåtriktad verksamhet som exempelvis 

föreläsningar för allmänheten och insatser 
vid Planetariet i Lund.

– Jag har satsat på de saker jag tyckt är 
roligast och tänkt att det är en bra väg att 
gå. Min handledare har alltid stöttat mig i 
att följa mina egna val, säger hon.

NÄR DET GÄLLER konsten att popularise-
ra forskning har hon flera tips. För det för-
sta, tänk på att publiken inte har samma 
språk. Det är med andra ord det vetenskap-
liga språket som är problemet, inte ämnets 
svårighetsgrad.

– Att använda enklare ord är inte samma 
sak som att ta bort komplexiteten ur själva 
ämnet, säger Katrin Ros.

För det andra, var inte rädd för att av-
gränsa ämnet du pratar om. Ju mer man sä-
ger desto mindre går in, menar Katrin Ros. 
Forskare är vana att behöva bevisa inför kol-
legor att man kan väldigt mycket, och den 
ambitionen måste man medvetet släppa på. 
Repetera hellre än att ösa in mer fakta.

För det tredje, byt perspektiv och försök 
titta på din forskning utifrån för att få syn på 
vad som är mest relevant för din publik. Sätt 
in forskningen i ett större sammanhang.

Katrin Ros talar av egen erfarenhet. I 
hennes egen forskning är den övergripan-

 folk.

de drivkraften att förstå världsalltet och var 
vi människor kommer ifrån, men i det var-
dagliga jobbet kretsar allt kring program-
mering, datorsimuleringar och siffror. Pla-
netbildning är ju ingen process som enkelt 
låter sig observeras, och därför är forskarna 
beroende av avancerad datormodellering.

– Och så försöker vi titta på nya planet-
system som håller på att bildas i vår galax, 
men de är långt bort och ger bara en ögon-
blicksbild, säger Katrin Ros.

Hon konstaterar att forskningen om 
planetbildning är ett spännande detektiv-
arbete där man får kolla på ledtrådar från 
olika håll. Men nu ser hon fram emot att 
som tidskriftsredaktör fortsätta följa astro-
nomis fascinerade äventyr lite mer från ett 
helikopter perspektiv.

LENA BJÖRK BLIXT

Katrin Ros främsta tips till andra forskare om hur man populariserar vetenskap kan kokas ner i 
tre ord: språk, avgränsning, sammanhang.

KATRIN ROS
ARBETAR SOM: doktorand i astronomi, 
vetenskapsjournalist
AKTUELL: disputation i höst och nytt 
redaktörsjobb
FAMILJ: sambo, dotter 3 år och son 6 år
DRÖMRESA: längtar till norrländska 
fjäll, Island och Lofoten i Norge
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VÅRDVETENSKAP. Att tro att alla 
äldre människor är teknikfientliga 
är ålderism och stämmer inte med 
sanningen. Risken för att hamna i 
digitalt utanförskap handlar inte 
främst om ålder – utan snarare 
om ekonomi, kunskap och socialt 
nätverk. 

Det visar en studie där forskarna har följt 
3000 personer i ålderspannen 30–39, 50–
59 och 70–79 år under pandemin. Fokus har 
legat på deras attityder till och användning 
av digital teknik.

– Något som först överraskade var att de 
mellan 50 och 59 år var mest negativt in-
ställda och trötta på digital teknik. Men det 
handlade troligen om att många av dem ar-
betade hemifrån, säger Sofi Fristedt, docent 
i hälsa och vårdvetenskap och en av forskar-
na i projektet.

Forskarna vid forskningcentret CASE var 
redan igång med flera projekt om åldran-
de, vardagsteknik och sociala rättig heter 
när pandemin satte fart. De bestämde sig 
snabbt för att de ville följa hur använd-
ningen av digital teknik förändrades i re-
altid, och en studie startades inom ramen 
för samverkansinitiativet ”Sociala rättighe-
ter, åldrande och boende”. En tidigare stu-
die hade visat att människor inom en gene-

ration visserligen delar attityder, men också 
att stereo typerna ofta inte stämmer på in-
dividuell nivå. En 70-årings användning och 
uppfattning kan mer likna en 30-årings än 
jämnårigas – och omvänt. Alla generatio-
ner var dock överens om att ansvaret för 
att skaffa sig digital kompetens vilar tungt 
på individen.

– Om du inte har barn, barnbarn eller 
vänner som kan hjälpa dig att få igång bank-
id, den krånglande tv:n eller nya mobilen så 
är det svårt att få annan hjälp, säger Sofi 
Fristedt.

En av uppmaningarna från forskarna har 
varit att banker, bredbandsbolag, kommu-
ner och myndigheter behöver erbjuda mer 
support och enklare IT-tjänster. 

– Det är ett ansvar som de måste börja 
ta, för ett viktigt resultat från studien är att 
det finns stora grupper, inte bara äldre, som 
inte hänger med. För många klarar inte av 
att hålla igång internet och annan vardags-
teknik, säger Sofi Fristedt.

Hon berättar att många äldre vill hänga 
med i utvecklingen, eftersom det ofta är 
enklare att få ny teknik att stämma över-
ens med nya digitala tjänster. Om man är-
ver barnbarnets gamla mobil fungerar kan-
ske inte nyaste versionen av bank-id – som är 
nyckeln till många viktiga tjänster på nätet.

– Äldre vill gärna ha modern teknik, men 

utan en massa lull-lull. Enkelhet är viktigt. 
Ju fler tillbehör desto svårare och dyrare blir 
det, säger Sofi Fristedt.

Bland de äldre var det inte ovanligt att 
ekonomin, tillsammans med svårigheten 
att hålla igång digital teknik själv, gjorde att 
man valde bort internet.

– Bredband och wifi bör vara lika själv-
klart som el eller vatten i bostäder. Riktade 
insatser till socioekonomiskt svaga hushåll 
kan därför behövas och det behöver politiker 
och beslutsfattare fundera över, säger hon.

För åldersgruppen 30–39 år förändra-
des inte inställningen till digital teknik un-
der pandemin nämnvärt. De är dessutom 
ofta duktiga på att sköta om och förnya sina 
digitala tjänster. De äldre vet ofta inte vad 
de ska vara oroliga för, och har svårt för att 
värdera exempelvis vilket steg i att handla 
på nätet som innebär en reell risk.

– De yngre ifrågasätter inte sin använd-
ning av IT. Den etiska diskussionen om per-
sonlig integritet förs inte där, utan bara i de 
äldre grupperna.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

För dyr och krånglig IT 
skapar digital klyfta

OM STUDIEN

3000 personer fick besvara en digital 
enkät i juni 2020. Inom ramen för en 
annan studie har även 17 äldre perso
ner intervjuats vid fyra tillfällen med 
fokus på aktivitet och hälsa under 
pandemin. Dessa intervjuer beskriver 
såväl fördelar som utmaningar med 
digital teknik. Forskningen har skett i 
samverkan med pensionärsförening
arna PRO och SPF, skånska kommunala 
bostadsbolag, Vetenskap och Allmän
het, Fojab arkitekter och flera företag 
som utvecklar ITtjänster.

CASE

CASE, Centre for Ageing and Sup
portive Environments, vid LU ansvarar 
för samverkansinitiativet där en rad 
forsknings och samverkansprojekt 
drivs för att utveckla ny kunskap som 
rör bostäder och bostadsområden för 
den åldrande befolkningen. 

samverkan.

Sofi Fristedt är 
docent i hälsa 
och vårdveten
skap.
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PSYKOLOGI. Nästan hälften av alla 
sjukskrivningar beror idag på men-
tal ohälsa. I kölvattnet av pande-
min väntas siffran öka och trycket 
på landets vårdcentraler hårdna. 
Därför hoppas nu en grupp lunda-
psykologer att deras AI-baserade 
diagnosverktyg ska hjälpa överbe-
lastade läkare att göra bättre och 
snabbare bedömningar. 

”Du har sju procent symptom som stämmer 
in på ångest, 22 procent som stämmer in på 
depression och en 45-procentig samstäm-
mighet med stress. Ångest och depression 
verkar inte vara något problem i ditt fall, men 
stressen bör vi göra något åt”. 

Så skulle det kanske kunna låta för en pa-
tient som söker hjälp på en vårdcentral och 
som fått sin mentala hälsa bedömd genom 
lundaforskarnas verktyg.

IDÉERNA som ligger till grund för verkty-
get föddes för snart åtta år sedan då Kata-
rina Kjell tillsammans med kollegorna Sver-
ker Sikström och Oscar Kjell började fundera 
över möjligheten att med hjälp av ordanalys 
mäta mental ohälsa. 

– När man talar om sitt mående med en 
psykolog är det vissa ord och beskrivning-
ar som man tar fasta på. Man skulle kunna 
säga att dessa fungerar som ett slags var-
ningsflaggor för olika typer av problematik, 
säger Katarina Kjell.

PATIENTENS BESKRIVNING i ord ger en mer 
komplex bild som dagens metoder har svårt 
att fånga upp och lundapsykologerna ville 
fånga upp den informationsrikedom som 
finns när man låter en människa själv be-
skriva sitt mående. Till sin hjälp tog de ett för 
dem tidigare okänt forskningsfält – semanti-
ken – för att se hur specifika ord förhåller sig 
till varandra i stora textmassor. Genom att 

korskoppla den semantiska metoden, Na-
tural Language Processing, med deras egen 
kunskap om psykiska sjukdomar och mo-
dern AI-teknik fick de fram en helt ny metod 
för att diagnostisera mental ohälsa.

Forskarna utvecklade en digital enkät där 
patienter får svara på frågor om sitt måen-
de. I enkäten uppmanas de beskriva måen-
det med såväl egna ord som genom skatt-
ningsskalor. Ju fler personer som använder 
verktyget desto träffsäkrare blir det, tack 
vare maskininlärningen.  År 2018 vann fors-
karna Venture Cup för sin innovation och nu 
testas verktyget på tre vårdcentraler. 

– Tanken är inte alls att detta ska ersätta 
den personliga kontakten med läkaren, sä-
ger Katarina Kjell. Däremot hoppas vi att det 
ska underlätta både för läkaren och patien-
ten och utgöra en grund för en mer jämlik 
bedömning.

Katarina Kjell hänvisar till att vården 
ser mycket olika ut idag beroende på vil-
ket landsting man tillhör och vilken läkare 
som tar emot. 

– Någon läkare kanske menar att man får 
räkna med att må lite dåligt ibland, medan 
en annan sätter in behandling. Så ska det 
inte vara. Vi vill ge ett underlag för en mer in-
formerad dialog mellan läkare och patient.
De har lagt ner stor möda på användarvän-
ligheten för att försäkra sig om att verkty-
get inte väljs bort för att det upplevs som 
krångligt.

Redan idag finns ju formulär på vård-
centraler där patienter får uppge hur 
de mår psykiskt. Vad är egentligen 
den stora skillnaden med detta som 
ni gör? 
– Jag skulle säga att vi tack vare maskin-
inlärning kan ge läkaren ett underlag som är 
mer träffsäkert. Läkaren på vårdcentralen, 
som ofta är mycket stressad, får ett under-
lag som anger patientens grad av ångest-, 
depressions- och stressrelaterade symptom. 
Hittills har responsen från vårdpersonalen 
varit mycket positiv, säger Katarina Kjell.

ULRIKA OREDSSON

Ordanalys ska hjälpa vårdcentraler 
att bedöma psykisk ohälsa

Katarina Kjell är doktorand vid Institutionen 
för psykologi.
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FORTBILDNING. Under coronapande-
min har Lunds universitet tillsam-
mans med Luleå tekniska univer-
sitet provat en modell som ökar 
kunskapsutbytet mellan näringsliv 
och högskolor. Projektet Affilierad 
kompetens ger korttidspermitte-
rade en möjlighet till kompetensut-
veckling vid universitetet.

– Det är ett väldigt värdefullt sätt för att hitta 
bra samverkansformer mellan företag och 
universitet, säger Daniel C Johansson, en av 
deltagarna i projektet.

Den nya modellen som pågått sedan i 
höstas har som mål att öka rörligheten för 
personal i näringslivet. En korttidspermit-
terad person med specialkompetens på ett 
företag kan under ett antal månader verka 
vid universitetet, samtidigt som hen är fort-
satt anställd av sitt vanliga jobb. Syftet är 
att vidareutveckla sin kompetens, till nytta 
för såväl den enskilde och företaget som för 
akademin som därmed kan knyta till sig re-
levant extern kompetens på ett enklare sätt.

– Samarbete med det omgivande sam-
hället är viktigt för oss, och pilotprojektet vi-
sar på mycket intressanta möjligheter till att 
skapa och förstärka relationer mellan aka-
demi och näringsliv, säger Annika Olsson, 
rektor vid LTH, där projektet har genomförts 
inom Lunds universitet.

Daniel C Johansson arbetar på Seco 
Tools i Fagersta, men har tidigare dispute-
rat vid Industriell produktion vid LTH. När 
möjligheten att medverka i Affilierad kom-
petens dök upp tyckte han direkt att det 
var en bra idé. Seco har redan flera projekt 
tillsammans med LTH och detta blev ytter-
ligare ett sätt att skapa förutsättningar för 
ett samarbete.

– Jag uppskattar verkligen att ha kvar en 
fot i akademin. Det är viktigt för mig att be-

hålla mitt nätverk inom akademin och att ha 
en möjlighet att fortsätta bidra till forskning-
en. Dessutom kan jag, inom gemensamma 
forskningsprojekt, ta del av den kunskap och 
använda de resurser som finns inom univer-
sitetet, säger han.

JAN-ERIC STÅHL, professor vid Industriell 
produktion vid LTH, handleder tre av de sju 
deltagare som medverkar i projektet. Han 
tycker att Affilierad kompetens är ett ut-
märkt sätt för att stärka samverkan med 
näringslivet, nyttigt både för industrin och 
för akademin.

– Det ömsesidiga utbytet stärker våra 
förutsättningar till en ökad samhällsrele-
vant och excellent forskning. Denna form 
av samverkan ger även goda möjligheter att 
hålla samman hela vägen från grundläggan-
de forskning, tillämpad forskning och indu-
striell implementering av forskningsresultat. 
Genom forskningsintegrationen får även 
studenterna möjlighet att delta i pågående 
forskningsprojekt, säger han.

Han har sedan tidigare arbetat med an-
dra former av affiliering och tycker att det 
gett goda resultat, bland annat i form av 
nya forskningsprojekt tillsammans med in-
dustrin. Han säger att denna försöksverk-
samhet kommer att vara ett högst troligt ar-
betssätt som blir permanent framöver.

AFFILIERAD KOMPETENS 
Konceptet Affilierad kompetens 
testas och utvärderas i samarbete 
mellan Luleå tekniska universitet och 
Lunds universitet med stöd av Vin
nova. Projektet avslutas under våren 
och LTH har haft sju medverkande i 
projektet. Ett förslag till nationellt 
program kommer att presenteras i 
slutrappporten till Vinnova i slutet av 
maj. Maria Johansson på sektionen 
Forskning, samverkan och innova
tion är projektledare. 

Korttidspermitterade fortbildas
i nytt samverkansprojekt

samverkan.

– Vi räknar med att ha 6–10 affilierade 
personer hos oss från olika företag. Dessa 
personer kommer också att fungera som 
kontaktpersoner in i de aktuella företagen, 
säger Jan-Eric Ståhl och rekommenderar 
detta arbetssätt också för andra delar av 
universitetet.  

Han framhåller vikten av att universite-
tet provar nya arbetsformer för att bidra till 
ökad kunskap och i förlängningen också 
nytta för samhället. Han tycker att arbets-
sättet kunde prövas internt på universitetet, 
där personer med olika kompetens möts för 
att samverka kring olika komplexa samhälls-
utmaningar. 

JONAS ANDERSSON

Både Daniel C 
Johansson och 
hans handleda
re JanEric Ståhl 
är nöjda med det 
ömsesidiga utby
tet mellan indu
stri och akademi 
som följer med 
projektet.
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RAKEL CHUKRI, PER GAHRTON, BJÖRN AF KLEEN, 
JENS LILJESTRAND, PATRIK LUNDAHL, PM NILSSON, 
MARIA LANTZ, GUNNAR WETTERBERG, IDA ÖLMEDAL M FL
Men Lundagård lever 1920–2020
(Helium press)

Många välkända skribenter har börjat sin karriär på Lunda-
gård, Sveriges äldsta studenttidning.  I boken tar ett pärlband 
av de skribenterna med oss på en tidsresa genom de 100 år 
som tidningen funnits. Humor, ofta genom den  omisskännliga 
 Quatten och en stark redaktionell integritet har varit känne-
tecknande för studenternas tidning. Genom essäer, porträtt 
och betraktelser och ett rikt bildmaterial får vi möta Lundagård 
från starten i mellankrigstid fram till idag, då papperstidningen 
kombineras med nyheter på webben och i sociala medier.

JES WIENBERG
Heritopia
(Lund University Press)

Bokens titel kommer från orden ”heritage” och ”utopia” och 
handlar om hur kulturarven och det förflutna kan användas på 
ett kreativt sätt i skapandet av framtiden. Författaren är histo-
risk arkeolog och tar avstamp i de fantastiska templen i Abu 
Simbel och andra världsarv. Med hjälp av tre olika perspektiv, 
kunskapens sanning, berättelsens skönhet och etiska krav för-
klaras vad världsarven har betytt och kan betyda för framtiden. 
Boken är den sjunde som ges ut av Lund University Press.  

Det finns få öppet homosexuella poliser 
än idag i den svenska kåren. Författaren 
försöker förstå vad som hindrar och främ-
jar öppenhet i poliskåren genom intervju-
er med homo- och bisexuella poliser och 
egna observationer av polis arbete. Bo-
ken visar hur den inkluderande processen 

Nu har du själv 
skrivit en deckare 
– hur har det gått?
– Det har gått så pass bra att jag fick 
skriva en till, Förgätmigej som kommer 
i september. Jag var jättenervös länge, 
men så fick jag en riktigt fin recension 
av Lotta Olsson i DN, som är den som 
räknas i deckarkretsar. Och nu i maj är 
Oskuld och oleander månadens pocket 
på Akademibokhandeln.

Din bok har beskrivits som 
 omodern – fast på ett bra sätt. 
 Håller du med?
– Den sticker ut för att den inte är så 
blodig och dramatisk som de flesta an
dra deckare idag, men det gör att den 

skiljer sig från mängden. Det 
är en pusseldeckare med 
en spännande deckargåta 
och dessutom innehåller 
den mycket trädgård och 
inredning.

Var utspelar den sig?
– På Ekerö, där jag bodde 
när jag var liten. Huvud
personen Iris Bure 
återvänder till Ekerö för 

att städa ur ett dödsbo. Obehaget 
puttrar under ytan i villaidyllen när 
hon tillsammans med några barndoms
vänner försöker ta reda på vad som 
egentligen hände när de var barn.

Om homosexualitet 
inom poliskåren

som polisledningen arbetar för samexiste-
rar med förhållanden som skapar exklude-
ring, främst när det gäller sexuell läggning, 
men även när det gäller andra samhälls-
grupper. Boken är relevant för den som är 
intresserad av mångfalds frågor och masku-
lint  kodade organisationer.

KERSTIN BERGMAN
Oskuld och oleander 
(Southside Stories) 

Kerstin Bergman, litteraturdocent 
och deckarexpert.

boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

JENS RENSTAM 
Mellan bögskämt och prideparader 
– Exkludering och inkludering av homosexualitet i svensk polis
(Studentlitteratur)
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på jobbet.

LITTERATUR. Att vidga sin värld och 
få möta nya människoöden och 
kända författare. Det kan man göra 
genom att gå med i universitetets 
nya bok cirkel och läsa nyss utkomna 
böcker i sommarens hängmatta. I 
höst blir det digitala författarsam-
tal.

Tanken är att man läser en – eller fem – 
böcker under sommaren och den tidiga hös-
ten. Med start i september så kommer se-
dan Författarskolans Anna Clara Törnqvist 
att hålla i streamade boksamtal med förfat-
tarna Karin Smirnoff, Patrik Lundberg, He-
lena Thorfinn, Mattias Edvardsson och Fri-
da Skybäck om deras senaste romaner. Det 
ser hon som ett hedersuppdrag.

– Det är en fin palett av svenska författar-
röster och väldigt olika böcker – det gör det 
spännande, säger Anna Clara Törnqvist och 
menar att det är lätt att fastna i en fåra av lik-
nande böcker om man väljer alla böcker själv.

Som medarbetare vid LU behöver man gå 
med i alumnnätverket för att kunna delta.

– Bokklubben är för både medarbetare 
och alumner, som ett sätt att göra något 
tillsammans när man kanske inte kan umgås 
som vanligt eller resa utomlands under som-
maren, säger kommunikatören Helga Heun, 
och tilllägger att förhoppningen är att bok-
cirkeln ska få alumnnätverket att växa.

FÖRST UT ÄR PATRIK LUNDBERG, som skrev 
sin första bok Gul utanpå vid Författarsko-
lan. Det streamade samtalet med Anna Cla-
ra Törnqvist kommer handla om hans senas-
te roman Fjärilsvägen. Där skriver han om sin 
uppväxt i Sölvesborg, men framförallt om 
kärleken till sin mamma och hennes klass-
resa neråt efter skilsmässan. Hon dog fat-
tig, folkskygg och med ett alltför nära för-
hållande till flaskan. 

– Vi läser mycket för igenkänning och 
boken handlar ju om den starka relationen 
mellan förälder och barn som vi alla har er-

farenheter av, säger Anna Clara Törnqvist 
som kommer intressera sig både för texten, 
den kreativa skrivprocessen och författaren 
som person i samtalen.

Ytterligare fyra författare med lundabak-
grund deltar, där Karin Smirnoff och Helena 
Thorfinn också har skrivit sina första böcker 
vid Författarskolan. Karin Smirnoffs gjorde 
succé med sin trilogi om  janakippo, en gles-
bygdsaction skriven på en säregen väster-
bottniska – författarens egna ”kippo språk”. 
Hennes senaste roman, Sockerormen, hand-
lar om tre utsatta men musikaliskt mycket 
begåvade barn, som musikläraren Frank tar 
under sina vingar – men det är höljt i dun-
kel varför han tar sig an barnen. Även denna 
gången skriver Karin Smirnoff på ett myck-
et eget språk.

– Sockerormen utspelar sig i stads miljö 
och är mycket annorlunda från  janakippo- 
triologin. Men den språkliga originaliteten 
finns kvar, denna gång skriver Karin Smirnoff 
ur barnens perspektiv och då också med bar-
nens språk, säger Anna Clara Törnkvist.

DE ANDRA TRE BÖCKERNA har ännu inte 
kommit ut. Mattias Edvardssons bok En fa-
miljetragedi kommer ut den 30 juni. Den är 
en spänningsroman, liksom En helt vanlig 
familj som blev hans internationella genom-
brott och översattes till 33 språk.

– Det ska bli kul att diskutera en spän-
ningsroman. Det är en så populär genre, 
som man sällan pratar om i bokcirkar, säger 
Anna Clara Törnqvist.

 Varken Frida Skybäcks De rotlösa och 
Helena Thorfinns I munkens skugga finns 
ute än, men kommer i slutet på september. 
De boksamtalen blir därför de sista under 
hösten. Eventuellt så kommer smågrupper 
att skapas digitalt för att prata om böcker-
na, eller så kanske man är några som känner 
varandra som bildar en egen grupp.

– Social läsning med flera ögon på texten 
ger extremt mycket. Genom att prata om en 
bok kommer man både sig själv och varan-
dra närmare, säger Anna Clara Törnqvist.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

FOTNOT. Anmälan till alumnnätverket görs 
via alumni.lu.se

Kända författare 
gästar ny bokcirkel 

Författarskolans Anna Clara Törnqvist håller i boksamtalen med författarna som i flera 
fall har lundabakgrund.
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V ad vi äter och hur vi äter påverkar inte bara oss som 
individer. Vår köttkonsumtion, vårt jordbruk och vår 
utfiskning påverkar hela jordens eko system. I  slutet 
av mars arrangerade vi på VentureLab, den del av 

universitetets innovationsverksamhet som riktar sig till studen-
ter, eventet Trendspotting – The future of food, om foodtech, kul-
tur och mat. Tillsammans med forskare, entreprenörer och nyckel-
personer i livsmedels sektorn tog vi en titt tillbaka i historien för att 
förstå hur vår relation till mat ser ut idag, och hur den kan komma 
att se ut i framtiden. 

Ämnet och paneldeltagarna antog 
en tvärvetenskaplig  approach till ett så 
pass komplext men samtidigt självklart 
ämne som mat. För mat är inte bara nä-
ring utan har ofta en stark känslo mässig 
betydelse, vilket blev tydligt i samtalet. 
Vi skapar familjeband runt middagsbor-
det, vi träffar nya vänner och partners 
över måltider. 

MED DET I ÅTANKE är det kanske inte så underligt att många går i 
försvar när krav på förändringar ställs. Samtidigt vet vi att utveck-
ling för en mer hållbar framtid sker hela tiden, om än långsamt. 
Kulturer och ritualer förändras med tiden och plötsliga händelser 
kan skynda på den processen.

Pandemin kan ses som en typisk sådan händelse som kan skyn-
da på processer i samhället. 2020 var ett omtumlande år för majori-
teten av mänskligheten och med året bakom oss kan vi se att även 
vår relation till mat har förändrats. Konserver och inlagd mat har 
fått ett stort uppsving då allt fler upplevde ett ökat behov av lång-
siktighet, snarare än färskhet. När vi ser på hur vi idag hanterar våra 
livsmedels resurser, är förmåga till långsiktighet just vad vi behöver. 
Pandemiårets erfarenheter kan hjälpa oss att ändra våra matvanor, 
så vi kan lättare kan sluta leva över våra tillgångar som vi gör nu. 

I tider av omställning har vi inte råd att gå miste om innovatio-
ner för att vi inte tar tillvara på den kraft som nytänkande och 
drivna studenter har. Det skriver Louise Ögland på VentureLab.

I tider av omställning blir behovet av innovation och hållbara lös-
ningar uppenbart. Och innovationskraften och lösningarna finns. 
På VentureLab utvecklar unga entreprenörer hållbara alternativ till 
vardagens konsumtionsprodukter: proteinpulver gjort av insekter, 
hållbara städprodukter i återvunnen plast, kaffemuggar gjorda på 
kaffesump, närings ersättning gjort på solrosfrön och mycket annat. 

ATT SAMVERKAN – över nations- såväl som fakultetsgränser – främ-
jar innovation är tydligt för oss som dagligen arbetar med dessa 

frågor. Ofta är det också där, i det tvär-
vetenskapliga mötet, som vi kan hitta 
lösningar på sam tidens och framtidens 
utmaningar. För att introducera ett inno-
vativt tänk till fler studenter anordnar vi 
årligen inspirationseventet Lund Innova-
tion Challenge, där studenter sätts ihop i 
tvärdisciplinära team för att lösa framti-
dens utmaningar. I fjol var temat smarta 

och hållbara byggnader och studenternas hållbara lösningarna be-
rörde många discipliner.

REKTOR ERIK RENSTRÖM lyfte under prisutdelningen av Framti-
dens innovationer tidigare i år fram studentinnovation som ett 
område den nya universitetsledningen vill lägga mer resurser på. 
Vi på VentureLab föreslår att mer resurser läggs på att ta tillva-
ra på den innovationskraft som redan finns på universitetet. Vi vill 
se mer samverkan över nations- såväl som fakultetsgränserna, fler 
tvärvetenskapliga möten och mer studentinnovation. 

Vi har inte råd att gå miste om innovationer för att vi inte tar 
tillvara på den kraft som nytänkande och drivna studenter har. De 
som ännu inte fått möjligheten att vara med och skapa den fram-
tid de ska leva i.

LOUISE ÖGLAND
VENTURELAB

Vi måste ta tillvara
studenternas innovationskraft 

”I tider av omställning blir 
behovet av innovation och 
hållbara lösningar uppenbart. 
Och innovationskraften och 
lösningarna finns.”

gästtyckaren.
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JUBELDOKTORER. Tidigt på morgonen 
den 28 maj avfyras slottskanonen 
och ett par timmar senare ringer 
”storan” i domkyrkan. I Uppsala 
alltså. För bland andra de båda LU-
profilerna Hans Modig och Anders 
Liljas, som nu kan lägga till jubel-
doktor på sina visitkort.

Det finns mer som förenar de båda jubel-
doktorerna, som till exempel dialekten och 
sångrösten (får man förmoda). De kommer 
båda från Leksand i Dalarna och lärde kän-
na varandra i Västmanlands-Dala nationskör 
på tidigt 60-tal.

HANS MODIG ville bli historielärare och 
 Anders Liljas började med matte och sen 
kemi och stötte på en passionerad forskare 
vars projekt han så småningom ärvde. För-
utom ett par år som postdoc i USA var han 
Uppsala trogen till 1988 då han fick en pro-
fessur i Lund.

Hans Modig höll ut ytterligare några år 
och sökte sig till Lund först 1993.

– Då hade jag jobbat i samma hus i 30 
år och tänkte att ska jag verkligen fortsätta 
med det resten av mitt yrkesverksamma liv? 

Det skulle han inte och i Lund blev det 
lite mer variation på arbetsplatserna. Hus-
tru Eva med rötter i Ystad blev glad över flyt-
ten till Skåne, men av Hans Modigs historie-
lärarplaner blev det inte så mycket. Varken i 
Uppsala eller i Lund. Han visade sig vara en 
fena på administration. 

DÅ HÖLL ANDERS LILJAS SIG mer till sitt ur-
sprungliga karriärval. Han stannade på sin 
professur i biokemi och strukturbiologi i pre-
cis tjugo år till 2008 då han gick i pensi-
on. Det innebar emellertid inte att han slu-
tade jobba. Förutom sitt engagemang och 
delägarskap i företaget Saromics Biostruc-
tures på Medicon Village är han aktiv i Ve-
tenskapsakademin och arbetar med en 
bokserie om strukturbiologi.

– Jag väntar just nu på korrekturet för 

LU-profiler blir jubeldoktorer i Uppsala

trettonde boken i den serien, berättar han 
som inte flyttat tillbaka till Uppsala – men 
väl till Leksand. 

 Hans Modig fortsatte också att jobba 
efter att ha uppnått pensionsåldern. Hans 
sista extra år före pensioneringen blev det 
mest hektiska – som plötslig förvaltnings-
chef efter Peter Honeth som fick bråttom 
till regeringskansliet när borgarna vann valet 
2006. Då hade Hans Modig jobbat som aka-
demisekreterare några år och dessförinnan 
som kanslichef på Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, där han inledde sin lundakarriär.

– Det var en chock att komma till Lund. Jag 
trodde att universiteten var ganska lika men 
administrationen i Uppsala var hårt central-
styrd medan den i Lund var extremt decen-
traliserad. I Lund gjorde fakulteterna allt själ-
va, säger han och minns att han hade ont i 
magen varje månad kring den 25 då det var 
dags för löneutbetalningar som kansliet hade 
bräcklig kompetens för att klara av. 

Hans Modig har också hållit i flera ut-
redningar varav den sista handlade om tra-
fikflygarutbildningen i Ljungbyhed, så sent 
som 2015.

ÄVEN I UPPSALA blir årets promotion digi-
tal. Men att de två blivande jubeldoktorer-
na inte får gå i promotionståget är något de 
tar med jämnmod. Anders Liljas skrattar och 
säger att han annars tycker att det vore ro-
ligt att dyka upp i sin afrikanska professors-
dräkt med fåniga mössa. 

– Den hade jag vid Kungliga Vetenskaps-
akademins årsmöte för några år sedan då 
jag även hälsade på kungen!

Hans Modig säger att han redan har gått 
i så många promotionståg. Han ledde tret-
ton promotioner i Uppsala och har varit med 
om minst lika många i Lund.

– Så jag har fått min promotionsdos, sä-
ger han.

MARIA LINDH
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Kemiprofessorer 
nya ledamöter i IVA
Kemiprofessorerna 
Emma Sparr i fysi-
kalisk kemi och Ulf 
 Ellervik i bioorganisk 
kemi är invalda som 
nya ledamöter i Kung-
liga Ingenjörsveten-
skapsakademin, IVA. 
Ulf Ellervik har dessut-
om nyligen prisats av 
Svenska Kemiingen-
jörers riksförening för 
sin förmåga att avdra-
matisera kemiämnet 
och väcka skolelevers 
intresse. 

disputationer.

hänt.

på gång.

För kommande disputationer vid Lunds uni-
versitet, se www.lu.se/lup/disputations

Ny dekan för Konstnärliga
Sanimir Resic, docent i Europastudier och 
tidigare prefekt för Musikhögskolan, blir 
ny dekan för Konstnärliga fakulteten och 
ersätter därmed Anna Lyrevik som blir 
nytt rektorsråd med konstnärligt fokus. 

För kommande arrangemang, se Lunds 
universitets  kalendarium på lu.se/events

Ny koordinator för 
Lunds cancercentrum
Professor och överläkare Sophia 
Zackrisson är ny koordinator för 
Lunds universitets cancercentrum och 
ersätter därmed Kristian Pietras. Hon 
är sedan tidigare medlem i centrum-
ets ledningsgrupp och ledare för ett av 
dess tolv strategiska nätverk med in-
riktning på bildåtergivning, nuklear-
medicin och radiologi. 

Bästa medicinska 
avhandlingar
Läkarna Niklas Landberg och Johan 
Nilsson får Anna-Greta Crafoords pris för 
bästa avhandling vid Medicinska fakulte-
ten 2020. Deras forskning handlar om ag-
gressiv leukemi respektive en ovanlig can-
cer i nässvalget.  Anna-Greta Crafoords 
pris instiftades 1982 och delas ut årligen 
av Stiftelsen Locus Medicus med hjälp av 
Läkarsällskapet i Lund.

Nydanare inom 
kognitionsvetenskap
Peter Gärdenfors, professor i kogni-
tionsvetenskap tilldelas det Swensonska 
priset av Kungliga Vitterhetsakademien. 
Priset får han för sitt nydanande och origi-
nella bidrag till humanvetenskaplig forsk-
ning särskilt genom sin utveckling av kog-
nitionsvetenenskapen. Prissumman är 
700.000 kronor. 

Botox mot malaria
Pål Stenmark, pro-
fessor i strukturell bio-
kemi på Institutionen 
för experimentell ve-
tenskap har tillde-
las Lindblomska be-
löningen 2021 från 
Kungliga vetenskaps-
akademin för sin upp-
täckt av ett nytt gift, en variant av botox, 
mot malariamyggor.

Ny i ledningen 
för Unga akademin
Pontus Nordenfelt, forskare i in-
fektionsbiologi, har valts in i ledning-
en för Sveriges unga akademi, SUA. 
Tillsammans med fyra kollegor från 
Göteborgs och Stockholms universi-
tet ska han leda vetenskapsakademin 
SUA under akademiåret 2021/2022.

Uppmärksammade 
materialforskare
Lars-Erik Wernersson, professor 
i nanoelektronik, får EU:s ERC Ad-
vanced Grant för integration av nya 
material i framtidens högpresteran-
de och energisnåla transistorer och 
kretslösningar. Detta ger honom 2,5 
miljoner euro under fem år. 

Hermann Grimmeiss, professor 
emeritus i fasta tillståndets fysik har 
uppmärksammats för sin internatio-
nellt kända materialforskning och 
fått Daniel-Ernst-Jablonski-Medaillen 
från Leibniz-Sozietäten i Berlin.

LarsErik Wernersson.

Sophia 
Zackris
son.

Pontus Nordenfelt.

Emma Sparr.

Ulf Ellervik
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Hallå Erik Renström...
...rektor för Lunds universitet, 
som tillträdde vid årsskiftet.

Hur blev dina första hundra dagar?
– Intensiva och roliga. Jag har mött 
många nya trevliga människor. 

Hur är det att jobba med en led-
ningsgrupp som du fysiskt aldrig 
träffar? 
– Det är som det är, men det går förvå-
nansvärt bra. Men visst ska det bli jätte-
kul att ses!

Vad tror du om det digitala arbets-
sättet framöver vid LU? 
– Vi kommer att behålla vissa delar av det, 
som vissa möten till exempel rektorssam-
manträden där det fungerar bra.

Är det som du trodde att vara 
rektor?
– Ja, jag var beredd på att det skulle vara 
mycket. Och att jag skulle kunna ägna all 
min tid åt universitetets inre arbete, men 
det är viktigt att jobba och synas utåt ock-
så och då får man helt enkelt delegera. 
Pandemin har nog ändå inneburit det lil-
la positiva att jag sparat mycket restid.

Vad har överraskat? 
– Universitetet är vitalare än jag kanske 
trott med en förändringsvilja att göra sa-
ker på nya sätt. Nidbilden av att vi skulle 

vara så decentraliserade att vi aldrig kan 
samla oss och göra något gemensamt 
stämmer absolut inte. 

Har din syn på Lunds universitet i 
övrigt förändrats? 
– Inte så mycket för jag har ändå varit här 
i 25 år. Men jag kan ännu mer övertygat 
svara de som tror att LU är en stor tung 
koloss att så är det inte – utan istället be-
står vi av många små torpedbåtar. 

Du bloggar mycket – vilken respons 
får du? 
– Jag har fått mer än jag räknade med. 
Mest positiv, men en och annan nega-
tiv kommentar. Man kan inte tilltala alla. 
Fick ett ”är du dum i huvudet eller?”. Jag 
svarade i en artigare ton… Men kommu-
nikation är viktigt och ledningen funde-
rar mycket över hur Lunds universitet kan 
bidra ännu mer i det allmänna samtalet. 
Universitetet har enormt mycket att dela 
med sig av och det gäller även hur kolle-
gor emellan kan hitta varandra för nya 
gränsöverskridande projekt. 

Vilka frågor tar främst upp din tid? 
– Det är jämn spridning. Men fram förallt 
vill jag hitta former och strukturer för 

tvärdisciplinärt arbete. Ett exempel är 
inom hållbarhet och Agenda 2030 som 
vi arbetar mycket med. Inte minst frå-
gor som är i linje med de stora samhälls-
utmaningarna.

Vad hinner du inte med? 
– Man kan inte hinna allt. Men jag är 
trygg i att vi jobbar med de viktigaste 
frågorna. Men kommunikationen som 
sagt – vi funderar mycket på hur vi ska 
få bättre utväxling på den internt och 
externt. 

Något du vill uppmana alla dina kol-
legor till inför sommaren? 
– Gör det som ni mår bra av!

Vad ska du själv göra i sommar?
– Själv mår jag inte bra av att bara slap-
pa, utan vill använda andra delar av hjär-
nan. Sommaren är till för att reflektera. 
Det har varit intensivt. 

På vilket sätt vill du göra det? 
– Promenader passar mig bra – då kan 
man tänka och dagdrömma. Springer 
man tänker man hela tiden på nästa steg. 

MARIA LINDH


