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En solig, varm vårdag brukar folk 
ligga som packade sillar i Botan. I 
år är besökarna något färre och sit-
ter utspridda i prydliga, glesa klus-
ter. Samtidigt betyder träd gården 
mer än någonsin för många.

– Ja, gud vad vi behöver detta för att må bra 
– att vara i naturen där allt växer och slår ut, 
säger Sofie Olofsson, intendent i Botan, och 
tillägger att hon bara orkar med en liten dos 
covid-19-nyheter i taget. 

För många som bor i lägenheter eller 
studentrum är Botan ett välbehövligt and-
ningshål där man nu kan umgås utomhus 
med distans. En tidig och långsam vår prun-
kar, lyckligt ovetande om att en pandemi 
pågår. När LUM besöker trädgården är det 
fredagseftermiddag och ett intensivt ute-
liv pågår. Flanörer tittar lystet på vårprak-
ten – från tulpanhav till utslagen magnolia. 
Många yngre sitter på filtar och dricker öl. 
Ett par äldre kvinnor dricker medhavt kaffe 
i termos. Några studenter joggar förbi med 
paraplydrinkar i händerna i något slags täv-
ling. På håll hörs discodunk – det är fest 
utan för Gula villan. 

– De svala vårnätterna har gett oss en ut-
dragen blomning, säger Sofie Olofsson som 
tycker årets vår till och med är lite vackrare 
än vanligt. 

Botan mer 
uppskattad 
än någonsin

  3

t

Överst: Tulpanprakt i Botan. foto: petra francke

Nederst vänster: Maka Krasninskaja har frukt
stund med sina tre flickor. 
Nederst höger: Rolf Näsberg och Kerstin 
Bongzell från Höganäs hemestrar i Botan. 
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t Botaniska trädgården i Lund är den mins-
ta i sitt slag i Sverige – både till yta och per-
sonal. Ändå hade den flest besökare förra 
året – 600 000 personer.

– Det är jättemycket! Det beror nog på 
centralt läge och generösa regler – man får 
ha picknick och rasta hunden här, säger 
 Sofie Olofsson.

VÄXTHUSEN ÄR STÄNGDA, det riskerade bli 
trångt i de smala gångarna genom den var-
ma och fuktiga grönskan därinne. De gui-
dade visningarna är färre samtidigt som 
 Botan nu visar upp olika växter och delar av 
trädgården i små facebookfilmer. Många av 
skolklasserna som brukar komma hit och tas 
omhand av trädgårdens pedagog Magnus 
Nyquist har bokat av, eftersom de inte vill 
åka kollektivt. Samtidigt vill fler idrottsför-
eningar träna i Botan – Gerdahallen håller 
gympapass och yogastudior började yoga 
utomhus här redan i april.

UNDER VÅREN är Botan främst lundabor-
nas och studenternas park. När de försvin-
ner under högsommaren brukar de interna-
tionella turisterna ta vid.

– Men i sommar tror vi det blir annorlun-
da. Det brukar komma människor från hela 
världen. Kanske blir det fler från Sverige och 

Skåne, säger Sofie Olofsson.
Nytt för i år är att utrotningshotade vilda 

skånska växter kommer att blomma i träd-
gården för första gången. I samarbete med 
Lunds Botaniska Förening och med tillstånd 
av Länsstyrelsen har Botan samlat in fröerna 
under flera år och sedan drivit fram dem. 
Det är tänkt att nya små plantor så småning-
om ska planteras ut i naturen igen.

– Det känns jätteviktigt att Botan kan 
hjälpa till att gynna de här hotade arterna, 
säger Sofie Olofsson.

VI NÄRMAR OSS det märkvärdiga näsduks-
trädet, och Sofie Olofsson undersöker 
knopparna och konstaterar att det inom 
ett par dagar kommer översållas med vita 
hängande ”näsdukar”. Där träffar vi på pen-
sionärsparet Rolf Näsberg och Kerstin Bong-
zell vid ett stenparti. De bor i sommarhu-
set i Höganäs och försöker göra det bästa 
av den påtvingade social distansen genom 
att göra dagliga utflykter, gärna till natur-
reservat runtom i Skåne. Idag var det dags 
för Lund.

– Detta är ett tillfälle för svenskar att upp-
täcka mer av sitt land och förstå att det finns 
så mycket mer än storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Malmö, säger Rolf Näsberg.

Trots att våren är en arbetsintensiv  period 
i Botan tänker Sofie Olofsson som vanligt 
vara ledig ett par dagar i maj – för att hinna 
njuta av våren.

– Det är så många fåglar som sjunger 
och det växer och blommar. Jag kommer så 
högt upp i varv av naturen att jag behöver 
ta en paus!

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: KENNET RUONA

Sofie Olofsson, intendent i Botan, njuter av 
årets ovanligt långa blommande vår.

Ingrid Olsson (andra från vänster) är pensionär och säger att hon inte har ändrat mycket på livet – det underlättar att hunden ska ha sitt som vanligt. 
Alla på hundträffen är övertygade om att man mår bättre med foxterrier än utan. 
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Ingen anledning till ekonomisk oro
LU kommer att förlora inkomster på grund av coronakrisen. Det handlar 

främst om uteblivna studieavgifter från internationella studenter. Men det finns 
ingen anledning till oro, menar planeringschef Tim Ekberg. 

Sådan mor, sådan dotter
Lunds universitet är en stor arbetsplats där det finns flera ”forskar familjer”. 

LUM har träffat två par forskande mödrar och döttrar som tycker att det är en stor 
tillgång att kunna dela sina forskarliv med varandra. 

Meditation visade vägen ur krisen
Filmande journalisten Johan Nyman på universitetets kommunikations-

sektion har alltid haft löpning som sin stora passion. Fallet blev därför hårt när han 
skadades och fick beskedet att han aldrig mer skulle kunna springa. Genom medi-
tation har han dock lyckats hitta glädjen igen.

 Den bortglömda cancern
Cancer i urinblåsan är den fjärde mest vanliga cancerformen i Sverige. Ändå 

hör man sällan talas om den och dödligheten är lika hög som på 70-talet. Mer 
forskning behövs och genom ett unikt samarbete vill man nu hitta bättre sätt att 
koppla samman ny vetenskap om sjukdomen med behandling på klinik.

Humanistiskt robotlabb öppnar upp
Nu ska fler än kognitionsvetarna kunna utnyttja Cognitive Robotics Lab. Det 

har blivit en forskningsinfrastruktur där intresserade forskare från alla fakulteter 
kan få hjälp med att undersöka interaktion mellan människa och robot.

) 

Lunds universitets magasin LUM utkom första 
gången 1968. Det når i dag samtliga anställda 
och nästan lika många utanför universitetet. 
LUM har detta nummer en upplaga på 7.700 
exemplar och utkommer med 6 nummer per år.LUNDS UNIVERSITETS MAGASIN
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Ingen fara för LU:s ekonomi
tack vare myndighetskapitalet
EKONOMI. Coronapandemin för-
sätter inte LU i någon ekonomisk 
knipa. Det finns pengar i universite-
tets lador, försäkrar planeringschef 
Tim Ekberg. Myndighetskapitalet 
uppgår nu till 1,7 miljarder kronor.

– Det är pengar som skulle kunna 
komma väl till pass för att göra 
drabbade verksamheter skadelösa, 
kommenterar han.

Det som universitetet främst kommer att 
förlora pengar på är de internationella stu-
denterna utanför EU – de så kallade avgifts-
studenterna. Förra året fick man in 124 mil-
joner för dessa och riktigt hur mycket man 
förlorar i år är svårt att uppskatta nu. En 

del av årets pengar har redan kommit in. 
Övriga inresande studenter på exempel-

vis Erasmusstipendier drog in 65 miljoner 
kronor förra året. De studenter inom denna 
grupp som redan har betalat, men inte kom-
mer hit – eller har åkt hem – kommer man 
inte återbetala. LU:s linje är att man fortsät-
ter bedriva undervisning på tillräckligt hög 
nivå digitalt. 

DE SÅ KALLADE FREEMOVERS som söker sig 
hit på egen hand från ett EU-land kommer 
troligen att bli färre, vilket i sin tur innebär 
att dessa platser kan disponeras av svens-
ka studenter. Söktrycket har ökat med 16 
procent jämfört med förra året, så att fylla 
platser framöver lär inte bli svårt. En del ut-

Färre avgiftsstudenter i samband med coronakrisen

Planeringschef Tim Ekberg ser ingen anled
ning till ekonomisk oro för LU inom den när
maste tiden. foto: britta collberg

Det är glest mellan studenterna i Annexet på LTH sedan all utbildning började drivas på distans den 18 mars. Coronakrisen påverkar också 
universitetet genom att färre avgiftsbetalande internationella studenter söker sig hit. foto: kennet ruona
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bildningar på framför allt masternivå, som 
är beroende av en större andel inresande 
studenter, kan komma att behöva pausas 
eller byggas om. 

– Det är tråkigt för de utbildningar som 
drabbas och skapar självklart ett merarbe-
te. Universitetet har dock råd att underpro-
ducera ett tag eftersom vi har överprodu-
cerat under många år, säger Tim Ekberg.

En utsatt grupp är doktoranderna som 
har sina fyra finansierade år på sig att bli 
klara, samt postdocs som inte kommer 
iväg eller kan tas emot på grund av rese-
restriktioner. 

NÄR DET GÄLLER den etablerade forsk-
ningen är det flera av de internationella 
projekten som pausats eller gått ner på 
sparlåga, men Tim Ekberg räknar med 
hänsyn, förståelse och generositet från 
forskningsfinansiärerna för detta. Det är 
också troligt att höstens forskningspropo-
sition kommer att färgas och påverkas av 
coronapandemins konsekvenser. 

– Förhoppningsvis satsar regeringen 
på forskningen än mer framöver för att 
ytterligare stärka grunden för Sverige som 
kunskapsnation.

Tim Ekberg säger att universitetets 
största utgift är löner och att många lä-
rar- och forskartjänster inte tillsätts som 
planerat, efter som dessa ska utlysas i bred 
konkurrens och internationellt. 

– Här kan man inom flera områden tala 
om ett ofrivilligt anställningsstopp. Men 
bilden på vad detta kommer att innebära 
ekonomiskt är inte riktigt klar än.

DET FINNS OCKSÅ EN ORO i organisatio-
nen om vad som händer för de intäkts-
drivna verksamheter som inte kommer att 
klara sina budgetar och andra delar där det 
uppstår arbetsbrist på grund av pandemin.

– De som är anställda har ju sina lö-
ner, säger Tim Ekberg. Och universitetet 
ser inget behov av att friställa personal. 
På sikt kan dock en nedgång av världs-
ekonomin påverka utdelningen till forsk-
ningen negativt från flera av de externa 
bidragsgivarna.

På sektionen Planering arbetar man 
också med omvärldsanalys och Tim Ek-

berg kan se hur särskilt studentmobilite-
ten kommer att påverkas av den nuvaran-
de och risker för framtida pandemier. 

– Den internationella globaliserings-
rörelsen hade redan före pandemin bör-
jat möta motstånd genom en ökad natio-
nalism och protektionism, och nu riskerar 
det att bli värre. Även efter att världen 
börjat öppna upp finns det en risk att stu-
denterna kommer att vilja hålla sig i eller 
närmare sitt eget hemland. 

Det är en oroande trend och Tim Ek-
berg menar att det är viktigt att vi inte 
kryper in i våra skal utan arbetar för fort-
satt öppenhet mellan världens universi-
tet. 

PÅ HEMMAPLAN måste vi också arbeta 

med att ställa om vår utbildning till ar-

betsmarknadens nya behov. Inom utbild-

ningsnämnden finns en arbetsgrupp som 

arbetar med att ta fram nya utbildnings-

paket. Och just nu råder en febril verk-

samhet med sommarkurserna som man 

fått nya pengar till från regeringen. Tre 

exempel på sommarkurser som möter 

pandemins effekter är en kurs för skå-

despelare, en för journalister och en för 

piloter, som ges av Trafikflyghögskolan. 

Andra sommarkurser uppdateras och ges 

igen.
– Fakulteterna är positiva till sommar-

kurserna, men det finns samtidigt en oro 
bland lärare som arbetar hårt nu för att 
sommarsemestern är i fara. Vi kommer 
självklart inte tvinga några lärare att arbe-
ta med sommarkurser, säger Tim Ekberg. 

DET HÅRDA TRYCKET på lärarna under 
vårterminen har framför allt handlat om 
att digitalisera hela sin undervisning och 
i de allra flesta flera fall även examinatio-
nerna.

– Vi har pratat om digitalisering i tio 
år och nu – pang över en natt – kunde vi 
erbjuda 40 000 studenter digital under-
visning. Fascinerande! Nu gäller det att 
inte halka tillbaka i gamla hjulspår, tyck-
er Tim Ekberg. ”Blended learning” är det 
nya normala. 

MARIA LINDH

Lars Norén, 
receptionist på 
LUX och precis 
färdig gymna-
sielärare 

Frustrerande med alla 
som inte håller avstånd
Hur har din jobbvardag påverkats 
av coronapandemin? 
– Vi har färre göromål i receptionen 
och då har vi passat på att se över sa
lar och grupprum. För att inte behöva 
stänga lokalerna för studenterna har 
vi glesat ut möbleringen, ställt ut skyl
tar om att hålla avstånd och tejpat 
avståndsmarkeringar på golven. Det 
är frustrerande med alla som trots det 
inte håller avstånd.

Hur har ditt beteende förändrats? 
– Långsamt. Jag hälsade på mina 
föräldrar i Stockholm slutet på mars, 
något jag inte skulle göra nu. Det tog 
lite tid innan det sjönk in att om vi alla 
tar vårt ansvar – håller avstånd – kan 
vi kapa toppen och minska risken för 
kaos på intensivvårdsavdelningarna. 

Vad tänker du om tillståndet i 
samhället just nu?
– I normala fall tycker jag att det är 
alldeles för mycket folk på stan, så det 
här är ganska lagom. Men jag oroar 
mig för de ekonomiska följderna. 

Hur ser du på framtiden? 
 – Jag hoppas på en campusförlagd 
utbildning i höst. Visst distansunder
visning fungerar, men de allra flesta 
har behov av den sociala kontexten.

– Eftersom krisen har positiva ef
fekter på klimatet, med renare vatten 
och en klar himmel, hoppas jag att 
detta ska vara den knuff som behövs 
för att långsiktigt satsa på klimatvän
liga alternativ.

TEXT & FOTO: GISELA LINDBERG

 

MIN CORONAVARDAG
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DISTANSUNDERVISNING. Den första 
fasen var fylld av kreativitet och 
gemensamma krafter. Elsa Trolle 
Önnerfors var förvånad över hur 
smidigt övergången till distans-
undervisning gick. Men nu handlar 
det mer om hur studenterna mår 
och uthållighet – oklart hur länge.

–Jag gjorde av med en årsförbrukning av 
kreativitet de första veckorna, och lärde mig 
att mycket går att göra om man inte är rädd 
för att testa, säger Elsa Trolle Önnerfors, lek-
tor i rättshistoria och vicedekan med ansvar 
för utbildning på Juridiska fakulteten.

Fakulteten hade redan kommit långt digi-
talt före pandemin. Alla kurser fanns samlade 
i deras lärplattform Blackboard och lärarna 
var inkörda på hur den fungerade.  Fakulte-
ten har också en egen inspelningsstudio och 
amanuenser –– studenter som är anställda 
– som var specialutbildade i lärplattformen. 

– Amanuenserna var en oerhörd tillgång 
när vi skulle lägga till filmade föreläsningar 
och digitala tentor i Blackboard, säger hon.

Fakulteten valde att följa det vanliga sche-
mat för att skapa en trygghet hos studen-
terna. De olika digitala rummen inne i Black-
board heter till och med samma som salarna 
på Juridicum. Efter ett tag valde en del lärare 
att korta undervisningspassen.

– Vi har lagt in pauser oftare – efter 30 mi-
nuter. Det kräver mer att hålla koncentratio-
nen på distans, säger Elsa Trolle Önnerfors.

NÅGON DAG EFTER BESLUTET om distans-
undervisning skulle hon ha haft en muntlig 
tenta för 100 studenter, där de brukar få 
svara på frågor 20 minuter var. Nu fick den 
snabbt göras om till en skriftlig digital tenta, 
med alla hjälpmedel tillgängliga. Men be-
tygsutfallet blev ungefär detsamma som det 
brukar vara, ett tecken på att det fungerade.

– Jag tror tidsbegränsningen är avgö-
rande, och att ställa frågor som kräver att 

Ny fas kräver uthållighet och omtanke

du har läst kurslitteraturen väl, säger hon.
Efter påsk var de initiala utmaningarna på 

många sätt lösta. En fungerande men mer 
färglös och mindre social vardag tog vid. Nu 
menar Elsa Trolle Önnerfors att det viktigaste 
är hur studenterna mår.

– Särskilt de studenter som kanske redan 
hade ett begränsat socialt liv, de måste vi för-
söka fånga upp, säger hon.

STUDENTBAROMETERN har visat på växan-
de psykisk ohälsa under senare år och det 
studiesociala sammanhanget fattas många 
studenter i coronavirusets spår. Den festfyll-
da våren är också inställd och nationerna 
håller stängt. En del studenter på Juridicum 
har valt att åka hem till sina familjer under 
pandemin, men många är kvar i Lund.

– Vi måste visa att vi fortfarande finns där 
för studenterna – en kurs har valt att göra det 
genom digitalt fredagsmys där de diskuterar 
aktuella rättsfall, säger Elsa Trolle Önnerfors 
och tillägger att fakulteten också använder 
sociala medier för att hålla kontakten med 
studenterna.

Den stora frågan i skrivande stund är om 
studenterna får komma tillbaka till hösten. 
Juridiska fakulteten antar som vanligt till 

mastersprogrammen, där många är beta-
lande internationella studenter. Det blir ett 
inkomstbortfall.

– Vissa studenter kommer möjligen tacka 
nej om det blir en digital kursstart. Det kom-
mer att bli mer eller mindre ekonomisk känn-
bart för flera fakulteter., säger hon.

Deras egna studenter som planerat för 
studier utomlands är också osäkra. Flera asi-
atiska länder har redan meddelat att de pau-
sar utbytesverksamheten under hösten.

Klart är att fler vill studera än någonsin. 
Pengar ska skjutas till för att kunna ta emot 
studenter. Nya utbildningar håller också på att 
skapas för permitterade eller arbetslösa. Juri-
diska fakulteten kommer att utöka sina stu-
dieplatser. Elsa Trolle Önnerfors har alltid varit 
intresserad av det digitala och ser en del för-
delar med chockdigitaliseringen. Men den har 
också fått henne att inse hur mycket hon sak-
nar mötet med både studenter och kollegor.

– Jag saknar människor i alla samman-
hang. För att hålla ångan uppe måste jag 
planera för att det blir som vanligt till hös-
ten, även om jag är plågsamt medveten om 
att det kanske inte blir så, säger hon.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

Vicedekan Elsa 
Trolle Önner
fors är nöjd 
med hur Juri
diska fakulte
ten löste över
gången till 
distansunder
visning.
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FORSKARUTBILDNING. Doktoranderna 
ska inte belastas av sådant som 
sker i omvärlden som de inte kan 
påverka.

Det menar doktorandombuds-
mannen Malin Rantzer och Dokto-
randkårens ordförande Brian Thors-
bro. De hoppas nu på ett uttalande 
från universitetsledningen som ska 
garantera förlängd finansiering för 
de doktorander vars studier förse-
nats av coronakrisen.

De doktorander som är antagna till forskar-
utbildningen har rätt till fyra års finansie-
rade studier för att nå fram till sin doktors-
examen. I Högskoleförordningen listas skäl 
som ger rätt till förlängd finansiering. Sjuk-
dom är ett sådant, men risk för smittsprid-
ning som vid pandemier finns inte med. 

– Det vore problematiskt om drabbade 
doktorander inte skulle få förlängd finansie-
ring och rätt till hela sin forskarutbildning, 
säger Malin Rantzer.

Brian Thorsbro betonar att det är viktigt 
för den framtida forskningens kvalitet efter-
som doktoranderna som utbildas idag är de 
som ska driva forskningen vidare. 

Man vet redan att flera doktorander 
är drabbade av coronavirusets följder. I en 
enkät anger de allt från utebliven studie-
ro på grund av barn som inte får gå i sko-

Doktorander kräver
förlängd finansiering

lan till stopp för datainsamling på grund av 
 inställda möten, laborationer och konferen-
ser. Vid förseningar av forskningsdata kan 
man i viss mån omprioritera sina studier, men 
inte hur mycket och hur länge som helst.

– Industridoktoranderna är en särskilt ut-
satt grupp, säger Brian Thorsbro. En hel del 
av dem arbetar med sina studier och experi-
ment på företag som har stängt ner. 

Det har tagits en del initiativ bland fa-
kulteterna för att säkra sina doktorander, 
bland annat på den naturvetenskapliga fa-
kulteten. Men det räcker inte, tycker Malin 
Rantzer och Brian Thorsbro. 

– Det är viktigt att universitetet centralt 
tar ett sådant beslut och förankrar det hos 
alla dekaner. 

DOKTORANDKÅREN arbetar nu för att säkra 
att alla doktorander som drabbas av coro-
napandemins konsekvenser får förlängning. 

– Vi hoppas att universitetsledningen går 
med på att godkänna dessa konsekvenser 
som ett ”särskilt skäl” till förlängning, säger 
Brian Thorsbro.

Det som är viktigt nu, menar Malin Rant-
zer, är att handledarna pratar med sina dok-
torander om hur de försenas och att det se-
dan skrivs in i doktorandernas individuella 
studieplaner för att kunna följas upp när 
pandemin är över. 

MARIA LINDH

 

MIN CORONAVARDAG

Natasa  Olsson, 
ekonom på 
Institutionen 
för laboratorie-
medicin 

Hemarbete underlättar
vardagspusslet 
Natasa Olsson jobbar hemifrån, men 
är på jobbet en gång i veckan.

– Jag behöver få avbrott från den 
”nya vardagen” och åka in för att få 
vissa påskrifter från forskarna. Även 
om forskarna är nöjda så länge som 
de får tag i mig, behöver man ibland 
träffas personligen. 

Hon tycker att det känns lyxigt 
att arbeta hemma och det är en stor 
hjälp i vardagspusslet att inte pendla 
1,5 timme varje dag till arbetet och 
slippa stressen med körning och oron 
för att hinna i tid. Efter att ha laddat 
ner Forticlient – som förhindrar att 
hon blir utslängd när VPN kopplar 
ner – fungerar de olika ekonomiska 
systemen som hon använder bra. 
Men visst finns det även nackdelar 
med att arbeta hemifrån.

– Mina barn är små och de har 
varit hemma i omgångar från skolan, 
vilket ibland gör det svårt för mig att 
jobba i den omfattningen som jag 
behöver. Man kan knappt ens gå på 
toa utan att någon knackar på dör
ren efter tre sekunder. Så visst saknar 
jag den ”egentid” som det faktiskt 
är att vara på jobbet, och inte minst 
mina kollegor.

Natasa Olsson tycker att krisen 
har stärkt samarbetet mellan kol
legorna och är glatt överraskad över 
hur villiga alla är att hjälpa varandra. 
Framöver hoppas hon att friheten 
att jobba hemifrån blir större och att 
man inte nödvändigtvis måste vara 
på kontoret fem dagar i veckan. 

ÅSA HANSDOTTER

Doktoranderna ska 
inte behöva belas
tas av coronakrisen, 
menar doktorand
ombudsmannen 
Malin Rantzer och 
Doktorandkårens 
ordförande Brian 
Thorsbro.
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UTBILDNING. De studenter som har 
det bäst är de som är mitt i sin 
utbildning och kan rida ut stormen. 
Studenter på väg mot examen 
möter en i många fall kraschande 
arbetsmarknad och nykomlingarna 
har svårt att komma in i student-
livet. 

Gustav Ekström och Matilda Byström le-
der Lunds universitets studentkårer, LUS, 
och slutar på  sina poster i juni. Deras fram-
tidsutsikter har förändrats på grund av co-
vid-19.

– Jag hoppades hitta ett jobb inom det 
offentliga, men har nu sökt in till master-
utbildning om det blir svårt med arbete, 
säger ordförande Gustav Ekström, som är 
klar med sin utbildning i historia och stats-
vetenskap. 

För honom, och många andra studenter, 
är den ekonomiska krisen en större källa till 

Svårt att behålla kvaliteten 
i praktiska utbildningar

aktuellt.

Distansunderviningen fungerar mindre bra för utbildningar som innehåller laborationer och praktiska grupparbeten. Små fördröjningar digi
talt gör att det exempelvis inte går att spela musik tillsammans på avstånd. foto: kennet ruona

Gustav Ekström och Matilda Byström leder Lunds universitets studentkårer, LUS. De är bekym
rade över vad som händer med studentliv och praktiska utbildningar om distansundervisning
en fortsätter i höst. 
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Tove Eriksson och Anna  Löthman, 
kommunikatörer på 
Ekonomi högskolan

LU har blivit en racerbil!
Många jobbar hemifrån i corona-
tider, men inte ni. Varför?
– Vi bor i Lund och våra respektive job
bar hemifrån. På jobbet får vi arbetsro 
i egna rum och det är så glest i korrido
rerna nu att det känns tryggt att vara 
här. Numera äter vi dock lunch i ett 
stort konferensrum. 

Har era sätt att arbeta och tänka 
runt jobbet förändrats? Hur?
Anna: – Jag jobbar i vanliga fall mycket 
med att stötta våra lärare i övergång
en till lärplattformen Canvas, men nu 
supportar jag i digital undervisning 
överlag. Tempot är riktigt högt! 

Tove: – Jag går utanför min comfort 
zone och modererar t ex webbinarier 
för blivande studenter på våra interna
tionella program. Så utvecklande!

Vad längtar ni efter att få göra 
efter covid-19?
Anna: – Det blir underbart när års
cykeln med förväntansfulla studenter i 
september och lyckliga studenter i juni 
kommer igång igen. 

Finns det något positivt i det som 
har hänt?
Tove: – Just nu är LU en racerbil! I 
vanliga fall är LU ett stort fartyg med 
hundratals småbåtar som rör sig i dess 
kölvatten. Varje rörelse blir långsam.

Anna: – Det brukar vara nästan 
omöjligt att vända den skutan. Men 
nu har det gått fort och vi har lärt oss 
massor!

LOUISE LARSSON

VÅR CORONAVARDAG
oro än den egna hälsan. LUS arbetar inten-
sivt tillsammans med universitetsledning-
en för att ta beslut som ska stötta studen-
terna i deras nya distansvardag.

– Så länge vi inte tippar över till upp-
givenhet klarar vi det här. Vi måste vara 
hoppfulla, säger Matilda Byström, vice 
ordförande, som har ett år kvar på sin sjuk-
sköterskeutbildning och kommer få börja 
arbeta i en hårt ansträngd vård. 

ATT STUDIEPLATSER och datorsalar hålls 
öppna är viktigt för att alla studenter ska 
kunna genomföra sina numera helt digi-
tala studier. Men UB har stängt sin stu-
diesal på grund av trängsel och Eden har 
problem med att studenter sitter för tätt, 
trots markeringar och utglesade bord. 
Och det blir en domino effekt – stänger 
Eden blir det trängre på andra studieplat-
ser som fortfarande är öppna, exempel-
vis SOL.

– Har man inte bra internetuppkoppling 
och bredband där man bor blir det svårt, 
säger Gustav Ekström och tillägger att det 
finns studenter som inte har en egen dator. 

ATT STUDENTER MÅR PSYKISKT DÅLIGT 

har varit ett ökande problem under flera 
år och hur den sociala distanseringen har 
påverkat dem tänker kårerna ta reda på 
genom en enkät.

– Vi har inga data än, men de som ti-
digare hade problem med ensamhet har 
inte fått det bättre av distanseringen, sä-
ger Matilda Byström.

DE HAR BRÅDA DAGAR och det går undan 
i beslutsprocesserna, något de beskriver 
som både problematiskt och lite spännan-
de. Matilda Byström menar att det inte går 
att förankra besluten om utbildningen lika 
väl som vanligt, något som behövs för att 
verkligen representera studenternas vilja. 

– Man måste vara alert och får inte 
släppa ner garden. De beslut som tas idag 
påverkar studenter redan nästa vecka, sä-
ger Gustav Ekström och tillägger att i van-
liga fall brukar de räkna med att de beslut 
som tas idag kommer att gagna studen-
ter om tre år – när de själva har lämnat 
campus.

Runt om på universitetet arbetar många 
människor med att på olika sätt försöka 
lösa distansutbildningens utmaningar, 
kurs för kurs och program för program. 
Studenter har vänt sig till kårerna och öns-
kat raka besked och beslut om gemensam-
ma lösningar från universitetet som helhet. 

– Det är ett problem för det går inte 
– utbildningen vid universitetet är alldeles 
för komplex. Det som är bra för vissa grup-
per fungerar inte för andra, säger Matilda 
Byström.

SÄRSKILT SVÅRT är det med laborationer 
och andra praktiska grupparbeten och för 
de konstnärliga utbildningarna inom musik 
och teater. Små fördröjningar digitalt gör 
att det exempelvis inte går att spela musik 
tillsammans på avstånd eller spela teater 
mot varandra. I skrivande stund finns inget 
beslut om när studenterna får komma till-
baka till campus.

– Om vi fortsätter med digital undervis-
ning till hösten är det svårt att se hur kva-
liteten kan bibehållas i de utbildningarna, 
säger Matilda Byström.

DE OROAR SIG OCKSÅ FÖR vad som ska 
hända med studentlivet som nu ligger 
nere. Alla nationer har slutat med luncher, 
pubar, klubbar och andra öppna aktivite-
ter. Egentligen har nationerna ett ansvar 
att vara en social samlingspunkt även i kris, 
när det behövs som mest, men det går ju 
inte med coronaviruset. 

– Risken är att det blir konsekvenser till 
hösten. Studentlivet har inga inkomster nu 
och den ständigt pågående rekryteringen 
av engagerade studenter stannar av, säger 
Gustav Ekström.

De menar bägge att det är student livet 
som gör universitetsstudier i Lund så lock-
ande. 

– Universitetet är kanske framförallt 
en mötesplats för studenterna. Student-
livet är det som gör Lund speciellt – och 
nu har all integration av både svenska och 
internationella studenter stannat av, säger 
 Matilda Byström.

TEXT & FOTO: 
JENNY LOFTRUP
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aktuellt.

LEDARSKAP. Att vara chef i coronatid 
kräver ett annorlunda ledarskap. 
Något som Lhinn Skoog, chef på 
kansliet för laboratoriemedicin har 
blivit varse.

– För att inte någon ska läm-
nas ensam i sitt hemarbete har vi 
skapat nya strukturer och fokuserat 
mycket på hälsa, säger hon. 

Sedan medarbetarna på kansliet lämnade 
sina skrivbord på BMC så har Lhinn Skoog 
snarare fått mer än mindre kontroll över hur 
arbetet går. Administrativ personal är som 
regel alltid på sin arbetsplats så övergången 
till hemarbete var mindre naturlig jämfört 
med forskare och lärare som oftare arbetar 
hemifrån. Men Lhinn Skoog menar att det 
har gått väldigt bra ändå.

PÅ LHINN SKOOGS KANSLI infördes en ny 
rutin: varje medarbetare skickar in sin pla-
nering i början av veckan, och en reflektion 
kring hur föregående veckas arbete gått – 
en backspegel där de också berättar hur de-
ras arbetsmiljö fungerar. Hon ringer också 
varje medarbetare en gång i veckan för att 
stämma av. Kanslimöten hålls via Zoom en 
gång i veckan och kompletteras med webb-
fika några dagar vid halv tre. Återkoppling-
arna som medarbetarna har fått har gett 
dem nya insikter om sitt arbete. Nu blir det 
till exempel mer uppenbart hur lång tid olika 
uppgifter faktiskt behöver.

– Många upplever att de är mer effektiva 
och känner att de får ihop livspusslet bättre 
– det blir dessutom mindre stress utan pend-
ling, säger Lhinn Skoog.

Dock finns det risk att man rör på sig 
för lite – det blir inte många steg inom-

hus. Lhinn Skoog försöker uppmuntra dem 
till att ta en promenad närhelst det passar 
dem och att göra regelbunden pausgym-
pa. Ett kul inslag är en medarbetare som 
gett kansliet utmaningen att skicka ”Joey 
the Sock” på en så lång virtuell resa som 
möjligt under maj. Alla promenader och 
löprundor noteras i ett excelark med an-
tal kilometer som passerats under dagen. 
Kanske lyckas de skicka honom till Paris el-
ler ännu längre när månaden når sitt slut. 
Covid–19 väcker också oro hos många, sär-
skilt medarbetare som tillhör riskgrupper. 

Därför är hälsa en stående punkt vid av-
stämningarna. 

– Om någon är orolig ger jag personen 
tid och möjlighet att prata om sin oro och är 
väldigt lugn, säger Lhinn Skoog som gärna 
vill vara en trygg punkt i en osäker vardag.

ÖKAD OMTANKE och tydliga besked är det 
som de anställda uppskattat mest under 
 coronatiden, enligt den feedback hon har 
fått på sitt ledarskap. 

– Att sköta sina arbetsuppgifter på dis-
tans har visat sig gå fint, men det är det 

Coronakrisen ställer 
nya krav på ledarskap

Lhinn Skoog är chef på kansliet för laboratoriemedicin och har fått införa helt nya rutiner se
dan merparten av hennes medarbetare övergått till att jobba på distans.
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JOEY THE SOCK

Ett kul inslag är en medarbetare som 
gett kansliet utmaningen att skicka 
”Joey the Sock” på en så lång virtu
ell resa som möjligt under maj. Alla 
promenader och löprundor noteras i 
ett excelark med antal kilometer som 
passerats under dagen. Kanske lyckas 
de skicka honom till Paris eller ännu 
längre…

 sociala vi saknar, säger Lhinn Skoog. som 
själv kommer in en dag i veckan till kontoret.

Många chefer på LU låter medarbetarna 
själva bestämma om de ska arbeta hem ifrån 
eller komma till arbetsplatsen. Detta trots 
att det är närmaste chefens ansvar att av-
göra om det är möjligt för en medarbetare 
att arbeta hemma – eller inte. Om det är bra 
eller dåligt att LU-chefer låter medarbetare 
avgöra detta själva, finns det lika många svar 
på som det finns anställda. Uppen bart är 
att frågan om var man ska arbeta diskute-
ras över hela universitetet. Och vad avgör – 
om det inte är trångt och man inte behöver 
åka kollektivtrafik – kan man inte lika gärna 
då komma in?

LHINN SKOOG HAR VARIT TYDLIG med att 
Folkhälsomyndighetens rekommendation 
och rektors beslut ska följas. Det ska fin-
nas särskilda skäl för att få arbeta på ar-
betsplatsen.

– Men så klart handlar det även om vad 
som är möjligt för personen, och vi har ex-
empelvis en person på plats som behöver 
vara här och en annan person som behöver 
komma in regelbundet, säger hon.

När LUM träffar Lhinn Skoog är hon mitt 
uppe i digitala utvecklingssamtal, något hon 
hellre hade haft öga mot öga. 

– När vi inte kan se varandra längre på 
samma sätt, blir det extra viktigt att lyssna 
noga och verkligen ta in vad personer säger. 
Det behövs extra tid till det.

De flesta möten och samtal tycker hon 
fungerar bra på distans och videomötena 
blir dessutom effektivare. Men det finns 
också saker som går förlorade vid digitala 
möten.

– Det gäller särskilt svåra samtal, där nå-
got som sägs riskerar att missuppfattas. Det 
är lätt att detaljer som är viktiga att fånga 
försvinner när man inte ser hela kroppssprå-
ket, säger Lhinn Skoog.

EN KORT RUNDVANDRING på universitetet 
ger vid handen att de flesta jobbar hemma 
och det fåtal som är kvar på arbetsplatser-
na har gott om plats. Men det finns enstaka 
arbetsplatser där det fortfarande ser näst 
intill fullt ut.

Hon är själv nöjd med den information 

och det stöd hon har fått som chef under 
våren – med ett undantag:

– Vi har inte fått någon vägledning när 
det gäller anställda som inte kan sköta sitt 
arbete hemifrån och är i någon av riskgrup-
perna. Kan vi göra mer än att erbjuda kom-
petensutveckling när arbetsuppgifter inte 
kan omfördelas? Det är viktig information 
som saknas.

Hur tror du det blir på jobbet efter 
coronapandemin?
– När vi är förbi den här pärsen hoppas jag 
att vi inte blint återgår till hur det var inn-
an, utan att vi tar vara på de möjligheter 
som har getts. Exempelvis öppnar upp för 
mer arbete och studier på distans samt färre 
 resor, säger Lhinn Skoog.

TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

Maivor Hallén, 
bibliotekschef 
på LTH

Studenterna har börjat 
komma tillbaka i horder
Hur har din vardag påverkats?
– Tidigare veckopendlade jag med 
flyg från Gävle där jag bor, nu job
bar jag hemifrån hela tiden. Det blir 
många möten i Teams och Zoom, men 
jag kommer från Högskolan i Gävle 
som har 50 procent av undervisningen 
på distans, så jag är van.

Du hoppas kanske att undervis-
ningen blir mer digital framöver?
– Ja, det finns många fördelar, före
läsningarna kan t ex spelas in så att 
studenterna kan se dem igen. På LTH 
värnar man om campuskulturen, det 
tycker jag också är bra. Studenterna 
behöver varandra och hjälps åt. 

Hur mycket av er verksamhet är 
öppen nu?
– LTH:s bibliotek har övergått till digi
tal service via mejl, chat, webb möten 
och telefon, men har stängt alla bib
liotek förutom det på Studiecentrum, 
som är bemannat två timmar om 
dagen. Här finns även studieplatser 
för ca 400 personer, men vi vill ju inte 
att alla ska sitta här.

– På sistone har studenterna börjat 
komma tillbaka i horder. De längtar 
nog efter att träffa varandra och 
plugga ihop, men det är inte så bra ur 
smittskyddsynpunkt. Vi har skyltar om 
att hålla avstånd och tvätta händerna, 
men har inte möblerat om ännu. 

Vad längtar du till efter corona?
– Jag längtar efter att komma till job
bet som en vanlig dag, och efter en 
öppen värld.

KRISTINA LINDGÄRDE

MIN CORONAVARDAG
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LOKALER. Var kunde väl vara bättre 
för Konstnärliga fakulteten att för-
enas än i Kockums före detta loka-
ler i Varvsstaden i Västra hamnen?

– Här får vi allt vi behöver och lite 
till, säger Anna Lyrevik, dekan för 
Konstnärliga fakulteten.

Fakultetens spridda verksamheter har varit 
ett problem länge och inte minst Musikhög-
skolan vid Heleneholm har levt i undermå-
liga lokaler i flera år. Fakulteten är dessutom 
ganska liten – kring 300 medarbetare med 
flera yrkeskategorier som är ensamma inom 
sina respektive verksamheter. Att förena de 
tre konstnärliga högskolorna, teater, musik 
och konst skulle medföra många vinster och 
har varit på gång länge. 

– Arbetskamrater på nära håll skulle 
innebära en minskad sårbarhet och en ökad 
trygghet. Man skulle kunna vara sjuk någon 
gång utan att allt rasar. 

Ännu har dock inte drömmen slagit in. 
Anna Lyrevik är noga med att betona att 

aktuellt.

ingenting är klart än. Först handlar det 
om ett samarbetsavtal med Varvsstaden 
AB som ska upprättas och som i skrivande 
stund inte är påskrivet. Därefter väntar en 
upphandling om byggentreprenaden: vem 
som ska förvandla de gamla varvslokalerna 
till teater- och musikscener, konstateljéer 
och studie- och arbetsrum.

– Men i allra bästa fall skulle vi kunna flyt-
ta dit sommaren 2025, säger Anna Lyrevik.

Förutom själva lokalerna så är läget i Väs-
tra hamnen perfekt för fakulteten. Här blir 
man granne med flera redan befintliga och 
presumtiva samarbetspartners. Malmö uni-
versitet, Skånes Dansteater, Malmö Live och 
Region Skånes kulturförvaltning ligger alla 
väldigt nära.

– Sen är läget alldeles vid centralstatio-
nen ett stort plus. Nära till Köpenhamn med 
tåget och till Kastrup och flygbussen till Stu-
rup. Vi är internationella med många med-
arbetare, studenter och gästlärare från an-
dra länder, säger Anna Lyrevik.

MARIA LINDH

Konstnärliga fakulteten 
kan få nya lokaler i Varvsstaden

Om allt går enligt planerna flyttar Konstnär
liga fakulteten in i Kockums gamla maskin 
och monteringshall i Varvsstaden 2025. 
foto: petra bindel

Så här förestäl
ler sig Wingårdhs 
 Arkitekter att de 
gamla Kockums
lokalerna skulle 
kunna se ut efter 
renovering. Maskin 
och monterings
hallen är byggnaden 
till vänster.
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Anders Kullberg, 
IT-samordnare 
på Kansli N samt 
Biologiska insti-
tutionen

Utmaning att ge support 
till hemmajobbare
Hur har din vardag påverkats?
– Som ITsamordnare har man många 
hands onuppgifter, men det är förvå
nansvärt mycket som kan skötas på dis
tans. Att ge support till användare som 
arbetar hemma har varit en utmaning. 
Det har också varit klurigt att få tag på 
webbkameror och headsets när alla ska 
mötas digitalt. Digitaliseringen har vi ju 
pratat om i flera år och nu fick vi kasta 
oss rakt in i den med huvudet före.

Hur har ditt sätt att arbeta och 
tänka runt jobbet förändrats?
– Det har handlat mycket om hur man 
närmar sig sina användare: att man 
inte sitter för nära, att man tvättar 
händerna och sköter hygienen så att 
man inte riskerar att sprida smitta via 
tangentbord och möss.

Vad tänker du om tillståndet i sam-
hället just nu?
– Det är spännande att se hur mänsk
ligheten hanterar det här. Någon
stans finns det en uthållighet och en 
till  försikt att det kommer något efter 
corona. Det är fantastiskt att se hur 
folk står på balkonger och håller musik
shower samtidigt som hela samhällen 
stängs ned. Det vittnar om ett jävlar 
anamma och en vilja att gå igenom det 
här tillsammans.

Vad längtar du efter att få göra 
efter covid-19?
– Slippa tänka på att tvätta händerna 
hela tiden efter att ha tagit i ett hand
tag. Och att kunna slappna av lite.

TEXT &  FOTO: JOHAN JOELSSON

Rektorsintervjuer 
skjuts fram 
REKTORSVAL. Rekryteringsgruppen har be-
slutat att senarelägga intervjuerna med de 
åtta rektorskandidaterna, på grund av osä-
kerheten kring covid-19. Rekryteringsgrup-
pen tycker att det är viktigt att intervjuerna 
kan göras fysiskt på plats. Kandidaternas 
första intervjuer kommer i den reviderade 
tidplanen att ske i juni. De som därefter kall-
las till en andra intervju blir intervjuade i au-
gusti. I september är det dags för Univer-
sitetskollegiet att yttra sig över de utvalda 
kandidaterna. Styrelsen har sedan möte den 
18 september. 

Juristprogrammet 
populärast
UTBILDNING. Juristprogrammet är det mest 
sökta programmet vid Lunds universitet in-
för höstterminen. 
Näst populärast var läkarprogrammet och 
kandidatprogrammet i kriminologi. 

Även bland de fristående kurserna top-
par två juridiska kurser, nätburen kurs i ar-
betsrätt och utvidgad juridisk introduktions-
kurs. 

Högt betyg 
till Swehumlabs 
FORSKNING. Forskningsinfrastrukturen för 
humaniora SweHumLab, en satsning av 
Humanistlaboratoriet vid LU och Humlab 
vid Umeå universitet, har blivit högt rankad 
vid Vetenskapsrådet behovsinventering av 
forskningsinfrastrukturer på nationell nivå. 
Det betyder att om VR utlyser infrastruk-
turmedel kan respektive lab ansöka om 
medel.

– Det är mycket glädjande att Veten-
skapsrådet ser vikten av att beakta de ökan-
de behoven av infrastruktur inom humanio-
ra och samhällsvetenskap, säger Marianne 
Gullberg, föreståndare för Humanistlabo-
ratoriet. 

Digital RQ20-utvärdering
UTVÄRDERING. Panelbesöken för den sto-
ra forskningsutvärderingen RQ20 skulle ägt 
rum i maj men kunde inte genomföras på 
grund av coronakrisen. Alternativet att skju-
ta fram tidsplanen skulle kunnat innebära 
att självvärderingarna tappar aktualitet och 
att paneldeltagarna tvingas lämna återbud 
på grund av andra åtaganden. Därför be-
slöts att mötena istället fick ske digitalt. Slut-
rapporten är planerad till september och pa-
nelordförandena bjuds in till Lund i oktober 
för att diskutera åtgärder. 

JÄMSTÄLLDHET. LU har startat ett 
projekt som ska utveckla effek-
tiva och användbara arbetssätt 
för att systematiskt förebygga 
diskriminering och verka för jäm-
ställdhet och likabehandling. 

Målet är att universitetet ska vara en or-
ganisation fri från diskriminering som 
präglas av respekt och förståelse och 
som har en effektiv och välfungerande 

Projekt ska hitta effektiva sätt 
att förebygga diskriminering vid LU

struktur för initiering, genomförande och 
utvärdering av det systematiska förebyg-
gande arbetet mot diskriminering. 

Projektet bedrivs på uppdrag av rek-
tor och ska utföras i nära dialog med led-
ningen för Tellus-projektet. 

Projektledare är Jimmie Kristensson, 
vice dekan för Medicinska fakulteten. 
Projektet ska vara klart i slutet av febru-
ari 2021. 
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I mam mas 
fotspår

De delar inte bara samma efternamn utan 
är även kollegor på jobbet. Men hur är det 
när mor och dotter väljer att gå i samma 
forskarfotspår? Är det svårt att som mer 
senior forskare balansera mellan att ge 
tillräckligt med utrymme för dotterns 
egna misstag och att erbjuda hjälp när 
det behövs? Och finns det risk för att alla 
samtal på familjemiddagarna handlar om 
forskning?

Isabel Drake och Anna Maria Drake.

Hanna Thorsson och Gunilla WestergrenThorsson.
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Trots att Gunilla Westergren-Thors-
sons dotter Hanna Thorsson sitter på 
våningsplanet ovanför sin mamma, 
ses de inte på jobbet om det inte råkar 
vara brandövning. Men utanför ar-
betet träffas de ofta och pratar både 
forskning och träning. 

På vilket sätt är ni lika?
Hanna: – Vi tycker båda att det är roligt 
med människor och har lätt för att läsa folk 
omkring oss. Samtidigt är vi också väldigt 
emotionellt lagda och gillar att träna.

Gunilla: – Båda gillar att leda verksam-
heter och är strukturerade och lösningsori-
enterade. Vi tycker det är roligt med utma-
ningar och vi vill gärna ha flera projekt på 
gång samtidigt. 

På vilket sätt är ni olika?
Gunilla: – Jag är lite långsammare och mer 
eftertänksam, medan Hanna är snabb och 
impulsiv. 

Ni har helt olika forskningsområden?
Hanna: – Ja, sedan åtta månader tillbaka 
är jag doktorand på Avdelningen för klinisk 
genetik, där jag även gjorde mitt examens-
arbete. Flera av mina projekt innefattar 
singel cellsekvensering – då vi tittar på ge-
netiken i enskilda celler för att i ett längre 
perspektiv identifiera biomarkörer vid olika 
leukemier. Målet är att förbättra diagnostik 
och behandling. Det är verkligen superspän-
nande och ju mer tid som går, desto roligare 
tycker jag forskningen blir.

Gunilla: – Jag forskar kring lungsjukdo-
mar och hur man kan förbättra livskvaliteten 
för de som drabbas. I mer detalj försöker jag 
förstå bakomliggande cellulära mekanismer 
som ändrar lungans struktur vid sjukdom 
och därmed påverkar andningen och syre-

sättning av vår kropp. Lungor är ett sådant 
vackert organ samtidigt som de funktions-
mässigt är oerhört spännande. Det som 
också bidragit till mitt intresse för lungforsk-
ning, är att den kvinnliga sidan i vår familj 
har problem med astma. Då är det viktigt 
att motionera för att även hålla sina lungor 
”in shape” och bibehålla deras elasticitet. 

GUNILLA 
WESTERGREN-THORSSON

JOBBAR MED: Professor i medi
cinsk cellbiologi, föreståndare för 
Wallen berg Centre for Molecular 
Medicine (WCMM) och Lund 
 University Bioimaging Centre 
(LBIC).
ÅLDER: 58 år
BOR: Lund
FAMILJ: Man, två vuxna barn. 
GÖR PÅ FRITIDEN: Spelar tennis, 
springer eller promenerar i skog 
och mark, åker gärna till fritidshu
set i Åhus, målar med oljefärger.
OGILLAR: Virus
HANNA OM GUNILLA: Kärleksfull, 
driven och smart. 

HANNA THORSSON

JOBBAR MED: Doktorand i klinisk 
genetik 
ÅLDER: 25 år
BOR: Lund
FAMILJ: Sambo
GÖR PÅ FRITIDEN: Jobbar som gym
instruktör, träffar vänner, målar 
akvarell. 
OGILLAR: Cancer
GUNILLA OM HANNA: Energisk, 
nyfiken och positiv

I mam mas 
fotspår

”Vi kan sitta och prata 
om celler i timmar”

t
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Hur ser du Gunilla på att Hanna går i 
dina ”akademiska fotspår”?
Gunilla: – Det är självklart väldigt kul att 
vi kan prata forskning och bolla olika saker 
tillsammans, men jag hade även varit glad 
om hon hade valt att göra något annat.

Har du Hanna blivit inspirerad av din 
mamma?
Hanna: – Jag är väldigt tekniskt intresse-
rad och började min utbildning på LTH för 
att hitta min egen väg. Men nu har jag gli-
dit över på medicin och på mammas om-
råde – så ja, jag har absolut blivit inspirerad 
av henne. Tycker att kombinationen medi-
cin och teknik är perfekt för mig. 

Gunilla – du är ju före detta dekan 
vid Medicinska fakulteten med en 
framgångsrik karriär som forskare. 
Hur påverkar det er relation på job-
bet?
Gunilla: – Hanna sitter bokstavligt talat på 

våningen ovanför mig, men vi träffas aldrig 
på jobbet om det inte är brandövning. Jag 
tänker aktivt på att inte gå upp till henne, 
utan att istället ge henne utrymme att ska-
pa sin egen värld och inte forcera saker. Det  
gör ju ingenting om något tar längre tid – 
kanske egentligen bara är bättre. Alla mås-
te ta sig fram på sina egna meriter och om 
man inte presterar klarar man inte av att vara 
kvar inom akademin – så enkelt är det. Men 
man kan inte vara duktig från första dagen, 
utan behöver få möjlighet att både lyckas 
och misslyckas.

Hanna: – Det är inte så att jag får pre-
stationsångest, utan tvärtom är jag mycket 
stolt över mamma. Hon är min förebild. Det 
är snarare en fördel att hon förstår och kan 
stötta och ge mig inblick i akademins kul-
tur och koder som ibland kan vara svåra att 
förstå sig på.

Pratar ni mycket jobb när ni träffas? 
Gunilla:  – Vi träffas minst en gång i veck-

an och då pratar vi gärna jobb. Det finns 
så många delar – forskning, studenter, in-
ternationella möten och olika kulturer. Jag 
vill gärna dela med mig av mina erfarenhe-
ter, men sedan låta Hanna göra sina egna 
val. En av de roligaste sakerna i mitt jobb 
är doktoranderna – att se unga människ-
or växa. Därför är det extra kul att se min 
dotter som är så nyfiken gå in i doktorand-
rollen. 

Hanna: – Jag tror att många tycker att 
vi är lite nördiga – vi kan ju sitta och pra-
ta om celler i timmar. Vi försöker att hålla 
samtalen inom familjen så att folk inte ska 
reta sig för mycket på oss. Mitt arbete är ju 
väldigt teknikbaserat, med många detaljer 
som mamma inte har lika bra koll på. Så en 
del av våra samtal handlar också om den 
snabba teknikutvecklingen. 

Ser ni några nackdelar med att vara 
forskare?
Gunilla: – Det är absolut stressen att få in 
pengar och att inte kunna genomföra pro-
jekt för att man saknar anslag. Det är som 
att driva ett litet företag där man har an-
svar för många människors lön – det kan 
jag ligga vaken på nätterna och oroa mig 
för ibland. En annan nackdel är att det blir 
mer och mer administration på bekostnad 
av kärnverksamheten. 

Hanna: – Just nu tycker jag att det är 
väldigt roligt att göra det jag gör och jag 
känner inte att jag måste bestämma mig 
nu för vad jag vill göra längre fram. Under 
tiden håller jag flera dörrar öppna så får vi 
se om det blir en karriär inom akademin, 
industrin eller något annat som dyker upp. 

Tröttnar ni aldrig på varandra?
Gunilla: – Jo, det är klart och då behöver vi 
vara ifrån varandra ett tag. Samtidigt som 
vi är sociala och tycker om att umgås, har 
vi också ett behov av att vara ensamma. 

Hanna: – Vi målar båda två och det är 
en sådan skön andningspaus. Men vi är inte 
långsinta, utan det blir lätt att man kollar – 
hallå vad har du för dig idag? 

TEXT: ÅSA HANSDOTTER
FOTO: KENNET RUONA

”Det är inte så att jag får prestationsångest, 
utan tvärtom är jag mycket stolt över 
mamma. Hon är min förebild.”

Gunilla WestergrenThorsson och Hanna Thorsson pratar gärna om jobbet när de träffas.

t
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Anna Maria Drake och hennes dot-
ter Isabel Drake har jobb med flera 
beröringspunkter och samtalen 
hemma handlar inte sällan om rol-
len som forskare och handledare. 
Medan Isabel hjälper mamma med 
engelska manus, granskar Anna 
Maria Isabels ansökningar och pas-
sar barnbarnen.

På vilket sätt är ni lika?
Anna Maria: – Vi är båda ruskigt envisa, ut-
hålliga och gillar att ha många bollar i luften. 

Isabel: – Ja, det stämmer verkligen. Jag 
har svårt att bara göra en sak och därför pas-
sar det mig väldigt bra att ha forskningen i 
kombination med studier och undervisning.

På vilket sätt är ni olika? 
Anna Maria: – Isabel är lugnare än vad jag 
är. Hon är lite av en filbunke och blir väldigt 
sällan uppstressad, medan jag går ”all in” 
och kan bli mer pressad i vissa situationer. 

Isabel: – Mamma är mer social än jag 
och samtidigt mån om att vara omtyckt. Jag 
är inte lika angelägen om att anstränga mig 
i alla situationer. Dessutom är hon mycket 
piffigare klädd än jag, som mest går i trä-
ningskläder. 

Ni har båda valt forskningsområden 
som berör hälsa – har du Isabel blivit 
inspirerad av din mamma?
Isabel: – Ja, det tror jag. Mamma disputera-
de när jag var tonåring så forskning har alltid 
varit närvarande i vår familj. Under min upp-
växt var både mamma och pappa mycket 
träningsinriktade och jag blev tidigt intres-
serad av hälsa och kost. När jag var yngre 
ville jag förebygga sjukdomar i hela världen, 
men som äldre insåg jag att det kan bli lite 
svårt. Då är det mer tilltalande att kombi-

Isabel: – Eftersom jag bland annat har fors-
kat på kost- och levnadsvanor finns det ett 
enormt intresse från allmänheten, vilket 
inte minst visade sig när jag var ute på fors-
karturné för LU och Cancerfonden. Det är 
väldigt roligt att möta människor på det sät-
tet. Eftersom jag är epidemiolog, känns det 
viktigt att belysa hur man ska tolka data och 
kritiskt granska alla de larmrapporter som 
finns i media. 

Anna Maria: – Jag har gjort studier på 
styrketräning där fokus är hur man kan ut-
veckla styrkan och minska skaderisken – det 
berör många och väcker engagemang. Jag 
tittar dels på vad som händer på cellnivå, 
men även hur träning påverkar kroppen för 
olika grupper av människor. 

Hur ser du på att Isabel går i dina 
akademiska fotspår?
Anna Maria: – Det är kul att Isabel är nyfi-
ken och att den akademiska sidan förs vida-
re. Forskning är så spännande – det handlar 
om att lösa gåtor och att hitta ny kunskap. 
Kanske är jag lite avundsjuk på att hon bör-
jade så mycket tidigare än jag, som inte dis-
puterade förrän jag var 47 år. Isabel har helt 
andra förutsättningar.

Ser ni några nackdelar med att vara 
forskare?
Anna Maria: – Som fysioterapeut kan det 
vara besvärligt att få forskningsanslag och 
efter som jag undervisar mycket har jag ock-
så ibland svårt att hinna söka medel. Forsk-
ningsvärlden är osäker och självklart har jag 
funderat på det när Isabel valde forskar-
spåret – man måste vara av ett speciellt vir-
ke för att orka.

Isabel: – Jag har haft mycket positiva 
upplevelser genom hela min forskarkarriär, 
men jag och mamma har diskuterat mycket 

ANNA MARIA DRAKE

JOBBAR MED: Docent, fysiotera
peut, forskar om styrketräning och 
metoder för att mäta muskelstyrka, 
explosivitet och uthållighet 
ÅLDER: 64 år
BOR: Lund
FAMILJ: Man, tre vuxna barn
GÖR PÅ FRITIDEN: Tränar styrke
träning, löpning och yoga. Konst 
och teaterintresserad. Passar ofta 
barnbarnen. 
OGILLAR: Ojämlikhet
ANNA MARIA OM ISABEL: Lugn, 
självständig och problemlösare

ISABEL DRAKE

JOBBAR MED: Läkarstuderande, 
postdoktor i genetisk epidemiologi 
och forskar bland annat på hur våra 
gener och livsstil påverkar vår hälsa
ÅLDER: 37 år
BOR: Åkarp
FAMILJ: Man och tre barn på två, 
fem och sju år
GÖR PÅ FRITIDEN: Går på gympa 
(ibland), umgås med vänner och är 
ledare i Friluftsfrämjandet. Men har 
egentligen inte mycket fritid – det 
är mest barn och studier 
OGILLAR: Donald Trump
ISABEL OM ANNA MARIA: Ödmjuk, 
social och rolig

”Ibland drar vi en och annan 
presentation för varandra”

nera rollerna som forskare och läkare och 
på det sättet bidra till förändring. 

Era forskningsområden väcker mycket 
intresse – hur känns det? t
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kring varför akademin tappar många kvin-
nor efter att de doktorerat. Jag är också i en 
situation med små barn och otrygg anställ-
ning och förstår varför så många kvinnor 

faller bort. Även om jag just nu har tillräck-
ligt med forskningsanslag, känns det skönt 
att i framtiden kunna kombinera forskning-
en med en mer trygg anställning som läkare. 

Ni jobbar båda inom Medicinska 
fakulteten – har ni varit rädda att 
medarbetare ska tänka i termer av 
nepotism?
Isabel: – Vi har ju länge varit i skilda bubb-
lor vid olika institutioner och då har jag 
inte stött på någon som reflekterat över 
det. Det ändrade sig lite när mamma blev 
vicedekan och började jobba över institu-
tionsgränserna. Eftersom vi har ett hyfsat 
ovanligt efternamn började folk koppla 
ihop oss, men eftersom mammas arbete 
blev väldigt uppskattat var det egentligen 
bara positivt.

Pratar ni mycket jobb när ni träffas? 
Anna Maria: – Både och. Vi gillar båda att 
prata om statistik eftersom det är viktigt för 
många forskare och Isabel är väldigt bra på 
det. Jag tar också hjälp av henne ibland när 
det gäller engelska manus, eftersom hon är 
bättre på engelska än jag. 

Isabel: – Mamma är bra på att läsa an-
sökningar och ibland drar vi även en och 
annan presentation för varandra. Eftersom 
vi undervisar båda två – jag i epidemiologi 
för doktorander och mamma på fysiotera-
peutprogrammet – blir det en hel del prat 
om undervisning och även diskussioner om 
handledning av studenter. 

Blir övriga i familjen trötta på era 
diskussioner?
Anna Maria: – Ha, ha – nej det tror jag 
inte! Vi sitter inte på familjemiddagarna 
och pratar statistik, utan det blir ofta ef-
ter middagen eller när jag kommer för att 
passa barnbarnen. 

Tröttnar ni aldrig på varandra?
Anna Maria: – Just nu har Isabel extra 
mycket omkring sig med studier, forsk-
ning, undervisning och små barn, så det 
gäller att inte belasta henne mer än nöd-
vändigt. Men jag tycker att vi har hittat en 
bra balans. 

Isabel: – Nä – faktiskt inte, tvärtom 
tycker jag att det känns bra att ha mamma 
inom samma bransch. Dessutom är hon en 
fenomenal barnvakt. 

TEXT: ÅSA HANSDOTTER
FOTO: KENNET RUONA

”Kanske är jag lite avundsjuk på att hon 
började så mycket tidigare än jag, som inte 
disputerade förrän jag var 47 år.” 

Anna Maria Drake med 
dottern Isabel Drake.

t
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Insikten om att inte längre kunna springa eller spela tennis 
blev ett hårt slag för filmaren Johan Nyman. Men terapi 
och meditation hjälpte honom att bryta de mörka tankarna 
och hitta ut ur sin depression.

– Det är en grymt fascinerande resa, en upptäcktsfärd 
i psyket. Om jag inte hade skadat mig så hade jag aldrig 
börjat intressera mig för det inre på samma sätt…

Mediterade 
sig ur krisen

på djupet.
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När LUM träffar Johan Nyman 
en morgon på jobbet är han 
rusig av en tidig cykeltur över 
Romeleåsen med sin nya mou-

tainbike. Han fick gå upp klockan fem, men 
det var det värt. 

På jobbet, som nyhetsjournalist och fil-
mare på sektionen Kommunikation, var 
Johan Nyman känd för sin smittande en-
tusiasm och positiva energi. Men under 
en föräldraledighet tog det stopp – han 
drabbades av en depression. Efter lång-
variga problem med knän och fötter och 
en intensiv rehabträning blev hans fötter 
sämre istället för bättre. 

– Jag fick svårt att gå, och kunde inte 
ta hand om de två minsta barnen – de var 
för kvicka i fötterna, säger han.

ATT BLI STILLASITTANDE efter ett helt 
liv med idrott och rörelse var förödande. 
 Johan Nyman blev sjukskriven och sambon 
fick komma hem och på deltid ta hand om 
barnen. Till slut förklarade en specialist att 
hans hälkuddar var punkterade. Varje gång 
han satte ner foten med lite kraft så var det 
hälbenet som tog stöten mot marken. Det 
ledde till andra förslitningsskador – fötter, 
knän…. Och det fanns inte mycket att göra 
åt det. Plötsligt kunde han inte göra det 
han älskade – springa, spela tennis, fotboll, 
squash och badminton.

– Det blev en livskris, ett stort mörker 
bredde ut sig. Löpningen har hjälpt mig 
att må bra och varit en ventil och ett sätt 
att skapa fokus, säger han. 

Han beskriver känslan av att springa i 
terräng som att bara vara ett djur – inga 
tankar, utan bara ett totalt fokus på att 
inte snava på stenar eller rötter. Något 
som var helt nödvändigt till exempel un-
der hans löparresor till Transsylvanien. Där 
sprang och emellanåt klättrade han till-
sammans med ett gäng löpare ett par tuf-
fa mil om dagen – upp och ner för berg. 
Men nu kände han sig låst – i kroppen, hu-
vudet och i lägenheten i Malmö. 

– Det var en del av min identitet som 
jag blev av med, och jag saknar fortfaran-
de löpningen brutalt. Pulsen, andningen, 
fokuset. Jag älskade att springa. 

DEPRESSIONER HAR EN TENDENS att lägga 
sig över hjärnan som en tung våt yllefilt och 
göra tankarna mindre flexibla och kreativa. 
Samma mörka tankar om framtiden vevades 
om och om igen om hans skadade kropp 
och allt han inte skulle kunna göra i fram-
tiden. Positiva tankar fick inget syre.

– Men med meditationen fick jag en 
rutin som gav hjärnan en stunds vila  varje 
dag. 

Det finns likheter med löpning – i vissa 
stunder är det samma upplevelse av när-
varo. 

MED FINT STÖD av sin sambo började  Johan 
Nyman utforskandet av sitt psyke och hur 
han kunde styra det för att må bättre. Han 
läste en mängd artiklar och böcker om 
 acceptans och mental hälsa, gick i terapi, 
började meditera och arbetar med and-
ningsövningar och kalla duschar. Genom 
den dagliga meditationen lärde han sig att 
observera både smärta och känslor, utan att 
fastna i eller överväldigas av dem.

– Jag är varken min smärta eller mina 
känslor, de kommer och går. Det har jag 
fattat. Men det som är svårt att fatta är 
att jag inte heller behöver identifiera mig 
med mina tankar, det kämpar jag fortfa-
rande med! 

Meditation handlar inte om att för-
tränga negativa tankar och känslor, utan 
snarare att bli medveten hur de tar sig 
uttryck i kroppen och försöka observera 
dem – med lite distans.  

– Det har varit spännande att börja 

PRODUKTIONSTEAMET

Producerar filmer för studentrekry
tering, om forskning och forsknings
miljöer och för ledningen. Erbjuder 
även infografik och illustrationer 
och tar betalt för vissa av uppdragen 
enligt en förutbestämd taxa.

– Fördelen är att vi kan universi
tetet och har vetenskapsjournalister 
hos oss. Vi har anställt en riktigt vass 
filmare, säger Johan Nyman.

Produktionsteamet filmar inte 
föreläsningar eller events.

Med hjälp av meditation har Johan Nyman hittat tillbaka till glädjen och leder nu ett nytt pro
duktionsteam som på sistone har haft fullt upp med att filma intervjuer med LUforskare runt 
covid19.
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 träna på att observera sig själv utan att 
reflektera. Det har också gjort mig mer ut-
hållig – jag tänker inte ”nu orkar jag inte 
mer”, utan bara observerar hur kroppen 
arbetar när jag ror eller cyklar på Gerda-
hallen, säger han. 

ATT GE HJÄRNAN EN PAUS, ett fokus, med 
meditation eller träning är välgörande. Det 
får Johan Nyman även under dagens två mi-
nuter långa kalla dusch. Inspirationen kom-
mer av Wim Hof, känd som the Iceman, för 
sin metod för bättre hälsa som bygger på 
kyla, andning och engagemang. 

– Jag pysslar med kalla duschar för att 
öva på närvaro och acceptans. Det ska inte 
vara för kallt – det handlar inte om att ut-
härda något – det är det ingen vits med.

Meditation hjälpte honom ”dra ner 
volymen” på ältande och negativa tankar 
om hur framtiden skulle bli. Och plötsligt 
fanns det mer plats för annat. För Johan 
Nyman blev det ett effektivt sätt att stres-
sa ned.

– Att hinna med handlade tidigare om 
jobb och att hålla deadlines. Nu är jag 
medveten om hur viktigt det är att ta sig 
tiden för att stressa ned. Det är inget jag 
hoppar över för att det är mycket på job-
bet – tvärtom.

OCH MYCKET PÅ JOBBET ÄR DET. Johan Ny-
man leder ett litet nystartat produktions-
team med vetenskapsjournalister, filmare, 
en animatör och illustratör som hela univer-
sitetet kan anlita för att göra olika slags fil-
mer. Samtidigt som det blev fart på beställ-
ningarna kom covid-19 till Sverige. Då blev 
det dubbelt upp med filmade intervjuer med 
forskare runt covid-19 också.

– LU:s experter är väldigt efterfråga-
de och det finns hur många infallsvinklar 
som helst. Det är ett högt tempo – och det 
finns något härligt i känslan av att det är 
nu som gäller, säger Johan Nyman. 

Det har tagit tid att hämta sig från de-
pressionen och komma tillbaka till gläd-
jen, och risken att trilla dit igen finns än 
så länge alltid närvarande.

– Jag har insett att jag har ett grymt 
socialt nätverk – det var räddningen, sä-
ger han.

Förutom familj, vänner och meditation 
så har han också en ny passion – att cyk-
la mountainbike över rötter och stenar i 
skog och mark. Och som den vetenskaps-
journalist han är i botten skulle han inte 
vilja vara utan det gradvisa utforskandet 
av sig själv och de nya insikterna han fått 
genom det.

– Det blir en livsstil. Även om man mår 
skitbra skulle jag ändå rekommendera att 
jobba med medveten närvaro – det finns 
så mycket att upptäcka! 

TEXT: JENNY LOFTRUP
FOTO: KENNET RUONA

JOHAN NYMAN

AKTUELL: Med nytt produktions
team på LU.
FAMILJ: Sambon Alice, barnen Tuva, 
Mattis och Loui.
FAVORITSYSSELSÄTTNING: 
Utflykter med familjen. Rida med 
Tuva, brottas med Mattis och busa 
med Loui. Dricka en öl i gräset efter 
en cykeltur. 
BOR: I lägenhet i Malmö vid St:Knuts 
torg.

Mountainbiken fick ta över när Johan Nymans fotskador gjorde det omöjligt för honom att springa.
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Om du någon gång sniffat dig 
yr i en parfymaffär, kanske du 
också stött på påståenden om 
att pH-värde, doftnoter och 
feromoner påverkar doften. Är 
dessa och andra påståenden 
sanna? Och vad får oss i 
slutändan att lukta gott – och 
äckligt? Kemiprofessorn Ulf 
Ellervik reder ut begreppen.

   Sant och falskt 
        om parfymer 
            och kroppslukter
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F ör oss tvåbenta varelser med nä-
san högt ovanför marken är luk-
ten inte längre ett livsavgörande 
sinne, på samma sätt som för våra 

mer avlägsna däggdjurssläktingar. För män-
niskan har synen tagit förstaplatsen. Det 
hindrar nu inte att luktsinnet är viktigt för 
oss på andra sätt. 

– Luktsinnet är unikt eftersom det är 
så tydligt kopplat till hjärnans känslo-
centrum. Lukter kan underlätta inlärning 
och väcka minnen till liv, säger Ulf Eller-
vik, professor i bioorganisk kemi.

Med tanke på luktens makt över våra 
känslor är det inte konstigt att vi vill luk-
ta gott. Vår önskan att få omgivningens 
uppskattning – liksom vår förmåga att 
njuta av dofter – har gjort parfym- och 
kosmetikaindustrin till en mångmiljard-
industri. 

KANSKE FÖR ATT MOTIVERA PRISET, om-
gärdas ibland produkterna av argument 
som skänker en aura av vetenskaplighet. 
Ett som florerar är att parfymen luktar olika 
från person till person beroende på hudens 
pH-värde. 

– pH-värdet på huden varierar mar-
ginellt mellan människor. Det inverkar 
knappast, har man märkbart annorlunda 
pH-värde beror det på andra omständig-
heter, säger Ulf Ellervik.

Annat kan däremot inverka, påpekar 
han, såsom kroppens talgproduktion. 
Lukt binder till fett, så hos personer med 
fetare hud fastnar dofterna längre än de 
som producerar mindre talg. Vissa par-
fymtillverkare hävdar att deras produkter 
interagerar med kroppens egna doftsig-
naler, de så kallade feromonerna, och på 
så sätt skapar en helt unik doft.

– Det är med största sannolikhet en 
bluff, eller i vart fall väldigt överskattat. 
Det finns än så länge inga hårda bevis 
på att vi överhuvudtaget påverkas av fe-
romoner.

Feromoner hör nu inte till vardagspra-
tet i parfymbranschen. Det gör däremot 

doftnoter. En parfym utvecklas i tre fa-
ser, sägs det, beroende på de innebo-
ende ingrediensernas avdunstningstakt; 
från den första flyktiga toppnoten, via 
hjärtnoten till den mer seglivade basno-
ten. Till de förra hör exempelvis citrus 
och fruktiga lukter medan vanilj, mysk 
och träaktiga dofter tenderar stanna kvar 
längre på huden. 

Stämmer detta?
– Det stämmer att kemikalier avdun-

star olika snabbt. Mindre molekyler loss-
nar snabbare än tyngre och är du varm 
avdunstar de ännu snabbare.

Samtidigt flaggar Ulf Ellervik för ett 
annat betraktelsesätt: att betrakta parfy-
mörernas mixtrande med kemikalier som 
en konstform, ungefär som måleri eller 
matlagning. Då behöver man inte tänka 
i vetenskapliga termer.

– Oavsett får man nog säga att doft-
noter är ett trubbigt begrepp, även om 
det ligger en del i det. Liksom att parfym-
industrin gärna låtsas vara lite vetenskap-
lig. Däremot är parfymtillverkare skick-
liga på att ta fram kombinationer som 
många gillar.

PARFYMÖRER OCH KEMISTER blir allt bätt-
re på att labba fram nya syntetiska dofter, 
vilket öppnar för helt nya luktupplevelser 
som annars kan vara svåra att extrahera, till 
exempel lilja. Möjligheten att mixtra fram 
animaliska noter, till exempel mysk, ger 
etiska fördelar. Kemister kan också skicka 
in nya, egenframställda lukter till parfyme-
rifirmor. 

– En kollega råkade en gång få fram 
en väldoftande kemikalie som han skick-
ade in. Själv har jag bara fått fram äck-
liga dofter, en gång en riktigt obehaglig 
blandning mellan ädelost och fotsvett…

Går det att hävda att syntetiskt fram-
ställda kemikalier i parfymer är sämre el-
ler bättre än naturliga? Nej, enligt Ulf El-
lervik, en viss syntetisk molekyl är exakt 
densamma som en som kommer från na-
turen. 

ULF ELLERVIK 
Ulf Ellervik är professor i bioor
ganisk kemi vid LTH. Han har ock
så skrivit flera populärvetenskap
liga böcker om kemi. Luktsinnet 
avhandlas i boken ”Njutning – be
rättelser om kärlek, känslor och 
kemi”. I höst släpper han boken 
”Äckligt – berättelser om slem, 
snor och andra sekret”.

”En kollega råkade 
en gång få fram en 
väldoftande kemikalie 
som han skickade in. 
Själv har jag bara fått 
fram äckliga dofter, 
en gång en riktigt 
obehaglig blandning 
mellan ädelost och 
fotsvett…
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Vare sig vi vill det eller ej, luktar vi också 
av oss själva. Av svett, till exempel. I arm-
hålan och i underlivet frodas bakterier, 
eftersom svettkörtlarna där producerar 
ämnen som bakterier gillar. Var tjugon-
de minut dubbleras de i antal, berättar 
Ulf Ellervik, och stammarna kan vara fle-
ra hundra. Dessa varierar i regel långsamt 
över tid och skiljer sig åt mellan personer. 
Vi stinker på lite olika sätt, alltså. 

PÅ FÖTTERNA finns bakterier som trivs i 
strumpans fuktiga och instängda miljö. 
Dessa producerar den klassiska fotsvetts-
lukten, medan bakterierna på hårbotten 
kan avge en svag persikodoft. På övriga 
kroppen släpper svettkörtlarna bara ifrån 
sig vatten och olika salter. Också här finns 

bakterier som på olika sätt skyddar oss, men 
lukterna blir inte lika utpräglade.

Förr, när vare sig tvål eller rinnande 
vatten fanns att tillgå för gemene man, 
gick vi runt och stank hela tiden?

– Nja, hjärnan använder inte informa-
tion i onödan utan kopplar snabbt bort 
sinnesupplevelser som inte ändras. Det är 
en anledning till att man inte känner sin 
egen parfym efter ett tag.

Naturligt kan också lukta gott. Sol-
varm hud till exempel.

– Det har att göra med att när solens 
UV-strålning träffar huden bildas speci-
ella molekyler som vi uppfattar som luk-
ten av solvarm hud. Ett liknande fenomen 
upplever vi efter en regnskur som träffar 
solvarm asfalt.

Det finns blindteststudier som visat att 
män och kvinnor luktar lite annorlunda, 
till följd av olika koncentrationer av vissa 
ämnen. Även ålder spelar in, vid 40 års ål-
der börjar kroppen producera ämnen som 
yngre personer inte har lika mycket av. 

De flesta människor kan utan svårig-
heter uppfatta 10 000 olika lukter. 

Fascinerande nog, berättar Ulf Ellervik, 
finns lukt egentligen inte – liksom färger är 
de en konstruktion i hjärnan. 

– Lukten finns bara i just din hjärna, 
och det är inte säkert att andra uppfat-
tar den på samma vis som du. En fantas-
tisk sak är att vi kan känna igen lukten 
av molekyler som aldrig funnits – förrän 
de syntetiserades i något laboratorium. 

KRISTINA LINDGÄRDE

t

Vi luktar vare sig vi vill eller inte – illa av fötter instängda i skor, gott av solvarm hud (samma fenomen uppträder när det regnar på solvarm 
 asfalt). Bakterierna i svett sprider lukter, liksom de i hårbotten som kan avge en svag persikodoft. foto: frederik falinski/unsplash, shutterstock, shas-
hank shekhar/unsplash, tim mossholder/unsplash
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DATUM MINDRE + INGÅNGSORD Krafs 
Frutiger fet. Krafs Fruigerlistan.

Vilka följder coronakrisen får för en fakultet 
är egentligen svårt att säga efter några må-
nader. Men vissa saker kan vi ändå utläsa av 
detta hack i tiden, säger  Johannes Persson, 
dekan vid de humanistiska och teologiska 
fakulteterna. 

Fem följder av corona 
för HT-fakulteterna 

Kreativitet och spontanitet riskerar gå förlo-
rad när nya möteskulturer utvecklas på grund av 
 social distansering. Vad händer när vi inte läng

re kan sticka in huvudet i en kollegas rum och berätta om 
en idé vi just fått? Vad händer med sammanhållningen i 
ett forskarteam?

Forskning satt på paus. Svårigheter att samla in 
forskningsdata leder till att en del forskning har 
avstannat. HT:s forskning är empirisk, interna

tionell och har med människan att göra – det rimmar illa 
med social distansering. Humanistlaboratoriets forskning 
är ett exempel. Arkivens och museernas begränsade till
gänglighet försvårar också. 

Ekonomin påverkas av att betalstudenterna inte 
kan komma. Kommer de internationella master
programmen kunna fylla sina platser? Men det 

man förlorar på gungorna tar man möjligen igen på ka
rusellerna – utgifterna minskar för forskningsresor, kon
ferensavgifter och publika arrangemang. 

Digitala examinationer. Nöden har ingen lag och 
HTfakulteterna har tvingats ha digitala salsten
tor, vilket ansetts svårt tidigare. De har fungerat 

bra och kommer fortsätta att användas ibland.

Digital rekrytering. En positiv konsekvens är att 
det är lättare att få de bästa sakkunniga i värl
den då de inte behöver resa till Lund. Rekryte

ringen av doktorander, postdocs och professorer pågår 
i samma utsträckning som vanligt, fast digitalt. Men hur 
påverkas forskningen av att de internationella rekryte
ringarna minskar? 

TEXT: GISELA LINDBERG
FOTO: KENNET RUONA
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5 Johannes Persson 
ser både positiva och 
 negativa effekter av 
 coronakrisen för HT
fakulteterna.
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Cancervärldens 
bortglömda sjukdom

Cancer i urinblåsan är lika vanligt som malignt melanom. Men de senaste tre decennier-
na har dödligheten varit oförändrat hög och behandlingen är densamma sedan 70-talet. 
Ändå går bara en ytterst liten del av forskningsanslagen till urinblåsecancer. Genom ett 
unikt samarbete vill man nu ta ny vetenskap om sjukdomen vidare till  klinik. Men först 
måste man hitta ett sätt att ta sig över ”den translationella avgrunden”.

F ör tjugo år sedan var blåscancer i 
princip en enda sjukdom eftersom 
möjligheten att molekylärt klassa 
de olika tumörformerna inte fanns. 

Sedan dess har ett stort internationellt arbe-
te gjorts, bland annat i Lund, med att kom-
ma fram till ett gemensamt klassificerings-
system. Sedan 2018 har man slagit fast fem 
olika typer av blåscancer med skilda prog-
noser och behandlingsstrategier. 

– Urinblåsecancer är den fjärde mest 
vanliga cancerformen hos män, men över-
levnaden är densamma som för trettio år 
sedan. Som jämförelse har överlevnaden i 
bröstcancer ökat med en procent för varje 
år under samma tidsperiod, säger Fredrik 
Liedberg, professor och överläkare i urologi.

URINBLÅSECANCER är också, på grund av 
den stora mängden återfall, den dyraste av 
cancersjukdomarna per patient räknat. Trots 
att rökning är den främsta bakom liggande 
orsaken, finns inga varningstexter på ciga-
rettpaketen om just den här cancerformen. 
Det saknas även en patientförening.

– Vi använder fortfarande läkemedel från 
70-talet och det finns perioder när dessa är 
slut hos producenten. Det händer att vi mås-
te kalla två patienter samtidigt, så att de får 
dela på en enda ampull medicin. Urinblåse-
cancer är verkligen cancervärldens bort-
glömda sjukdom, fortsätter Fredrik Liedberg.

Mattias Hög
lund  och  Fredrik 
 Liedberg vill ta 
fram ett  system 
för analys av 
urinblåsecancer, 
något som  skulle 
kunna förbätt
ra överlevnaden. 
foto: åsa 
hansdotter
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URINBLÅSECANCER
• 3 000 nya fall av urinblåsecancer upptäcks i 

Sverige varje år.
• Två tredjedelar av de som drabbas är män.
• 80 procent är över 65 år.

MEDVERKANDE I PROJEKTET
Fyra olika instanser koordinerar projektet vid 
Lunds universitet och Region Skåne: 
• Fredrik Liedberg, Urologen, RS, Malmö
• Anders Edsjö, Patologen, RS, Lund och 

Kevin Sandeman, Patologen, RS Malmö
• Markus Heidenblad, CTG (Centrum för 

translationell genomik), LU, Lund
• Mattias Höglund, Avdelningen för 

 onkologi och patologi, LU, Lund

TRANSLATIONELL FORSKNING

Problem som identifierats i sjukvården lig
ger till grund för preklinisk forskning och 
utveckling. Målet är att resultaten ska kunna 
tillämpas i vården i form av förbättrade diag
nostik eller behandlingsmetoder. 

Detta vill han ändra på tillsammans med 
 Mattias Höglund, professor i onkologi. De 
arbetar på att överföra preklinisk forskning 
om blåscancer till kliniska rutiner. Projektet 
går ut på att tumörbiopsier från patienter 
skickas från urologen i Malmö till patolo-
gen i Lund för extraktion av RNA och DNA. 
Därefter sekvenseras provet med CTG och 
man undersöker hur de kemiska byggste-
narna sitter ihop, för att slutligen hamna 
på Avdelningen för onkologi och patologi 
för den slutgiltiga bioinformatiska analysen 
som är vägledande för behandling. Totalt 
är fyra olika avdelningar inblandade. Slut-
målet är att alla blåscancertumörer i Södra 
sjukvårdsregionen ska analyseras på det-
ta sätt.

VÄGEN TILL SAMARBETET har varit allt an-
nat än lätt. Mattias Höglund pratar om den 
”translationella avgrunden”:

– I och med att resultaten har publicerats, 
har forskaren gjort sitt jobb klart. Och för 
kliniken finns det stränga krav på vetenskap 
som måste uppfyllas för att de ska kunna in-
föra en ny rutin. Den translationella utveck-
lingsperioden som sker mellan forskare och 
klinik är förknippad med en stor kostnad, sä-
ger Mattias Höglund som menar att det är 
lätt att hamna mellan aktörer där ingen ser 
värdet eller applikationspotentialen.

Det är helt enkelt en djup klyfta mellan 
laboratorium och klinik. Det finns inga enk-
la system och det är svårt att få kontinuer-
lig finansiering över den tid som krävs för 
att säkerställa rutiner och analyser ur ett kli-
niskt perspektiv. Just nu är det projektets 
gemensamma forskningspengar som tar 
kostnaden. 

– Att kunna klassificera patienterna på 
det här sättet skulle förbättra överlevnaden 
och sänka kostnaderna för vården, men att 
föra in systemet i sjukvården är ändå väldigt 
svårt, säger Mattias Höglund.

PROJEKTET har kommit ganska långt och är 
ett exempel på ett unikt samarbete.

– Det är också ett exempel på vad som 
numera krävs för att överföra grundveten-
skapliga fynd till klinisk rutin, avslutar Mat-
tias Höglund.

ÅSA HANSDOTTER
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Studerar molnens 
inverkan på klimatet
Till skillnad från många andra stör sig Vaughan Phillips varken på 
regnmoln, åskoväder eller sprakande blixtnedslag en ledig sommardag. 
Tvärtom! Den brittiske forskaren har vigt sitt liv åt att förstå hur 
isbildnings processer i moln påverkar livet på jorden.

F örutom ett svagt kvittrande är det 
alldeles stilla i aerosollabbet på 
IKDC. Slangar och sladdar löper i 
ett virrvarr längs väggar och tak. 

Från små fönster strömmar ett blekt vår-
ljus och i ett bås står en bur med zebra-
finkar som ingår i ett pågående experiment. 
Längst in i en hörna sitter två män framåt-
böjda över en avancerad apparat. Framför 
dem ligger en liten platta med vattendrop-
par som i jämn takt ska frysas ned till minus 
35 grader. En systemkamera tar regelbun-
det bilder på dropparna som innehåller oli-
ka aerosolprover. Syftet med experimentet 
är att se vid vilka temperaturer olika partik-
lar som finns i atmosfären fryser. Något som 
kan ge viktiga nycklar till hur isbildningen i 
moln går till och hur denna process påver-
kar klimatet. 

Genom att mata in resultaten i model-
ler blir det bland annat möjligt att få svar på 
hur mycket solstrålning som tack vare mol-
nen reflekteras tillbaka till rymden, något 

Jonas Jakobsson förbereder ett experiment där vattendroppar i jämn takt ska frysas ned till  minus 
35 grader, för att se vid vilka temperaturer som olika partiklar som finns i atmosfären fryser.
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som bidrar till att kyla ned jorden och dämpa 
den globala uppvärmningen. Jonas Jakobs-
son, postdoktor i kärnfysik, rättar till kame-
rans inställningar medan Vaughan Phillips, 
lektor i naturgeografi och ekosystemveten-
skap, lägger pannan i djupa veck. Att den 
brittiske forskaren snöat in på moln är ingen 
slump. Redan som barn, i en grön London-
förort, brukade han spendera ljumma som-
markvällar med att betrakta och beundra 
regnmolnen som gled förbi på himlavalvet.

– Jag har alltid känt mig hemma när det 
regnat, åskat och blixtrat. När jag började 
studera fysik slogs jag av att det fanns stora 
kunskapsluckor kring dessa fenomen. Efter-
som jag har en bakgrund inom miljörörelsen 
ville jag borra djupare i frågor kring hur mol-
nen påverkar den globala uppvärmningen, 
säger Vaughan Phillips.

HANS FORSKNING står idag på flera ben. 
Dels handlar det om att undersöka hur is-
bildningen i så kallade blandfasmoln – moln 
som innehåller både is och vätska – går till. 
Det gör han bland annat genom att studera 
hur luftburna partiklar påverkar denna pro-
cess. Luftföroreningar kan ändra koncentra-
tionen av ispartiklar i molnen, vilket kan få 
konsekvenser för livet på jorden. Proverna 
som vid LUM:s besök analyseras i labbet är 
hämtade från universitetets forskningssta-
tion i Hyltemossa samt från trafikknuten Da-
laplan i Malmö. Men det är inte bara lokala 
prover som Vaughan Phillips arbetar med. I 
ett labb på Institutionen för naturgeografi 
och ekosystemvetenskap sitter postdoktorn 
Sachin Patade vid ett elektronmikroskop 
och studerar partiklar från en forskningsre-
sa till Amazonas.

– Under tre veckor arbetade jag i ett 
80-meterstorn beläget i en orörd del av 
regnskogen och samlade in partiklar från 

bland annat bakterier, svamp och pollen. 
Nu ska vi undersöka deras fryspunkter och 
mata in resultaten i våra molnmodeller som 
kan hjälpa oss att förstå processer i atmos-
fären, säger Sachin Patade.

EN ANNAN DEL av Vaughan Phillips forskning 
handlar om att verifiera de moln modeller 
som han själv utvecklat. Det gör han ge-
nom att simulera åskväder som  observerats 
under fältkampanjer. I ett fall  arbetar Vaug-
han Phillips med data som samlades in un-
der en storm i Colorado för tjugo år sedan, 
då ett bepansrat specialflygplan flög genom 
molnen och registrerade iskoncentrationen 
medan markbaserade nätverk övervakade 
blixtnedslagen i 3D.

– Under molnfysikens barndom inträf-
fade en rad olyckor där forskningsflygplan 

störtade, men sedan dess har säkerhets-
föreskrifterna skärpts avsevärt, säger Vaug-
han Phillips.

Han lutar sig fram över bordet och be-
traktar en av de uppförstorade svamp-
partiklarna från Amazonas som hans kolle-
ga Sachin Patade fått upp på datorskärmen. 
Sedan reser han sig, går fram till fönstret och 
blickar upp mot Lundahimlen som den här 
dagen är täckt av stora, blomkålsliknande 
cumulusmoln.

– Vissa tycker det är lite lustigt att jag 
arbetar med moln, speciellt mulna somrar. 
Men människor blir ofta väldigt intresserade 
när jag väl börjar berätta. Väder är ett ämne 
som många svenskar engagerar sig i och kan 
relatera till, säger Vaughan Phillips och ler.

TEXT: JOHAN JOELSSON
FOTO: KENNET RUONA

Vaughan Phillips och Sachin Patade studerar uppförstorade svamp partiklar från Amazonas.
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P å Ebla Universitys hemsida finns 
en bild på Moheiddin Homeidi i 
kostym, som en något bister de-
kan för fakulteten för språk och 

humaniora. Bredvid finns en text om över-
sättningens roll för att förstå både historis-
ka texter och det som händer i omvärlden 
just nu. 

– Jag hade aldrig lämnat Syrien om det 
inte varit för kriget. Jag hade allt. Jag under-
visade ett par timmar i veckan, ägnade mig 
åt forskning och hade en fin gård med plats 
för hela familjen, säger han.

MOHEIDDIN HOMEIDI är professor i språk-
vetenskap och kom till Lund från Aleppo i 
Syrien strax före coronapandemin genom 
nätverket Scholars at Risk, SAR. Nätverket 

arbetar globalt för att hitta en akademisk 
fristad för hotade forskare och för att främ-
ja akademisk frihet, och LU har varit med 
sedan 2014. 

Han är en energisk man med uppmärk-
sam blick. På hans nya kontor på Språk- och 
litteraturcentrum hänger en stor reliefkarta 
över Europa.

– Den här köpte jag när jag var student 
vid universitetet i Essex på 1980-talet. Jag 
körde bil från mitt hem i Syrien hela vägen 
till England och sen samma väg tillbaka ef-
ter studierna med den här kartan i baga-
get. Tänk som världen har förändrats sedan 
dess!

Han återkommer ofta till kartan, pekar 
ut länder, städer och resor tvärs över kon-
tinenter. 

Moheiddin Homeidi kommer att verka 
här under ett år, och han hoppas att han 
snart kan fortsätta arbeta med seminarier 
och forskning. 

SAR FICK HAN KUNSKAP OM via en kollega 
som åkte till Tyskland för fyra år sedan. Då 
sa han att han aldrig skulle lämna Syrien.

– Jag trodde att kriget skulle vända och 
ta slut. 

Något år senare reste ytterligare två kol-
legor till Tyskland via SAR. I samma veva 

Syrisk språkvetare
får fristad vid LU

SCHOLARS AT RISK (SAR)

SAR arbetar för att främja den aka
demiska friheten runt om i världen, 
bland annat genom att ge skydd åt 
forskare som inte kan vara verksam
ma i sina hemländer. SARnätverket 
består av över 500 universitet i 
världen, och finns för närvarande 
representerat i 40 länder. Lunds 
universitet är medlem i nätverket 
sedan 2014.

För fyra månader sen kom professor Moheiddin Homeidi till Lund från 
Syrien som den första forskaren som universitetet tagit emot genom nätverket 
Scholars at Risk. Även om starten inte blev som han hade tänkt så ser han 
spännande möjligheter i sin nya forskningsgemenskap.

Språk vetaren 
Moheiddin 
 Homeidi  trodde 
i det längsta att 
han skulle kun
na bli kvar vid 
sitt universitet i 
Syrien, men när 
det blev ohåll
bart  ansökte 
han om att 
få en fristad i 
Lund  genom 
SAR.
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 ansökte han själv. Och stötte genast på 
problem. 

Han behövde ta sig till ambassaden i Te-
heran för ordna dokument, men gränsen 
till Iran var stängd och det gick bara ett flyg 
i veckan. Till slut gick det att lösa, och Mo-
heiddin Homeidi och hans fru Fatema kom 
till Lund två månader efter planerat startda-
tum. Efter att han hade genomfört ett för-
sta seminarium på SOL kom dock corona-
viruset, och en del av arbetet har pausats. 

EFTER STUDIER I ENGELSKA vid universitetet 
i Aleppo på 1970-talet läste den unge Mo-
heiddin Homeidi en master i lingvistik som 
följdes av en doktorsavhandling vid Essex 
University 1987. Sen följde tjänster vid uni-
versitet i Syrien, Libyen och Saudiarabien. År 
2011 återvände han till Syrien och  Aleppo 
som biträdande professor vid det privata 
Ebla University och han undervisade även 
studenter i översättning vid det statliga uni-
versitetet i Aleppo. 

I dag kontrolleras universitetsområden i 
Aleppo av militära styrkor. Bibliotek är för-
störda, material och böcker har bränts eller 
stulits. Det är näst intill omöjligt för akade-
miker att arbeta eller bedriva forskning. 

– Det är en katastrof. 
Han har fem vuxna barn som bor i Syrien, 

Tyskland och Saudiarabien. 
– Jag försökte få dem att läsa engelska 

som jag, men de valde att ta examen i ara-
biska och ekonomi. Som förälder kan man 
ju inte göra mer än att försöka, säger han 
och skrattar. 

UNDER SIN KARRIÄR har Moheiddin Ho-
meidi översatt närmare 30 böcker, och just 
översättning är ett område som han hop-
pas att ägna sig åt i Lund. Han skissar på en 
kurs i arabiska för översättare och en skrift 
som skulle underlätta översättning mellan 
svenska, arabiska och engelska. 

En av kollegorna på SOL är Arthur 
 Holmer, docent i allmän språkvetenskap. 

– Rent principiellt tycker jag att det är 
mycket positivt att vårt universitet engage-
rar sig för SAR, det är ett sätt att kombinera 
en humanitär insats med att bidra till uni-
versitetets forskningsmiljö. Och vi är myck-
et glada att ha kunnat ta emot professor 

 Moheiddin Homeidi, som vi upplever som 
en stor tillgång, säger Arthur Holmer.

Han hoppas på fördjupad kunskap om 
arabisk syntax i den forskningsmiljö som ar-
betar med syntaxen i ett antal olika språk, 
men där de hittills inte inkluderat arabiska. 

– Just arabiska har oerhört mycket att 

bidra med när det gäller vår förståelse av 
grammatik som abstrakt system, eftersom 
det finns en del fenomen i arabiska som är 
tämligen unika, eller som i varje fall inte finns 
representerade i andra språk vi arbetar med.

TEXT: MALIN SJÖBERG 
FOTO: KENNET RUONA

 

I Lund skissar Moheiddin  Homeidi på en kurs i arabiska för översättare och en skrift som  skulle 
underlätta översättning mellan svenska, arabiska och engelska. 
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forskning.

KOGNITIONSVETENSKAP. Förhoppning-
ar om att robotar ska kunna hjälpa 
till i skolan, vården och serviceyrken 
har gjort att universitetet satsar på 
Cognitive Robotics Lab som forsk-
ningsinfrastruktur. Labbet ska ge 
fler inom universitetet möjlighet att 
forska på interaktion mellan män-
niska och robot.

I januari startade universitetets satsning på 
forskningsinfrastrukturen Cognitive Robo-
tics Lab (CRL). Flera samarbeten med andra 
fakulteter har startat, men labbet hoppas 
att fler hittar dit med idéer om experiment 
de vill utföra. 

Humanistiskt robotlabb 
öppnar upp för andra fakulteter

– Vi är så glada för det här, säger Birger 
Johansson, som är föreståndare. Vi söker nu 
efter forskare från andra fakulteter som vill 
komma till oss för att se om de kan använ-
da robotarna i sin forskning. Det räcker med 
en idé. De behöver inte ha kunskapen om 
robotar eller designen av den här typen av 
projekt. Den har vi.

ROBOTLABBET är en del av kognitionsveten-
skap vid de humanistiska och teologiska fa-
kulteterna och startades i mitten av 90-ta-
let. Idag har labbet nått den punkt då där 
finns teknik och kunskap för att fungera 
som en forskningsinfrastruktur.

– I många fall går pengarna till superdyra 

avancerade maskiner, men i vårt fall satsar vi 
på att kunna ha en anställd som kan hjälpa 
forskare som vill göra experiment. Det är 
jag som är den personen och kan lägga mer 
tid på labbet nu, berättar Birger Johansson.

INFRASTRUKTUREN är ett av få labb i värl-
den som är inriktad på att kunna genom-
föra forskning på robotars framtida roll 
inom vård, serviceyrken, skola och hur ro-
botar påverkar människor och miljön runt 
omkring.

– Arkitekter skulle till exempel kunna 
pröva hur ett hus bäst ritas när en robot 
sköter vissa sysslor, säger Birger Johansson.

Andra möjliga experiment är test av hur 

Ny forskningsinfrastruktur

Birger Johansson är före
ståndare för Cognitive Ro
botics Lab, en forskningsin
frastruktur som nu bjuder 
in forskare från alla fakul
teter att göra försök om in
teraktion mellan människa 
och robot. Roboten Epi är 
redo att delta i experimen
ten. foto: johan bävman
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en robot fungerar som sällskap i äldrevår-
den eller hur en robot bäst kan stödja elevers 
utveckling i skolan. Det vill säga forskning 
som rör konsekvenser av att robotar intera-
gerar med människor i vardagen.

 – Vi tror att labbets tekniska kompetens 
och placeringen på HT-fakulteterna gör 
detta möjligt och att innovativa konstella-
tioner mellan forskare från olika discipliner 
därför kan uppstå. När man kan ta med sig 
kulturella, etiska och pedagogiska perspek-
tiv in i projekten kan teknik och mjuka vär-
den mötas, säger Birger Johansson. 

DET FINNS REDAN IDAG en mängd robo-
tar runt omkring oss som är duktiga på att 
utföra en enda handling som leksaksro-
botar, dammsugare, industrirobotar eller 
fjärrstyrda robotar som utför avancerad ki-
rurgi med väldig precision – men som styrs 
av människor. 

– Jag är övertygad om att även 
humanoida robotar kommer att bli en na-
turlig del av samhället i framtiden, säger 
Birger Johansson.

Hur långt in i framtiden det handlar om 
är givetvis svårt att säga, fortsätter han. 
När man på 1950-talet utvecklade algorit-
merna som liknade hur vår hjärna fungerar, 
trodde man att det skulle finnas människo-
lika robotar inom några år.

ROBOTEN EPI

Epi är 121 cm lång och har 
liknande proportionerna som 
hos ett barn. Epi har använts 
i flera forskningsprojekt och 
experiment. I ett av de senaste 
experimenten studerades om 
människor tittar på ett robot
ansikte på samma sätt som man 
tittar på ett mänskligt ansikte. 
En unik egenskap med Epi är 
ögonen som har justerbara 
pupiller. Just nu är en av Epi
robotarna på besök i Göteborg 
och gör experiment inom robot/
människainteraktion.

MIN CORONAVARDAG

Mats Eriksson, 
professor i 
geologi

Extremt olyckligt att 
laborationer drabbas
Hur har din vardag påverkats?
– Inte så mycket. Jag kommer till jobbet 
dagligen och håller mig på mitt kontor. 
Det blir mindre personlig kontakt med 
kollegor och vänner, vilket är tråkigt 
i längden, men jag har en fantastisk 
familj att umgås med.

Hur har ditt sätt att arbeta och 
tänka runt jobbet förändrats?
– Den stora skillnaden är att all 
undervisning är online. Det är trist 
eftersom jag njuter av att undervisa 
och ha direktkontakt med studenter. 
En stor konsekvens är alla laborationer 
och exkursioner som drabbas, vilket är 
extremt olyckligt.

Hur har ditt beteende förändrats?
– Jag vill nog påstå att jag var noga 
med min handhygien redan innan, men 
det har lyfts upp till nya neurotiska 
nivåer, haha. Arbetsmässigt har jag fått 
en påminnelse om att alla deadlines 
kanske inte är så viktiga och hur smi
digt det är att kommunicera online.

Vad tänker du om tillståndet i sam-
hället just nu?
– Jag är inte så förvånad med tanke 
på planetens tillstånd, ekonomin samt 
den globala befolkningsökningen. Men 
jag är oroad över personer som tillhör 
riskgrupper och för socioekonomiskt 
utsatta människor i såväl Sverige som 
utomlands. Samtidigt känns det som 
en välbehövlig paus från både det 
uppskruvade tempot i västvärlden samt 
för naturen och klimatet.

TEXT & FOTO: JOHAN JOELSSON 

– Men ju mer man forskat desto mer 
komplex och fantastisk har man insett att 
hjärnan är, och hur svårt det är att göra en 
humanoid robot med mänskliga egenska-
per, säger han. 

För att förklara vad han menar visar han 
på labbets egenutvecklade robot Epi. 

 – Våra pupiller läcker mycket informa-
tion till omvärlden. När vi människor tycker 
om något eller är koncentrerade förstoras 
pupillen. Sådana här små saker uppfattar 
vi människor utan att vara medvetna om 
det förrän det avviker, säger han. Att pro-
grammera en humanoid robot att förmed-
la liknande information är mycket svårt.

ATT LABBET HAR BYGGT en egen robot 
från grunden är en av förutsättningarna 
för infrastrukturens fokus på mänsklig in-
teraktion med robotar. Epi kan anpassas 
efter nya experiment.

– Det mest spännande med forskning 
när man bygger en humanoid robot är att 
förstå den mänskliga hjärnan – hur de olika 
delarna är ihopkopplade. Sedan jag bör-
jade med den här forskningen förbluffas 
jag ständigt över hjärnans kapacitet. Min 
4-åring ligger ljusår före vad dagens robo-
tar kan utföra.

GISELA LINDBERG
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forskning.

HÅLLBARHET. Hållbarhetsforskaren 
Ebba Brink fick lämna Rio de Janeiro 
och forskningen i kåkstäderna på 
grund av coronakrisen. Nu följer 
hon läget i Brasilien och bedriver 
forskning om klimatanpassning 
från sommarstugan i Mölltorp.

Hur har pandemin påverkat dig?
– När utbrottet startade var jag som postdoc 
i Rio de Janeiro, där jag forskar om klimat-
relaterade risker i stadens favelas och hur 
dessa områden hjälps eller stjälps av stadens 
planering för klimatanpassning. Mitt värd-
universitet i Brasilien tog beslut om distans-
arbete samma vecka som LUCSUS hemma. 

Dåliga förutsättningar att mota 
pandemin i Rios kåkstäder

Vattenbristen i Rio de Janeiros fattiga favelor är stor. Det gör det svårt att sköta hygienen under pandemin. Lokala aktivistgrupper gör vad de 
kan och delar ut sanitetskit och matkassar och producerar informationsmaterial, banderoller och sånger för att informera befolkningen på ett 
tillgängligt sätt. foto: alexandre socci

Ebba Brink studerar klimatrelaterade 
 risker i Rio de Janeros favelas, kåk städer 

som ofta klättrar upp längs stadens 
sluttningar. foto: sanna stålhammar
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Isaac Canals, 
forskare inom 
stamceller, åld-
rande och neu-
rodegenerativa 
sjukdomar

”Pratar med mamma 
i Spanien varje dag”
Isaac Canals jobbar ungefär hälften 
av tiden på labbet och resten hem
ifrån, beroende på vilka experiment 
som han behöver göra. 

– Vissa dagar måste jag åka in tre 
gånger på samma dag till labbet, 
men det är inga problem eftersom 
jag bor endast tre minuter med 
cykel från BMC.

Alla analyser och andra typer av 
datorarbete gör han hemma – något 
som han upplever positivt då han 
slipper bli avbruten.

I hans hemland, Spanien, har 
man fram till nyligen haft en total 
lockdown. Det har inneburit en 
stor frustration för hans familj att 
inte kunna lämna hemmet under så 
lång tid. Isaac Canals pratar med sin 
mamma varje dag och hör även av 
sig oftare än vanligt till vännerna i 
Spanien. 

– Jag hoppas den svenska strate
gin med färre restriktioner ska visa 
sig vara den rätta. Själv undviker jag 
att åka in till centrum och shoppa 
och har helt slutat att gå och simma. 
Det är något som jag kommer att 
återgå till att göra så fort pandemin 
är över.

Normalt reser han hem till 
 Spanien tre–fyra gånger varje år. Att 
det kan dröja länge till nästa gång 
är något han räknar med. Tidigast 
till hösten, men det kan även dra ut 
tills nästa år.

– Så fort det går vill jag resa hem, 
om det fortfarande finns kvar några 
flygbolag som överlevt krisen!

ÅSA HANSDOTTER

Samtidigt ökade pressen både socialt och 
från delstatsstyret att stanna inomhus. 

– Snart var jag isolerad i min lilla lä-
genhet i Copacabana, arbetade hemifrån 
och gick bara ut för att handla mat. Det 
blev omöjligt att fortsätta min forskning 
på plats, eftersom den baseras på sam-
spel med aktivistgrupper i favelorna och 
lokala forskare. Slumområdena är särskilt 
dåligt rustade för att möta en pandemi, 
och invånarna uttryckte tidigt oro i soci-
ala medier för att utlänningar skulle spri-
da viruset dit. Det kändes fel att spä på 
oron genom att fortsätta komma dit. En 
del av min forskning kunde flyttas online, 
med virtuella intervjuer och observation av 
hur favela aktivister använder sociala me-
dier som twitter för att mobilisera i krisen 
– vilket ju har beröringspunkter med mitt 
ämne. Slutligen tog jag beslutet att åter-
vända till Sverige.

Vad ser du för effekter i favelorna?
– Jag slogs av bristen på beredskaps planer 
för favelorna, där de fortfarande kämpar 
mot ”gamla” sjukdomar som tuberkulos. 
Via hashtags som #COVID19NasFavelas 
vittnar invånare och medborgarjournalis-
ter om den långsamma reaktionen från 
staten och hur råden om handtvätt, hand-
sprit och social distansering bortser från 
deras verklighet, trots att över 13 miljoner 
brasilianare bor i favelor.

– Bland annat berättar de att de inte 
har råd med handsprit och flaskvatten, att 
de ofta inte har vatten i kranen och att de 
saknar utrymme för social isolering i trånga 
och dåligt ventilerade hem och stadsde-
lar. Frågan om vattenbrist är särskilt an-
gelägen. Många hushåll saknar infrastruk-
tur för vattenförsörjning, och även där det 
finns så är vattnet ransonerat för fattiga 
stadsdelar – det kan gå dagar utan vatten 
i kranen. De flesta favelabor kan inte jobba 
hemifrån, utan riskerar att antingen smit-
tas i sina jobb som chaufförer, kassörer, 
varu bud och sophanterare – eller förlora 
sin inkomst om de stannar hemma. 

Hur hanterar Brasilien utbrottet? 
– Pandemin är bara den senaste händel-
sen i Brasiliens polariserade och ojämlika 

 politiska landskap. President Bolsonaro 
fortsätter att ignorera krisens allvar. Han 
har tidigare kallat covid-19 för en liten in-
fluensa som inte kommer påverka brasilia-
nare som är ”vana att hoppa i avlopp”, och 
hetsar nu sina följare att gå ut och demon-
strera för sin rätt att komma och gå som de 
vill. På många sätt har corona krisen gjort 
Bolsonaro-regeringens högerpolitik och 
åsido sättande av vetenskap ännu tydliga-
re. Medan nedskärningarna i utbildning, 
vetenskap och hälsa redan var akuta, har 
han sedan krisens start sparkat sin hälso-
minister, infört en ny förordning som även-
tyrar forskarstipendier i landet, och eldat 
på konspirationsteorier om vänsteraktivis-
ter som vill störta honom. 

– Men favelorna gör också motstånd. 
Det har skett betydande mobilisering av 
invånarföreningar, aktivistgrupper och pri-
vata aktörer som delar ut sanitetskit och 
matkassar och producerar informations-
material, banderoller och sånger för att in-
formera befolkningen. Ett råd av det mer 
humoristiska slaget lyder: ”De upptäckte 
plantan som botar coronavirus: ’plantera’ 
din rumpa i soffan och stanna hemma.” 
Det rapporteras om lokala favelaledare 
som utan att vänta på att staten ska in-
gripa hyr in privata vårdtjänster, inklusive 
läkare och ambulanser till sina områden. 

NOOMI EGAN

Ebba Brink är verksam vid LU:s centrum 
för studier av uthållig samhälls utveckling, 
 LUCSUS. foto: aneesh iqbal
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MAX IV. Ett internationellt samar-
bete har påbörjat studier av tre 
olika proteiner från SARS CoV-2, 
coronaviruset som orsakar sjuk-
domen covid-19. Nyligen lyckades 
de bestämma strukturen hos och 
påbörja analysen av ett av dessa 
proteiner med hjälp av strålröret 
BioMAX vid MAX IV.

Att störa virusets förmåga att föröka 
sig är i fokus för många internationella 

MAX IV hjälper forskare förstå 
hur coronaviruset förökar sig

forskning.

forskare. För att hitta ett effektivt läkeme-
del som kan stoppa det nya coronaviruset 
från att orsaka sjukdomen covid-19 behö-
ver forskarna förstå hur virusets förmåga att 
föröka sig kan blockeras. Viruset kommer då 
att ”dö ut” eftersom det misslyckas med att 
kopiera sin arvsmassa inne i värdcellen och 
därefter göra infektiösa partiklar. Ett sätt att 
få denna kunskap är att använda intensiv 
röntgenstrålning som ger en detaljerad bild 
av strukturen hos de proteiner som är invol-
verade i replikeringsprocessen.

Högupplösta kristallografiska och 
andra strukturbiologiska undersökning-
ar spelar en viktig roll för att antingen 
hitta nya virushämmare eller för att stu-
dera hur befintliga läkemedel kan an-
vändas för att blockera det nya corona-
viruset.

UCL School of Pharmacy samarbetar 
tillsammans med Lund Protein Produc-
tion Platform och ESS DEMAX Labora-
tory för att lyckas med detta.

SAMVERKAN. Allt fler inom sjukvår-
den och äldreomsorgen behöver 
testas för covid-19. Det är svårt att 
att få tag i de reagenser som be-
hövs och att bemanna laboratorie-
analyserna. Genom utveckling av 
en ny metod inom Region Skåne 
och ett samarbete med Lunds uni-
versitet, har testkapaciteten kunnat 
ökas. Med hjälp av robotar och an-
dra högkapacitetsinstrument, kan 
man nu testa upp till 2000 personer 
dagligen.

– Om man på ett effektivt sätt vill skala upp 
testningen, behövs instrument som kan 
analysera flera hundra prov samtidigt. För 
att detta ska kunna bli möjligt, har viktig 
 infrastruktur och forskare på Medicinska fa-

Tusentals virusprover 
testas dagligen med ny metod

kulteten på ett snabbt sätt ställt instrument 
och personal till förfogande till den platt-
form som byggts upp inom sjukvården, sä-
ger Thoas Fioretos, överläkare och professor 
i klinisk genetik.

HAN ÄR ANSVARIG för Centrum för transla-
tionell genomik (CTG) som utgör en infra-
struktur för storskaliga genetiska analyser 
vid Medicinska fakulteten. Den utvidgade 
testningen utförs av Klinisk mikrobiologi i 
samarbete med Centrum för molekylär-
diagnostik (CMD) inom Region Skåne. 

– Det utökade behovet av att testa perso-
nal inom hälso- och sjukvård och äldreom-
sorg, innebär att man måste hantera stora 
provvolymer utan att riskera att konkurrera 
med den diagnostik som utförs på patienter.

Den nya testmetoden innebär att pro-

verna skickas från provtagningsstationerna 
till Klinisk mikrobiologi som avdödar virus-
partiklarna och preparerar den nukleinsyra 
som behövs för vidare analys hos CMD med 
stöd av CTG. Där analyseras proverna av en 
typ av robotar som kan pipettera 100-tals 
prover åt gången och påvisa eventuell före-
komst av virus. Därefter skickas svaret till-
baka till Klinisk mikrobiologi som förmedlar 
resultaten vidare till de som testats.

– Samverkan kan ibland vara utmanan-
de, men detta utgör ett mycket bra ex-
empel på snabbt och självklart samarbete 
mellan universitet och sjukvården där den 
sedan tidigare etablerade samverkan mel-
lan CMD och CTG, har underlättat, avslutar 
Thoas Fioretos.

ÅSA HANSDOTTER
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NÄTUTBILDNING. MOOC:en Writing in 
English at University har tiodubb-
lat sina nyregistreringar per vecka 
sedan i början på mars. Antalet har 
ökat från har ökat från 56 000 till 
73 000 på två månader. En ökning 
som verkar vara en följd av corona 
och att många studenter pluggar 
hemifrån runtom i världen.

Den genomsnittliga tillströmningen till kur-
sen, som utvecklats inom ämnet engelska på 
Språk- och litteraturcentrum, har varit stabil 
sedan starten 2016, och i januari och febru-
ari låg den på 185 personer per vecka. Andra 
veckan i mars gick antalet nyregistreringar 
plötsligt upp och har sedan dess tiodubb-
lats, till cirka 2000 stycken per vecka.

SIFFRORNA SÄGER INGET om genomström-
ningen på kursen. Men Cecilia Wadsö-Leca-
ros, som tillsammans med Satu Manninen 
och Ellen Turner ligger bakom kursen, sä-
ger att registreringssiffrorna på en MOOC 
kan tolkas som ett kvitto på antalet perso-
ner som lagt denna kurs till sitt ”bibliotek” 
av resurser som de vill använda i sina studier. 

MOOC har fått 
internationellt lyft

– En snabbkoll för vår kurs visar att un-
gefär två tredjedelar av de som registrerar 
sig verkligen påbörjar kursen, vilket nog är 
helt normalt för en MOOC, fortsätter hon.

Det går bara att spekulera om den snab-
ba ökningen av antalet registrerade, men 
det ligger nära till hands att tro att den är co-
ronarelaterad. När man studerar hemifrån 
kan det till exempel vara svårt att träffa sin 
handledare.

– För att ytterligare öka flexibiliteten hos 
användarna har vi nu också kompletterat 
med en nedladdningsbar gratis e-bok som 
snart är klar, säger Cecilia Wadsö-Lecaros.

Kursdeltagarna kommer från hela värl-
den med Asien i topp. På tio-i-topplistan 
över länder ligger USA högst, tätt följt av 
Indien.

– Vi hoppas att LU ser den tydliga upp-
gången på senare tid som ett kvitto på att 
denna typ av online-resurser når många 
människor runt om i världen och underlät-
tar flexibelt lärande för individer samtidigt 
som delar i kursen kan fungera som kurs-
material inom traditionella kurser, säger Ce-
cilia Wadsö-Lecaros.

GISELA LINDBERG

LITTERATURVETENSKAP. Vid LU lanse-
ras extra många sommarkurser i år, 
som en del av Utbildningsdepar-
tementets satsning på att hjälpa 
Sverige genom coronakrisen. En 
sommarkurs i litteraturvetenskap 
som Anders Mortensen leder var 
dock planerad sedan tidigare: 
”Dystopier i vår tid” där en av ro-
manerna handlar om en pandemi.

Det är en nästan kuslig tajming – är 
det många som har sökt kursen?
– Ja, vi har massor av sökande, närmare 
femhundra och även stort intresse efter 
ansökningstidens utgång. Jag räknar med 
att vara lärare för cirka 250 studerande, 
och har redan fått floder av mail med entu-
siastiska frågor. Och jag räknar med fort-
satt god tillströmning även kommande år. 
Under det senaste seklet har mänsklighe-
ten vanligen haft goda skäl att oroa sig 
över totalitära samhällsskick, skenande in-
dustriell utveckling och överhängande hot 
om storskaliga katastrofer, och inget talar 
för att vi snart ska träda in i en beständigt 
harmonisk samhällsordning.

Varför är det så intressant att för-
djupa sig i litteratur om dystopier?
– Litteraturens uppgift har alltid varit att 
vidga läsarnas möjlighetssinne och gynna 
reflektion om såväl hur världen är beskaf-
fad som hur den kunde vara. Dystopisk 
litteratur ger oss berättelser om vart sam-
hällsutvecklingen kan leda om vi inte är 
vaksamma, och visar varför missriktade 
utopiska visioner kan få ödesdigra följder. 

 
Hur kommer coronapandemin att 
märkas i framtida litteratur?
– I litteraturen finns redan enormt många 
tänkvärda skildringar av farsoter, verkliga 
och fiktiva, där människors förmågor sätts 
på prov. Låt oss hoppas att verkligheten 
den här gången inte överträffar dikten. 

JENNY LOFTRUP

n

utbildning.

Cecilia WadsöLecaros är en av lärarna bakom den populära kursen.

Sommarkurs med 
pandemilitteratur
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utbildning.

LÄKARUTBILDNING. Intressant såväl 
medicinskt som vetenskapligt och 
ur ett samhällsperspektiv.

Det tycker Magnus Rasmussen 
om covid-19 och tvekade därför 
inte när han fick frågan om
att ta fram en kurs för läkar-
studenter i praktisk sjukvård under 
pandemier.

Magnus Rasmussen är professor i infek-
tionsmedicin. Han forskar och undervisar 
och jobbar även kliniskt som infektions-
läkare. 

– Jag är egentligen mer intresserad av 
bakterier än virus, men att det plötsligt dy-
ker upp en ny sjukdom inom mitt område 
som får uppmärksamhet i hela världen gör 
det väldigt speciellt.

Det var emellertid många bitar som skul-
le falla på plats innan den praktiska sjuk-
vårdskursen kunde bli verklighet. Den kurs 
som studenterna egentligen skulle ha gått, 
i ett låginkomstland och med inriktning  
mot barnsjukvård, fick ställas in på grund 
av pandemins reserestriktioner. Så det bör-
jade med en diskussion om hur man skul-
le göra med det  verksamhetsintegrerade 

Snabbutvecklade kurs 
om vård under pandemier 

Magnus Rasmussen har tagit fram den nya 
kursen om praktisk sjukvård under pan
demier. Den kommer med all sannolikhet att 
behöva upprepas i höst. foto: kennet ruona

Läkarstudenterna som egentligen skulle ha gått en kurs i ett låginkomstland om barnsjukvård får nu stanna på hemmaplan och fördjupa sig i 
praktisk sjukvård under pandemier. (Studenterna på bilden tillhör inte kursdeltagarna.) foto: kennet ruona
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Ann-Kristin 
Wallengren, 
prodekan för 
grundutbild-
ningen på HT 
och professor i 
filmvetenskap

Hjälpsamheten 
har ökat lärare emellan
Hur har din jobbvardag påverkats?
– På samma sätt som alla andras. Vi 
 lever digitalt. Jag har väldigt många 
möten varje dag och nu sker de via 
Teams eller Zoom. Vi ser folk i rutor 
och man missar det sociala, mellan
snacket och pauserna. Men jag 
upplever samtidigt att mötena på 
Zoom ibland blir mer effektiva, men 
de kräver mer av ordföranden för att 
bli bra.

 – I och med övergången till 
distansundervisning har min arbets
börda som utbildningsdekan så klart 
ökat. Vårt fokus har över en natt gått 
från löpande uppgifter till helt nya. 
Trots detta och all den osäkerhet som 
finns har jag bara mötts av en positiv 
inställning från folk.

– Det är jobbigt för lärarna, men 
i omställningen till den digitala un
dervisningen har det kommit fram så 
mycket hjälpsamhet lärarna emellan. 
De stödjer varandra, delar med sig av 
tips, powerpoints och så vidare. Utan 
den hjälpsamheten hade det inte 
fungerat så här bra.

Hur ser du på framtiden?
– Kreativiteten som fötts ur att 
vi tvingats hitta lösningar på de 
problem coronapandemin ställt 
universitetet inför kommer också att 
spilla över i andra saker och fortsätta 
ge nya idéer även efter corona. Vi 
kommer givetvis också ha fått otroligt 
mycket erfarenhet med oss från 
krisen.

GISELA LINDBERG

 lärandet (praktiken). Man hörde sig för hur 
andra lärosäten gjort och en del hade ställt 
in de momenten. Det ville man inte göra 
i Lund. 

– Men först måste fakulteten säga ja 
till att släppa sina läkarstudenter till något 
helt nytt. Kursen skulle ju bygga på att stu-
denterna inte bara skulle jobba med läkar-
uppgifter, utan vara beredda att hjälpa till 
där det behövdes. Och sen handlade det 
om huruvida vården var villig att ta emot 
studenterna och handleda vissa moment, 
säger Magnus Rasmussen. 

I KONTAKTERNA mellan ledningen för lä-
karutbildningen och sjukvården föddes så 
idén om kursen och Magnus Rasmussen 
rekryterades som genomförare. Forsk-
ningschefen på Skånes universitetssjuk-
hus, Ingemar Petersson, gav också ett 
under lag som visade på sjukvårdens behov 
av hjälp från läkarstudenterna i det dag-
liga arbetet med patienter med covid-19. 
 Magnus Rasmussen hade bara ett fåtal 
veckor på sig att ta fram kursen på 7,5 hp 
som startade den 11 maj på läkarprogram-
mets sista termin. 

– Jag fick besked om att inte schema-
lägga den sista dagen av de fem veckor-
na för då ska studenterna ha sin examens-
högtid.

PRECIS NÄR BESLUTET om kursen togs för-
väntades vården bli mer än överansträngd 
– men den stora rushen av covid-19-pa-
tienter i Skåne har i skrivande stund ute-
blivit.

– Det innebär att det inte varit helt lätt 
att hitta praktikplatser till de 30 studenter-
na, säger Magnus Rasmussen. Behovet av 
extra hjälp i vården blev inte så stort som vi 
trodde. Men har man kollegor som också 
tycker att det är positivt med nytänkande 
och som därför är villiga att ta emot stu-
denter så går det. 

MOMENTET att hitta relevanta praktikplat-
ser har varit det enda som gett Magnus 
Rasmussen lite ont i magen. Annars har 
det varit ett inspirerande jobb att ta fram 
kursen.

– Men man får inte ha något kontroll-

MIN CORONAVARDAG
behov, eftersom det råder sådan stor osä-
kerhet kring både viruset och dess kon-
sekvenser i samhället, säger han. Om jag 
skulle ha tagit fram kursen om sex måna-
der hade den troligen inte sett likadan ut.

Kursen består till 80 procent av praktik, 
då studenterna ska arbeta med patient-
vård som påverkas av det nya coronaviru-
set. Studenterna ska i detalj beskriva ett 
patientfall och presentationen av det fal-
let kommer att vara basen för examina-
tionen på kursen. Patienten som beskrivs 
kan ha covid-19 eller en annan sjukdom 
vars handläggning påverkats av pandemi-
situationen. 

– Det kommer att bli bra, säger Magnus 
Rasmussen. Men det finns ju inte så myck-
et grundfakta än gällande just covid-19, så 
det vetenskapliga underlaget är ju ganska 
undermåligt. 

DOCK FINNS BOKEN ”Pandemier och epi-
demier – ett tvärvetenskapligt perspektiv” 
av infektionsforskaren Martin Holmberg – 
som Magnus Rasmussen tycker håller god 
kvalitet. 

En del av det teoretiska momentet kom-
mer också att handla om källkritik. Att kri-
tiskt granska alla påståenden och åsikter 
kring pandemin och inte minst hur media 
har behandlat dessa. Föreläsningar kring 
smittskydd blir det också, liksom ett ve-
tenskapligt seminarium. 

I FRAMTIDEN finns det risk för fler pan-
demier, och att blivande läkare och sjuk-
sköterskor behöver utbildning i hur man 
bedriver sjuvård under de omständigheter-
na känns ganska självklart. På Skånes uni-
versitetssjukhus ser forskningschef Inge-
mar Petersson redan nu att sjukvården 
med all sannolikhet kommer att vårda ett 
stort antal patienter med covid-19 till hös-
ten. Så det är högst troligt att den nya kur-
sen kommer att upprepas då.

– Det är således mycket möjligt att den 
här kursen kommer att finnas kvar inom 
läkarprogrammet, men med en del juste-
ringar, säger Magnus Rasmussen. 
 

MARIA LINDH
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När blodsockret går upp och ner tär det på 
kroppen och psyket. Det är tufft, säger hon 
och berättar om synförluster och hur sjuk-
domen sliter på flera organ i hennes kropp.

VID DE STORA AMERIKANSKA KRISERNA, 

terror attacken mot World Trade Center 
i september 2001 och den förödande or-
kanen Sandy utanför New Jersey i oktober 
2012 – var Agneta SanMartin alldeles i när-
heten. Hennes man Pedro är amerikan och 
hans föräldrars hus sveptes med av stormen. 
Hon berättar att hon och Pedro hade två 
meter vatten i köket och i bottenvåningen.

– Vid båda dessa tillfällen drabbades jag 
av posttraumatisk stress som jag känner 
igen lite av nu, säger hon och berättar hur 
hon under en period varje natt efter stor-

– Vi behöver se varandra i 
 ögonen! Och fika tillsammans.

Det tycker Agneta SanMar-
tin som snart avverkat över två 
månader som hemarbetare med 
kollegorna på bildskärm. Med 
sin diabetes och följdsjuk domar 
av den tillhör hon en utsatt 
riskgrupp. Hon träffar bara sin 
man och katten Maya som  håller 
henne sällskap i trädgården. 
LUM får en intervju på betryg-
gande avstånd utomhus. 

Saknar ögonkontakt 
och fika med kollegorna
I vanliga fall hittar man Agneta SanMartin 
på Medicon Village. Där jobbar hon som la-
boratorieingenjör på Neuronano Research 
Center (NRC) med ett femtontal nära kol-
legor. En arbetsmiljö med fart och fläkt rätt 
långt från den tysta villan i Eslöv. 

– Det är klart att det kan vara skönt att 
slippa pendla. Jag sparar nästan en timme 
om dagen på det. Liksom att få jobba utan 
att bli avbruten och bli klar med analyser och 
rapporter, säger hon.

Men det är väl ungefär det som kan 
upplevas som fördelar, särskilt nu efter så 
många veckor.

– Vi var väl många som jobbade i mys-
byxor till en början, men det blev för trå-
kigt. Nu gör jag mig i ordning på morgnarna 
som vanligt.

Men att ses på de digitala verktygen 
Teams eller Zoom ersätter inte de riktiga 
mötena och småpratet däremellan är helt 
borta. Fika tillsammans och ögonkontakt 
med sina kollegor är något som hon sak-
nar mycket. 

AGNETA SANMARTIN är emellertid inte den 
som låter sig nedslås. Hon är en positiv per-
son och van vid tuffa förhållanden och även 
vid kriser. Sin diabetes fick hon som sju åring 
och även om hennes insulinpump, som er-
satt insulinsprutorna, gjort livet lättare me-
nar hon att det är en svår sjukdom att leva 
med.

– Man måste vara organiserad och pla-
nerad, både kring kost, insulinmängd och 
motion och kan sällan göra spontana saker. 

Agneta SanMartin varvar hemarbetet med pauser i trädgården.

 folk.

Tillhör riskgrupp och har jobbat hemifrån i drygt två månader
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men Sandy drömde att hon drunknade.
Katastroferna känns dock långt borta 

från familjen SanMartins vilsamma trädgård 
där Maya kattnos skymtar fram bakom en 
färgglad tulpan. Vi pratar om hur odödliga 
vi nordbor ofta känner oss. Hur ovana vi är 
vid krig, naturkatastrofer och annat elände 
och därmed inte heller så bra på att han-
tera kriser. 

– Där måste nog också Lunds universitet 
skärpa sig. Den krishantering som sker cen-
tralt måste komma ut i verksamheten. Led-
ningen måste höras hela vägen ner, säger 
Agneta SanMartin. 

FÖRUTOM SITT JOBB som laboratorie-
ingenjör är hon även facklig representant 
för SACO-S och huvudskyddsombud på 
Medicon Village för delar av de medicin-
ska och tekniska fakulteterna. Riskanaly-
ser om bland annat kemikaliehantering och 
personal omorganisationer hör till hennes 
vardag.

– Det är viktigt att universitetet förstår 
att den forskning som nu sätts igång för att 
hitta läkemedel och vaccin mot covid-19 är 
ett farligt jobb som måste ske med hög sä-
kerhet, säger hon.

Agneta SanMartin tror att Arbetsmiljö-
verket i framtiden kommer att kräva grund-
ligare dokument för krishantering och stäl-
la högre krav på riskanalyser. Hon efterlyser 
fler kurser i LU:s gemensamma kompetens-
portal som handlar om utbildning kring ris-
ker och kriser. 

– Det hade kunnat leda till en mer en-
hetlig syn på krishantering vid universite-
tet vilket hade varit väldigt bra, tycker hon.

DEN NUVARANDE CORONAKRISEN hotar 
Agneta SanMartin på ett mer direkt per-
sonligt vis, men när det känns tungt är ma-
ken Pedro hennes lykta i mörkret. Hon trivs 
också väldigt bra med sitt arbete. I två tio-
årsperioder har hon arbetat vid universitetet 
och alltid haft bra chefer. Dessemellan har 
hon arbetat i USA på universitetet i Tampa 
i Florida och på två privata biotechföretag. 
När Agneta SanMartin jämför tycker hon att 
vi har det bra i Sverige med semester, sjuk-
vård och hyfsade löner. 

– Och den här krisen kommer att gå 

över. Det ordnar sig, säger Agneta San-
Martin förtröstansfullt. 

Det positiva som coronakrisen fört med 
sig är att många vid LU blivit mer digitala 
och lärt sig de verktyg man behöver för att 
ibland kunna arbeta hemifrån och ha res-
fria möten. Hon menar att många forskare 
är vana vid att jobba hemifrån ibland och 
nu har kanske även den administrativa och 
tekniska personalen fått självförtroendet 
att göra det när behov finns. 

– Många av oss upptäcker ju att det fak-
tiskt går rätt bra!

TEXT & FOTO: 

MARIA LINDH

AGNETA SANMARTIN 

ARBETAR SOM: Laboratorieingenjör på 

Neuronano Research Center (NRC), 
huvudskyddsombud på Medicon 
Village
FAMILJ: Maken Pedro, katten Maya
BOR: I Eslöv 

Katten Maya är ett gott sällskap i trädgår
den.

MIN CORONAVARDAG

Camilla Enner-
berg, internatio-
nell koordinator 
på Ekonomi-
högskolan

Har fått lära oss att lösa 
oväntade situationer
Hur har din jobbvardag påverkats?
 – Jag bor i Köpenhamn och jag har 
arbetat på distans sedan mitten 
av mars när gränsen mot Sverige 
stängdes. Varje morgon har jag möte 
med mina kollegor på internationella 
avdelningen via Teams och vi använ
der Skype och mejl i vår kontakt med 
studenterna. Det går bra, men jag 
saknar den vardagliga kontakten med 
kollegor och studenter.

Hur har ditt sätt att arbeta för-
ändrats? 
– Jag arbetar med att ta emot utby
tesstudenter och skicka studenter 
på Ekonomihögskolan på utbyte till 
partneruniversitet över hela världen. 
Mitt och mina kollegors arbete har 
påverkats mycket av covid19. Flera 
utbyten har ställts in och många inre
sande utbytesstudenter har rest hem. 
Vi har fått lära oss att lösa oväntade 
situationer när oförutsägbara händel
ser sker i vår omvärld. 

Hur har ditt sociala beteende eller 
liv förändrats? 
– Jag har skurit ned rejält på sociala 
kontakter. Jag är hemma mycket och 
när jag går ut är det för att promene
ra, cykla eller handla. Jag har lärt mig 
att uppsatta saker som jag tidigare 
tog för givet, som att röra sig fritt och 
att träffa folk när och var man vill. Jag 
ser fram emot att träffa kollegor, vän
ner och äldre släktingar när det här är 
över. Och att gå till gymmet!

LOUISE LARSSON
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Hur har Europa vuxit fram och förändrats 
under de 75 år som gått sedan andra världs-
krigets slut? 

I boken diskuteras på ett överskådligt 
sätt de viktigaste och mest dramatiska för-
ändringarna som lett fram till det Europa 
vi har idag. Framväxten av Europa tanken 
och den europeiska integrationen löper 
som en röd tråd genom boken, parallellt 
med andra historiska skeenden. Boken 
blickar också utanför Europas gränser och 
beskriver bland annat avkolonialiseringen, 

JOHAN STENSTRÖM
Ordet och vinet. Vinets roll i svensk litteratur
(CKM Förlag)

Johan Stenström är litteraturforskare och vinälskare. Boken 
handlar om hur vinkulturen har förändrats under århundrande-
na. Han skriver inlevelsefullt om vinets roll i svensk litteratur, från 
Heliga Birgittas många vinmetaforer, till Bellman och Strindberg, 
som använde vinet som känslig klassmarkör i sina böcker. Fram 
till sekelskiftet får vi följa vinet i litteraturen genom både mus-
tiga nedslag i enskilda författarskap och mer generella kulturella 
 beskrivningar av vinets betydelse i olika tider.

Din blogg blev en bok 
– hur hann du det 
som postdoc ?
– Det har gett mer än vad det har tagit! 
Som postdoc finns risken att bli ensam 
och självfokuserad i sitt arbete. Bloggen 
hjälpte mig att bygga ut min sociala 
forskningsgemenskap. Det jag skrev en
gagerade kollegor – både om motgång 
och hur man kan nå framgång på egna 
villkor, och må bra på vägen.

Har du några råd för hur man mår 
bra som postdoc?

– De som mår bra i akade
min är ofta aktiva i större 
sociala nätverk. Det är 
också viktigt att vara rädd 
om relationer och intressen 
utanför forskningen och 
att ta pauser. Gränslöshet 
är farligt inom akademin 
överhuvudtaget.

Vad har du för tips för 
att nå framgång?

– Att prioritera det som är viktigt, men 
inte brådskande och ta sig tid för reflek
tion. Att tänka långsiktigt är en nyckel, 
och att prata med dem som ligger ett 
par år före i karriären om hur de gjorde, 
alla behöver inte uppfinna hjulet!

Fångar utvecklingen 
i efterkrigstidens Europa

DAVID LARSSON HEIDENBLAD
Ett år av akademiskt 
skrivande
(Studentlitteratur)

David Larsson Heidenblad, forskare i historia

boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

kommunismens fall i Sovjetunionen samt 
ett förändrat USA. Den framlidne historie-
professorn Sverker Oredsson är bokens 
huvudförfattare. De kapitel han inte hann 
skriva innan han gick bort för två år sedan 
har författats av vännerna och kollegorna 
Ulf Zander, Barbara Törnqvist-Plewa, Kris-
tian Gerner samt Joakim Nergelius. Redak-
tör och medförfattare är liberale Europa-
parlamentarikern Olle Schmidt. Slutordet 
är skrivet av tidigare EU-kommissionären 
Cecilia Malmström.

SVERKER OREDSSON, OLLE SCHMIDT
Europa – 75 år av ständig förändring
(Ekerlids förlag)
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PATRIK ANDERSSON
Musik, mening och värde. 
Filosofiska perspektiv på en värld av ett eget slag
(Gidlunds förlag) 
Detta är en bok om musikfilosofi utifrån dirigentens och musikut-
bildaren Patrik Anderssons perspektiv. Hur kan abstrakt instru-
mentalmusik vara så värdefull för många människor trots att den 
i huvudsak inte handlar om något? Det är en av frågorna som 
han försöker svara på. Boken presenterar en översikt av de senas-
te decenniernas musikfilosofi runt musikens mening och värde. 
Författaren har titeln director musices och förestår musikcentret 
Odeum, där Akademiska kapellet, Lunds akademiska kör, Palaes-
tra Vokalensemble och Lunds universitets brassband hör hemma.
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A tt arbeta med internationalisering är för närvaran-
de lite som att vågsurfa: du står på ett under-
lag som oavbrutet rör sig och du måste ständigt 
mikro justera och anpassa dig till din föränderliga 

omgivning. Det finns mycket lite utrymme att tänka framåt; 
fullt fokus på nuet krävs för att inte hamna under ytan.

Nya epicentrum för pandemin blossar upp, landgränser 
stängs, partneruniversitet bommar igen och internationella 
kommunikationer havererar. På 
grund av en irriterande hosta som 
vägrar släppa har jag varit tvungen 
att arbeta hemifrån i snart två må-
nader, med allt vad det innebär för 
koncentrationsförmågan – pappa 
jobbar, gumman, gå till mamma 
– och mitt i denna soppa imple-
menterar vi ett nytt system för att 
hantera utbytesansökningar, vilket delvis sabbar gamla arbets-
rutiner.

Det positiva är att jag inte hinner få långtråkigt. Ett nations-
motto från 90-talet, ”bara kul nästan jämt”, dyker osökt upp i 
huvudet.

DET BÖRJADE FAKTISKT RÖRA PÅ SIG redan i höstas med oro-
ligheterna i Hong Kong och Chile. Det blev då uppenbart för 
de närmast sörjande att Lunds universitet var ganska dåligt 
rustat för att hantera större krissituationer och framför allt in-
formationsflödet däromkring. I min mening gjorde då sektio-
nen Externa relationer en imponerande tempoväxling och fick 
på mycket kort tid krishanteringsgrupper och nya kommunika-
tionsrutiner på plats.

I efterhand känns det som att det var tur att vi utsattes för 
situationen i Hong Kong. Det blev som ett genrep inför det 
som komma skulle. Nu får alla inom respektive internationell 
studentkategori samma information, dubbelarbete undviks 

Nya epicentrum för pandemin blossar upp, landgränser stängs, 
partneruniversitet bommar igen och internationella kommunika-
tioner havererar. Att arbeta som internationell koordinator under 
coronakrisen kräver fullt fokus på nuet, skriver Mikael Nyblom. 
Och hur kommer det att gå för internationaliseringen framöver?

och vi på fakulteterna kan fokusera på en annan typ av pro-
blemlösning.

Studenterna tar det hela väldigt olika, från indonesiern som 
flydde i panik i början av mars, till italienarna och fransmännen 
som av någon anledning inte alls är sugna på att återvända 
hem till karantän och utegångsförbud. En svensk student skri-
ver till mig och frågar om sommarkurser utomlands samtidigt 
som partneruniversitet börjar höra av sig om att de ställer in 

alla höstens utbyten. Vi bestämmer 
oss för att försöka erbjuda drabbade 
studenter en alternativ plats hos uni-
versitet som inte ställt in – ännu. Jag 
surfar på.

SÅ SMÅNINGOM kommer dock tan-
karna: hur länge till sitter jag någor-
lunda säkert? För närvarande har vi 

fullt upp med problemlösning och implementering av ansök-
ningssystem. Därefter behöver vi ge oss i kast med omför-
handlingen av alla utbytesavtal inför den kommande Erasmus-
cykeln. Men sedan då? Kommer vi att få se samhällen sluta sig, 
med permanent minskad mobilitet som följd? Kommer höger-
populister och ledare i länder med mindre demokratiska sty-
relseskick kunna flytta fram ställningarna medan alla andra likt 
rådjur i helljus stirrar sig blinda på coronanyheter? Kommer det 
överhuvudtaget finnas en plats för personer som mig, som ser 
sig som kosmopoliter, i en värld efter covid-19? Jag hoppas det 
– men jag kan inte riktigt skaka av mig den gnagande känslan 
av att det kanske inte blir så.

Jag inser plötsligt hur dålig surfanalogin är. Du lyckas sällan 
fånga vågen, och även om du framgångsrikt lyckas surfa på 
den slutar det ändå oftast med att du ramlar i plurret.

MIKAEL NYBLOM,
 INTERNATIONELL KOORDINATOR 

PÅ NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Vågsurfing med oviss utgång

”I efterhand känns det som att 
det var tur att vi utsattes för 
situationen i Hong Kong. Det 
blev som ett genrep inför det 
som komma skulle.”

gästtyckaren.
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på gång.

disputationer.
För kommande disputationer vid Lunds 
universitet, se www.lu.se/lup/disputa
tions

AKADEMISKA HÖGTIDER. Årets dok-
torspromotion skjuts upp till nästa 
år. Men om det blir två promotioner 
eller en stor dubbelpromotion är 
inte beslutat än.

– Det funderar dekanerna på nu 
och beslut tas i september, säger 
övermarskalk Carin Brenner.

I vanliga fall har hon och hennes tre kollegor 
på Akademiintendenturen sin mest hektiska 
period just nu. Doktorspromotionen är uni-
versitetets absolut största högtid då Dom-
kyrkan, som rymmer 1200 personer, brukar 
vara helt full. Det är mycket förberedelsear-
bete – allt ska fungera såväl logistiken som 
festligheterna runt omkring. Nu är det emel-
lertid lugnt på Carin Brenners kontor.

– Men det var ett rätt stort jobb att stäl-

Doktorspromotionen 
skjuts upp till nästa år

Övermarskalk Carin Brenner och hennes kollegor får en ovanligt lugn vår. foto: petra francke

la in årets promotion, säger hon. Många 
besvikna telefonsamtal… Och nu jobbar vi 
mycket med dokumentation och annat som 
vi aldrig brukar hinna med. 

För egen del är det bara att gilla läget, 
tycker hon. Det är som det är och inte myck-
et att göra åt. Hon ser både för- och nackde-
lar med två promotioner efter varandra och 
med en stor dubbelpromotion.

– Jag kan leverera både och, säger Ca-
rin Brenner. 

Värre är det då med alla besök som ock-
så Akademiintendenturen har hand om och 
som ställts in under våren.

– Och vi kan inte planera för hösten heller 
– för vi vet ju inte hur länge coronapande-
min kommer att pågå. Det är tråkigt, tycker 
Carin Brenner.

MARIA LINDH

LUM:s utgivningsplan hösten 2020
 Manusstopp Utkommer

LUM 4 7 september 24 september

LUM 5 16 oktober 5 november

LUM 6 30 november 17 december

Med anledning av coronaviruset är 
många publika aktiviteter inställda vid 
Lunds universitet. Se i universitetets 
kalendarium på nätet vad som är på 
gång: lu.se/events. 

HUMANIORA. Vetenskapssocie-
teten i Lund fyller hundra år 
och detta skulle firas med bland 
annat boksläpp och symposium 
i maj, som en del av Humaniora 
2020. Nu är firandet framskjutet 
till i höst och Humaniora 2020 har 
fått en tuff start.

Den 6 februari invigdes Humaniora 
2020 – ett år då HTfakulteterna pla
nerade extra satsningar på utåtriktad 
verksamhet som skolbesök, debatter, 
föreläsningar, symposier, bokutgiv
ningar med mera. 

– Vi vill visa vår bredd, rikedom 
och relevans! Det här är också ett år 
då vi kan göra punktinsatser i form av 
tidsbegränsade satsningar, sa dekanen 
Johannes Persson.

Vetenskapsocietetens hundra
årsjubileum var en av vårens många 
aktiviteter som fick ställas in och har 
nu flyttats till den 27 november och 
universitetsaulan. Då blir det även 
boksläpp av jubileumsantologin I Pallas 
Athenas huvud, Hundra år av huma-
niora där 32 HTforskare både skildrar 
Vetenskapssocietetens historia och de 
mångfacetterade perspektiven inom 
humaniora genom att undersöka stil 
och retorik, vardagsliv och forsknings
politik, paradigmskiften och pionjärer. 
Henrik Rahm är huvudredaktör för 
antologin.

Humaniorafirande
framflyttat till november
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hänt.

Universitetsstyrelsen har fått två nya 
externa ledamöter, lagman Gudrun 
 Antemar och FoU-direktör Torbjörn 
Lundahl. Samt två nya interna ledamö-
ter, professorerna Christofer Edling och 
Lars Dahlin. Den nya mandatperioden 
inleddes 1 maj och pågår till och med 30 
april 2023.

Gudrun Antemar är jurist från Umeå 
och lagman vid Stockholms tingsrätt se-
dan 2017. Hon har jobbat som domare, 
fiskal och rådman. Hon var chefsjurist på 
Riks åklagarens kansli under sex år och har 
även jobbat som lagman vid Förvaltnings-
rätten i Stockholm.

Torbjörn Lundahl är programdirek-
tör för det nationella forskningsprogram-
met 5G på Ericsson Research. Sedan sep-
tember 2018 är han ordförande i Mistra 
SAMS, som är ett forskningsprogram med 

Internationalisering 
av utbildning prisas
Priset för internationalisering av ut-
bildning på grundnivå och avan-
cerad nivå vid Sveriges medicinska 
fakulteter går 2020 till Kristina 
 Orban, arbetsterapeut och doktor 
i medicinsk vetenskap vid Institutio-
nen för hälsovetenskaper. 

Motiveringen lyder ”Kristina Or-
ban har sedan 2016 lett projektet 
Mirots, som syftar till att utveckla 
arbetsterapeutstudenternas profes-
sionella identitet och interkulturella 
erfarenheter. Projektet har berömts 
av nationella bedömningsgruppen 
för att ha integrerat internationali-
sering i utbildning, som främjar alla 
studenter på ett hållbart och inno-
vativt sätt.” 

Prissumman är på 90 000 kronor 
och går till den institution där pris-
tagaren är anställd och får använ-
das för kostnader i samband med 
tjänsteutövning, utvecklingskostna-
der, deltagande i konferenser, kon-
gresser etc. Mirots står för ”Making 
internationalisation a reality for 
 occupational therapy students”. 

– Det känns fantastiskt att få ta 
emot detta pris. Det ger oss energi 
och möjlighet att blicka framåt mot 
nya och hållbara internationella 
spår genom hela arbetsterapeut-
programmet, säger Kristina Orban.

REDAKTÖR:MARIA LINDH

Nytt stort medicinpris 
till Alzheimerforskare
Våren 2020 var det premiär för Bundy 
Academy’s nyinstiftade stora pris. Pris-
summan om tre miljoner kronor går 
till medicinsk forskning med koppling 
till hjärta eller hjärna vid Lunds uni-
versitet. Första mottagare av priset är 
Niklas Mattsson- Carlgren, klinisk 
minnesforskning. Han forskar kring 
blodprover som kan indikera Alzhei-
mers sjukdom, och hör till den interna-
tionella frontlinjen inom området.

Två lundaforskare 
får det prestigefyllda 
Europeiska forsk-
ningsrådets (ERC) 
Advanced Grant på 
cirka 25 miljoner kro-
nor vardera: Anne 
L’Huillier, professor 
i atomfysik och Olle 
Melander, professor 
i intern medicin och 
överläkare vid Skå-
nes universitetssjuk-
hus. Anslagen går till 
forskning i atomfysik 
och kvantmekanik 
respektive diabetes 
och hjärt- och kärl-
sjukdom.

Fyra nya ledamöter i universitetsstyrelsen

visionen att Sverige ska bli världens första 
fossiloberoende land. 

Christofer Edling är professor i socio-
logi vid Centrum för ekonomisk demogra-
fi och dekanus för Samhällsvetenskapliga 
fakulteten.

Lars Dahlin är professor vid Wallenberg 
center för molekylär medicinsk forskning, 
WCMM, och prefekt för Institutionen för 
translationell medicin

Niklas Mattsson Carlgren.
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Olle Melander.

Kristina Orban.
Christofer Edling och Lars Dahlin.

ERC Advanced Grant 
till en medicinare 
och en fysiker

Anne L’Huillier
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Hallå Erik Renström...    
...dekan för Medicinska fakulteten som 
nu tillsammans med Akademiska Hus 
tagit första spadtaget till det medicinska 
och hälsovetenskapliga  centrumet Forum 
Medicum, som varit på gång sedan 2013. 

Äntligen byggstart för Forum Medicum 
– varför har det dröjt så länge?
– Det har varit en lång resa, en omfat-
tande process där vi har behövt fundera 
på vad vi behöver och vad vi har råd med.

Men nu går det undan och ska 
vara inflyttningsklart 2023. Är det 
realistiskt?
– Akademiska Hus har redan börjat byg-
ga och har lovat att tidsplanen ska hållas.

Vad är tanken med Forum 
 Medicum?
– Forum Medium är lika mycket ett kul-
turprojekt som ett byggprojekt. Ge-
nom goda fysiska förutsättningar ska vi 
få ihop de biomedicinska, kliniska och 
hälso vetenskapliga kulturerna inom så-
väl forskning som undervisning. 

På vilket sätt kommer utbildningen 
att påverkas?
– Vi kommer att lämna lokalerna på 
Bara vägen där de flesta nuvarande 
vårdprogrammen ges, och utbildningen 

av  exempelvis läkare på BMC kommer 
att integreras i Forum Medium. Möjlig-
heterna till samordning av undervisning-
en inom flera program kommer att öka. 

På vilket sätt kommer forskningen 
att förstärkas?
– Det blir helt nya lokaler anpassade 
för experimentell forskning inom hälso-
vetenskap. Det nya forskningslabbet 
Move ment & Reality lab, kommer att byg-
gas där. Vi förväntar oss också att forska-
re från olika forskningsfält möts i de nya 
lokalerna och då brukar nya tankegångar 
och nya projekt uppstå. 

Forum Medicum blir 16 000 kvadrat-
meter stort och ska bestå av sex 
våningar i glas, betong och trä. Hur 
ser du på själva byggnaden? 
– Det blir en byggnad med stora arkitek-
toniska kvaliteter och som kommer att 
förtjäna sin plats på Sölvegatan.

Hur många kommer att ha sin dag-
liga arbetsplats i Forum Medicum?
– Runt 2500 studenter kommer att gå sin 
utbildning i Forum Medicum och cirka 
250 kontorsplatser skapas för personal. 

MARIA LINDH

FORUM MEDICUM

Akademiska Hus investerar cirka 
820 miljoner kronor i det nya 
 Forum Medicum.

Ombyggnadsdelen omfattar 
tre huskroppar, en tilldockning 
till det befintliga BMCkomplexet 
samt en påbyggnad. Tillbyggnaden 
kommer att ha publika utrymmen 
i bottenplan och fem våningar för 
undervisning och kontor samt en 
mindre, indragen takvåning. 

Forum Medicum har ritats 
av Henning Larsen Architects 
som 2015 utsågs till vinnare i ett 
 parallellt skissuppdrag.
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