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Å
r 2020 hände det som vi alla hade hoppats inte skulle inträffa 

under vår livstid, även om många varnat för det. Pandemin blev 

verklighet, viruset drabbade oss och hela världen. Coronavirusets 

spridning blev en chock, och ett historiskt skeende vi lär minnas 

för alltid. Inte bara på grund av alla som insjuknat och avlidit, utan också 

för hur pandemin har drabbat samhället i övrigt och visat på svagheterna. 

Men samhället mobiliserade för att hitta lösningar och vidtog olika åtgärder 

för att lindra konsekvenserna. 

I mars gick LTH över till undervisning och examination på distans. Vi för-

sökte – i gott samarbete med Teknologkåren, TLTH – att anpassa oss och 

hitta lösningar som kunde ge studenterna den utbildning de kämpar för, 

med i stort sett lika hög kvalitet som vanligt. 

Jag är djupt imponerad över hur studenter och anställda tog sig an denna 

svåra situation. Kvalitet, problemlösning och pragmatism blev ledord – precis 

som det skall vara på en teknisk högskola. 

Att sedan LTH:s studenter och anställda gick samman för att på ett handfast 

sätt göra skillnad när vård- och omsorgssektorn led allvarlig brist på materiel 

var något fantastiskt – men ändå inte helt överraskande.

Det blev handsprit och visirtillverkning för vård och omsorg. LTH:s vicerektor 

för samverkan, Charlotta Johnsson, fick plats med tolv säckar steriliserade 

ansiktsvisir i sin bil, och hon hann göra en hel del rundor till Universitets-

sjukhuset innan den industriella produktionen (ibland med benäget bistånd 

från LTH:are) kom igång.

Under min tid som rektor har LTH samlats kring orden ”Tillsammans utfors-

kar och skapar vi – till nytta för världen.” Det stämmer i mitt tycke perfekt 

med den LTH-anda jag upplevt under denna vår.

I de examenstal jag genom åren hållit till LTH:s studenter har jag bett dem 

verka i LTH:s anda och fråga sig själva:

Om inte jag, vem? Om inte nu, när?

När nästa LTH-nytt kommer är en ny rektor för LTH på plats som jag önskar 

all lycka och välgång. Tack till alla. Och fortsätt 

vara rädd om dig själv och andra.

Viktor Öwall
Rektor LTH

PS. Jag är glad att LTH nu beslutat om grundprinci-

perna för hur vi ska medverka till att potentialen med 

ESS och Max IV fullt ut tas tillvara. LTH får ett utvidgat 

campus genom Science Village, och ett tillfälle att 

lyfta helheten. Vi kommer på olika sätt att engagera 

oss i den levande och internationella ”forskarby” där 

bland annat hållbarhetsutmaningar ska få svar. Läs 

mer om det på sidan 35.
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Livsviktigt
EN PANDEMI UTMANAR sjukvård och hela samhällen. På LTH 
samarbetar forskare kring frågor som: Hur kan morgondagens 
teknik, design och arkitektur hjälpa människor att leva längre och 
rikare liv? Hur klarar vi den här krisen – och nästa?

Smarta, starka, energieffektiva och 
miljövänliga material. Nanoteknik kan ge 
svar i flera svåra hållbarhetsutmaningar. 
På bilden: Anette Löfstrand, doktorand 
vid Fasta tillståndets fysik, tittar på 
nanostrukturer som synliggjorts med hjälp  
av elektronmikroskopet i Lund Nano Lab.  

FOTO: CHARLOTTE CARLBERG BÄRG
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Innovativ medicinteknik 
kommer att spela ännu 
större roll i framtiden 

S
om ung civilingenjörsstudent med en tänkt framtid 

inom materialteknik kom jag 2002 av misstag att gå 

en kurs i biomedicinsk teknik i USA. 

En enda kurs, med en lärare som var lika inspire-

rande som krävande, vände mitt fokus mot ett helt nytt område 

– biomekanik. Detta tvärdisciplinära område, där teknisk 

utveckling används för att lösa medicinska frågeställningar, 

fängslade mig. Som doktorand inom detta fält kom jag så 

småningom att utveckla mekaniska datormodeller för att förstå 

hur skelettet, brosk och senor påverkas av belastning – och 

läker igen efter en skada. 

På en av mina första stora internationella konferenser före-

drog en välkänd forskargrupp som lagt stora resurser på att 

utveckla metoder för att förenkla och snabba på simuleringar 

av mekaniska modeller där tusentals så kallade finita element 

kunde hanteras. Min handledare, som var en stor profil, ställde 

sig upp och sade att det där var helt meningslöst, för problemet 

skulle vara borta om ett par år när datorernas kraft ökat. Det 

skulle visa sig att han hade både rätt och fel.

Datorernas ökade kapacitet ger verkligen helt nya möjlig-

heter. Idag kan vi exempelvis ta hänsyn till patientspecifika 

detaljer när det gäller rörelsemönster, anatomi eller vävnad, 

och vi kan simulera mer komplexa och realistiska scenarier. Vi 

ser automatisering och ökad datorkraft som tillåter diagnostik 

i realtid. 

Här kan forskare bryta ny och spännande mark. Men för att 

en lösning ska vara användbar i kliniken – och kunna användas 

för att diagnostisera eller förutspå resultat av en behandling 

– krävs fortfarande förenklingar och korta simuleringstider.

En av mänsklighetens stora utmaningar är att behovet av 

vård och omsorg ökar med en åldrande befolkning. FN har 

uppskattat att över 40 procent av befolkningen i västvärlden 

år 2050 kommer att vara över 60 år. Inte minst länder i Europa 

kommer att känna av ökade vårdkostnader, med breda samhäl-

leliga effekter, till följd av ökad livslängd. 

Medicinteknik kan handla om röntgen- och strålbehandlings-

apparatur, ortopediska implantat, pacemakers, dialysapparater, 

journalsystem och e-hälsolösningar – för att ta några exempel. 

Dessa tekniska lösningar spelar redan idag en central roll inom 

sjukvården. 

Ändå kommer innovativ medicinteknik att spela än större 

roll i framtiden, eftersom den både driver och möjliggör många 

av de omställningar som krävs för att möta utmaningar som 

hälso- och sjukvården står inför i stora delar av världen. Globalt 

är medicintekniken en av de snabbast växande marknaderna, 

och vad vi bland mycket annat kan vänta oss är förbättrad 

diagnostik, nya behandlingsmöjligheter och ökad patientmed-

verkan genom e-lösningar.

Ytterst ska medicintekniken ge möjligheter till hälsa och 

livskvalitet för så många människor som möjligt, i olika delar 

av världen. Och i Sverige har vi goda möjligheter att bidra. 

Sverige har historiskt legat i internationell framkant vad gäller 

medicinteknik, och receptet har varit god samverkan mellan 

akademi, hälso- och sjukvård, och industri. I ett välutvecklat 

hälso- och sjukvårdssystem har medicintekniska innovationer 

kunnat utvecklas och testas. 

Dessvärre tycks fokus på kortsiktig vårdoptimering i Sverige 

de senaste decennierna ha hämmat den samverkan som drivit 

medicintekniska innovationer. Här finns en potential att ta 

bättre vara på, och goda skäl att göra det. Vi på LTH kan bidra 

till innovativa lösningar, produkter och tjänster genom vår 

starka grundforskning, närhet till Skånes universitetssjukhus 

och välutvecklade samverkan med näringslivet.

SARS-CoV2-viruset och covid-19 har visat på behovet av 

forskning, inte minst grundforskning. Det är idag uppenbart 

att forskare själva snabbt tar de initiativ som krävs för att öka 

kunskapen när något oväntat dyker upp. Goda exempel på tvär-

disciplinär samverkan har vuxit fram i hela landet, och så även 

vid LTH där nya konstellationer av forskare startat och deltar 

i projekt inom antikroppsdiagnostik, läkemedelsutveckling och 

3D-printning – för att nämna bara några exempel. 

Bred och fri forskning är avgörande för att rädda liv. Det 

bästa sättet att rusta samhället är att satsa på fri forskning av 

hög kvalitet, och lita på forskarnas förmåga att välja relevanta 

forskningsfrågor.

Hanna Isaksson är professor vid 
Avdelningen för biomedicinsk 
teknik. Hennes forskningsom-
råde är biomekanik, där hon 
kombinerar materialvetenskap 
med mekaniska modeller för 
att förstå hur kroppens vävna-
der påverkas av belastning.  

FOTO: KENNET RUONA
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FAKTA | MINIFABRIKER KAN RENA BÅDE LÄKEMEDEL OCH VACCIN

u

u

LTH-forskningen som är 
till nytta för livet självt
VI STÅR INFÖR EN GLOBAL UTMANING när befolkningen ökar, lever längre och ändrar 
livsstil. Ingenjörskonst ger hopp om att fler människor runt om i världen ska få tillräcklig 
föda och tillgång till rätt medicin. 

P
å LTH finns en varierad medicinteknisk forskning. När-

heten till en av Sveriges största medicinska fakulteter 

och Skånes universitetssjukhus bidrar till forsknings-

framgångar som kommer människor till nytta. 

Många av våra forskare utvecklar nya metoder som långt 

tidigare än idag kan upptäcka sjukdomar. Här finns forskare 

som skräddarsyr biomarkörer som kan varna för cancer och 

andra sjukdomar. Några utvecklar nya grepp för att upptäcka 

cancerceller eller bakterier i blod. Andra spårar kärlkramp och 

förmaksflimmer med hjälp av nya ultraljudsmetoder. 

Matematiker gör det lättare för läkare att upptäcka tumö-

rer på röntgenplåtar tack vare bättre algoritmer. På LTH finns 

forskare i bioteknik som utvecklar superkänsliga sensorer med 

förmåga att hitta svårupptäckta virus. Andra utvecklar pre- och 

probiotika som är välgörande för mage och immunförsvar. 

Nanotekniker kan reparera skadade nerver – andra forskare 

tittar i detalj på hur belastning påverkar skelett och vävnad. 

På LTH finns också stor kunskap om hur olika slags partiklar 

i luften påverkar klimatet och vår hälsa. Livsmedelsforskare på 

LTH visar att rätt mat – livets medel – kan vara rena medicinen. 

De designar teknik och processer för nya livsmedel, och de 

utvecklar kreativa sätt att göra mat av oväntade råvaror och 

rester.

KRISTINA LINDGÄRDE

CORONAHOPPET

Vaccin och antikroppsbaserade  
läkemedel mot covid-19

Just nu fokuserar min forskningsgrupp på antikroppsbasera-

de läkemedel, och mer precist läkemedel mot bröstcancer. 

Vi fortsätter att utveckla smarta minifabriker, med målet att 

de ska bli ”självkörande” eller autonoma, och vi har dessutom 

planer på att utveckla minifabrikerna för vaccintillverkning.

Minifabrikernas del handlar inte om att odla mikroorganis-

merna, utan om att industriellt rena tillverkningen. Vi försöker 

påskynda takten i fabriker och produktionsplattformar.

Vi arbetar inom flera projekt idag och har lämnat in olika 

ansökningar som handlar om antikroppsbaserade läkemedel 

mot covid-19. 

I så kallade sub-unit-vacciner vill man få antikroppar att 

angripa de proteiner som viruset – när det trängt in i en cell – 

”tvingar” cellens DNA-kedja att börja tillverka. Kroppen ska 

alltså bli känslig för just dessa proteiner.

En ansökan som vi lämnat in är nu godkänd till steg två. 

Det betyder att den ska kopplas samman med många andra 

ansökningar inom ramen för The Innovative Medicines Initia-

tive (IMI), som är ett stort EU-partnerskap 

inom livsvetenskaperna och bland annat 

tar sikte på att hitta vaccin mot covid-19. 

Bernt Nilsson
Professor vid Institutionen  
för kemiteknik

Reglerteknisk metodik belyser  
fundamentala begränsningar – och öppnar 
för mer effektiv vårdplanering

Tillsammans med professor Bo Bernhardsson och LTH-

forskarna Albin Heimerson, Emma Tegling och Richard 

Pates ingår jag i ett samarbete som handlar om data-

drivna modeller för att förutsäga vårdbehov under pandemin.

I samarbetet ingår också professorer i teknikämnen från 

Linköpings och Uppsala universitet, KTH och Chalmers, liksom 

forskare inom epidemiologi och folkhälsa vid Region Skåne och 

Östergötland. Att projektet kom igång snabbt har vi forsknings-

miljöerna ELLIIT och WASP att tacka för.

För att skapa modeller som är bra på att förutsäga vårdbehov 

började vi med att analysera modelleringsarbeten som gjorts 

på annat håll och som varit inflytelserika under pandemin. Vi 

upptäckte då att fundamentala matematiska begränsningar 

ofta har förbisetts. 

Kombinationen av instabil dynamik, stor osäkerhet och för-

dröjda mätningar begränsar hur effektivt pandemins utveck-

ling kan förutsägas. Problemet är att en modell som fungerar 

utmärkt i ett sammanhang med ett visst dataunderlag helt kan 

tappa förmågan att förutsäga utvecklingen om dataunderlaget 

är ett annat. Reglertekniken erbjuder metoder för att välja 

modelltyp utifrån tillgänglig data – vilket är en förutsättning för 

att lyckas med det som kallas data-driven modelling.

Utöver vetenskapliga arbeten har vårt projekt lett till brett 

medialt intresse, och förhoppningsvis större försiktighet med 

modeller. Nu vill vi inom gruppen använda 

erfarenheterna till att skapa bättre förut-

sättningar för modellering – och därmed 

reglering – av epidemier.

Kristian Soltesz
Universitetslektor vid Institutionen  
för reglerteknik
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Louise Gren, doktorand, och Patrik Nilsson,  
forskningsingenjör, i aerosollabbet på LTH. FOTO: KENNET RUONA
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för tekniken som kommit att kallas fagdisplay och som 

belönades med Nobelpriset i kemi 2018. Med den blir 

det möjligt att göra tusentals kopior av gener som kodar 

för vilken antikropp som helst. 

En drivande kraft i teknikutvecklingen jämte Nobelpris-

tagaren Greg Winter var LTH-professorn Carl Borrebaeck. 

1989 publicerade de båda forskarna, var för sig och inom 

loppet av ett några veckor, rön om en ny, het teknologi 

som var en hörnsten i utvecklingen av denna typ av 

”antibody engineering”. 

I Lund banade genombrottet vägen för forskning som 

i sin tur bland annat resulterat i företagen Alligator och 

Immunovia. Dessa företag har transformerat forskningen 

om såväl biologiska läkemedel som antikroppar och diag-

nostiska verktyg. 

– Antikroppar är de enskilda läkemedel som omsät-

ter mest pengar inom sjukvården idag. Utvecklingen har 

exploderat, men är ändå bara i sin linda, säger Mats Ohlin. 

Särskilt verksamma har antikropparna visat sig vara 

mot cancer och vissa autoimmuna sjukdomar. När 

medicinen injiceras – de läkande proteinerna är både 

för stora och känsliga för att ge effekt om de tas som 

tablett eller vätska via munnen – strömmar antikrop-

parna ut och ansamlas i det angripna området, exem-

pelvis en tumör. I samma veva kickar antikroppar ofta 

igång kroppens eget immunförsvar, så att det angriper 

tumören. 

Mats Ohlin och hans kollegor skapar helt nya antikrop-

par med unika egenskaper. Avsikten är att de ska kunna 

bli framtidens mediciner eller diagnostikverktyg. 

Antikroppar ser väldigt olika ut och är bra på olika 

saker, förklarar han. En fördel med antikroppar som 

läkemedel är att de bara angriper patogenen, medan 

konventionella läkemedel ofta slår bredare. Risken för 

bieffekter blir därför mindre. 

När Mats Ohlin programmerar nya antikroppar gör han 

som kroppen själv: använder livets eget system för gen-

förändringar. Antikroppar består av 20 olika aminosyror 

vilka sätts ihop utifrån den mall av baser – nukleotiderna 

adenin, cytosin, guanin och tymin – som finns i generna. 

Genom att laborera med ordningen på dessa baser går 

det att förändra antikropparnas egenskaper. 

– Så här gör de celler som har i uppdrag att producera 

antikroppar, och vi har lyckats imitera systemet, säger 

Mats Ohlin. 

För närvarande håller hans forskargrupp på att studera 

antikroppar mot kvalster och gräs- och björkpollen för 

att bättre förstå allergier. Sjukdomsspårning med hjälp 

av antikroppar är ett annat spår. 

Dock har han fått pausa dessa projekt för att sluta 

upp i kampen mot covid-19. Tillsammans med kollegor 

i Lund, Region Skåne, Karolinska institutet och KTH hop-

pas han kunna bidra med svar till frågor som gäckar en 

hel värld: Indikerar antikroppar immunitet? Vad utmärker 

antikroppar som skyddar mot viruset, exempelvis efter 

vaccination? Och går det att skapa antikroppar som kan 

användas som framtida läkemedel? 

– Vi hoppas kunna förstå lite mer om hur dessa anti-

kroppar verkar och vilka varianter som ger oss ett verkligt 

bra skydd. Alla antikroppar kan inte skydda oss, tyvärr.

KRISTINA LINDGÄRDE

Antikroppar – superläkemedel  
på frammarsch 
ANTIKROPPAR HANDLAR INTE bara om att spåra immunitet mot covid-19 och andra 
smittor, utan används också allt mer för att bota sjukdomar. Forskare i immunteknologi 
bygger konstgjorda antikroppar med nya, läkande egenskaper.

E
n dyrgrip finns i ett kylskåp i ett 

av husen på Medicon Village. För 

en utomstående är den omöjlig 

att upptäcka eftersom den är ett 

vanligt provrör med genomskinlig vätska. 

Men där skvalpar 10 miljarder olika typer 

av antikroppar. Eller snarare: antikrop-

parnas unika gripklor fästade vid ett virus. 

Mats Ohlin är forskare i immuntekno-

logi vid LTH och expert på att designa nya 

antikroppar med eftertraktade egenska-

per. Han berättar att inkapslat i viruset 

finns antikroppens unika DNA-kod och 

att virustypen kallas bakteriofager, en 

sorts virus som i normalfallet angriper 

bakterier. 

– Det gör de genom att spruta in sitt 

DNA i bakterierna, varpå nya fager bildas 

i bakterien. 

Det finurliga med att fagerna visat 

sig kunna både förvara och kopiera 

någon annans DNA, och har en i övrigt 

enkel konstruktion, är utgångspunkten 

Mats Ohlin är expert på att designa 
nya antikroppar med egenskaper 
som kan användas till nya typer av 
behandlingar. FOTO: KENNET RUONA

Vi hoppas kunna förstå 
lite mer om hur dessa 
antikroppar verkar och 
vilka varianter som ger oss 
ett verkligt bra skydd.
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Allergier, sjukdomsspårning och covid-19-gåtor står 
i fokus för professor Mats Ohlins forskargrupp. På 
bilden syns även Maria Walle, forskningsingenjör vid 
Institutionen för immunteknologi. FOTO: KENNET RUONA
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LÄS MER | KRISBEREDSKAP OCH KRISHANTERING

Alla bör planera för att klara sig utan samhällets hjälp i minst 
några dygn, upp till en vecka eller längre om möjlighet finns.
Tove Frykmer forskar om kollektiv problem-

lösning som en del av ledning och samverkan 

inom krishantering. Maja Svenbro forskar kring 

hur maktrelationer och normer påverkar svensk 

krishanteringsförmåga. Båda är doktorander vid 

Avdelningen för riskhantering och samhällssä-

kerhet på LTH. På lth.se kan du läsa deras all-

mänbildande ”ordlista” över några begrepp som 

används flitigt när krisberedskap och krishantering 

kommer på tal. 

fanns, när coronaviruset började spridas, stora underjor-

diska depåer med beredskapsmaterial. Enligt Marcus Abra-

hamsson är det troligt att den svenska staten tar intryck 

och ser över vilket material som måste finnas eller snabbt 

kunna produceras.

– Jag tror att uppbyggnaden accelererar nu, och att 

insikten trillar ner att vi är tvungna att lösa en del saker 

inom landet. Beredskapsavtal med andra länder behöver 

kompletteras med en ökad egen förmåga. För när en stor 

händelse drabbar många länder samtidigt, då kan vi inte 

i lika hög grad hjälpa varandra. 

När pandemin slog till, och alla hade samma problem och 

behov, valde till och med EU-länder att inledningsvis se om 

sina egna hus. Varken Sverige eller världen i stort visade sig 

ha den beredskap som krävs, menar Marcus Abrahamsson. 

– Coronaviruset är ett elakt virus, ändå inte väsensskilt 

från tidigare utbrott. Den dagen vi får ett virus som sprids 

med liknande mekanismer men är väsentligt farligare för 

oss människor, då får vi stora problem. 

Vad han som forskare slagits av under krisens gång är 

hur tätt sammankopplade samhällen är, och hur viktigt det 

är att förstå beroenden mellan olika sektorer och aktörer. 

– Coronaviruset har i första ledet lett till stora påfrest-

ningar för sjukvårdssektorn. Men så som vår värld hänger 

ihop idag har också de åtgärder som vidtagits för att 

minska smittspridningen lett till otroligt stora samhällsef-

fekter. Framöver måste vi lära oss att bygga beredskap där 

vi förstår helheten och kan tyda beroendet mellan olika 

samhällsviktiga funktioner. 

TIINA MERI

När en stor händelse drabbar 
många länder samtidigt 
prövas solidariteten. Efter 
coronakrisen lär Sverige 
komplettera mellanstatliga 
beredskapsavtal med ökad 
förmåga att lösa kriser på 
egen hand. Det förutspår 
Marcus Abrahamsson.

FAKTA | KURS I BEREDSKAP 
OCH PLANERING

Marcus Abrahamsson

Vi måste förbereda oss 
för många olika typer  
av elände

TÄNK HELHET OCH SAMBAND i beredskapsbygget – och snäva inte in på pandemier. 
Det är i korthet riskforskaren Marcus Abrahamssons uppmaning till organisationer och 
aktörer i både Sverige och andra länder inför nästa stora samhälleliga kris. 

B
eredskapsplanering handlar om att förbereda system 

så att olika aktörer vet vad de behöver göra den dag 

en stor och oönskad händelse inträffar. När kata-

strofen sker ska det finnas strukturer, material och 

kompetens som gör det möjligt för organisationer att agera 

så att katastrofens negativa följder minimeras.

Den pandemi som utbröt år 2020 kan sägas innebära flera 

kriser på en och samma gång. Vilka lärdomar tror risk- och 

beredskapsforskaren Marcus Abrahamsson att vi i Sverige ”tar 

med oss” till nästa stora samhällsprövning?

– Just nu får vi lägga energin på att ta oss igenom krisen så 

bra som möjligt, exakt vad som fungerar får vi utvärdera längre 

fram. Men nu när beredskapsfrågor står på agendan måste vi ta 

tillfället i akt och verkligen bredda perspektiven. Det är ett känt 

fenomen inom riskforskningen att samhällen och organisationer 

ofta blir bra på att hantera den senaste krisen. 

För Sverige och andra länder gäller, menar Marcus Abrahams-

son, alltså att inte gå i den fällan.

– Nästa allvarliga störning handlar kanske om ett långvarigt 

elavbrott eller hackerangrepp som vi inte lyckas avvärja. Vi 

måste helt enkelt förbereda oss för många olika typer av elände. 

Marcus Abrahamsson är imponerad av hur det offentliga Sve-

rige hållit fast vid en specifik modell och en lång tradition som 

innebär att de som har expertkunskap inom ett område spelar 

stor roll i planeringen och utförandet av samhällets respons. 

– Visst kan politiker behöva göra 

överväganden när hela samhället 

drabbas. Men det tycks som att vi 

i Sverige, i kontrast till en del andra 

länder, har sluppit att beslutsfattare 

går emot experter bara för att de vill 

visa handlingskraft. 

I Sverige, bland annat vid LTH, finns 

experter som till världssamfundet och 

olika hörn av världen kan dela med 

sig av kris- och beredskapskunskap. 

Men hur föredömligt är Sverige inom beredskapsgrenen idag?

– Inom den svenska hälsosektorn, men inte bara där, har det 

tyvärr blivit väldigt slimmat och mycket just-in-time-tänk de 

senaste årtiondena. Utan lager och extra kapacitet finns inget 

att ta av, och det är illa sett ur ett krishanteringsperspektiv. 

Å andra sidan ser det ut så av ett skäl, resonerar Marcus 

Abrahamsson. Den som vill ”lobba” för ökad beredskap måste 

också brottas med svåra frågeställningar. Som varför pengar 

ska läggas på något som kanske ska användas på bekostnad 

av något som måste äga rum, exempelvis skola eller hälsovård. 

– Om vi ska bygga starkare beredskap, då måste pengarna 

tas någonstans ifrån.

Från slutet av 1980-talet och fram till för något år sedan 

avskaffades beredskapslagren i Sverige. I grannlandet Finland 

Marcus Abrahamsson.
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Risk har blivit ett begrepp 
som företagen än mer tar 
hänsyn till

KAN EN PANDEMI visa sig vara början till slutet på globaliseringen? I en tid med klimat-
kris och ökande handelshinder förstärker coronakrisen trender som att företag tar ”hem” 
sin tillverkning eller sprider risker genom att producera samtidigt i flera olika regioner. 
Det menar Jan Olhager, professor i strategisk produktionslogistik vid LTH.

FORSKARJAGET

Jag förstår mig inte på människor, 
och det var därför jag valde att 

forska inom psykologi. Jag är nyfiken på 
hur vi tänker om oss och andra, varför  
vi inte alltid gör som vi tänkt. 

Idag har vi fått ännu mer belägg för att 
människor under en kris håller ihop och till 
stor del beter sig vettigt. Även om vi i första 
hand tar hand om oss själva och våra nära, 
så tar vi också hand om dem som blöder 
mitt framför oss. 

Vi är helt enkelt programmerade så. 

I Sverige har individen och hushållen fått 
stort ansvar för krisberedskapen. Alla kan 
inte ha en dieselgenerator i garderoben, 
men om någon har så är det jättebra. 

Det som kommer att hända i en kris är  
att vi hjälper varandra. Precis som vi alltid 
har gjort.

MISSE WESTER 
Misse Wester är doktor i psykologi och professor 
vid Avdelningen för riskhantering och samhälls-

säkerhet, LTH. Där arbetar lärare och forskare som 
kan allt från riskhantering på lokal nivå till kris- 

och beredskapshantering i ett globalt perspektiv.

A
tt pandemin blev verklighet var oväntat för 
många. Vad överraskade dig, som forskare 
i logistik och produktion?

– Jag blev förvånad över att pandemin slog 

så olika. I vissa branscher försvann tillgång till råmaterial och 

komponenter, och på andra håll efterfrågan, från en dag till en 

annan. Det blev också tydligt att krisen påskyndade övergången 

från traditionell handel till näthandel.

Hur har företagen kunnat återuppta sin tillverkning?
– Många katastrofer i vår värld är lokala till sin karaktär, och 

då kan det vara lättare att sätta in åtgärder. Pandemin slog till 

överallt på i stort sett samma gång. Det är en sak att starta upp 

sin produktion när en leverantör slagits ut, en helt annan att dra 

igång igen när många leverantörer i flera områden har drabbats. 

Vilka lärdomar ser du att företag gör?
– I och med pandemin blev det många stopp på vägen hos 

företag som arbetar med globala försörjningskedjor. En del har 

frågat sig om coronakrisen är början till slutet på globalisering 

och globala försörjningsnätverk. Det kan vara att dra det för 

långt, men jag tror att en utveckling som gjort sig påmind de 

senaste åren förstärks framöver. Det handlar bland annat om 

reshoring, att företag tar hem sin produktion efter att ha förlagt 

den till bland annat Asien. Men här finns en tröghet, eftersom 

produktionsflyttar varken är enkla eller billiga. 

Hur har företagen motiverat att de flyttar tillbaka?
– Skälen har under en tid handlat om att förväntade kost-

nadsfördelar inte infunnit sig, 

eftersom produktkvalitet och leve-

ranssäkerhet ibland brustit. Dess-

utom har företagen ibland kunnat 

förbättra fabrikerna i exempelvis 

Sverige med hjälp av innovationer 

och rationella processer. Roboti-

sering och AI kan förstärka den 

utvecklingen.

Svenska tillverkningsföretag – har de börjat göra något 
annorlunda efter coronakrisen?

– De senaste fem till tio åren har präglats av att företagen 

försöker skapa allt enklare försörjningskedjor. En del har valt 

att arbeta med tre olika geografiska nätverk parallellt för att 

sprida risker, och de kan då ha skilda nätverk för exempelvis 

regionerna Europa-Afrika, Nord- och Sydamerika och Asien. 

Handelshinder och miljöpåverkan är andra drivkrafter för att 

jobba så.

Men en värld med mindre handel mellan världsdelar är 
kanske inte en bättre värld?

– Det gäller att skilja på produktions- och distributionsnätverk. 

När du producerar kompletta produkter vill du ha korta vägar, 

för om materialflödena slås ut i produktionsledet kan du inte 

framställa färdiga produkter. När du väl har en färdig produkt 

kan du också distribuera globalt, åtminstone till regioner med 

fungerande marknad och transportmöjligheter. Så det handlar 

inte om att länder ska sluta handla med varandra. 

Har coronakrisen inte satt fingret på extrem sårbarhet, 
som när vissa läkemedelssubstanser visade sig tillverkas 
i de hårdast drabbade delarna av Kina?

– Det är en extremt olycklig situation men inte så vanlig. Det 

visar på en problematik där företag inte har haft full kontroll på 

var leverantören producerar eller vilka underleverantörer de i sin 

tur använder och var dessa producerar. Idag sker på många håll 

en ökande kartläggning och analys av hela leverantörsnätverket 

för att skapa redundans och minska risker på strategiska ställen. 

Vill företagen ha dina råd?
– Jag har blivit ombedd att diskutera försörjningskedjor och 

reshoring i olika sammanhang. Många har fullt upp med att 

hantera pandemins effekter just nu, men det är uppenbart att 

risk har blivit ett begrepp som företagen än mer vill ta hänsyn till.

TIINA MERIJan Olhager.

Lokalt eller regionalt – istället för globalt. Jan Olhager uppfattar att coronapandemin spär på diskussionen bland företag 
om att minska både globala risker och miljöpåverkan. En lösning är då att använda sig av geografiskt mer sammanhållna 
försörjningskedjor, där företagen köper material, producerar och säljer på en tämligen nära och begränsad marknad. 
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Det var stort att se att 
så många människor 
funderade över vad de 
kunde göra åt saken

LTH:S MAKERSPACE för studenter och anställda, X-Lab, fick en oväntad start. När corona-
viruset tärde hårt på många länders vård och omsorg uppstod våren 2020 brist på viss 
utrustning. På LTH kom kontaktskapande och produktionskvällar snabbt igång – för att 
få fram material och produkter som efterfrågades av den skånska vården.

Anders J Johansson.  

FOTO: TIINA MERI

Charlotta Johnsson.  

FOTO: HÅKAN KOGG RÖJDER

E
ntusiaster hade ”smygöppnat” några 

månader tidigare, med en inspirations-

kurs i programmering. Och snart skulle 

det visa sig att ett nytt, kreativt nätverk 

inom LTH formerats i rätt tid, på rätt plats. 

På en teknisk högskola. Nära ett stort sjukhus. 

När en pandemi stod för dörren.

Våren 2020 började olika instanser inom 

vård och omsorg lida akut brist på bland annat 

desinfektionsmedel och olika former av skydds-

utrustning. 

– Jag är imponerad av hur LTH:s studenter och 

anställda ställde upp med kunskap och kontak-

ter. Mest anmärkningsvärt är nog hur fort alla 

jobbade, säger Anders J Johansson, universitets-

lektor vid Elektro- och informationsteknik och en 

av de drivande bakom LTH:s stöd till sjukvården 

under coronavåren 2020.

Efter att ha hört om frustration bland vårdan-

ställda kastade han någon gång i mitten av mars 

ut en fråga via sociala medier till gamla student- 

och karnevalskontakter som idag arbetar som 

läkare: Vad behöver ni, kan vi på LTH hjälpa?

– På torsdagen kom svaret från Skånes uni-

versitetssjukhus centralt. På lördagen gjorde vi 

första testet av skyddsvisir. På söndagen jobbade 

en grupp med en första produktionsomgång och 

på måndagen hade vi hygienrutiner på plats och 

levererade visir, säger Anders J Johansson. 

Charlotta Johnsson, LTH:s vicerektor med 

ansvar för samverkan och innovation, upplevde 

att LTH tack vare det starka engagemanget hade 

kunnat klara att producera fler typer av material 

för sjukvården, och även hålla ut under längre tid: 

– Vi började titta på hur vi skulle tillverka 

vätskeresistenta ansiktsmasker, men eftersom 

industriella leveranser kom igång behövde vi 

aldrig börja producera dem. 

Inne i Kemicentrum pågick samtidigt Lunds 

universitets tillverkning av handsprit, som också 

den lämnades till Universitetssjukhuset, berättar 

Charlotta Johnsson.

LTH:s makerspace X-Lab – som numera har 

egna lokaler i Norra apparathallen i M-huset – 

hade av förklarliga skäl inte för avsikt att konkur-

rera med tillverkningsföretag, utan endast att 

bistå i ett för vården akut läge. 

I det kritiska skedet blev det därför upp emot 

1 000 visir om dagen, och många turer till sjuk-

husområdet, där Charlotta Johnsson kunde 

lasta av stora säckar med skyddsvisir, med det 

så  kallade centrallagret som mottagare. 

– Vår styrka var att vi var snabbfotade och att 

produkterna höll så hög kvalitet att de kunde 

användas i vården, säger hon. 

Till skillnad från många andra misströstade 

inte Charlotta Johnsson. Tack vare industrikon-

takter nåddes hon av hoppfulla nyheter om att 

storskalig produktion av bland annat visirer snart 

skulle sättas igång på olika företag. 

De flesta personer som dök upp på corona-

säkrade tillverkningspass i tillfälliga lokaler 

i IKDC-huset var studenter, som då bara hade dis-

tansundervisning. Många av dem vittnade om att 

det kändes tillfredsställande att hjälpa med något handgripligt. 

Vid sidan av prototyper för ansiktsmasker och skyddsförklä-

den tittade LTH:s makerspace X-Lab i samarbete med industrin 

även på att ta fram respiratorer. Lunds kommun fick också ta 

emot komponenter till visir från LTH:s kreativa producenter.

– Ett tag hjälpte vi med att 3D-printa testpinnar när dessa 

var slut, säger Anders J Johansson. 

På LTH har många forskare industrikontakter inom olika 

domäner, och därför kunde de som engagerat sig i sjukvårds-

materiel fungera som länk mellan vården och regionala företag, 

berättar han. 

– Många lokala och regionala företag hörde också av sig till 

oss för att de ville hjälpa till.

Bristen på vissa material – som desinfektionsmedel, vätske-

resistenta munskydd, skyddsförkläden och visirer – ledde till 

en folkrörelse i Sverige. 

– Det var ett ansträngt läge. Jag undrar om vi haft en sådan 

kris eller nödsituation i Sverige sedan andra världskrigets dagar. 

Därför var det stort att se att så många människor funderade 

över vad de kunde göra åt situationen. De fick inte panik, utan 

valde att göra något tillsammans, säger Anders J Johansson.

TIINA MERI

FAKTA | X-LAB

u

Läs mer om X-Labs nya lokaler på sidan 45.

... och i Kemihuset samlades 
Lunds universitets medarbetare 
kring handsprittillverkning.

När vården fick akut brist på visst material 
uppstod i Sverige en folk rörelse med bland 
annat 3D-printande av visirer och förklädes-
tillverkning. På LTH började studenter och 
anställda tillverka bland annat visirer ... 

FOTON: TIINA MERI / JOHAN JOELSSON
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FAKTA | COVIDSTUDIE I SAMARBETE

Läs också om LTH-forskarnas slutsatser 
kring sång och spridning av coronaviruset 
på sidan 28.

Nu hoppas vi  
att samma 
laboratoriemetod 
kan ge ytterligare 
svar

NYA EXPERIMENT i Aerosollaboratoriet på LTH 
ska öka kunskapen om under vilka förhållanden 
och i vilka situationer coronavirus sprids och 
överlever i luften.

C
oronaviruset SARS-CoV-2 som 

orsakar sjukdomen covid-19 

har främst betraktats som en 

droppsmitta. Men nu tyder allt 

mer på att det också kan smitta genom 

luften vi andas – under virusgynnsamma 

förhållanden.

– Coronaviruset kan spridas över 

längre avstånd än enstaka meter via 

aerosolpartiklar som dröjer sig kvar i luf-

ten när miljön är gynnsam. Det handlar 

främst om miljöer där vi vistas längre 

stunder samtidigt som ventilationen är 

dålig, luften torr och människor pratar 

eller sjunger högt, säger Jakob Löndahl, 

aerosolforskare vid LTH, som redan i 

pandemins begynnelse ställde om sin 

forskning kring luftburen smitta till att 

enbart handla om covid-19.

Resultat om sång och virusspridning 

via aerosolpartiklar och större droppar 

har nyligen publicerats i den vetenskap-

liga tidskriften Aerosol Science and Tech-

nology, och har bidragit till förändrade 

riktlinjer om smittorisker.

– Den amerikanska motsvarigheten 

till Folkhälsomyndigheten, Centers for 

Disease Control and Prevention, har lagt 

till sång som en vanlig källa till smitta 

med referens till vår forskning, säger 

Jakob Löndahl. 

Med hjälp av mätteknik från Aerosol-

laboratoriet har virusprover samlats in från 

luften i miljöer med covidsjuka patienter 

– från infektionsavdelningar, intensivvård, 

medicinsk akutvård och patologi. 

Virusinnehållet i proverna ska analyse-

ras, och om mängden virus i luft är hög 

kommer också odlingsförsök att genom-

föras för att se om viruset har kvar sin 

infektionsförmåga.

– I tidigare laboratoriestudier har vi 

visat att norovirus som ger vinterkräk-

sjuka kan överleva en luftfärd och att 

mängden virus människor får i sig via 

luft kan vara tillräcklig för att orsaka 

infektion. Nu hoppas vi att samma labo-

ratoriemetod kan ge ytterligare svar kring 

förmågan hos coronaviruset att spridas 

i olika luftmiljöer, säger Jakob Löndahl.

JESSIKA SELLERGREN

Jakob Löndahl är docent i aerosol-
teknologi. FOTO: SARA THURESSON

Rent på rätt sätt
STÄDNING OCH RENGÖRING har av förklarliga skäl hamnat i ropet under corona-
pandemin. Men hur påverkas vi av de preparat och medel som används? Karin Lovén 
disputerade nyligen med en avhandling i aerosolteknologi om hur rengöringsprodukter 
inverkar på hälsan hos dem som städar professionellt. Här listar hon fakta om 
rengöringsmedel som är bra för alla att känna till.

1  RENGÖRINGSSPREJ KAN VARA FARLIGT  
ATT ANDAS IN
– När kemikalier från rengöringssprejer hamnar i luften 

når de också våra andningsorgan. I min forskning har jag sett 

att inandning av partiklar från rengöringskemikalier kan ge 

nässvullnad och ögonirritation. En europeisk studie har också 

visat att lungfunktionen kan försämras när man exponeras regel-

bundet och över längre tid. De som arbetar professionellt med 

städning löper kort sagt större risk för hälsopåverkan än andra.

2  SKUM ÄR BÄTTRE ÄN SPREJ
– Skummande rengöringsmedel är bättre än sprejer. 

Koncentrationen av både partiklar och gaser i luften 

minskar med dessa medel jämfört med sprejprodukter, och 

färre kemikalier riskerar att hamna i våra lungor. Att byta från 

sprejande till skummande munstycke är en enkel åtgärd för 

mer hälsosam städning.

3  VÄLJ BORT DE VÄRSTA KEMIKALIERNA
– Vissa rengöringsprodukter innehåller kemikalier 

med större hälsopåverkan än andra. Ammoniak och 

blekmedel är två exempel på ämnen du bör undvika – de är 

extra irriterande för andningsorganen.

4  UNDVIK ATT SPREJA 
DESINFEKTIONSMEDEL
– Något att vara extra vaksam på nu när det städas 

mycket med virusdödande medel är att vara försiktig med att 

spreja upp desinfekterande medel som en aerosol. Då kan 

partiklar från desinfektionsmedlet ge skador på andningsor-

gan och lungor. I dessa smittspridningsdagar är desinfektions-

medel viktigt att använda på ytor och händer, men då helst 

inte i sprejform.

5  I MÅNGA FALL GÖR MIKROFIBERDUK OCH 
VATTEN JOBBET
– En fuktad mikrofiberduk är bra på att ta upp 

smuts. Duken ska inte vara dränkt i vatten, men inte heller 

kruttorr. Själv undviker jag förstås sprejer och använder hellre 

en hink med vatten och något bra rengöringsmedel i. Men 

i coronatider vill vi vara på säkra sidan. Genom att använda 

exempelvis ytdesinfektionsmedel i rätt koncentration kan vi 

se till att viruset dör.

JESSIKA SELLERGREN

FAKTA | FPROJEKT OM RENGÖRINGS
MEDEL OCH STÄDARES HÄLSA

Karin Lovén.

Rent hus – men inte till priset av hälsa 
hos dem städar professionellt. Alla gör 
klokt i att se över vilka kemikalier de 
använder vid städning och i vilken form, 
säger Karin Lovén. FOTO: KENNET RUONA
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Det första kända receptet för tillverkning av tvål 
tecknades ned i Babylonien ett par tusen år före 
vår tideräkning. Inte förrän i mitten av 1850- talet 
började den fasta tvålen anta en form som liknar 
dagens. Inom några generationer spreds den stort 
över världen, berättar Ulf Ellervik. FOTO: UNSPLASH

FAKTA | TVÅL TILL ALLA

u

Tack till tvålen 
ETT RENGÖRINGSMEDEL som räddat många liv. Och som just nu räddar 
ännu fler. Ulf Ellervik, professor vid Centrum för analys och syntes på 
LTH, intervjuas om en trotjänare i coronavirusets tidevarv.

M
änniskans hygienhistoria följer den kemiska 

utvecklingen, berättar Ulf Ellervik, professor i 

organisk kemi. Efter en rad tekniska genombrott 

kring 1800-talets mitt blev det möjligt att pro-

ducera tvål till lägre priser, och efter några generationer hade 

större delen av mänskligheten fått tillgång till tvål. 

– Få uppfinningar har räddat så många liv som tvålen, efter-

som den förbättrade hygienen har lett till kraftigt minskad 

spädbarnsdödlighet, säger Ulf Ellervik. 

Hur fungerar tvål?
– Tvål angriper – eller omringar, tränger in i och löser upp – 

fett som finns i smuts, virus och bakterier. På molekylnivå består 

den av två delar med helt olika egenskaper. En del av molekylen 

har negativ laddning och vill förena sig med vatten, medan 

den andra delen som består av en kolvätemolekylkedja löser 

fett. I en dragkamp mellan de olika egenskaperna får tvålen 

smuts- eller fettpartiklar att lossna och krackelera. 

Det heter att coronaviruset oskadliggörs när vi tvättar 
händerna. På vilket sätt?

– Coronaviruset är en partikel som i huvudsak är uppbyggd av 

ett fettmembran, där proteiner ingår och ger det karakteristiska 

utseendet av en krona. Man kan säga att membranet är en 

fettblobb, och när vi behandlar med tvål och vatten omsluts 

viruspartikeln alltså av fett, så att den lossnar från huden och 

kan sköljas bort. Samtidigt krackelerar höljet eftersom virus-

partikeln blivit genomborrad av tvålens långsmala, spikliknande 

kolvätemolekylkedjor. 

Kan man säga att tvål och vatten kraschar viruset?
– Viruset är byggt som ett slags maskin, och den är super-

känslig. Tvålen fungerar som en slägga på hela virusklumpen, 

och när viruset väl gått i delar är det oskadliggjort. Men det 

krävs att man tvättar sig noggrant. Ett bra sätt att illustrera det 

är ju filmerna som visar hur noga man måste gnugga för att få 

bort färg från alla delar av händerna. 

Vad är fördelen med industriellt tillverkad tvål, utöver 
att den är en livräddare?

– Den luktar inte as! Allvarligt talat har vi i många hundra 

år använt det fett som funnits till hands för att tillverka tvål. 

Det blev för det mesta en illaluktande blandning av tvål och 

fett, både dyr och äcklig. Inte förrän i mitten av 1800-talet 

blev natriumhydroxid, som är en god bas för tillverkning av 

tvål, allmänt tillgänglig. Åtminstone här i norr var 

vi före det hänvisade till pottaska, eller kaliumkar-

bonat, som man tillverkade genom att förbränna 

exempelvis björkved och blanda med vatten. Denna 

blandning var inte tillräckligt basisk för att kunna 

förtvåla allt fett. 

Men tvålen som ska ha tillverkats i Babylonien 
redan ett par tusen år före vår tideräkning … 
var den också äcklig?

– I Nordafrika hade man genom stora saltträsk 

tillgång till bättre saltblandningar som kunde fung-

era som bas i tvåltillverkningen, så den tvålen kan 

nog ha varit fräschare. 

Vad väljer du – handgjord eller industriellt tillverkad tvål?
– Tvål är tvål. Den stora fördelen med en handgjord tvål 

är säkert att den är tillverkad så att den ska dofta gott och 

upplevas som en exklusiv produkt. Men när det gäller tvålverkan 

är det ingen skillnad. 

Ska handsprit vara ”efterrätten”?
– De flesta av oss har inte något behov av handsprit när vi har 

tillgång till tvål och vatten. För sjukhuspersonal är det annor-

lunda, de behöver snabbt kunna få bort virus och bakterier. 

Det är de som ska ha handspriten när brist råder. 

Borde vi i coronatid tvätta hela kroppen med tvål?
– Rent allmänt ska vi vara rädda om vårt fettlager på huden. 

Jag ser ingen fördel med att använda tvål över hela kroppen, vi är 

ganska självrengörande på stora delar av huden, om vi ska vara 

ärliga. Men händerna är det viktigt att tvätta noga, eftersom 

vi rör en massa saker med dem och sedan petar oss i ansiktet. 

När pandemin är över, fortsätter vi då med god hand-
hygien? 

– Att det är bra att tvätta händerna är tydligt eftersom vi sett 

en nedgång för en massa andra virus, nu när vi blivit noga med 

bland annat handhygien. Vinterkräksjukan har ju exempelvis 

inte grasserat i år. Så det är uppenbart att vi ska fortsätta tvätta 

händerna ordentligt med tvål och vatten.

TIINA MERI

Läs också intervjun med kemiprofessor Ulf Ellervik kring 
vad som är falskt och sant om parfymer – på sidan 33.

Ulf Ellervik.  

FOTO: CHARLOTTE 
CARLBERG BÄRG
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FAKTA | TOMAS TÄGIL

Storstadsfixeringen kan minska
ATT STADSBYGGANDE KAN DRIVAS av epidemier – som i fallet med modernismen och 
tuberkulosen – har han som arkitekturhistoriker kunnat se. Trots att det är för tidigt att 
dra slutsatser vågar Tomas Tägil, skolchef för Arkitektskolan, anta att människor efter 
coronakrisen kommer att värdera sina vardagliga miljöer än högre – med följder som 
småskalighet i staden och kvalitetsmed vetenhet i hemmet. 

L
TH har fått en ny skolchef för Arki-

tektskolan – Tomas Tägil. Hur tror 

han, som disputerad arkitektur-

historiker, att coronakrisen kom-

mer att påverka människors önskningar 

och sätt att leva? Och på vilket sätt kan 

pandemin sätta spår i fysiska miljöer 

i Sverige eller Norden? 

Tomas Tägil vågar sia om en handfull 

scenarier. För det första väntar han sig att 

planeringen av staden i framtiden sker 

med större eftertänksamhet med tanke 

på att fler lär välja att arbeta hemifrån, 

åtminstone en del av tiden. Vistas vi mer 

i vår närmiljö ställer vi också högre krav 

på den. 

– Kanske kommer fler att vilja ha en 

låg och tät stad, där närhet till grönytor 

blir viktigare än läget i förhållande till 

centrum och kommunikationer, säger 

Tomas Tägil. 

Många av Sveriges bostadsområden 

byggdes med stora grönytor under 1960- 

och 70-talen . 

– När alla barn och vuxna är i skolan 

eller på sina arbetsplatser står dessa 

grönytor ganska tomma. Men under 

coronan, när fler har varit hemma, har 

ytorna verkligen kommit till sin rätt, säger 

Tomas Tägil.

Han tror att de som planerar städer 

och bostäder i framtiden behöver väga 

in en ökad komplexitet. Det är inte bara 

funktioner som grönska, service och 

mötesplatser som ska få plats.

– Det handlar också om hur vi upplever miljöns kvaliteteter, hur vi 

betraktar den. 

Något paradigmskifte är inte på gång – den täta staden kommer att 

kvarstå som ideal, tror Tomas Tägil. Men fler motsättningar måste beaktas 

av arkitekterna, säger han och tillägger att motsättningar är en vana och 

en specialitet för yrkeskåren: 

– Det är vad vi ser som roliga och spännande utmaningar.

De senaste årtiondena har handeln förflyttats till särskilda handels-

områden och många småbutiker försvunnit. Men just lokala butiker och 

kaféer saknar många nu, när hemarbete till följd av coronan blivit vanligt.

I fråga om kvaliteter i staden ser Tomas Tägil föredömen i städer som är 

täta, småskaliga och har ”bra” parker.

– Det är inte omöjligt att förena tät bebyggelse med småskalighet och 

fina grönytor. Botaniska trädgården i Lund är till exempel omgiven av tät 

bebyggelse. 

Ett annat resultat av pandemin är att storstadsfixeringen kan minska, 

tror Tomas Tägil.

– Om många människor efter coronakrisen kan förena det bästa av båda 

världar och arbeta delvis i hemmet slipper vi resa så mycket och blir friare 

att bosätta oss var vi vill. Då blir småorter genast mer attraktiva, för där 

kan vi kanske få tag på en större eller billigare bostad. 

I sin undervisning i arkitekturhistoria har Tomas Tägil visat hur sjukdo-

mar och epidemier historiskt påverkat byggande.

– När det i mitten av 1800-talet blev känt att koleraepidemier spreds 

genom att brunnarna förgiftades av avföring började man även i Sverige 

bygga för bättre sanitära förhållanden. Vi fick vatten- och avloppssystem, 

och särskilda hälsostadgor tillkom. 

På samma sätt ledde insikten att tuberkulosen spreds och förvärrades av 

ohälsosamma bostäder till en debatt om byggande. Sanatorierna, de stora 

sjukhusen, blev föredömen. De anlades ofta som vita miljöer, omgivna av 

stora parker. 

– Modernismen och funktionalismen tog avstamp i hälsoaspekten, det 

är därför vi ser många vita funkishus. Trånga bakgårdar fick ge vika, nu 

skulle det vara glest mellan husen och utrymme skapades för sol, vind, 

ljus och balkonger.

Det blir spännande att se vilken hälsoaspekt samhället efter coronapan-

demin väljer att beakta för framtiden, menar Tomas Tägil. 

– Kanske blir det ökat fokus på vårt välmående. Psykisk ohälsa är ett stort 

bekymmer eftersom många människor redan före pandemin var förfärligt 

ensamma. Mer än hälften av alla hushåll bebos idag av en person.

Arkitektskolans chef hoppas att sociala aspekter ska hamna högt på 

dagordningen, och han blir inte förvånad om fenomen som så kallad 

co-living blir vanligare, alltså att de som bor i ett hus eller område delar 

vissa utrymmen och prylar.

– Vi måste också planera äldreboenden noga, så att de klarar både 

smittsäkerhet och mänskliga relationer. 

Den som är hemma en hel dag behöver en smart arbetsplats, men också 

sådant som genomblickar, utsikter från fönster och att kunna gå ut på bal-

kongen. Tomas Tägil tror att omsorg om material och detaljer blir viktigare. 

Att ha en funktionell bostad är inte nog när man vistas längre tid i den: 

– Vi kommer att ställa högre krav på det som ibland kallas omätbara 

värden, som omsorg om bostadens arkitektoniska kvaliteter. Både arkitekter 

och byggherrar måste helt enkelt skapa boendemiljöer som vi trivs i, hela 

tiden. 

TIINA MERI

En stad som lyckas vara både tät och småskalig, och ger plats åt grönytor som används av många, är ett ideal som Tomas Tägil 
tror kan få ett uppsving efter pandemin. På bilden: Bo01, eller Västra hamnen, i Malmö. FOTO: BOJANA LUCAC/MALMÖ STAD
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LTH |  INNOVATIONER TILL NYTTA FÖR LIVET

Coronapandemin kan leda  
till mer tvärprofessionell 
vård i hemmet 
CORONAKRISEN TVINGAR fram snabba förändringar i hemsjukvården och sätter fingret 
på flera arbetsmiljöutmaningar. En del av dessa känner forskarna till sedan tidigare, 
men flera har tillkommit som en följd av pandemin. 

H
emsjukvård och hemtjänst är verksamheter som 

sedan pandemins begynnelse tycks ha genomgått 

stora prövningar i Sverige. 

– Man kan säga att personalen i hemsjukvård 

och hemtjänst redan före coronakrisen gick lite på knäna. Att 

då föra in nya rutiner för minskad smittspridning är inte helt 

smärtfritt, säger Christofer Rydenfält, forskare i arbetsmiljötek-

nik och en av flera LTH-forskare som nu tittar på arbetsmiljön 

inom hemsjukvård och hemtjänst under pandemins gång.

Hemsjukvård ges till patienter som inte är så sjuka att de 

behöver sjukhusvård. Vårdtagarens hem är alltså både en hem-

miljö och en arbetsmiljö. Under pandemin har det problema-

tiska med denna ”dubbla” miljö blivit än tydligare, menar 

Christofer Rydenfält.

– När nya rutiner ska formas snabbt i en redan pressad orga-

nisation ställs det mesta på sin spets, säger han.

Hur ska vårdtagaren tas om hand på bästa sätt, utan att 

arbetsmiljön försämras? Vilka rutiner finns för minskad smitt-

spridning? Finns skyddskläder, och hur ska de användas? Hur 

håller personalen i hemtjänsten social distans under ett tjugotal 

hembesök per dag?

– Många frågor som uppstod när pandemin slog till har inte 

besvarats. Ändå har frågeställningarna bidragit till nya sätt 

att arbeta som kan vara positiva även efter pandemin, säger 

Johanna Persson, forskare i arbetsmiljöteknik.

Redan innan viruset blev det stora samtals- och orosämnet 

pågick i Sverige en långsam organisationsomställning mot mobila 

och tvärprofessionella hemsjukvårdsteam – det vill 

säga arbetslag av sjukvårdspersonal som möter 

patienten i hemmet. Som en följd av coronakrisen 

har fler mobila lösningar tvingats fram.

– Olika vårdgivare har behövt hitta nya sätt att 

samverka, eftersom fler vårdaktörer utför mer 

vård i hemmiljöer, säger Johanna Persson.

Hon berättar att mobila och tvärprofessionella 

team på många håll snabbt har kommit på plats, 

med det uppdaterade syftet att sjuka vårdtagare 

inte ska behöva bege sig till vårdinrättningar för 

att covidtesta sig.

Hösten 2020 påbörjades ett forskningsprojekt 

som ska ge svar på vad pandemin innebär för 

arbetstagarna och hur omställningen till en mer 

mobil hälso- och sjukvård påverkas.

– Vi har under flera år studerat införandet av 

mobila hemsjukvårdsteam i Eslöv, Hörby, Lands-

krona och Simrishamn. I vårt nya projekt följer 

vi samma kommuner och jämför deras arbetssätt före, under 

och efter pandemin, säger Christofer Rydenfält.

De båda är överens om att ett tillfälle att lära sig mer inte 

får gå förlorat:

– Coronalärdomar kan ge en bättre hemsjukvård och hem-

tjänst, så det är nu vi måste ringa in lärdomarna för att bidra 

till bättre hemvård i framtiden, säger Johanna Persson.

JESSIKA SELLERGREN

Christofer Rydenfält.

FAKTA | PANDEMIEFFEKTER 
PÅ HEMSJUKVÅRD OCH 
HEMTJÄNST

u

Johanna Persson.

u PROVIVA
På 1980-talet avled oväntat patienter som genomgått svåra men lyckade operatio-

ner. Stark antibiotika dödade goda tarmbakterier samtidigt som sondmatning höll 

tarmen sysslolös och gjorde att den läckte bakterier som angrep vitala organ. På 

sjukhuset i Lund fick man råd av LTH:s livsmedelsteknologer att mata in fermenterad 

havrevälling direkt i tarmen. Fakultetens mikrobiologer undersökte bakteriekulturen 

i friska tarmar och hittade mjölksyrabakterien Lactobacillus plantarum 299v som 

hindrar tarmläckage. Havre fermenterad med Lp 299v blev succé. Opererade 

patienter med organkollaps tillfrisknade med drycken som fick namnet Proviva.
THEO HAGMAN ROGOWSKI

uHÖVDING
Trots att 2 000 cyklister skadas allvarligt varje år använder bara en av tio 

svenskar hjälm. Många avstår på grund av cykelhjälmens tönt anstrukna profil 

och otympliga utformning. I mitten på 2000-talet tröttnade två LTH-studenter 

på fula cykelhjälmar. För sitt examens arbete i industridesign skapade de en 

ny typ av huvudskydd för cyklister, Hövding. En stilriktig krage med senso-

rer programmerade att utlösa en airbag som sväljer kraniet på mindre än 

0,1 sekunder. Vid Stanford University utvärderades risken för hjärnskakning 

till åtta gånger mindre med Hövding än med en vanlig cykelhjälm.
THEO HAGMAN ROGOWSKI

u  Fler innovationer 
med LTH-bakgrund 
listas på lth.se
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Det som är hemmiljö för någon kan vara 
arbetsmiljö för en annan. Personal inom 
hemsjukvård och hemtjänst arbetar 
under speciella förutsättningar. Vilka 
arbetssätt hör framtiden till? Det är en 
av frågorna som arbetsmiljöforskare vid 
LTH kommer att besvara. FOTO: UNSPLASH
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Vad är detta?
Algblomning? Detalj av en 1960-talstapet? En 
plasmalampa i närbild? Ditt dricksvattenglas 
i förstoring? Eller något helt annat. Det rätta 
svaret finns längst ner på sidan. 

Svar: Bilden visar en emulsion mellan olja och vatten. 
Bubblorna är oljedroppar, och prickarna är stärkelse 
från quinoa. Att oljan inte klumpar ihop sig beror  
på quinoan. En oljedroppe är 25 mikrometer (µm), 
alltså en miljondels meter eller 0,000 001 meter.  
Läs mer på sidan 40. FOTO: IMAGENE-IT

LTH | GISSA BILDENLTH | GISSA BILDEN
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FÖR VÄTGASDRIVEN FORDONSFLOTTA

PEIREPROJEKTET AVSLUTAT

Kyld elektronik skapar bättre 
kvantdatorer

Ett nytt EU-projekt har som mål att lösa upp en flaskhals vid 

utvecklingen av framtidens kvantdatorer. Lunds universitet är koor-

dinator för projektet med en budget på drygt 45 miljoner kronor.

Från att ha varit en fråga för framför allt fysiker har det blivit 

dags för ingenjörer och forskare i elektronik att ta sig an de 

tekniska utmaningarna kring kvantdatorer. 

– Det handlar om att förbättra styrningen som kontrollerar och 

läser av kvantdatorns minsta enheter, de så kallade kvantbitarna. 

Motsvarigheten i vanliga datorer är transistorer, men de fungerar 

helt annorlunda, säger Lars-Erik Wernersson, professor i elek-

tronik vid LTH och den som koordinerar samarbetet som nu inletts 

mellan nio universitet, forskningsinstitut och företag i Europa.

Idag går det att bygga kvantdatorer med över femtio kvantbi-

tar. Men det är bara för vissa specialiserade beräkningsproblem 

som dessa är bättre än konventionella datorer. 

– Att bygga mer avancerade kvantdatorer är en utmaning 

med dagens teknik eftersom det krävs orimligt många kablar 

för att koppla ihop stora uppsättningar dyr elektronikutrustning 

i rumstemperatur med kvantbitarna, som är kylda till omkring 

minus 270 grader Celsius. Lösningen är att utveckla styrsystemet 

och flytta elektroniken närmare de kylda kvantbitarna, för att 

kunna manipulera och läsa av enskilda bitar. Det är den uppgiften 

vi hoppas kunna ro i land, säger Lars-Erik Wernersson.

Eftersom elektronik får bättre prestanda vid låga temperaturer 

är det inte bara kvantdatorer som ska dra nytta av den nya 

styrteknologi som utvecklas – det ska även andra kylda system 

för mobilkommunikation, satellitkommunikation och datorbe-

räkningar kunna göra.
JONAS ANDERSSON

KRISTINA LINDGÄRDE

Nya lärosalar för aktivt lärande 
när M-huset renoveras

En renovering och ombyggnad av M-huset har dragit igång. Verk-

samheter och inventarier har tillfälligt flyttat över till Kemicentrum.

Nya, effektiva, flexibla ytor ska skapas för att öka möjligheterna 

till möten – exempelvis blir det ett välkomnande studielandskap, 

med en variation av studieplatser, som sträcker sig mellan husets 

tre entréer och genom hela byggnaden. En ny entré, Östra entrén, 

byggs på M-husets baksida.

I Södra apparathallen ska ett 60-tal laboratorier totalrenoveras, 

och det kommer att byggas nya laboratorier för bland annat 

robot-, batteri- och likströmsforskning.

Två helt nya undervisningslokaler för pedagogik som bygger på 

aktivt lärande (Active Learning Classroom) kommer att byggas i 

samband med ombyggnaden. Dels i dagens Ångpannehall och dels 

genom en helt ny tillbyggnad som går under namnet Teknodromen.

Projektet omfattar 24 400 kvadratmeter, det vill säga i princip 

hela M-huset med undantag för delar av Norra apparathallen. 

Stort fokus ligger på att skapa bättre inomhusklimat och effekti-

vare energianvändning i hela M-huset.

I juni 2022 ska renovering, om- och tillbyggnader vara klara. 

Undantaget är Östra entrén, som ska bli klar hösten 2022.

YENS WAHLGREN

Annika Olsson  
blir ny rektor för LTH 

Annika Olsson, professor vid För-

packningslogistik, och Heiner Linke, 

professor vid Fasta tillståndets fysik, 

tillträder vid årsskiftet som LTH:s nästa 

rektor respektive prorektor. 

Att skapa starka forsknings- och 

utbildningsmiljöer, bygga strategiska 

relationer med näringslivet och utveck-

ling av LTH:s campusområden hör till de 

områden som de ämnar fokusera på.

Enligt Annika Olsson, som idag är 

rektor vid Campus Helsingborg, är 

LTH en viktig samhällsaktör, till vars 

utveckling hon gärna vill bidra. En 

fråga hon kommer att driva handlar 

om tvärvetenskap: 

– Jag vill att vi i ännu högre grad använder bredden på LTH 

genom att knyta samman olika discipliner för nya forsknings-

framgångar och innovationer, och genom att låta studenter från 

olika utbildningar mötas så att de kan lösa problem och lära av 

varandra. Dessutom kan vi dra fördel av att vi är en del av Lunds 

universitet, med fina möjligheter till samarbeten mellan discipliner. 

Annika Olsson vill också skapa långsiktiga och strategiska rela-

tioner med näringslivet, offentlig sektor och finansiärer för att lösa 

komplexa samhällsutmaningar. 

Professor Heiner Linke är idag föreståndare för NanoLund. Han 

kommer bland annat att ägna sig åt frågan hur LTH skapar nya 

och ännu starkare forskningsmiljöer. Därutöver kommer Heiner 

Linke att stödja universitetets och LTH:s etablering av forskning 

och utbildning nära ESS och Max IV i Science Village med utgångs-

punkten att befintliga campusområden, i nära samarbete med 

LTH:s studenter, samtidigt ska få en ”nytändning”. 

TIINA MERI

Framtidens samhällsbyggare 
möts under särskild LTH-kurs

Hösten 2020 startade en ny kurs på LTH där studenter inom 

arkitektur, lantmäteri och väg- och vatten ska samarbeta och lära 

känna varandras kompetenser. Kursen är det tredje och sista steget 

i ett relativt nytt samarbete programmen emellan och går under 

titeln Samhällsbyggnad ur ett tvärdisciplinärt hållbarhetsperspektiv.

– De som ska utforma framtidens fysiska miljöer kommer inte att 

arbeta i stuprörsyrken, utan i lag tillsammans med andra kompeten-

ser. Kursen är indelad i tre nivåer, från översikt till detalj, där studen-

ter i tvärdisciplinära grupper presenterar sina slutsatser efter varje 

nivå. Det är viktigt att samarbetet omfattar hela kedjan från vision 

till detalj, säger Fredrik Warnquist, programledare vid Lantmäteri.

LTH utbildar arkitekter och ingenjörer som bygger, effektiviserar, 

vårdar och planerar säkra och attraktiva fysiska miljöer. Här behövs 

kunskapsdjup – men också kunskapsbredd. 

– Som civilingenjör med inriktning Väg- och vatten kommer du 

kanske att skapa hus, vägar, järnvägar, broar och vattensystem. 

Som civilingenjör i lantmäteri kan du arbeta med fastigheter i 

planeringsprocessen för att skapa förutsättningar för att kunna 

bygga. Som arkitekt gestaltar du kanske de nya husen och planerar 

den fungerande staden. Att experterna är nödvändiga för att skapa 

hållbara livsmiljöer, och att de måste kunna göra svåra avvägningar 

i gott samarbete, är utgångspunkten för kursen och det nya sam-

arbetet mellan de tre programmen, säger Fredrik Warnquist.

TIINA MERI

Tala är silver, tiga är guld – och sjunga är värst

Sången behöver inte tystna, men under 

coronatider är det klokast att sjunga med 

distans. Rådet kommer från aerosolforskare 

vid LTH som studerat hur mycket partiklar vi 

egentligen avger när vi sjunger och – i förläng-

ningen – om vi bidrar till ökad smittspridning 

av covid-19 genom att sjunga.

– Det finns många rapporter om spridning 

av covid-19 i samband med körsång. Världen 

över har därför olika restriktioner införts för 

att göra sången säkrare. Men hittills har det 

saknats vetenskapliga undersökningar av hur 

mycket aerosolpartiklar och större droppar 

som verkligen avges när vi sjunger, säger 

Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi.

Forskningsstudien visar att sång – särskilt 

högljudd och konsonantrik sådan – sprider 

mycket aerosolpartiklar och stora droppar till 

den omgivande luften.

– En del droppar är så stora att de endast 

rör sig någon decimeter 

från munnen innan de 

faller nedåt, medan andra 

är mindre och kan hålla sig svävande under 

många minuter. Särskilt uttalandet av kon-

sonanter friger mycket stora droppar, där 

bokstäverna b och p sticker ut som de största 

aerosolspridarna, säger Malin Alsved, som 

nyligen doktorerat i aerosolteknologi.

JESSIKA SELLERGREN

LTH får ny styrelseordförande 
efter årsskiftet

Charlotta Falvin slutar till årsskiftet efter två 

mandatperioder som ordförande för LTH:s styrelse. 

– Charlotta Falvin har gjort ett fantastiskt arbete 

med att få styrelsen att jobba framåtblickande och 

hålla fokus på de väsentliga frågorna. Hennes kun-

skap, entusiasm och goda humör har varit stora 

tillgångar i vårt arbete med bland annat digitali-

seringsfrågorna, säger LTH:s rektor Viktor Öwall.
Ny ordförande, efter beslut av Lunds universitets rektor, blir Pia 

Kinhult, Head of Host States Relations vid European Spallation 

Source ERIC. 

Pia Kinhult intervjuas i nästa nummer av LTH-nytt.

En viktig samhällsaktör 
– som lockar världens 
främsta. Så vill LTH:s 
nästa rektor att LTH ska 
fortsätta att utvecklas.  

FOTO: KENNET RUONA
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Malin Alsved. 
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Det är lätt hänt att man exempelvis vädrar mer 
än nödvändigt och slösar värmeenergi, eller att 
man sparar energi men har dålig luftkvalitet 
i sin bostad. Ökar vi förståelsen för bostaden 
som ett komplext system kan vi bidra till bra 
inomhusmiljö i kombination med effektiv 
energianvändning.
Jonas Borell är psykolog och universitetslektor vid Ergonomi och 
aerosolteknologi, LTH. Han deltog i Peire, ett forskningsprojekt där 
experter från skilda områden tog ett helhetsgrepp för att öka kun-
skapen om hur miljonprogrammens inomhusmiljöer kan förbättras.

Läs om råden till hyresgäster, fastighetsägare och byggare på lth.se

Projektet Push är materialinriktat och är väldigt 
brett. Vår uppgift är att molekylärt skräddarsy, 
tillverka och studera nya polymera membran 
som leder protoner och hydroxidjoner för PEM-
bränsleceller liksom alkaliska vattenelektrolysörer. 

För LTH:s del finansieras en doktorand och en 
postdoktor. Projektet har stark koppling till 
industrin, och till Agenda 2030-målet om att 
bekämpa klimatförändringarna.
Patric Jannasch 
Professor i polymerteknologi, LTH
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Matetnologen 
skönjer nya ideal
KNIVHYLLAN HAR ERSATT BOKHYLLAN som signal för 
kulturellt kapital. Men efter decennier av livsstilsätande, 
matlagningsprogram och munhålesensationer etablerar sig 
en ny matgeneration. Matetnologen Håkan Jönsson ser en 
comeback för både avhållsamhet och halvfabrikat.

M
at är mer än näring – vilken roll spelar 
maten för oss idag?

– Mat har blivit ett sätt att visa upp vår för-

måga till njutning. Att söka njutning är idag 

norm, tidigare var njutningen ett problem som skulle regleras. 

Man kan säga att vi gått från en hushållningsrationalitet till 

en gastronomirationalitet. Om Instagram hade funnits på 

1970-talet hade ett inlägg mitt i veckan med snyggt upplagd 

mat och vin inte fått några likes.

Vilket matinlägg hade fungerat på 1970-talet?
– Något enkelt och utan åthävor, exempelvis en bild på en 

lättöl och smörgås. Alkohol hade kopplats till alkoholbero-

ende och ett slöseri med hushållskassan. Man kanske hade 

fått en kommentar om att upprätta kassabok och tips på 

alkoholbehandling. 

Varför började det lite mer avancerade matintresset att 
slå igenom?

– En förklaring är upplevelseindustrins framväxt från 

1980-talet och framåt. Kapitalet söker ständigt nya arenor 

att expandera på, och här fanns möjligheter. Att göra den 

nödvändiga men lite tråkiga vardagsmaten till en upplevelse 

gav upphov till många nya produkter och koncept som det gick 

att ta bättre betalt för.

Vad ligger bakom dagens vurm för raffinerade smak- och 
matupplevelser?

– Gastronomiseringen har varit ett sätt att hantera och 

integrera nya ideal där njutning, internationalisering och jäm-

ställdhet kunnat förhandlas och integreras i vardagen. Den har 

faktiskt främjat ett mer jämställt förhållande mellan män och 

kvinnor. Män som lagar mat betraktas inte längre som mindre 

manliga utan snarare mer. 

– I kölvattnet av den här utvecklingen har vi sett en ny typ 

av medelklass ta över det offentliga rummet. Personifierad 

av hipstern har denna medelklass gärna identifierat sig som 

matnörd. Fast nu när livsmedelssektorn har anpassat sig till 

foodie-generationen kommer nästa, med nya förväntningar …

Vilka matideal kan vi förvänta oss härnäst? 
– En självpåtagen begränsning eller avhållsamhet, men också 

en ökad tolerans – eller fascination, skulle jag säga – för fabriks-

mat, halvfabrikat och tekniskt modifierad mat, bland annat. Två 

förklaringar till detta är ökad klimatmedvetenhet och större 

förändringstakt i omvärlden, och därmed större upplevd stress 

Håkan Jönsson har arbetat 
som kock och skolat om sig till  
etnolog. Han är anställd som 
lektor vid både Avdelningen 
för etnologi vid Lunds uni-
versitet och Institutionen för 
livsmedelsteknik på LTH.  

FOTO: CHARLOTTA LINDQVIST
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i vardagen. Den här teknikoptimismen 

hur vuxit sig stark på kort tid. För fem 

år sedan var inställningen snarast den 

omvända, ju mindre teknik och industri 

som varit inblandad i maten, desto bättre.

– Smakpreferenserna ändras också. 

En yngre generation kan ställa sig oför-

stående inför att vissa tycker att sojabiff 

smakar kartong eller artificiell krydd-

blandning. 

Är vegetarisk mat en ny företeelse?
– Även om köttkonsumtionen mins-

kat fyra år i rad är det från höga nivåer. 

Tidigare var andelen kött i en rätt mycket 

mindre. Ta kålpuddingen, som mest 

består av kål och korngryn. Det finns 

också många rätter som varit vanliga och 

som vi inte tänker på som vegetariska. In 

på 1970-talet kunde riksdagsledamöter 

beställa kvällsgröt i riksdagshusrestau-

rangen, till exempel. 

Är det utmärkande för vår tid, och 
kanske Sverige, att vi anammar andra 
länders matkulturer?

– Det stämmer, vi har på förhållandevis 

kort tid blivit mycket öppnare för sådant 

som tidigare ansågs tämligen otänkbart. 

Rå fisk, starkt kryddad mat och sjögräs är 

numera vardagsmat. Vi behöver bara gå 

till 1990-talets början, då trodde många 

att rå fisk på matbordet var en skröna. 

– Tendenserna märks på hela jordklotet, 

men i den svenska självbilden ingår att vara 

världens modernaste land. I få länder utgör 

mångkultur en så viktig del av självbilden, 

och tillspetsat är mat och dryck nog det 

område där många tycker att det är allra 

finast att vara öppen och lite osvensk. 

Samtidigt finns en vurm för det 
lokala och traditionella, eller hur? 
Att äta ogräs är ett exempel.

– I den väldiga öppenheten ingår en 

vilja att ständigt hitta variation. När en 

viss trötthet på influenser utifrån infann 

sig började man blicka bakåt, mot den 

egna historien. Men det är först när äldre 

tiders matkulturer inte längre är en del 

av vardagen som de plockas upp. Då blir 

helt plötsligt surdegsbröd och inlagda 

grönsaker intressanta. Associationen till 

fattigdom har försvunnit. 

Samma kanske gäller för rätter som 
först anses påvra men sedan fina. Det 
måste gå lite tid?

– Nja, det är ett ganska nytt fenomen 

att tweaka och pimpa gamla tiders rät-

ter. Att vi gjort det på senare tid med till 

exempel pizza och hamburgare är uttryck 

för den postmoderna oviljan att göra en 

distinktion mellan fin- och folkkultur. Och 

rätterna kopieras ju inte rakt av. När det 

gäller hamburgarens omvända klassresa 

ska det vara rätt sorts högrev, istället för 

ketchup ska det vara chilimajonnäs och 

picklad rödlök. Annars anses det som 

skräpmat, trots att näringsinnehållet inte 

nödvändigtvis skiljer sig nämnvärt. 

Vad får vi se i matväg framöver? 
– Vi är bara i början av att använda 

vattnet som åkrar, det vill säga fisk- och 

algodling. Sjömat av olika slag blir van-

ligare. Vi lär knappast se en avmattning 

av bekväma måltidslösningar och växt-

baserad kost, eftersom biomassan måste 

användas mer effektivt än idag. Vassle är 

ett exempel. Det är proteinrikt och har på 

några år gått från grisfoder och bageri-

ingrediens till att säljas till häpnadsväck-

ande priser till gymmande ungdomar. 

Andra exempel är broccolin, som vi bara 

äter en tredjedel av, och rapskakan som 

blir över efter pressning av oljan och är 

full av högvärdigt protein. 

Vilken roll spelar livsmedelstekniken?
– Den spelar en viktig roll! Massor 

av intressant forskning pågår, och på 

LTH och andra tekniska fakulteter finns 

tyst kunskap om många koncept som 

av olika anledningar inte slagit igenom. 

Den kunskapen behöver kompletteras 

med perspektiv som sätter människan 

och måltidens kulturella dimensioner i 

centrum. 

Vad ska du som etnolog göra på LTH?
– Jag vill göra en byrålådesforskning på 

lovande innovationer. Man ska komma 

ihåg att vad som slår till stor del handlar 

om tajmning. Algburgare lanserades på 

1950- och 60-talen i USA under etiket-

ten Chlorella Cuisine men blev en flopp 

när hippierörelsen ville återvända till det 

traditionella och lokala. Nu ser vi liknande 

produkter igen.

KRISTINA LINDGÄRDE

Sant och falskt om  
kroppslukt och parfym
OM DU NÅGON GÅNG SNIFFAT DIG YR i en parfymaffär har du kanske också stött 
på påståenden om att pH-värde, doftnoter och feromoner påverkar doften. Är dessa 
och andra påståenden sanna? Och vad får oss i slutänden att lukta gott – och äckligt? 
Kemiprofessorn Ulf Ellervik reder ut begreppen.

F
ör oss tvåbenta varelser med näsan högt ovanför marken 

är lukten inte längre ett livsavgörande sinne, som det 

är 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 känslocentrum. Lukter kan underlätta inlärning och 

väcka minnen till liv, säger Ulf Ellervik, professor i bioorganisk 

kemi vid LTH.

Med tanke på luktens makt över våra känslor är det inte 

konstigt att vi vill lukta gott. Vår önskan att få omgivningens 

uppskattning – liksom vår förmåga att njuta av dofter – har 

gjort parfym- och kosmetikaindustrin 

till en mångmiljardindustri.

Kanske för att motivera priset omgär-

das produkterna ibland av argument 

som skänker en aura av vetenskaplig-

het. Ett som florerar är att parfymen 

luktar olika från person till person 

beroende på hudens pH-värde.

– Mellan människor varierar hudens pH-värde bara margi-

nellt. Det inverkar knappast, har man märkbart annorlunda 

pH-värde beror det på andra omständigheter, 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 hos dem som producerar mindre 

talg.

Vissa parfymtillverkare hävdar att deras produkter interagerar 

med kroppens egna doftsignaler, de så kallade feromonerna, 

och på så sätt skapar en helt unik doft.

– Det är med största sannolikhet en bluff, eller i varje fall 

överskattat. Det finns än så länge inga hårda bevis på att vi 

påverkas av feromoner.

Feromoner hör inte till vardagspratet i parfymbranschen. Det 

gör däremot doftnoter. En parfym utvecklas i tre faser, sägs det, 

beroende på de inneboende ingrediensernas avdunstningstakt; 

från den första flyktiga toppnoten, via hjärtnoten till den mer 

seglivade basnoten. Till de förra hör exempelvis citrus och fruk-

tiga lukter medan vanilj, mysk och träaktiga dofter tenderar att 

stanna kvar längre på huden. u

Ulf Ellervik.  

FOTO: HÅKAN  
KOGG RÖJDER

Ny matgeneration 
– nya förväntningar.  

FOTO: UNSPLASH
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De flesta människor 
kan uppfatta omkring 
10 000 olika lukter.  

FOTO: CHARLOTTE 
CARLBERG BÄRG
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Stämmer detta?
– Det stämmer att kemikalier avdunstar olika snabbt. Mindre 

molekyler lossnar snabbare än tyngre, och är du varm avdunstar 

de ännu snabbare.

Samtidigt flaggar Ulf Ellervik för ett annat betraktelsesätt: 

att betrakta parfymörernas 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 doftnoter är ett trubbigt 

begrepp, även om det ligger en del i det, och att parfymin-

dustrin gärna låtsas vara lite vetenskaplig. Det hindrar inte att 

parfymtillverkare är skickliga på att ta fram kombinationer som 

många gillar.

Parfymörer och kemister blir allt bättre 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 

parfymerifirmor, berättar Ulf Ellervik.

– En kollega råkade en gång få fram en väldoftande kemikalie 

som han skickade in. Själv har jag bara fått fram äckliga dofter. 

En gång blev det en riktigt obehaglig blandning mellan ädelost 

och fotsvett …

Går det att hävda att syntetiskt framställda kemikalier i 

parfymer är sämre eller bättre än naturliga?

Nej, enligt Ulf Ellervik, en viss syntetisk molekyl är exakt 

densamma som en som kommer från naturen.

Alkoholen är däremot en orsak till att parfymer har en något 

skarp, stickande lukt och av vissa uppfattas som lite onaturlig. 

Den behövs dock för att lösa upp luktämnena och avdunstar 

ganska snabbt. Också kräm och olja kan fungera som doftbä-

rare. Fetter löser vissa luktämnen bättre än andra och släpper 

ifrån sig dem i olika takt.

Vare sig vi vill det eller ej, luktar vi också av oss själva. Av 

svett, till exempel. I armhålan och i underlivet frodas bakterier, 

eftersom svettkörtlarna där producerar ämnen som bakterier 

gillar. Var tjugonde minut dubbleras de i antal, berättar Ulf 

Ellervik, och stammarna kan vara flera 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 fotsvettslukten, 

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 då runt och stank hela tiden?

– Nja, hjärnan använder inte information i onödan utan kopp-

lar 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. Solvarm hud till exempel.

– När solens UV-strålning träffar huden bildas speciella 

molekyler som vi uppfattar som lukten av solvarm hud. Ett 

liknande fenomen upplever vi efter en regnskur som träffar 

solvarm asfalt.

Blindteststudier har visat att män och kvinnor luktar lite olika, 

till följd av olika koncentrationer av vissa ämnen. Även ålder 

spelar in, vid 40 års ålder börjar kroppen producera ämnen, 

inte så väldoftande, som yngre personer inte har lika mycket av.

De flesta människor kan utan svårigheter 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 uppfattar den på samma vis som du. En fantastisk 

sak är att vi kan känna igen lukten av molekyler som aldrig 

funnits – förrän de syntetiserades i något laboratorium.

KRISTINA LINDGÄRDE
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Till platsen för nyskapande 
kunskapsmiljöer och svar 
på framtidens frågor
I Science Village – området mellan de världsledande forsknings-
anläggningarna Max IV och ESS – skapar Lunds universitet nya, kreativa 
och kunskapsintensiva miljöer, för att bidra till forskningsframgångar 
som är till gagn för omvärlden. u
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LTH har beslutat om hög 
närvaro i Science Village 
I LUND VÄXER EN NY stadsdel fram – Brunnshög – där uppemot 40 000 människor 
kommer att bo och leva. Till stadsdelen hör också Science Village, som vid sidan av 
forskningsanläggningarna ESS och Max IV ska rymma en rad verksamheter inom 
forskning och innovation. 

D
en nya ”forskarbyn” i nordöstra Lund ska få liv tack 

vare forskare och studenter från LTH – det beslutade 

nyligen fakultetens styrelse. 

– Det här är en jättemöjlighet till utveckling. Målet 

är att skapa en attraktiv och utvecklande miljö för studenter, 

forskare och anställda, säger LTH:s rektor Viktor Öwall. 

När ett livaktigt Science Village växer fram kan omgrup-

peringar göras och nya tvärvetenskapliga samarbeten uppstå, 

är tanken. 

I och med beslutet kommer den LTH-verksamhet som idag 

huserar på fysiska institutionen få förutsättningar att utvecklas 

i Science Village. Institutionens lokaler längs Sölvegatan har 

bedömts som undermåliga, så förändringar hade krävts hur 

som helst. 

– För kemiska institutionen är det mest 

troliga att Kemisk fysik och Centrum för 

analys och syntes berörs i första etappen. 

På längre sikt kan en nyetablering av hela 

institutionen och till och med hela Kemi-

centrum bli aktuell, säger Viktor Öwall. 

Därutöver är det nanoelektronik på insti-

tutionen för elektro- och informationsteknik och gruppen för 

tomografi vid institutionen för byggvetenskaper som flyttar med. 

Lunds universitets styrelse har sedan tidigare beslutat att 

undervisning ska ges både på grund- och avancerad nivå i 

Science Village, ett beslut som LTH:s ledning ställer sig bakom. 

– Jag hoppas att studenterna får åka gratis med den spår-

vagnen, som tar sju minuter från LTH:s Kårhus. Detta är något 

LTH kommer att verka för. Annars tar det en dryg kvart med 

cykel, så det är inte långt. 

En vision som LTH har formulerat i samband med etable-

ringen i Science Village är att ”utveckla Nordens mest attraktiva 

campus och studentliv” och att LTH ska ha ”de mest eftertrak-

tade arkitekt-, design-, ingenjörs- och teknikutbildningarna”. 

– Det gäller även vårt nuvarande campus på Pålsjö. Vi vill ta 

ett helhetsgrepp om lärandemiljön så att vi får levande miljöer. 

Vissa lokaler och utemiljöer behöver en rejäl ansiktslyftning, 

säger Viktor Öwall. 

Om åtta till tio år beräknas det första flyttlasset gå. Även 

därefter initieras nya verksamheter, och vem som till slut hamnar 

i Science Village går inte att säga idag.

KRISTINA LINDGÄRDE

Så blir två  
spjutspetsar 
i Lund tre
NANOLAB SCIENCE VILLAGE blir – näst ESS och 
Max IV – den tredje största forsknings anläggningen 
i Brunnshögområdet i nordöstra Lund. Det nya 
labbet blir också ett brofäste när Lunds universitet 
etablerar sig i Science Village.

M
ed nanoteknik ges nycklar till hållbara lösningar för planetens 

och människans bästa. Energieffektivare, smartare, starkare, 

miljövänligare material blir möjliga att skapa på helt nya sätt. 

Det menar Heiner Linke, professor vid Fasta tillståndets 

fysik och föreståndare för NanoLund. Han gläds över beslutet att ett nytt, 

stort ”nanolabb” ska byggas i Science Village, det vill säga området mellan 

de två forskningsanläggningarna ESS och Max IV.

– Investeringen i NanoLab Science Village, som ju hamnar vägg i vägg 

med världsledande forskningsanläggningar, ger Sverige möjligheten att ligga 

i täten nu när mänskligheten har möjlighet att med materialvetenskap som 

grund ta nästa tekniksprång för att åstadkomma en bättre värld, säger han.

NanoLab Science Village ersätter Lund Nano Lab, som är en nyckelinfra-

struktur för nanoforskningen vid Lunds universitet men som enligt Heiner 

Linke blivit en flaskhals bland annat eftersom toppmodern utrustning kräver 

större yta.

Användare från både akademi och företag i hela Sverige välkomnas fortsatt, 

och det nya labbet ska anpassas så att användare och anställda vid Max IV 

och ESS ska kunna göra exempelvis kompletterande materialkarakterisering.

– NanoLab Science Village fyller viktiga strategiska funktioner. Medan 

Max IV och ESS fokuserar på att analysera material blir vi den första infra-

strukturen i Science Village som ägnar oss åt att tillhandahålla avancerade 

nya material. Genom att komplettera Max IV och ESS lägger vi grunden för 

ett fullständigt forskningscentrum i Lund, säger Heiner Linke.

Med det nya nanolabbet tar Lunds universitet därigenom ett viktigt steg 

för att förverkliga två av regeringens mål: Att etablera ett världsledande 

forskningscentrum med bas i livsvetenskaper och materialforskning – och att 

skapa förutsättningar för en teknikpark runt ESS och Max IV i Science Village.

Kostnaden uppskattas till cirka 600 miljoner kronor. Såväl statliga som 

privata källor förväntas bidra till finansieringen.

– Investeringen är väl värda att göra, delvis med tanke på industrins möj-

ligheter. Men framför allt eftersom nanotekniken ger möjligheter att hitta 

lösningar i flera svåra hållbarhetsutmaningar, säger Heiner Linke, som hoppas 

att den nya nanojätten ska vara byggd redan 2024.

TIINA MERI

Hur byggnader i Science Village ska utformas i detalj är inte klart ännu. På bilden till vänster: 
Visionsförslag för signaturbyggnaden Space, som ska byggas i trä i skandinavisk stil.

FAKTA | HEINER LINKE

Heiner Linke.  

FOTO: MIKAEL 
RISEDAL

Viktor Öwall. 
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Metanol kan bli framtidens 
klimatneutrala fartygsbränsle 
STORA FARTYG KÖRS ofta på tjockolja, vilket orsakar miljöförstörande utsläpp. 
Men hopp finns om nya och konverterade fartygsmotorer som istället använder 
metanol som bränsle. Projektet Fastwater har fått fem miljoner euro från EU 
för att utveckla den nya tekniken. 

G
enom Parisavtalet och över-

enskommelser inom FN:s 

sjöfartsorganisation IMO har 

man beslutat att koldioxidut-

släppen från sjöfarten ska minska med 

50 procent till år 2050. Det kräver stora 

insatser, då frakten på haven är omfat-

tande och står för stora utsläpp av såväl 

koldioxid som andra skadliga ämnen. 

– Den internationella sjöfarten står för 

lika mycket utsläpp av kväveoxider som 

hela EU:s övriga utsläpp tillsammans, 

säger Sebastian Verhelst, forskare på 

Avdelningen för förbränningsmotorer 

vid LTH och koordinator för forsknings-

projektet Fastwater. 

Tillsammans med kollegor i projektet 

arbetar han nu med att utveckla teknik 

som gör det möjligt att använda metanol, 

som är betydligt renare och dessutom en 

förnybar energikälla. För att skala upp 

detta och få större intresse från bran-

schen finns ett antal flaskhalsar. 

Problemen som Fastwater vill lösa är 

främst tre:

• Dagens motorer fungerar inte med 

metanol, utan det krävs antingen nya 

motorer eller teknik som möjliggör en 

konvertering. 

• Det behövs en välfungerande inter-

nationell försörjningskedja av bränsle.

• Många regler och regleringar behöver 

ses över. 

Metanol förbränns vid låga temperaturer 

och släpper inte ut sot. På kort sikt kan 

bränslet därför ha stora effekter på utsläp-

pen av kväveoxid och andra föroreningar. 

På lite längre sikt kan man producera det 

som ett klimatneutralt, syntetiskt drivme-

del, till exempel med hjälp av rester från 

skogsindustrin. En annan metod är att 

fånga koldioxid från atmosfären, eller från 

fabriksutsläpp, och med hjälp av vätgas 

skapa metanol, ett så kallat elektrobränsle. 

När det gäller utsläppen av skadliga 

ämnen är de nästan lika med noll, och 

därmed mycket bättre för miljön än 

diesel. Metanol är dessutom snabbt bio-

logiskt nedbrytbar och är därför mindre 

skadlig om utsläpp till sjöss sker. 

– En stor fördel är att metanol redan 

finns tillgänglig i stora mängder i de flesta 

hamnar. När det gäller försörjningskedjan 

finns ett system som kan utvecklas, efter-

som metanol är en av världens fem mest 

transporterade kemikalier. Dessutom är 

metanol ett flytande bränsle som är lätt 

att distribuera och lagra ombord till skill-

nad från exempelvis gas eller el, säger 

Sebastian Verhelst. 

När det gäller bilar talar man, förutom 

om el, ofta om etanol som ett alternativt 

bränsle. Men för fartyg passar metanol 

bättre än etanol eftersom det är mer 

effektivt och mindre komplicerat att 

framställa. 

Konceptet att använda metanol till 

fartygsmotorer är inte nytt. Det har 

använts olika projekt och bland annat 

kör färjan Stena Germanica, på linjen 

Göteborg–Kiel, på metanol. Hittills finns 

bara tvåtaktsmotorer för metanol kom-

mersiellt tillgängliga, men Fastwater tar 

nu fram en fyrtaktsmotor som ska kunna 

göras tillgänglig i större skala. 

Än viktigare blir att göra det möjligt 

att konvertera befintliga motorer för 

metanoldrift. 

– Stora fartyg innebär stora inves-

teringar och används ofta i många år. 

Livslängden är i genomsnitt klart över 20 

år, så det skulle ta för lång tid att vänta 

på att fartygsflottan byts ut. För att lyckas 

måste vi visa ett enkelt och kostnadsef-

fektivt sätt att konvertera motorer. Vi 

håller på att utveckla motorer för detta 

och 2022 räknar vi med att ha provfartyg 

i drift, berättar Sebastian Verhelst. 

Dagens regleringar kring metanolen är 

kopierade från användningen av flytande 

naturgas, LNG, ett bränsle som har helt 

andra egenskaper. Idag är det både krång-

ligt och dyrt att klassificera fartyg som ska 

köra på metanol. Därför måste reglerna 

ses över, framhåller Sebastian Verhelst.

JONAS ANDERSSON

Miljövinster. Forskningsprojektet 
Fastwater tar fram en fyrtaktsmotor 
som går på metanol och ska kunna 
göras tillgänglig i större skala. Men än 
viktigare för projektet är att visa hur 
befintliga motorer kan anpassas. 2022 
väntas en lotsbåt med konverterad 
motor vara i drift. FOTO: UNSPLASH

Sebastian Verhelst 
är universitetslektor 
vid Förbrännings-
motorer och arbetar 
även vid universite-
tet i Gent.  

FOTO: STUDIO DANN
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riket, kräver varken fossil energi eller skadliga kemikalier och 

är biologiskt nedbrytbara efter användning. 

Att hudvårdsindustrin är uppbyggd kring specialiserade 

produkter talade också för att det vore lättare att slå sig in 

med en nischprodukt.

Sagt och gjort, gruppen bytte spår – från mat till kosmetik. 

Eller som forskarna sade vid prisutdelningen 2012 när deras då 

nybildade företag Speximo vann innovationstävlingen Venture 

Cup: ”Steget mellan majonnäs och hudkräm är mindre än 

man tror.”

Medan kollegorna stannade kvar i akademin blev Malin Sjöö 

allt mer uppslukad av det nya bolaget. 2012 blev hon VD och 

idag har hon två medarbetare som sitter på Medicon Village. 

Lite kontakt med LTH har hon kvar, bland annat handleder hon 

några exjobbare.

Förra året blev Speximo uppköpt av ett stort amerikanskt 

företag som tillverkar ingredienser för kosmetikaindustrin. 

– Det var ingen stor amerikansk dammsugare som sög upp 

oss för att sedan lägga ner alltihop, det kan ju hända ibland. 

Tvärtom, för oss har det varit väldigt lyckat. Vi har fått tillgång 

till spetskompetens i allt från labbtestning till regelverk och 

försäljning, säger Malin Sjöö.

Den kanske viktigaste orsaken till att den amerikanske jätten 

fastnade för det lilla life tech-bolaget från Lund var en egenskap 

hos partiklarna som Malin Sjöö blivit varse och vars funktion 

bevisades först år 2015. 

– Våra partiklar är inte bara en bra emulgator, de har en 

egenskap som gör det enklare för oljan att tränga in i huden. 

Vi vet ännu inte riktigt exakt hur, men många tycker att krämer 

med quinoapartiklarna i ger en skön känsla på huden. 

Innovationsresor är sällan spikraka utan bjuder på både dalar 

och irrgångar. Malin Sjöö nämner ett exempel:

– När vi startade trodde vi att vi skulle vara klara för markna-

den inom något år. Vi tog till exempel för givet att det någon-

stans i världen fanns ett företag som tillverkar quinoastärkelse. 

Men nej, det fanns inte. Så vi har fått lägga mycket tid på att 

skala upp och få igång en produktion parallellt.

Kommersialisering av forskning tar ofta längre tid än beräknat. 

Malin Sjöö understryker att den draghjälp hon fått av universi-

tetets innovationsinfrastruktur varit avgörande och nämner LU 

Innovation, LU Holding, Ideon innovation och Smile incubator.

Än så länge har Speximo inte börjat sälja sin ingrediens i stor 

skala. Men förhoppningsvis kan inkomster snart trilla in. Flera 

stora kosmetikföretag har visat intresse – vilka vill Malin Sjöö 

än så länge inte säga.

Också på frågan om vilken hudkräm hon själv föredrar går 

vi bet.

– Jag har lärt mig att diplomatiskt ducka för den frågan, 

säger hon.

KRISTINA LINDGÄRDE

Quinoa kan  
hamna i hudkrämer
STEGET FRÅN MAJONNÄS TILL HUDKRÄM är mindre än vad man kan tro, och det fick 
livsmedelsforskaren Malin Sjöö att inleda en innovationsresa. Nu har hennes lilla 
Lundabolag med rötter på LTH blivit uppköpt av amerikanskt jättebolag, som tror på 
idén om quinoa som ingrediens i hudkrämer.

E
n slumpartad upptäckt av livs-

medelsforskare på LTH ledde till 

insikten att quinoa har unika 

egenskaper när det gäller att 

binda olja och vatten.

Det hela började i ett av labben på 

Kemicentrum hösten 2007. Malin Sjöö, 

livsmedelsforskare och expert på kolhy-

draten stärkelse, höll på att undersöka 

om stärkelse från quinoafröet skulle 

kunna användas som en functional food-

ingrediens i livsmedel. Tidigare studier 

tydde på att växtstärkelsen kunde kapsla 

in nyttiga ämnen som frisattes först i 

tarmen. 

När hon och hennes kollegor började 

köra tester blev de överraskade. I mikro-

skopet kunde de se hur stärkelsen som 

små prickar perfekt balanserade de lite 

större oljedropparna i vattnet. Tack vare 

sin unika storlek visade sig quinoastär-

kelse vara en ovanligt bra emulgator, det 

vill säga partikel som binder ihop olja och 

vatten. 

– Stärkelser brukar inte ha den här 

egenskapen, de är för klumpiga, förklarar 

Malin Sjöö.

Patent skickades in och beviljades. När 

Malin Sjöö och hennes kollegor gick ige-

nom möjliga användningsområden fick 

de upp ögonen för kosmetikbranschen 

– fett blandat med vatten är just vad en 

hudkräm består av. Eftersom en ansikts-

kräm eller kroppslotion ofta står ganska 

länge i badrumsskåpet är det viktigt att 

krämen håller och inte skiktar sig. 

Vanliga emulgeringsmedel är ofta upp 

till 100 gånger mindre och fungerar på 

ett helt annat sätt, vilket kan ge problem 

i form av irriterad hud eller att fettdrop-

parna efter ett tag separerar. Eller så har 

de inte producerats på ett hållbart sätt, 

resonerar Malin Sjöö. 

– Våra partiklar kommer från växt-

Våra partiklar kommer från 
växtriket och kräver varken 
fossil energi eller skadliga 
kemikalier, säger Malin Sjöö.  

FOTO: KENNET RUONA
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Vi har fått tillgång till 
spetskompetens i allt från 
labbtestning till regelverk 
och försäljning.

Emulsion mellan olja och vatten. 
Stora oljedroppar, och stärkelse 
från quinoa i form av prickar, syns 
på bilden. FOTO: IMAGENE-IT
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A
nnika Mårtensson, professor vid Avdelningen för 

konstruktionsteknik, har under nio år varit LTH:s 

prorektor, med järnkoll på bland annat utbildnings-

frågorna inom fakulteten. Vid årsskiftet efterträds 

hon av professor Heiner Linke på prorektorsposten – och hon 

kan nu se tillbaka på ett intensivt sista år i LTH-ledningen.

– När pandemin slog till var det, sett till pedagogiken, en 

fördel att vi på universitetet redan infört lärplattformen Canvas 

som underlättar kommunikation med studenterna. Många 

lärare har använt plattformen och reflekterat över att den nu 

snabbimplementerats och att vi utan den varit i ett sämre läge.

På LTH har Genombrottet, LTH:s gemensamma pedagogiska 

stöd- och utvecklingsenhet, bland annat undersökt hur lärare 

upplevt undervisningen under covid-19. 

– I stora drag kan man säga att undervisningen i pandemitid 

har upplevts både stressande och utvecklande, säger Annika 

Mårtensson.

Hon berättar att universitetets lärare tvingades till en kraft-

samling när det blev dags att ställa om till distansundervisning, 

och att LTH:s ledning våren 2020 riktade ett särskilt tack till 

både studenter och lärare.

– De som hade undervisning i läsperiod 4 fick fyra dagar 

på sig att göra om allt. Jag skulle 

säga att lärarna offrade precis all 

sin tid på att göra detta. Självklart 

genomfördes inte allt under den 

korta tiden, men studenter visade 

stor förståelse.

Lärare och studenter tycks vara 

överens om att akilleshälen har 

varit examinationer.

– På LTH, där vi haft viss förkärlek 

för salstentor, fick vi snabbt införa 

NÄR CORONAVIRUSET TVINGADE fram undervisning på distans var 
både lärarna och studenterna fantastiska, säger LTH:s prorektor 
Annika Mårtensson. Kvaliteten i LTH:s undervisning påverkades, 
men inte i den omfattning som man kunnat befara, menar hon. 
Och kanske ledde pandemin till en välbehövlig knuff.
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distanstentamen. Lärare skapade då olika lösningar, och för 

studenterna var det ibland svårt att känna igen sig i fråga 

om vilken utrustning som krävdes och liknande. Ibland fick 

de kanske inte heller information på grund av tidsbrist hos 

lärarna. 

En farhåga var att många skulle hoppa av studierna, 

när de inte längre kunde träffa sina lärare och lika många 

studiekamrater.

– Men när det väl var dags för examinationer märkte vi 

att de flesta klarat sig bra. I enskilda ämnen har det varierat, 

men sett till helheten märks faktiskt ingen större effekt på 

studenternas prestationer.

En bestående förändring i undervisningen på LTH, förut-

spår Annika Mårtensson, kan vara att lärare efter pandemin 

använder film i högre grad.

– Många har arbetat flitigt med film nu och upptäckt att 

en del moment är perfekta för det. Så kanske flyttar en del 

katederföreläsningar till den digitala världen, medan det blir 

mer aktivt i den fysiska.

Vid sidan av digital undervisning kan det bli mer utbyte i 

form av seminarier och projektsamarbeten på campus, tror 

Annika Mårtensson.

Framtiden får förstås utvisa. På frågan om vad hon ska 

göra när en ny ledning tar vid i Kårhuset är svaret:

– Jag vet faktiskt inte.

TIINA MERI

Annika Mårtensson.  

FOTO: TIINA MERI

Digitalt språng 
när campus tömdes 
på fyra dagar

E-huset känns  
som ett andra hem

William Marnfeldt är samhällsvetaren 
som valde att byta bana och studera till 
civilingenjör i elektroteknik.

Du läste tekniskt basår på LTH. Hur var det? 
– Som tidigare samhällsvetare var det väldigt annorlunda att 

börja läsa naturvetenskapliga ämnen. Stundvis upplevde jag det 

som svårt, men vi fick mycket stöd. Lärarna var engagerade och 

stannade kvar och besvarade frågor. De var måna om att se till 

att vi förstod vad vi gjorde. När ett ämne väl satt sig kunde jag 

i efterhand nästan skratta över hur enkelt det plötsligt kändes. 

Varför valde du att läsa till civilingenjör i 
elektroteknik? 
– Efter tekniskt basår var det många alternativ som 

frestade. Jag hamnade till slut på E-programmet, 

eftersom att det verkade brett och användarbart. 

Allting tycks bestå av elektronik idag, och det har 

alltid fascinerat mig att man kan skicka ett e-postmed-

delande bara genom att slå på en massa tangenter. 

Vad är det bästa med utbildningen? 
– E-huset känns som ett andra hem för mig! Goda 

vänner, bra föreläsare och varierade kurser. Utbild-

ningen är väldigt bred, vi lär oss att bygga kretsar, programmera 

och att räkna på alla möjliga typer av problem. Det roligaste 

är att se nya studenter kämpa med ett problem och inse hur 

enkelt det har blivit i efterhand. Det blir en omedelbar feedback 

på att man faktiskt har lärt sig saker.

Är du engagerad i något utanför studierna?
– Jag extrajobbar som labbhandledare i programmering. Jag 

hjälper studenter med laborationerna och examinerar dem på 

momenten. Det är en kombination av att hjälpa till och avgöra 

om uppgiften är avklarad.

Hur får du ditt extrajobb att gå ihop med studierna? 
– Vi får själva välja vilka tider vi kan tänka oss att jobba. På så 

sätt ser jag till att det aldrig krockar med föreläsningar eller 

övningstillfällen. Det fungerar utmärkt och jag upplever det som 

väldigt värdefullt för att hålla mina kunskaper i ämnet färska. 

Vet du redan nu vad du skulle vilja göra efter examen? 
– Jag överväger att stanna kvar på LTH och forska, men det 

återstår att se. Inom vad vet jag inte, jag har fortfarande så 

mycket mer att lära mig innan det egentligen kommer på tal. 

Men jag älskar miljön och det verkar roligt att få kombinera 

forskning och studier med att lära ut. 

LINDA HANSSON

William Marnfeldt.  

FOTO: ANDERS ÖRTEGREN
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Studenter gjorde fermenterad 
proteindryck av urgamla ärtor
INGET AV GRÅÄRTAN går till spillo. Och vad studenterna i livsmedelsteknik vet är de först 
i världen med att ha gjort en fermenterad proteindryck. 

P
roteindrycker råder det ingen brist på i kyldiskarna. 

Men en proteinrik dryck som är vegansk, fermente-

rad och tillverkad av närodlade gråärtor finns inte. En 

sådan har en grupp livsmedelsteknikstudenter tillverkat 

inom ramen för en kurs.

Dessutom ser drycken ut att öka järnupptaget hos veganer, 

som annars brukar ha svårt att få i sig tillräckligt med järn och 

andra mineraler. 

– Det är fermenteringen som tar bort de ämnen som annars 

blockerar upptaget, berättar Fay Stensson, student i livsmed-

elsteknik.

– Idag är nästan inga proteindrycker veganska, tillägger hon.

Tillsammans med åtta kurskamrater från sju olika länder 

har hon tagit fram drycken inom ramen för en projektkurs där 

uppdraget varit att utveckla en livsmedelsprodukt.

Den största fördelen, är gruppen överens om, är att alla nyttig-

heter i ärtan används. Inget går till spillo. Användningen av hela 

råvaran minskar matsvinn men ger också mer komplext innehåll, 

och förmodligen mer näring, än enbart blandade pulverdrycker.

– En utmaning med att hela ärtan används är att också olös-

liga proteiner som bidrar med en strävhet till produkten kommer 

med. Vi fick tyvärr inte bort den nu, men om vi hade haft tid 

att slipa på tillverkningsprocessen så skulle slutprodukten bli 

ännu bättre, säger kurskamraten Martin Jönsson. 

En annan bubblande trend, utöver proteindryckerna, är 

fermenterade drycker. Ett exempel på detta är exempelvis 

kombucha, med ursprung i Kina, som numera går att hitta 

i butiker och i barer runt om i världen. Fermenterade drycker 

har en karaktäristisk syrlig smak.

– Men det är bara vi som har gjort en fermenterad protein-

dryck vad vi vet, säger Martin Jönsson.

De nyttiga bakterierna försvann när studenterna hettade 

upp slutprodukten före tänkt paketering, för att säkerställa 

konsumentsäkerheten. 

– Detta är något vi hade kunnat tänka oss att kolla mer på 

för att utelämna upphettningen och därmed få en probiotisk 

produkt. Men det kräver en annan kontroll än vad som var 

möjlig under projektkursen.

Att valet föll på gråärt, en ärtsort som utgjort basföda sedan 

stenåldern men som utkonkurrerades när gröna och gula ärtor 

gjorde entré vid mitten av 1800-talet, kom sig av att den är både 

näringsrik och neutral i smaken, enligt studenterna. 

Dessutom går den att odla i kargt skandinaviskt klimat till 

skillnad från sojabönor som annars är ett vanligt proteinalterna-

tiv för veganer. Ingen risk för skövlade regnskogar eller råvaror 

som fraktas över halva jordklotet, alltså. 

Baljväxter brukar öka risken för gasbildning. Men de fiber 

som tarmbakterierna annars hade använt och tillverkat gas av 

förbrukades i fermenteringsprocessen. 

Huruvida vi hittar ärtdrycken i butikerna så småningom är 

högst oklart, enligt studenterna. Men de hoppas att kunna 

fortsätta utforska de spännande möjligheterna med fermen-

terade produkter.

Gruppen under projektkursen i livsmedelsteknik bestod 

av Anne Bauer, Martin Jönsson, Fay Stensson, Phuong Dung 

Kieu, Serap Özkan, Ruohong Qu, Manav Pillai, Padmashree 

Toragaravalli Rajeevalochana och Oscar de Kuijer.

KRISTINA LINDGÄRDE

X-Lab ryms nu  
på hundra kreativa 
kvadratmeter
ÄVEN OM X-LAB FINNS i M-huset på LTH välkomnas studenter från hela Lunds 
universitet till detta ”makerspace”. För framtiden finns planer på ett ännu större utrymme 
där studenter och anställda kan skapa och samarbeta i nya konstellationer.

E
xplore, create, innovate – det 

är ledorden för ett nytt så kallat 

makerspace för Lunds univer-

sitets studenter, forskare och 

lärare i Norra apparathallen, M-huset.

Det kreativa utrymmet kallas X-Lab och 

består i dagsläget av 100 ”industriella” 

kvadratmeter som inretts för att inspirera 

till möten, samarbeten och nya innova-

tionsresor. 

– Roligt med X-Lab är att det på ett 

ganska handfast sätt går att pröva och 

skapa nytt. I olika rum finns möjligheter 

att exempelvis 3D-printa, laserskära,  

overlock-sy och arbeta i läder. Det går 

också mötas och tala om idéer, säger 

Charlotta Johnsson som är LTH:s vice-

rektor för samverkan och innovation och 

därtill tillförordnad verksamhetschef för 

X-Lab.

Claes Dorthé, formgivare och instruk-

tör vid Institutionen för designvetenska-

per på LTH, fick uppdraget att utforma 

den fysiska miljön.

– I designprocessen arbetade vi för 

att lokalen ska vara inbjudande, lekfull, 

transparent och inspirerande. Vi ville 

skapa en miljö som stödjer kreativitet 

och spontana möten, säger han. 

På sikt ska den kreativa ytan utökas 

till cirka 1 200 kvadratmeter. Andrej 

Zemtsovski studerar till civilingenjör  

i kemiteknik och är aktiv inom X-Lab. Han 

ser fram emot ett utökat makerspace:

– Framtidsvisionen för min del är  

att vi får synergi mellan studentorga-

nisationer, enskilda studenter, företag 

och inkubatorer, och att alla hjälps åt 

och att kompetensen att lösa problem 

och design blir väldigt bred. Då kan 

vi arbeta med många workshops och 

evenemang, och i denna fruktbara miljö 

föds kanske rentav Lunds nästa stora idé 

eller innovation.

TIINA MERI

Gråärtan var basföda för människan fram till mitten av 1800-talet. Den är både näringsrik och neutral i smaken. Martin Jönsson 
och Fay Stensson läser på civilingenjörsprogrammet i bioteknik, med specialisering livsmedel. 
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Invigt – ett utrymme  
att skapa och utforska i.  

FOTON: CHARLOTTE CARLBERG BÄRG
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Vera Sandberg.
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F
ör att få el räcker det inte med att det finns energikällor 

som matar in tillräckligt med el i elnätet. Åtminstone 

några energikällor måste även snabbt kunna justera 

tillförseln, med max några sekunders fördröjning, så att 

den går i takt med variationer i användningen. 

Till exempel konsumerar vi i Sverige vanligtvis mer el morgnar 

och kvällar, och mindre på natten. Energikällorna måste också 

kunna reglera tillförseln om det plötsligt uppstår tekniska fel 

i kraftsystemet till följd av exempelvis kortslutning i en gene-

rator, en avgrävd kabel eller åsknedslag. 

Att det är så viktigt att ha balansen under noggrann kontroll 

beror på att växelströmmen i elledningen bara marginellt får 

avvika från 50 hertz (Hz), det vill säga 50 svängningar per 

sekund. Det beror i sin tur bland annat på att turbinerna i flera 

kraftkällor är designade för att rotera vid den hastigheten. 

I Sverige axlar idag vattenkraften, med draghjälp av kärn-

kraften, just den här uppgiften. 

När frekvensen minskar öppnas 

dammluckorna, vilket återställer 

den rätta frekvensen efter fem till 

tio sekunder. 

Kärnkraften, i sin tur, dämpar 

fall och gör det totala systemet 

stabilt tack vare att dess turbiner 

rymmer tunga, roterande massor 

med mycket rörelseenergi, så kall-

lade svängmassor. 

I takt med att kärnkraften fasas 

ut och allt mer förnybar el ska stå för elförsörjningen finns 

farhågor om att vattenkraften inte ensam räcker till för att 

agera frekvensreglerare. Att använda el från sol och vind för 

att automatiskt justera effektbalansen är inte möjligt idag. 

Men det finns ett sätt som diskuterats men aldrig testats 

i större skala eller i praktiken: Att låta vindkraften som utgångs-

läge gå på mindre effekt än vad vinden faktiskt medger. Då 

finns marginal att höja produktionen om frekvensen skulle 

börja falla. Effekten kan regleras genom att vrida bladen upp 

mot vinden. Då släpper vindkraftverket förbi lite av den vind 

som bladen annars skulle fånga. 

Johan Lindberg är student i teknisk fysik vid LTH och har 

gjort simuleringar för svenska och nordiska förhållanden på hur 

bladvinkelreglering skulle fungera vid en plötslig störning och 

om vindkraften fortsätter som idag. Han har också analyserat 

vad som skulle hända om kärnkraften i Sverige ersätts med 

vindkraft och jämfört med dagens situation. 

Enligt hans resultat skulle metoden med bladvinkelreglering 

fungera: 

– Det kan till och med bli bättre än idag i vissa fall eftersom 

dynamiken i ett vindkraftverk är snabbare än den i vattenflödet 

hos vattenkraftverk, säger han. 

Allra bäst blir det att använda vindkraftverk för frekvensreg-

lering när det blåser mycket. 

– Då bidrar vindkraftverken mest till elsystemet. Och då är 

elpriset lägst, och förlusten att släppa förbi en del av vinden 

minst. 

Johan Lindberg har studerat hur det fungerar om en del av 

vindkraftverken går på 90 procent av sin kapacitet, det vill säga 

om 10 procent av effekten i vinden släpps förbi. Enligt hans 

beräkningar räcker detta för att vindkraften ska ha tillräckligt 

spelrum att bidra till frekvensregleringen vid en större plötslig 

obalans mellan produktion och konsumtion. 

Han har också räknat på ett framtidsscenario där vindkraft-

verk används som de gör idag, det vill säga att de alltid försöker 

producera maximal effekt. Det skulle inte fungera särskilt väl, 

visar han, eftersom frekvensen vid en större störning kraftigt 

skulle avvika från den nominella 50 hertz. 

Att på något sätt göra vindkraftverken mer flexibla tycks 

alltså vara en förutsättning om vinden ska spela en större roll 

i det framtida elsystemet. 

Hur gör man när det inte blåser? Då kommer det mesta av 

effekten i elnätet från vattenkraft, som också den bidrar med 

svängmassa som ger tröghet i systemet. 

– Detta är redan situationen idag, under sommaren, när 

många kärnkraftverk är under revision och vinden är svag. 

Störst problem väntas det bli när elen kommer från sol och 

vind – om vindkraftverken fortsätter som idag och inte tillåts 

frekvensreglera – och det därmed finns för lite svängmassa. 

Tanken att justera frekvensen genom att ändra effekten på 

vindkraftverk är inte ny, men dagens vindkraftverk används 

inte så och eventuellt kan vissa mekaniska justeringar behöva 

göras. Att göra simuleringar är ett första steg. 

Ett alternativ till flexibla vindkraftverk kan vara att koppla 

stora svänghjul till elnätet och på så sätt skapa svängmassa. 

Eller så kan batterier användas för att reglera frekvensen i ett 

system med lite svängmassa. Båda dessa alternativ är realistiska, 

tror Johan Lindberg. 

– Till exempel har Australien börjat använda batterier för 

frekvensreglering och Skottland har köpt in svänghjul för att 

öka svängmassan i systemet, säger han. 

– Min gissning är att alla dessa tre kommer att användas. De 

är associerade med energiförluster och frågan är bara vad som 

är billigast i olika situationer och i olika länder. 

Johan Lindberg kommer fortsätta sitt arbete med frekvens-

reglering från vindkraft som doktorand på Institutionen för 

reglerteknik vid LTH.

KRISTINA LINDGÄRDE

Exjobb sticker hål 
på vanligt argument 
mot vindkraft 
DET BRUKAR SÄGAS ATT det bara är kärnkraft och vattenkraft som 
kan hålla elnätet stabilt på 50 hertz, något som är nödvändigt för 
att nätet inte ska braka ihop med strömavbrott som följd. Men 
också vindkraften kan klara den uppgiften, enligt ett nytt exjobb 
i reglerteknik. Johan Lindberg.  

FOTO: JOHAN PERSON

Johan Lindbergs simuleringar bekräftar farhågan att 
vattenkraft – i en framtid då kärnkraftens svängmassor 
inte längre bidrar med ”tröghet” i elsystemet – inte alltid 
kommer att räcka för att upprätthålla stabilitet under 
exempelvis tekniska fel. Men framför allt visar Johan 
Lindberg i sitt exjobb att vindkraften, om den justeras 
en aning och används tillsammans med vattenkraften, 
kan klara frekvensregleringen i ett elsystem där andelen 
kärnkraft kraftigt har minskats. FOTO: HÅKAN KOGG RÖJDER
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Fira 60 år sedan 
LTH grundades

År 2021 fyller LTH jämnt. Det ska firas. Håll 

koll på vad som händer inom ramen för jubi-

leet på lth.se och lth.se/alumni

FAKTA | ALUMN

u

u

alumni@lth.se

Välkommen tillbaka!
Knyt nya band, och håll kontakten. Vi med LTH-bakgrund är nyfikna på nya 
samarbeten och tror på livslångt lärande. Tillsammans kan vi fortsätta att 
utforska och skapa – till nytta för världen.

Via adressen kan du registrera dig eller uppdatera dina uppgifter i alumn-
nätverket: lth.se/alumni
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FOTO: NEWS ØRESUND – JOHAN WESSMAN

LTH 2000
Ny byggnad. Ingvar Kamprad tar första spadtaget till IKDC, Ingvar 

Kamprad Designcentrum. ”Jag hoppas att projektet blir unikt i världen 

och att det anknyter till de många människornas drömmar”, säger han. 

Grundplåten har lagts 1998 genom en donation från Ikea Foundation. 

2002 står byggnaden färdig. IKDC har ritats av Gunilla Svensson, arki-

tekt utbildad på LTH.

OS-medalj. LTH:s första OS-medalj, ett brons i stavhopp, kommer under 

olympiaden i Sydney. Det tas av väg- och vattenstudenten Vala Flósadot-
tir som tävlar för Island. Hon sadlar sedermera om till medicin.

Europapremiär för videostöd. En metod att undervisa med stöd av 

video har Europapremiär på LTH i januari. Tekniken kallas Videobased 

supplemental instruction, VSI, och har ”importerats” till V-programmets 

mekanikkurs av projektledaren Leif Bryngfors. Finessen är ”att studen-

terna kan bestämma takten genom att stoppa bandet och ta om svåra 

moment samt räkna på exempel under ledning av en mer erfaren student”.

Fler program. LTH berättar i sin verksamhetsberättelse om hur det de 

senaste åren skett en stark förnyelse och utökning av LTH:s programutbud. 

Programmen Industridesign, Industriell ekonomi och Ekosystemteknik 

samt högskoleingenjörsprogram i programvaruteknik och datateknik 

tillkommer. Till dessa bör läggas de gemensamma avslutningarna Tech-

nology Management och Industriell ekonomi.

Technolution. Under året visas utställningen 

Technolution med illustrationer av professor 

Peter Broberg på Louisiana och olika platser 

i främst Skåne och Danmark. De visionära 

konstverken presenteras även i en bok som 

tillkommer i samarbete med Skotte Mår-
tensson, och sedan 1999 finns Center for 

Technolution vid LTH. Centrets huvuduppgift 

är att lyfta fram teknikens betydelse och sätta 

in teknologin i ett samhällsmässigt samman-

hang – historiskt, ”nutidigt” och framtids-

mässigt samt att bygga broar mellan teknik 

och humanism, och teknik och politik. 

Vid slutet av året har LTH 140 professorer. Starka och framgångsrika 

forskare har med det nya befordringssystemet kunnat utnämnas till 

professorer, och på så sätt bekräftats i sin vetenskapliga kompetens. 

10 procent av professorerna är kvinnor. Eftersom antalet kvinnliga forskar-

assistenter och forskare har ökat skapas förutsättningar för fler kvinnliga 

forskare och professorer.

Lise Meitner-professor. LTH får vid årets början sin första Lise Meitner-

professor, Margaret Cheney från Rensselaer Polytechnic Institute i 

Troy, norr om New York. Som gäst hos professor Gerhard Kristensson, 

Teoretisk elektroteknik, undervisar hon doktorander i bland annat dif-

ferentialekvationer och inversa problem. Hennes intresseområden är hur 

man med mätningar av elektriska fält kan avslöja inre egenskaper i olika 

material. Syftet med LTH:s Lise Meitner-professur är, enligt fakultetens 

verksamhetsberättelse för 2000, att ”ge studenter avancerade kvinnliga 

forskarförebilder”.

YENS WAHLGREN

Källor: LTH 50 år – En fingervisning om teknik 

samt LTH:s verksamhetsberättelse år 2000

ILLUSTRATION: PETER BROBERG
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