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Rektor kräver renat i sjön Sjön
Tidigare i höstas invigdes de nya bryggorna vid sjön Sjön och jag måste 
säga att det har blivit oerhört fint. Tillsammans med Helsingkronas nya 
hus känns det som om LTH:s campus har fått en ordentlig ansiktslyftning. 

När jag inledde min bana på LTH under tidigt 80-tal var sjön 

Sjön ett riktigt ”sunkhål”. När jag som inspektor för LTH 

förra året deltog i Regattan konstaterade jag på nära håll att 

det fortfarande gäller. Även om bryggorna är fina lämnar 

själva pölen en del annat att önska. Som inspektor skall man 

provsmaka vattnet men jag fuskade av hälsoskäl. Men nu går 

vi vidare. Forskare från Kemiteknik testar vatten och sediment 

och sen får vi se. Tillsammans med kommunen diskuterar 

jag en crowdfundingkampanj där vi hoppas att få stöd från 

LTH:s alumner. Renat i sjön Sjön lagom till Lunds universitets 

350-årsjubileum?

Men sjön är en sak och husen en annan. En av de största 

utmaningarna för forskningen vid LTH är adekvat infrastruktur, 

både ”apparater” och husen. Hyreskostnader är en betungande 

post och jag tycker att en förändring av Akademiska hus 

uppdrag vore på sin plats för att långsiktigt stärka och utveckla 

infrastrukturen vid Sveriges universitet och högskolor. Har man 

råd att ge 6,5 miljarder i extrautdelning till staten borde det 

finnas utrymme. Hyressättningen av nya specialanpassade 

lokaler hotar att utarma de forskargrupper som använder 

dem. Renovering av föreläsningssalar med efterföljande 

hyreshöjningar tär på en ansträngd utbildningsbudget och 

drabbar våra studenter. Det är dags för en förändring!

I övrigt handlar mycket om internationalisering. Vi har två nya 

mastersprogram och Lund har fler betalande internationella 

mastersstudenter än något annat lärosäte i Sverige. Vi är också 

bra på att skicka ut studenter i världen; Över 30 procent av alla 

som tar examen på avancerad nivå vid LTH har varit utomlands 

en längre period. Det är bra!

Men vår globala värld är mycket mer än så. Europa befinner 

sig i den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget! 

Ett stort antal hitresta migranter och asylsökande kommer 

med erfarenheter från högre utbildning som vi borde ta 

tillvara. Detta är en nationell fråga som borde varit löst för 

länge sedan. Naturligtvis är LTH beredda att hjälpa till i en för 

Sverige avgörande fråga men lösningen måste vara nationell. 

Här behövs alla goda idéer!

VIKTOR ÖWALL
Rektor LTH
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Avtalet gäller en molekyl och cancerbehandlingsmetod, 

ADC-1013, som triggar kroppens eget immunförsvar till att 

attackera cancerceller. LTH-professorn Carl Borrebaeck är 

styrelseledamot och delägare i Alligator som han grundade 

2001 och som idag har 25 anställda forskare.

– Detta licensavtal innebär en enorm vitamininjektion för 

företaget som nu kan vidareutveckla andra projekt, säger han.

För Carl Borrebaecks egen del innebär det med nära nog 

hundraprocentig säkerhet att hans mål med forskningen 

uppfylls.

– Att det jag gör kommer andra till nytta är min främsta 

drivkraft, säger han.

Avtalet ger Lunds universitet ett antal miljoner kronor och i 

gengäld får Rogosin Institute möjlighet att bättre undersöka 

de molekylära och cellulära mekanismer som ligger bakom 

institutets terapikoncept för cancer. 

Rogosin Institute har utvecklat en generell metod för att 

stoppa tumörtillväxt. Den fungerar på olika tumörtyper och går 

ut på att innesluta tumörceller i sockerpartiklar och därigenom 

framställa proteiner som stoppar tillväxten.

Samarbetet är ett resultat av ett långsiktigt arbete i USA 

av Lunds universitets donatorrelationer och fokuserar på att 

tillämpa avancerad proteomik, analys av proteiner, utvecklad 

inom MAD for Cancer.

– Vi är mycket nöjda med att kunna initiera detta sam-

arbete med Rogosin Institute. Detta kommer att ytterligare 

stärka MAD for Cancer, speciellt när det gäller vårt avancerade 

proteomikprogram. Det är också ett toppbetyg och visar att 

vår cancerforskning är i världsklass, säger Carl Borrebaeck, 

professor i immunteknologi och programansvarig på CREATE 

Health, ett strategiskt centrum för cancerforskning på Medicon 

Village i Lund.

ANDERS FRICK

Läkemedelsjätte miljardsatsar
Den amerikanska läkemedelsjätten Johnson & Johnson har tecknat ett avtal 
med lundabolaget Alligator Bioscience, värt drygt sex miljarder kronor. 
Avtalet är södra Sveriges största licensavtal inom life science – någonsin.

FAKTA: Antikroppen aktiverar immunsystemet
Antikroppen utgör grunden i den immunstimulerande 
cancerbehandlingen och sker i den så kallade moleky-
len ADC-1013. Den går in och återaktiverar kroppens 
eget immunsystem så att det kan upptäcka och angripa 
cancern. Dessutom kan behandlingen ge långvarig 
immunitet mot cancern. De cancerformer där behand-
lingen förväntas vara mest effektiv är långt framskriden 
malignt melanom och lungcancer. Även vid bröst- och 
prostatacancer är behandlingen tillämpbar.

Nytt cancerforskningsavtal
Det prestigefulla forskningsinstitutet Rogosin Institute i New York har tecknat ett 
samarbetsavtal med det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet MAD for Cancer  
– Make a Difference for Cancer. 

I LTH Now får studenterna även tillgång till sitt dagsaktuella 

schema på ett snabbt och smidigt sätt.

Gräsrotsskapad hyperlokal information är grunden för LTH 

Now. Teknologkårens evenemang, dagens meny på campus-

restaurangerna, spetsiga blogginlägg från forskare, och bilder 

från LTH:s studentföreningar – det är några exempel på vad 

som finns med.

Lösningen ska ännu tydligare sätta LTH på den digitala 

kartan genom att erbjuda mer koll på vad som händer runt-

omkring på campusområdet. Förhoppningen är att underlätta 

vardagen för såväl medarbetare som studenter.

Inläggen i LTH Now skapas genom att inlägg på Instagram, 

Twitter och Facebook taggas med hashtaggar i stil med  

#LTHvhuset, #LTHkemicentrum och #LTHsjönsjön – eller de 

generella taggarna #LTHlund och #LTHnow. Genom LTH Now 

får alla som taggar sina inlägg fler exponeringar för innehållet. 

Initialt har LTH:s kommunikationsavdelning aktiverat ett verktyg 

för moderering, vilket ska minska risken för att irrelevanta 

inlägg publiceras i flödet på LTH Now.

– Vi tror att LTH:s studenter kommer att gilla lösningen 

som vi nu lanserar. Men vi hoppas också att forskare och andra 

anställda på LTH tar chansen att nå ut med information om allt 

från forskningsresultat till institutionsevenemang, säger Viktor 

Öwall, rektor på Lunds Tekniska Högskola, och tillägger att om 

satsningen faller väl ut så planeras även en utvidgning av LTH 

Now till Campus Helsingborg.

LTH Now finns tillgänglig i Appstore och Google Play samt 

på www.lth.se/now

Superlokalt  
med LTH Now

Platsbaserade lokala nyheter blir alltmer efterfrågade. 
Därför har Lunds Tekniska Högskola i samarbete 
med startupföretaget Hoodin tagit fram LTH Now  
– en webblösning och mobilapp som ger senaste  
nytt kring vad som sker på LTH:s campus i Lund. 

SÅ FUNKAR DET:
Innehållet i LTH Now kommer in i systemet på  

två sätt:

1)  Via existerande platsbaserade sociala 

mediekanaler, exempelvis i form av Hallands 

nations sida på Facebook, Teknologkårens 

Twitterkonto, kommunikationsavdelningens 

konto på Instagram.

2)  Genom att användare taggar sina inlägg 

på Twitter, Facebook och Instagram med 

#LTHlund eller någon annan geografiskt 

orienterad hashtagg. Det krävs dock att 

kontot och det aktuella inlägget är publikt 

tillgängligt.
Foto: Apelöga
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FULA BANANER BLIR MJÖL
Varje år mängder av söta, brunfläckiga bananer eftersom 

grossister vet att konsumenter ratar dem. Några civilingenjörs- 

studenter i livsmedelsteknik upptäckte att frukten – med skalet 

på – fungerade utmärkt att malas ner till ett mjöl. Nyheten 

om de fula bananernas pånyttfödelse blev också mycket delad 

i sociala medier.  

LASER ÖVERVAKAR TIDIGT FÖDDA
Forskare i atomfysik har utvecklat en laserbaserad, ofarlig 

analysmetod som förhoppningsvis kan komma övervaka för 

tidigt föddas barn andning. Med den här utrustningen får läkare 

mer information jämfört med röntgen, vilket används idag.

 

STORT INTRESSE FÖR INGENJÖRSK BARNBOK
Ekosystemteknik-studenten Andrea Pettersson och industri-

design-studenten Malin Yngvesson släppte efter sommaren 

en gemensam barnbok, ”Inga och Leo löser allt”. Boken är 

tänkte att väcka intresse för ingenjörsyrket. 

POSITIVA BAKTERIER I VATTENLEDNINGAR
I april släpptes nya forskningsresultat i teknisk mikro- 

biologi och teknisk vattenresurslära. Bland annat Rapport 

kunde avslöjade att artrikedomen av bakterier i vattenrören 

är enorm och att bakterierna spelar en större roll – mestadels 

positiv – än vad man tidigare trott. 

DNA-PÅVERKAN KRÄVER SKÄRPT REGELVERK
Textilindustrin släpper ifrån sig giftiga ämnen som kan rinna 

rakt ut i naturen och grundvattnet och påverka djur- och 

växtlivets DNA. Förmodligen är de också cancerogena. Det 

har bioteknik-forskaren Marisa Punzi upptäckt som anser att 

regelverket bör skärpas. 

NANOTRÅDAR GER BÄTTRE IMPLANTAT
Hopp om bättre hjärnimplantat – Nervceller ”trivs” och 

växer till sig i en ny typ av nanotrådsplatta som utvecklats 

av forskarna Christelle Prinz, nanofysik och Maria Thereza 

Perez, oftalmologi (ögonsjukdomar). På sikt kan resultaten 

kanske göra hjärn- och även näthinneimplantat bättre och 

minska risken för att de tappar sin effektivitet över tid, vilket 

är ett problem idag. 

TEST UPPTÄCKER CANCER I TID
Nyheten om att det snart förhoppningsvis kan bli lättare 

att upptäcka bukspottkörtelcancer i tid, medan sjukdomen 

fortfarande går att behandlas, rönte stor uppmärksamhet. 

Bland annat Ekot rapporterade om immunteknologi-professorns 

Christer Wingrens kommande test. 

BÅTUTSLÄPP GER HÄLSOVÅDLIGA UTSLÄPP
Båttrafiken smutsar ner våra lungor mer än vad man trott, 

kunde aerosolteknolog-forskaren Adam Kristensson konstatera 

i september. I sina mätningar kunde han visa att luften längs 

kusterna är full av hälsovådliga nanopartiklar från båttrafiken. 

REKORDAVTAL FÖR LICENSAFFÄR
En antikropp som inte fyllde sitt syfte mot sjukdomen multipel 

skleros, MS, fick istället sitt genombrott inom cancerforsk-

ningen och fick i september huvudrollen i södra Sveriges 

största licensavtal inom life science någonsin. ”Pappan” till 

antikroppen heter professor Carl Borrebaeck och fick stor 

uppmärksamhet i affärspress. 

KRISTINA LINDGÄRDE

Så syns LTH i media
Här är några exempel på hur LTH figurerat hittills i media under 2015: LTH BÄST I ÅRETS SANDVIKKLASSIKER

Studenter från Sveriges främsta tekniska universitet har tävlat 

mot varandra i idrottsgrenarna som ingår i En Svensk Klassiker. 

Företaget Sandvik står bakom initiativet som Lunds Tekniska 

Högskola vann. LTH med David Arnesson, Karin Dammer, 

Madeleine Jansson och Jesper Spjuth kan därmed titulera sig 

som Sveriges bästa i årets Sandvikklassiker.

– Allting har varit jättekul. Det har varigt roligt att få ta 

del av ett sådant härligt gäng, både i Lund och alla andra 

skolor, det har varit toppen, säger David Arnesson, som läser 

industriell ekonomi vid LTH.

ANONYMA TENTOR PÅ LTH
Från och med i höst inför LTH anonyma tentor. Detta innebär 

också att det inför samtliga tentor blir obligatoriskt att anmäla 

sig till tentan, vilket sker i studentportalen. Studenterna tilldelas 

en anonymkod och det är den kod som rättande lärare ser 

och rapporterar in resultat på. Läraren har inte tillgång till 

”översättningsnyckeln” till person-

nummer, vilket ska leda till en stor 

grad av anonymitet vid rättningen.

Anonyma tentor är något som 

bland annat Teknologkåren kämpat 

för, och i början av oktober firades det-

ta med tårtbuffé i Kårhuset. Omkring 

200 anonyma studenter dök upp i 

Cornelis och mumsade glatt i sig tårta.

BÄSTA EXJOBB INOM BYGG
Styrelsen för Lunds Byggmästarklubb har utsett bästa  

examensarbete 2015. Här är årets stipendiater:

•  Oskar Linderoth: Sulfat och svavelsyraangrepp på 

prefabricerade betongrör i VA-miljö.

•  Karin Wennberg: Vårt gemensamma – min fristad.

• Sofie Olin: Väderskydd vid byggproduktion

LTH:ARE SYDSVERIGES 
FRÄMSTE ENTREPRENÖR
Rickard Öste på avdelningen för 

näringslära och livsmedelskemi 

på Kemicentrum har utsetts till 

Sydsveriges främste entreprenör. 

Juryns motivering: ”Forskningen inom 

livsmedelsbranschen har lett fram till 

en innovation av sällan skådat mått, 

lägg därtill att göra en affärsidé av havren som man sått, blir 

att man en världsnyhet i form av mjölkprodukter har fått, och 

det bästa av allt är att det smakar gott!”

ÅRETS STUDENT PÅ LTH
Tomas Nilsson, civilingenjörsstudent inom elektroteknik, mottog 

under ARKAD-gasquen priset ARKAD Awards Scholarship  

– Årets Student på LTH. Stipendiet på 15.000 kr är ett samarbete 

mellan ARKAD och McKinsey & Company. 

PRIS FÖR EXJOBB OM RENGÖRINGS- 
SPREJER I ARBETSMILJÖN
Karin Lovéns examensarbete inom aerosolteknologi vid LTH 

får 15 000 kronor av Prevent och AFA Försäkring för att det 

kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Priset delas årligen ut till 

examensarbeten som uppmärksammar arbetsmiljöfrågor. Karin 

Lovéns arbete om hälsorisker med städsprejer har enligt juryn 

ökat kunskapen om hälsoeffekter som beror på rengörings-

sprejer och skapat förutsättningar för en bättre arbetsmiljö 

hos yrkesgrupper som använder kemikalier i sitt arbete.

ANDRA PLATS I TEKNIK-SM FÖR LTH
I år räckte det inte ända fram för LTHs lag i Teknik-SM. Fermi’s 

Lärljungar, Hampus Hellberg, Johan Lundgren och Martin 

Wikström Morin, fick se sig slagna i finalen av KTH. Det var 

femte gången KTH vann Teknik-SM och går därmed om i 

delad ledning med Lunds Tekniska Högskola som också har 

fem segrar i Teknik-SM. Senast LTH vann var 2013.

350 MILJONER TILL LUNDAFORSKNING
Det blev stora framgångar för LTH och Lunds universitet i 

Vetenskapsrådets senaste tilldelning av forskningsmedel. Totalt 

tilldelades Lund cirka 350 miljoner kronor under den kommande 

femårsperioden, av de totalt runt 2,7 miljarder som delas ut 

till svenska lärosäten. Inom LTH:s område naturvetenskap 

och teknik fick 56 projekt dela på totalt 187 miljoner kronor.

SOMMARSKOLA I ACCELERATORTEKNIK  
LOCKADE STUDENTER FRÅN HELA VÄRLDEN
Anders Karlsson som är professor i elektromagnetisk fältteori 

vid LTH, drog igång en sommarskola i acceleratorteknik som 

hölls för ett 40-tal studenter i slutet av augusti. Den pågick 

under sju dagar, tillsammans med forskare Christine Darve 

från ESS och professor Sverker Werin från MAX IV.

LTH-PROFESSOR NÅR GENOMBROTTSAFFÄR  
– MED NOBELPRISTAGARE
Vattenreningsföretaget Watersprint har fått sitt första  

internationella kontrakt. Bakom affären står ingen mindre än 

Nobelpristagaren Muhammad Yunus, som nu ska installera 

portabla vattenreningsanläggningar i Bangladesh. Watersprint 

grundades 2013 av bland andra Kenneth M Persson, professor 

i teknisk vattenresurslära vid LTH. Bolagets teknik renar vatten 

med en LED-genererad UV-desinfektion. Till skillnad från 

konkurrenterna används en diod istället för lysrör, vilket gör 

tekniken både energisnål och liten.

6 LTH-NYTT | NR 2 | 2015 7LTH-NYTT | NR 2 | 2015

Nyheter i korthet



Metoden har redan framgångsrikt testats på över 30 barn vid 

Skånes universitetssjukhus i Lund. Nu får Stefan Andersson 

Engels, professor i atomfysik och Vineta Fellman, professor 

på neonatal-kliniken, två miljoner kronor från EU för att 

vidareutveckla tekniken till en fungerande medicinteknisk 

utrustning som kan användas ute på sjukhusen.

– Man lägger den här lilla stetoskop-liknande apparaten 

mot bröstkorgen. Här på skärmen ser man syrenivån, säger 

Patrik Lundin, forskare i atomfysik vid LTH.

I dag är det svårt att hela tiden ha korrekta inställningar på 

respiratorn då barnets situation förändras över tid. Man måste 

fylla ut lungorna för att ge tillräcklig syresättning – men utan 

att skada lungvävnaden vilket kan hända om trycket råkar bli 

för stort. Med den här utrustningen får läkare mer information 

jämfört med röntgen.

Laserljuset som används är svagt och helt ofarligt för barnet. 

Tekniken är sprungen ur mångårig forskning inom tillämpad 

laserspektrospi vid Lunds Tekniska Högskola. Andra laser-tillämp-

ningar som utvecklats vid avdelningen är bland annat cancer-

behandling och icke förstörande provning av matförpackningar. 

– På sikt hoppas vi att denna teknik också ska kunna använ-

das inom intensivvården på nyfödda, för att styra exempelvis 

respiratorinställningarna, berättar Vineta Fellman.

Om allt går enligt planerna förväntas tekniken finnas ute 

på klinik om 6–7 år.

KRISTINA LINDGÄRDE

Laser ska hjälpa för 
tidigt födda barn

Billigare proteser med 
spelinspirerat träningsprogram

Barn som föds före vecka 30 behöver ofta hjälp med andningen för att 
överleva. Idag använder man röntgen för att diagnosticera lungornas 
tillstånd, men tekniken är inte riskfri och bilder kan endast tas då och då. 
Nu har forskare i atomfysik utvecklat en laserbaserad, ofarlig analysmetod 
som förhoppningsvis kommer kunna övervaka det lilla barnets tillstånd 
kontinuerligt. Då blir det enklare att snabbt sätta in rätt insatser.

Proteser är idag en dyr historia: Livstidskostnaden för en 

genomsnittlig armprotes beräknas till 12 miljoner kronor. Med 

det här verktyget kapas en del av kostnaderna, framförallt 

eftersom utvecklarna slipper skapa lika många prototyper.

Hur fungerar det då? Jo, patienten fäster elektroder på sin ben- 

eller armstump och kopplar in dessa till datorn. Via mjukvaran 

dyker en virtuell version av den kommande protesen upp på 

datorns bildskärm och lyder de rörelser som når patientens 

muskel (steget efter tanken): gripningar, roterande rörelser, 

och annat som protesen ska kunna göra. 

– Jag har använt samma teknik som används för spel  

eftersom de ger ett mer realistiskt resultat. Precis som i spel 

sker rehabiliteringen i realtid, säger Saša Kojic.

Ett annat område som är på frammarsch inom proteser är 

känselåterkoppling där patienten kan känna vad protesen rör 

vid. Sådana proteser finns ännu inte på marknaden. 

Men inom forskningen kan verktyget användas för just 

detta, exempelvis för att testa hur många olika kanaler som 

användaren vill ha känselåterkoppling på.

– Vill patienten kunna känna om varje enskilt finger rör vid 

något eller räcker det med en enda signal som visar om handen 

rör vid något över huvud taget? Hur stark, känslig och varierad 

ska återkopplingen vara? Detta är frågor som verktyget kan 

underlätta att besvara, säger Saša Kojics handledare Christian 

Antfolk, forskare i biomedicinsk teknik vid LTH och som själv 

forskar på framtida proteser.

Verktyget är ännu inte testat på patienter och kan därför 

inte användas ute på sjukvården – ännu. 

– Jag ska försöka få in fler exjobbare som kan vidare- 

utveckla plattformen så att känselåterkoppling kan ingå, säger 

Christian Antfolk.

Saša Kojic har utvecklat programmet i spelmotorn Unity. 

– Något som jag inte hann implementera från spelvärlden 

var poängsystem och en mer ”spelifierad” rehabilitering, med 

syfte att göra den roligare och lättare. Eftersom patienter 

behöver utföra många rehabiliteringsövningar hemma, utan 

att kunna få hjälp av en läkare, brukar övningarna bli sämre 

och sämre utförda. Även antalet sjunker. Huvudanledningarna 

till detta är att patienten tappar motivationen och inte vet när 

övningarna är korrekt utförda.

KRISTINA LINDGÄRDE

FAKTA
Tekniken har uppfunnits av Sune och Katarina Svanberg, 
professor i atomfysik vid LTH respektive läkaren och 
professor i medicin vid Lunds universitet. Andra forskare 
och läkare har sedan vidareutvecklat tekniken.
 Tekniken har fått namnet GASMAS, “gas in scattering 
media absorption spectroscopy”. I projektet ingår även 
avknoppningsföretaget Gasporox som tidigare bildats för 
att utveckla andra tillämpningar av tekniken. Projektet 
är ett så kallat Eurostarsprojekt som beviljas av EUREKA  
och finansieras genom svenska Vinnova för de svenska 
parterna, Lunds Universitet och Gasporox. Dessutom 
medverkar Gasporox norska teknikpartner Norsk Elektro 
Optikk och det tyska laserföretaget Nanoplus. De två 
sistnämnda ska utveckla ny signalbehandling och nya 
lasrar som behövs för att göra tekniken tillräckligt känslig 
och robust. Projektets totala budget är 23 miljoner kr 
varav drygt hälften finansieras av bidrag och resten av 
deltagarna själva.

Snart kanske det kan bli enklare, billigare och kanske lite roligare för patienter att prova 
ut proteser. Men inspiration från spelvärlden har civilingenjörsstudenten Saša Kojić i sitt 
exjobb utvecklat ett virtuellt träningsprogram där patienten som amputerat ett ben eller 
en arm direkt efter operation kan komma igång med den så viktiga muskelträningen.

Roligare rehabilitering och bättre 
och billigare proteser. Fördelarna 
är många med Saša Kojics 
spelinspirerade träningsprogram.

FOTO: Kristina Lindgärde
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De utser årets 
Nobelpristagare
Anne L’Huillier och Sara Snogerup Linse är ordförande i varsin 
Nobelkommitté vid Kungliga Vetenskapsakademien; Anne för fysik 
och Sara för kemi. Båda har länge arbetat vid LU/LTH och tillhör 
de få kvinnor som är eller har varit kommittéordförande. 

Anne L’Huillier är professor i atomfysik vid Lunds 
universitet och sedan ett år tillbaka ordförande för 
Nobelkommittén för fysik. Hon är dock ingen nybörjare 
i Nobelsammanhang. Nio år har hon suttit i kommittén 
– den längsta tid som man får vara med.

– Att vara ordförande tar mycket tid och kräver stort ansvar, 

men det är samtidigt väldigt roligt. Jag breddar min kunskap 

genom att jag tvingas lära mig om allting relaterat till fysik, 

säger Anne L’Huillier.

Hon berättar också att hon fått nya insikter i hur de stora 

upptäckterna och uppfinningarna kommit till. Förra året arbetade 

hon mycket med området kring energieffektiva blå lysdioder.

– Redan i slutet på 1950-talet visste man vad som teoretiskt 

krävdes för att få blå lysdioder, men sedan tog det omkring 30 

år innan det lyckades. Forskningen skedde liksom i vågor där 

många grupper höll på under många år men kunde inte lösa vissa 

tekniska problem och sedan gav upp. Andra grupper provade 

igen med nya idéer men senare gav upp och så vidare. Till slut 

lyckades de japanska forskarna som fick priset, säger hon.

Varje år får Nobelkommittén 300–400 nomineringar. Alla 

läses igenom, många områden utreds och vad många kanske 

inte känner till är att Nobelkommittén även skriver en hemlig 

rapport som arkiveras i 50 år. Rapporten innehåller en samman-

fattning av årets arbete. Att förbereda populärvetenskapliga 

texter för att förklara Nobelpriset för allmänheten är också 

en viktig del av arbetet. Korta texter och illustrationer som 

sammanfattar omfattande forskning måste bli helt korrekta 

innan de sprids till media. Även en affisch görs varje år.

Hur håller ni allting hemligt?
– Vi använder absolut inte e-post. Vi träffas också mycket 

och när vi skriver på datorer så är det specialdatorer som inte 

kan kopplas upp mot något nätverk. En annan faktor är att 

det finns mycket ärlighet och stor integritet i forskarvärlden 

och det svenska samhället i allmänhet, så vi har genom åren 

lyckats rätt bra med detta, säger hon.

På vilket sätt har du nytta av Nobeljobbet i din 
vanliga roll som professor på LTH?
– Det är svårt att sätta fingret exakt på nyttan, men helt 

klart är att detta breddar min kompetens. På så vis är det till 

nytta för min egen forskning, samtidigt som jobbet också tar 

mycket tid från forskningen. Att vara med i Nobelkommittén 

är jätteroligt, men jag ser fram emot att få mer tid över för 

min egen forskning när uppdraget är slut, säger hon.

ANDERS FRICK

ANNE L’HUILLIER

FAKTA
Anne L’Huillier, född 1958 i Frankrike, är professor 
i atomfysik vid Lunds universitet. Hennes forskning 
handlar om att alstra och utnyttja mycket korta ljus-
pulser, så kallade attosekundpulser. Attosekundfysik 
handlar om att ”frysa” så snabba processer som elek-
troners rörelser eller hur en atom ändrar sig till en 
jon, vilket väntas ge nya rön till grundforskningen i 
fysik. Förra året utsågs hon till rådsprofessor av Veten-
skapsrådet. Hon har även tre gånger fått ERC-grants 
– mycket prestigefulla anslag från Europeiska forsk-
ningsrådet – samt bland annat forskningsstöd från 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inom projektet 
Wallenberg Scholars.

”Att vara ordförande tar mycket 
tid och kräver stort ansvar, men 
det är samtidigt väldigt roligt.”

FOTO: Erika Weiland

Läs om Sara  
Snogerup Linse 
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Sara Snogerup Linse är professor i fysikalisk kemi och 
molekylär proteinvetenskap vid Lunds universitet. Sedan 
ett år tillbaka är hon ordförande för Nobelkommittén 
för kemi.

På frågan om Sara Snogerup Linse kan bli ”starstruck” när hon 

som kommittéordförande möter andra framstående forskare 

svarar hon bestämt nej:

– Sådant glömmer jag alltid. Jag tänker att jag har fått 

det här uppdraget och det ska jag göra så bra som möjligt. 

Konkret innebär uppgiften som kommittéordförande att 

leda utredningsarbetet kring nomineringar till Nobelpriset i 

kemi – alltså de förslag som inkommit från olika universitet 

och institutioner, enskilda forskare runt om i världen, liksom 

från bland annat före detta Nobelpristagare och ledamöter i 

Kungliga Vetenskapsakademien.

I början av året fördelas kommittéarbetet och utredandet 

tar vid, vilket på grund av hemlighetsmakeriet betyder en hel 

del kvälls- och hemarbete. Det roligaste med uppdraget är 

enligt Sara Snogerup Linse att kommittéledamöterna får en 

”inblick i det bästa av det bästa” och att de får läsa, se och 

lära mycket nytt. I forskningen ser hon stor skönhet:

– Jag älskar ju experiment, och i vårt arbete får vi titta 

på väldigt många snygga beräkningar och experiment som 

forskare har designat för att svara på olika frågor.

Vilka lärdomar hon hittills gjort i sitt arbete som  
ordförande i Nobelkommittén för kemi?

– Det är förstås en hel massa saker. En sak som jag lärt 

mig är att delegera mer, att sprida arbetet. Eftersom jag ska 

hålla i helheten måste vi dela på basarbetet.

Enligt Sara Snogerup Linse förekommer det inte ”strider” inom 

kommittén där olika ledamöter konkurrerar med varandra för 

att föra fram egna favoriter bland pristagare.

– Jag har aldrig upplevt att det har blivit en kamp, jag 

känner tvärtom att vi arbetar tillsammans för att det ska bli 

ett bra pris i slutänden. Vi hjälps åt och har en dialog inom 

kommittén för kemi, men också med de andra kommittéerna. 

Skälet till att Sara Snogerup Linse valde att fördjupa sig i 

fysikalisk kemi och molekylär proteinvetenskap – och senare 

blev professor och därtill Nobelkommittéordförande – kan 

sökas långt tillbaka i tiden. 

– Anledningen till att jag blev nyfiken på proteiner var min 

kemilärare på högstadiet, Bärbel Hahn-Hägerdahl, som på den 

tiden var doktorand vid LTH och samtidigt undervisade i vår 

klass. Hon gjorde ämnet väldigt levande och roligt. Jag kommer 

särskilt ihåg en session då Bärbel berättade att proteiner består 

av kedjor med tjugo aminosyror och som skapar en struktur 

men att ingen kan säkert förutsäga hur. Då bestämde jag mig 

för att ta reda på svaret. Det kan väl inte vara så svårt, tänkte 

jag. Nu har forskningen kommit längre, men vi har fortfarande 

inte löst problemet. 

Upptäckarglädjen vill Sara Snogerup Linse fortsätta att dela 

med sig av, både under kurser och i labbet. För när glädjen i 

ämnet väcks, då följer mycket annat av sig själv, menar hon. 

Och kanske är det, säger kemiprofessorn, glädjen som driver 

de flesta Nobelpristagare.

– Troligen är det så att personer som blir riktigt framgångs-

rika har roligt och är nyfikna. De vill hitta sanningen och gå 

till botten med problem. 

TIINA MERI

SARA SNOGERUP LINSE

FAKTA
Sara Snogerup Linse, född 1962, ägnar sig åt fysikalisk 
kemisk forskning och har utvecklat kunskapen kring 
proteiners biofysikaliska kemi och vissa grundläg-
gande processer för proteiner som ingår i sjukdomar 
som diabetes, Alzheimer och Parkinson. Vid sidan av 
passionen för experiment och arbetet på labbet har 
Sara Snogerup Linse ett intresse för barnböcker – hon 
har tillsammans med sin sambo Kyrre Thalberg blivit 
utgiven med sammanlagt fem stycken. Hon är också 
med om att driva Humlegården som erbjuder bostäder 
och daglig verksamhet åt personer med både autism 
och utvecklingsstörning.

”Jag älskar ju experiment, och i vårt 
arbete får vi titta på väldigt många 
snygga beräkningar och experiment 
som forskare har designat för att 
svara på olika frågor.”

FOTO: Erika Weiland
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– Vi kommer att kunna göra experiment på en dag, som normalt 

hade tagit ett år att utföra, säger Reine Wallenberg, professor 

i fasta tillståndets kemi som tillsammans med Kimberly Dick 

Thelander, professor i fasta tillståndets fysik, varit drivande i 

att få mikroskopet till Lund.

Mikroskopet, som är det i sitt slag och har byggts på Hitachis 

fabrik i Japan. Det har en upplösning på 0,86 ångström. För 

att kunna se enskilda atomer behövs normalt mellan 1–3 

ångström, och detta inget annat mikroskop i Sverige har den 

upplösningen. Det är exempelvis hundra gånger skarpare vid 

direkt avbildning än upplösningen som MAX IV har för direkt 

röntgenavbildning – även om teknikerna kompletterar varandra 

då MAX IV bland annat kan hantera tjockare material.

För att förstå hur bra upplösning det nya mikroskopet 

har som gör det möjligt att se enskilda atomer jämför Reine 

Wallenberg med en bild med 33 miljoner gångers förstoring 

där man kan se atomer åtskilda från varandra.

– Med en sådan förstoring skulle en människa bli mer än 

6200 mil lång, berättar han.

Just nu håller mikroskopet på att byggas upp på Kemicentrum, 

där man fått höja taket för att få plats med den fyra meter 

höga och fem ton tunga pjäsen. 

Detta så kallade ETEM (Environmental transmission electron 

microscope) är också speciellt eftersom det kan släppa in gaser 

i vakuum precis vid provet och därigenom kan man studera hur 

kristaller byggs upp och bryts ner på atomär nivå i temperaturer 

på över 600 grader – och spela in hela processen på video.

– Det gör att vi kan styra vad som byggs när nanotrådar 

skapas och förstå exakt hur de växer fram i heta gaser, atom 

för atom, säger Reine Wallenberg.

Dessa kunskaper kan användas till att skapa ännu 

bättre och mer precist utformade material som exempelvis 

LED-lampor, solceller, transistorer, elektroder som används 

vid hjärnkirurgiska ingrepp och annat som kan skapa en 

snabbare och mer energisnål teknik.

JONAS ANDERSSON

Spårvagnar bygger på teknik som använder 750 V likström 

för drift, vilket ger en strömförbrukning på omkring 1000 A 

 för en enkel spårvagn. Är de dubbelkopplade eller fler än 

en spårvagn på samma segment ökar siffran i motsvarande 

grad. Avståndet mellan spår och strömnedtagare är ungefär

4,5 meter vilket för en normal spårvagn ger mer än 200 nT 

(nanoTesla) på ett avstånd av 140 m. Gränsvärdet för det nya 

supermikroskopet är 30 nT, vilket innebär att fältet blir nästan 

sju gånger det tillåtna värdet. Det finns ytterligare två mikroskop 

vars gränsvärden överskrids med fyra respektive två gånger.

Enligt en utredning av Yngve Hamnerius, biträdande 

professor vid Chalmers tekniska högskola, och expert på ef-

fekter av elektromagnetiska fält på biologiska system, kommer 

magnetfältet att påverka alla magnetröntgenkameror och 

NMR-spektrometrar samt övriga instrument med fria elektronst-

rålar på LTH-området och sjukhusområdet, inklusive MAX IV. 

– Skyddsburar kan teoretiskt sett byggas runt vissa känsliga 

instrument, vilket kostar omkring 2,5 miljoner kronor per 

mikroskop, men innebär restriktioner i användandet. Kort sagt 

är vad som helst bättre än spårvagnar, till exempel pendeltåg, 

som går på högspänning, eller elbussar, säger Reine Wallenberg.

ANDERS FRICK

FAKTA:
Mikroskopet tillhör nCHREM (the national center 
for High Resolution Electron Microscopy) och är en 
nationell resurs som kan användas av forskare från 
hela landet inom kemi, fysik och materialvetenskap i 
allmänhet. Mikroskopet har bekostats av Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse och kostar 35 miljoner kronor. 
Sökande har Reine Wallenberg varit, tillsammans med 
Kimberly Dick Thelander, Jonas Johansson och Lars 
Samuelson på Fysiska institutionen.

Takhöjning  
ger mikroskop  
i världsklass
I LTH:s nya supermikroskop går det att se enskilda atomer och den höga 
upplösningen gör mikroskopet närmast unikt. På LTH ska det främst 
användas till att försöka se och förstå hur nanotrådar växer fram för att 
ytterligare förstärka universitetets världsledande position på området.

Spårvagnar medför mikroskopproblem

Foto: Anders Frick

Strax utanför lokalen där supermikroskopet står planeras det byggas spårväg, för att koppla 
ihop Lunds centrala delar med ESS och MAX IV. Reine Wallenberg är tveksam till att 
spårvägens dragning, eftersom de starka magnetfälten kommer att påverka utrustningen.

Foto: Metro arkitekter och Lunds kommun
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Om hur han klätt upp sig i slips och kostym – det var ju en 

stod dag – medan andra hade vanliga kläder och någon till 

och med matfläckar på tröjan! Att därpå iklädas diadem med 

antenner – skulle det var kul? Och om svårigheten att förstå 

det underförstått smålustiga med militär rangordning (phösar 

och nollor) när militärer i ens forna hemland inte handlade 

om någonting annat än skräck och död. Föredraget gick 

senare över i ett samtal med studenterna om vad egentligen 

diskriminering och likabehandling är. 

Värdegrundsföreläsningen med Zanyar Adami är ett av flera 

inslag som LTH sedan tre år anordnar för förstaårsstudenter. 

Andra inslag är gruppcoachning, gruppdynamikdag och 

inspirationsföreläsningar om matematik. Alla nyantagna får 

också en guide om diskriminering, trakasserier och kränkande 

särbehandling för studenter på LTH.

– Det är viktigt för studenterna att förstå att vi tar allas lika 

värde på stort allvar, säger Elisabet Gersbro-Bülow, avdelnings- 

chef för studie- och karriärvägledningen.

KRISTINA LINDGÄRDE

Zanyar Adami är svensk-kurdisk 
journalist, har bland annat vunnit stora 
journalistpriset som årets förnyare, han 
har sommarpratat och är tillika ingenjör 
i medieteknik. Han har tidigare hållit i 
utbildningar för phösar på LTH.

Kulturkrock  
vid nollning 
Inför en fullsatt aula av förstaårsstudenter berättade 
journalisten och ingenjören Zanyar Adami på en gång 
underhållande och allvarligt om hur det var att, som 
uppvuxen i en flyktingfamilj, börja på KTH 1998. 

Elbussar i Lund
Det kostar mellan 10 och 40 miljoner kronor per år att göra hela Lunds bussnät 
elektriskt och driva alla stadsbussar på el istället för på gas eller diesel. Det visar 
en studie från en forskargrupp vid Industriell elektroteknik och automation (IEA) 
på LTH under ledning av Mats Alaküla och Lars Lindgren.

Hur framtidens pendling mellan Lund Science Village och de 

centrala delarna av Lund ska se ut är ett ständigt aktuellt ämne 

i Lundadebatten. Nu har en forskningsgrupp gjort en studie 

av möjligheten att ersätta nuvarande gasbussar med helt 

elektriska bussar i Lunds stadstrafik. Utgångspunkten är att 

alla stadsbussar byts och att tidtabellerna förblir oförändrade 

på samtliga linjer.

Den stora utmaningen med eldriven busstrafik är elför-

sörjningen. För att bussen ska klara en hel dags körning 

behövs mellan två och tre ton batterier som med sin höga 

vikt konkurrerar ut en del passagerarplatser. Om bussen i 

stället kan laddas vid lämpliga tillfällen under dagen kan 

mindre batterier användas. 

– Just laddningstekniken utvecklas mycket snabbt nu, och 

i studien ingår flera olika koncept för bussladddning, säger 

Mats Alaküla, som både är professor vid IEA och anställd som 

Volvokoncernens elfordonsexpert i Göteborg.

Ett sådant koncept är laddning vid utvalda hållplatser  

– särskilt ändhållplatser – där bussen kopplas in för laddning 

med en effekt på 100-200 kW. Denna form av laddning kan 

kompletteras med laddning i rörelse från ”elektriska vägar”, 

genom så kallad slide-in-laddning som även den laddar med upp 

till 200 kW. Sådan teknik används sedan ett drygt decennium 

för spårvagnar på många håll i världen, men kommer snart 

även att kunna användas med bussar.

Flera slide-in-tekniker kommer att demonstreras publikt 

under de kommande två åren och forskargruppen vid IEA 

arbetar även med sådan elvägsutveckling.

– Vår slutsats är att det helelektriska alternativet kan kosta allt 

mellan hälften och det dubbla jämfört med naturgaslösningen, 

säger Mats Alaküla.

Kostnaden beror på vilken utformning som väljs, men 

enligt Mats Alaküla så hamnar de flesta lösningar ganska nära 

kostnaderna för dagens bussar. 

– Med tanke på den snabba utvecklingen kring batterier 

och elektrisk drivteknik är ett helelektriskt alternativ mycket 

attraktivt. Att bussarna dessutom är tysta och utsläppsfria 

gör inte saken sämre. När tekniken är på plats medger den 

att även andra stadsfordon såsom sophämtningsfordon och 

distributionslastbilar kan laddas på samma sätt och därmed 

också blir tysta och emissionsfria, säger han.

ANDERS FRICK

Sedan i somras finns en elbusslinje i Göteborg, 
mellan Chalmers två campusområden. Ett tag 
fanns en av hållplatserna inne i ett bibliotek,  
där folk kunde sitta och läsa samtidigt som  
bussen körde in och ut. 

FAKTA
•  Studien simulerar en fullständig omställning av 

Lunds stadsbussar till eldrift
•  Den initiala investeringskostnaden varierar mellan 

46 och 307 miljoner kronor, beroende på vilket 
system som väljs

•  De årliga kostnaderna för eldrift av stadsbussarna 
i Lund ligger inom intervallet 10 till 40 miljoner 
kronor, beroende på vilken lösning som väljs

•  Kostnaden för dagens bussar ligger på 14–18 
miljoner kronor, beroende på hur fördelningen 
mellan biogasbussar och dieselbussar ser ut.

Foto: ElectriCity Göteborg Foto: Kristina Lindgärde
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Att göra förädlade köttprodukter hälsosammare står högt på 

önskelistan bland världens livsmedelsforskare – inte minst efter 

att världshälsoorganisationen WHO nyligen klassat rökta och 

processade köttprodukter som grupp 1-carcinogener. I samma 

grupp finns bland annat även tobaksprodukter och alkohol.

Eva Tornberg, Åsa Håkanssson och doktoranden Stina Burri 

på Livsmedelsteknik, LTH tillsammans med Kimmo Rumpunen 

på Balsgård, SLU, driver just nu ett forskningsprojekt på EU-nivå, 

tillsammans med ett antal andra europeiska partnerinstitutioner. 

Projektet går ut på att minimera oxidationen i förädlade kött-

produkter, vilket enligt deras hypotes ska leda till minskning 

av tjocktarmscancer – en av Sveriges vanligaste cancerformer 

med över 5000 nya patienter årligen.

Enkelt förklarat går projektet ut på att extrahera antioxidanter 

ur växter och bär, och sedan preparera köttprodukter med 

antioxidanterna. Djurförsök ska därefter visa om detta minskar 

förekomsten av cancer eller inte.

– Om denna hypotes visar sig riktig indikerar det att risken 

för tjocktarmscancer kan minska om man äter en balanserad 

kost. Det handlar alltså om att tillsammans med köttprodukter 

äta mycket grönsaker och annat som innehåller antioxidanter. 

Kort sagt kan den gamla tallriksmodellen åter visa sig vara bra. 

Antioxidantpreparerade korvar skulle kunna vara ett alternativ 

som ska minska risken för de som, trots alla råd, ändå inte får 

i sig tillräckligt med antioxidanter, säger Eva Tornberg.

ANDERS FRICK

Moçambique är ett land som kämpar mot undernäring även 

fast landet är rikt på naturresurser och har ett stort utbud 

av grödor. Här blir skördade frukter och grönsaker snabbt 

förstörda om de inte äts omedelbart, och mycket frukt når 

aldrig slutkonsumenterna. En orsak till detta är att de flesta 

konserveringsmetoderna endast är ekonomiska i större skala och 

kräver mycket energi och bra transportinfrastruktur. En annan 

orsak är att stora mängder av både odlade och vilda frukter 

aldrig ens skördas på grund av att växtsäsongerna är korta.

Petr Dejmek, professor emeritus vid institutionen för livsmedels- 

teknologi vid LTH fick en idé till en ny bevarandeteknik; med 

hjälp av det soliga klimatet och påsar gjorda av vattentätt, 

andningsbart tyg, skulle även saftiga frukter kunna torkas till 

att innehålla så lite vatten att de skulle kunna bevaras.

Den nya tekniken fick namnet ”solar assisted pervaporation” 

(SAP), vilket ungefär betyder avdunstning med hjälp av solen. 

Kort beskrivet fungerar SAP-tekniken genom att värmen från 

solens strålar får vattenånga att avdunsta ut genom påsar vilka 

är tillverkade av en speciell textil. När påsarna är fyllda med 

exempelvis citrusfrukternas saft eller fruktkött, blir saften mer 

och mer koncentrerad efter hand som vattenånga försvinner ut.

Detta är första gången som denna typ av andningsbara 

textil – framtagen i samarbete med ”Smart textiles”-projektet 

vid Borås Högskola – används för att koncentrera livsmedels- 

produkter. Randi Phinney arbetar med utveckling av och forsk-

ning om SAP-tekniken.

– Som ett första steg har vi nu visat att genom att använda 

andningsbara påsar och solenergi är det möjligt att skapa 

koncentrerade juicer eller ta fram torkad frukt som också kan 

lösas upp till juice igen, säger Randi Phinney.

Under de kommande åren kommer hon och hennes kollegor 

att arbeta vidare med att optimera konstruktionen, processen 

och egenskaperna hos textilen samt med att få en större insikt 

i vad det är som gör att tekniken fungerar. 

PIA ROMARE

Korv kryddad  
med antioxidanter 
ska mota cancer

Nytt sätt att 
konservera saftig frukt

Ett EU-finansierat forskningsprojekt ska göra framtidens korvar, 
biffar och andra charkuteriprodukter hälsosammare. Forskare vid 
LTH, Sveriges lantbruksuniversitet och ytterligare fyra europeiska 
forskningsinstitutioner har startat ett gemensamt projekt som 
ska minska risken för tjocktarmscancer – Sveriges vanligaste 
cancerform i mag-tarmkanalen.

Lucas Tivana, forskare vid University Eduardo Mondlane 
i Maputo är ansvarig för fältarbetet i Moçambique.Foto: Randi Phinney

Tänk dig att du bor i ett land där det odlas och växer ett överflöd av saftig frukt, men att 
det inte går att bevara den så att den räcker hela året. Så är det till exempel i Moçambique. 
Fram till nu har det saknats ett enkelt sätt att ta tillvara frukt som annars ruttnar bort. 
LTH-doktoranden Randi Phinney och hennes kollegor lanserar nu ett nytt sätt att torka 
frukt i form av påsar gjorda av textil som andas.

Eva Tornberg i labbet på livsmedelsteknik vid LTH
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LUCAS-dagen arrangerades på Mobile Heights Center av det 

Vinnovasponsrade excellenscentrat EASE och forskargrupper 

inom mjukvaruforskning på Lunds Tekniska Högskola, tillsam-

mans med forskningsinstitutet MAPCI.

Robert Sandell från CloudBees var dagens första talare och 

han lyfte fram and annat exempel från Jenkins användargrupper. 

Han föreslog att åhörarna skulle gå på fler konferenser och 

meetups av olika slag – och uppmuntrade till att själva hålla 

presentationer där.

Han menade att öppna användargrupper kan ge mycket 

mjukvaruutveckling helt gratis. Själva insatsen är dock inte 

gratis, det kostar på att investera i användargruppen för att ge 

den kredibilitet som krävs för att kunna genomföra olika saker.

– Men fördelarna överväger oftast nackdelarna. Genom att 

hjälpa andra så hjälper du faktiskt dig själv, säger Robert Sandell.

Några andra av dagens populära talare var Fredrik Hugosson 

från Axis, Robert Fekete från Intel och Jonas Ledendal från 

Ekonomihögskolan. Tanken med LUCAS-dagen är bland annat 

att fungera som ett nätverk för personer med intresse av de 

senaste trenderna inom mjukvaruforskning.

– Mjukvara som produkt och inbyggd i andra produkter 

står för en allt större del av innovationsvärdet i industrin.  

LUCAS-dagen erbjuder en öppning till kunskapsfronten inom 

teknik och affärer kring mjukvara, säger Per Runeson, som 

håller i trådarna för LUCAS-dagen.

Läs mer: www.lth.se/lucasdagen2015

Boken finns tillgänglig på immersivemath.com och är den 

första interaktiva lärobok som gänget ger ut. Det engelska ordet 

immersive betyder uppslukande och tanken är att figurer som 

går att klicka och dra i ska ge en ökad förståelse för ämnet.

– Vi var nyfikna på om det skulle gå att göra en lärobok 

riktigt interaktiv, och använda den interaktiviteten för att 

stimulera inlärningen och även göra det roligare att plugga, 

säger Kalle Åström.

Linjär algebra undervisas på alla tekniska högskolor och är 

en gren av matematiken som har stora praktiska tillämpningar 

inom bland annat bildanalys och datorgrafik.

De tre författarna läste linjär algebra med hjälp av Gunnar 

Sparrs klassiska lärobok i ämnet. Gunnar är också en av tiotal 

personer som på ett eller annat sätt har hjälpt till med den 

interaktiva läroboken

Bara några timmar efter lanseringen postade någon en 

länk på Hackernews – den Silicon Valleybaserade företags-

inkubatorn Y Combinators nyhetssajt som är ett måste för 

många IT-intresserade. Detta ledde till en anstormning av 

tiotusentals besökare till webbplatsen där boken finns. 

Tack vare den interaktiva boken går det också lätt att skapa 

korta ”matematiklektioner”, vilket man också har gjort för ett 

antal områden inom linjär algebra.

Upphovsmännen och initiativtagarna Jacob Ström, Kalle 

Åström, och Tomas Akenine-Möller har alla koppling till LTH 

på ett eller annat sätt:
 

Jacob Ström är civilingenjör från LTH och påbörjade sina 

doktorandstudier vid bildanalysgruppen på LTH. Numera 

arbetar han på Ericsson Research i Stockholm.

Kalle Åström är professor i matematik, föreståndare för 

MAPCI:s positioneringslabb samt vice prefekt på matematik-

centrum vid LTH. Dessutom är han medgrundare av många 

startupföretag inom bildanalysområdet. 

 Tomas Akenine-Möller är professor i datavetenskap med 

inriktning mot datorgrafik. Han är medgrundare av Swiftfoot 

Graphics som 2008 köptes upp av Intel, där han idag arbetar.

ANDERS FRICK

Stort intresse för  
interaktiv mattebok

Öppenhet i fokus för  
populär mjukvarukonferens

Tidigare i höst lanserade de tre matematiksnillena Jacob Ström,  
Kalle Åström, och Tomas Akenine-Möller en interaktiv lärobok i linjär 
algebra. Intresset visade sig direkt vara mycket stort. Bara efter någon 
vecka efter lanseringen hade tiotusentals personer gått in på sajten för 
att lära sig mer om allt från egenvärden till Hermiteska matriser.

Temat för årets LUCAS-dag i Lund var öppenhet och tog upp 
allt från öppen källkod till öppna data. Intresset för konferensen 
var överväldigande.

TESTA SJÄLV:
Här finns den interaktiva 
läroboken i linjär algebra:

immersivemath.com

Robert Fekete från Intel var en av talarna på LUCAS-dagen. Foto: Anders Frick
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VARFÖR LÄSTE DU INFOCOM?
– Jag hade varit och backpackat och kom hem till Sverige just 

innan jag skulle välja utbildning. Jag hade egentligen tänkt 

jobba men insåg snabbt när jag kom hem från min resa att 

mina vänner som pluggat hade haft ett mycket roligare år än 

de som jobbat. På en sista minuten-rådgivning som jag gick 

på inför valet här på LTH kom vi fram till att InfoCom nog 

skulle passa mig eftersom jag hade intresse både för datorer 

och design. 

Att jag fortsatte att läsa InfoCom beror på att jag tyckte 

att kurserna var intressanta och att jag hade roligt. Jag tror 

det viktigaste när man läser en utbildning är att man har roligt 

och trivs bra. Man ska inte oroa sig om vad för jobb det leder 

till, man kommer hitta sin grej till slut.

VAD TYCKTE DU OM UTBILDNINGEN?
– Jag tycker att utbildningen förberedde mig bra inför ar-

betslivet, kanske till och med bättre än vad jag trodde när 

jag pluggade. Utbildningen ligger i framkant, även om det är 

svårt att förstå när man är i ”plugg-bubblan”. 

VAD SÄGER DU OM KINAINRIKTNINGEN?
– Kinainriktningen är en nice deal mellan Zhejiang University 

och LTH. Den ger oss möjlighet att prova på en ny kultur i 

tryggheten av lärare och studenter från LTH. Samtidigt var det 

kul att se en helt annan studiekultur, och att plugga kinesiska 

var ett skönt avbrott från allt teknikplugg. Det var även kul att 

få blandas med studenter från Datateknik och Elektroteknik 

lite mer än vanligt. 

HAR DU NÅGRA KINAINRIKTADE PLANER NU?
– Nej, inte just nu. Jag drömmer dock ofta om shoppingen 

och maten där. Jag skulle inte vilja flytta dit på heltid, men 

om jag hade fått chansen att åka och jobba där lite då och 

då hade jag absolut tagit den. 

PÅ VILKET SÄTT VAR DU ENGAGERAD VID SIDAN AV 
STUDIERNA?
– Jag var engagerad mestadels i Datatekniksektionen. Jag 

var bland annat med i staben/phöset och det var en helt 

fantastisk upplevelse! Sedan var jag mycket engagerad i 

D-Chip, tjejföreningen för Data och InfoCom. Jag är nu fortsatt 

engagerad som alumn.

ANDERS FRICK

Fem snabba  
frågor till …
… Sanne Bengtsson, som läst InfoCom med Kinainriktning 
på Lunds Tekniska Högskola under åren 2008–2013, och 
som nu arbetar som interaktionsdesigner och utvecklare av 
användargränssnitt på mobilteknikföretaget Tactel i Malmö.  
I våras köptes Tactel upp av Panasonic Avionics, som levererar 
underhållnings- och kommunikationssystem för flygbranschen, 
men Tactel fortsätter som en självständig enhet.

”Att plugga kinesiska 
var ett skönt avbrott 
från allt teknikplugg”
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Allting är möjligt om man jobbar tillsammans. Det 
var utgångspunkten för årets upplaga av ”Framtidens 
ingenjör” – ett koncept på Lunds Tekniska Högskola 
för att välkomna nya LTH-studenter. Under dagen med 
Framtidens ingenjör genomförs upplevelsebaserade 
övningar där personliga värderingar, styrkor och grupp-
dynamik utforskas. Dessutom sattes idag ett världsrekord 
i form av ett mänskligt kugghjul, med 750 deltagande 
framtida ingenjörer. 

Framtidens ingenjör genomfördes i år för tredje året 
i rad. Dagen inleddes med föreläsningar och upplevelse- 

baserade övningar för att väcka en hunger efter med-
vetet självförverkligande. Under eftermiddagen kunde 
studenterna välja om de ville fortsätta att fördjupa sig 
i teorier, reflektera över dagen eller om de ville vara 
med och försöka slå världsrekord. Hela 750 studenter 
valde världsrekordförsöket, som kommer att skrivas in i 
Guiness rekordbok.

– Det tidigare rekordet låg på 250 personer, men 
eftersom vi är uppe i 750 innebär det att vi slår världs- 
rekord, säger Elisabet Gersbro-Bülow, avdelningschef för 
studie- och karriärvägledningen på LTH.

Världsrekord 
för framtidens 
ingenjörer på LTH

– Genom Framtidens ingenjör 
vill vi inspirera till mer 
värderingsdrivna individer, 
vilket leder till en bättre värld. 
Vi vill också visa att redan 
under andra dagen på LTH 
är allting möjligt – bara man 
samarbetar och tror på sig själv, 
säger projektledaren Björn 
Söderström till LTH-nytt.

Foto: Anders Frick
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HISTORIK
Datateknikprogrammet vid LTH inrättades 1982. Tidslinje med förstaspråk för datateknologer vid LTH:

1980 1990 2000 2010 2020

Algol Simula Scala

Pascal Java

Nu är det 15 år sedan gummifabriken i Helsingborg blev 

universitetscampus. Idag finns LTH Ingenjörshögskolan i 

Helsingborg, med utbildningar inom allt från byggteknik till 

data- och elektroteknik. För att fira bjöd Campus Helsingborg 

in till en jubileumsdag med forskningspresentationer, lunch-

mingel – och födelsedagstårta.

Dagens firande lockade såväl Lunds universitets rektor 

som representanter från Helsingborgs stad – och givetvis med-

arbetare och studenter. En av dagens aktiviteter var science 

slam, med bland andra LTH:s Erik Larsson, universitetslektor 

i elektro- och informationsteknik. Under åtta minuter fick 

besökarna höra om den senaste forskningen som utförts vid 

Campus Helsingborg.

Dagen avslutades med frågesport där studenter och lärare 

tävlade mot varandra, innan jubileumstårtorna avsmakades.

Helsingborgscampus  
firar med pompa och ståt

Rektorerna Torbjörn von Schantz och Jesper Falkheimer 
på Campus Helsingborgs 15-årsfirande

Se filmen om Campus 
Helsingborg 15 år.

Läs vad Campus Helsingborgs 
rektor Jesper Falkheimer 

skriver om jubilaren.

– Jag är mycket glad att vi i Lund är först med detta i Sverige. 

Dessutom är även bland de första i världen, säger Björn Regnell, 

biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningsstrategi 

vid institutionen för datavetenskap.

Scala är ett så kallat objektfunktionellt språk som förenar 

två paradigm inom systemutveckling: objektorienterad prog- 

rammering och funktionsprogrammering. Dessutom är det 

baserat på öppen källkod.

– LTH var bland de första i världen när vi redan 1990 införde 

objektorientering med hjälp av språket Simula i vår dåvarande 

introduktionskurs i programmering. På den tiden var det ett 

mycket kontroversiellt beslut. Vi var även bland de första att 

införa programspråket Java redan 1997. Många var kritiska och 

trodde att objektorientering och Java aldrig skulle bli något, 

men där hade de ju helt fel, säger Björn Regnell. 

Scala blir  
förstaspråk på LTH
Lunds Tekniska Högskola inför som första högskola i Sverige 
programspråket Scala som förstaspråk i introduktionskursen i 
programmering på civilingenjörsprogrammet i datateknik.

Foto: Anders Frick

Foto: Erik Andersson
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Du sköna digitala värld  
– vad behöver vi kunna om dig?

Om vi jämför de här samhällsförändringarna – bilismen och 

digitaliseringen – så kanske vi kan skönja vissa mönster kring 

vilken typ av kunskap vi behöver för att möta framtidens 

utmaningar.

I bilismens barndom var bilarna förbehållna en liten, exklusiv 

krets av motorkunniga män, och någon enstaka kvinna. De 

första fordonen var konstruerade exakt som deras föregångare, 

hästvagnarna, men med en förbränningsmotor placerad under 

sätet i stället för hästarna framför skaklarna. 

De tidiga bilarna krävde att förarna, eller deras bisittande 

mekaniker, hade gedigen kunskap om själva konstruktionen. 

De behövde kunna justera tändningen rätt med reglaget på 

ratten och byta tändstift när de sotade igen. 

I den tidiga digitaliseringen var det också denna typ av 

detaljerad, teknisk kunskap som behövdes för att ta sig in i 

datorvärlden. 

När tekniken och samhället kring det utvecklas, så är det 

en mer sammansatt typ av kunskap som krävs. Normalbilisten 

justerar inte längre tändningen – det sitter en liten dator i bilen 

som gör det några tusen gånger per sekund. Däremot behöver 

vi kunskap om systemaspekterna av bilismen, men också den 

baseras på kunskap om till exempel förbränningsteknik. På 

samma sätt behöver vi kunskap om datalogiskt tänkande för att 

kunna använda och påverka det digitala samhällets utveckling.

Om bilismen innebär ett hot mot liv och fysisk miljö, så är 

digitalisering sällan direkt livsfarlig. Däremot hotar digitalise-

ringen vår personliga integritet, vårt umgängesklimat och våra 

ekonomiska värden, om vi inte lär oss att reglera och hantera 

den på ett bra sätt. 

Vad är det då för kunskap som behövs, för att leva i och påverka 

det digitala samhället? Alla behöver inte samma kunskap, men 

alla behöver någon kunskap.  Jag tror inte att alla medborgare 

blir programmerare eller nätverkstekniker i framtiden. Däremot 

behöver alla förstå datalogins fyra strukturella element: sekvens, 

alternativ, iteration och abstraktion. Datorn kan göra saker i 

följd, den kan välja olika alternativ, den kan upprepa, och den 

kan hantera delproblem. 

Vi behöver som medborgare förstå grundläggande princi-

per för det digitala samhället, och vi behöver vara tillräckligt 

tekniskt initierade för att kunna se hur dessa principer omsätts 

i praxis. Annars får vi en teknokrati, i ordets direkta betydelse, 

där teknikerna styr och bestämmer och vi sätter demokratin 

ur spel. Lawrence Lessig, en av de lite udda utmanarna i den  

demokratiska presidentvalskampanjen i USA, tillika heders-

doktor här vid Lunds universitet, har i en boktitel uttryckt det 

som att ”Code is law” – programkoden är lag i det digitala 

samhället. Då blir det bara de som kan läsa programkoden 

som förstår och kan påverka lagen. Vi måste som medborgare 

i alla fall förstå koden på samma grundläggande sätt som vi 

förstår den svenska lagstiftningen.

Så länge man såg bilen som en hästkärra med motor insåg 

man inte vidden av samhällsförändringen. Så länge vi ser datorn 

som en avancerad skrivmaskin missar vi både hot och möjlig-

heter med digitaliseringen. Men inte heller digitaliseringen kan 

motas bort med automatvapen på Öresundsbron. Den måste 

mötas och tas emot med kunskap och viss ödmjukhet inför 

svårigheten att prediktera, särskilt om framtiden.

PER RUNESON

Digitaliseringen är den största samhällsförändringen sedan bilismens intåg i början av 
1900-talet. Digitaliseringen har fått konsekvenser för kommunikation och transporter, 
för bibliotek och skolor, den utmanar lagstiftningen om äganderätt, och den förändrar 
våra sociala beteenden till den grad att man i halva Sveriges befolkning till och med har 
omdefinierat begreppet ”Vän”. Allt detta har skett under en tidsperiod av endast cirka 20 år.

FAKTA
Du sköna digitala värld – det är namnet på 
ett tvärvetenskapligt direktsänt seminarium 
som Sveriges Radio arrangerade i Lund 
tidigare i höst. Seminariet handlade om 
hur digitaliseringen förändrar oss, hur det 
påverkar vårt lärande, vårt arbetsliv och vårt 
sociala samspel. Per Runeson, professor i 
programvarusystem vid LTH, var en av talarna 
och detta är en förkortad version av vad han 
tog upp på seminariet. 

Hela seminariet finns att ta del av på  
sverigesradio.se/vetenskap

Foto: Anders Frick

29LTH-NYTT | NR 2 | 201528 LTH-NYTT | NR 2 | 2015



Att kommunicera vetenskap är inte alltid så lätt. Det får ett 

20-tal LTH-doktorander – och lärare – varje termin erfara 

i en kurs som handlar om kommunikation i vetenskapliga 

sammanhang. 

Kursen omfattar allt från presentationsteknik till retorik och 

avslutas med ett skriftligt uppdrag: Skriv en populärvetenskaplig 

artikel som intresserar en bred publik.

Höstens främsta text handlar om hur en forskargrupp i Lund 

arbetar med att ta fram ett enkelt test som kräver mindre än 

en droppe blod för att hitta cancer. Det görs genom att man 

studerar biomarkörer som bildar ett molekylärt fingeravtryck 

och jämför med blodprov från friska människor.

Texten är skriven av Mattias Brofelth vid Institutionen för 

Immunteknologi. Vinnarmotiveringen lyder kort och gott: 

”Skribenten leder jakten på otrevligheter på ett trevligt sätt.”

I juryn för kursen sitter Stefan Theander, bitr. verksam-

hetschef vid Studieförbundet Vuxenskolan i Helsingborg, samt 

Anders Frick, chefredaktör för LTH-nytt.

Läs hela den vinnande artikeln på lth.se/popvet2015

Trevligt om 
otrevligheter
Biomarkörer hittar cancern i tid. Det är rubriken på den 
populärvetenskapliga artikel som utnämndes till höstens 
bästa text i kursen Communicating Science på LTH.

Under vårterminen 2015 skickades en enkät till alla internationella 
Master’s studenter vid LTH för att ta reda på hur de upplever sin tid i 
Lund. Så här svarade de.

HUR NÖJDA ÄR STUDENTERNA  
MED SINA PROGRAM?

VAD HAR DE FÖR FRAMTIDSPLANER?

Vad tycker internationella 
Master’s studenter om 
LTH och Lund?

VI SVARADE PÅ ENKÄTEN: 41 LÄNDER REPRESENTERADE:

EU

Jobba i Sverige

Non-EU

Jobba var som helst

Forskarstudera  
i Sverige

51% 49% 49% 51%

8/10
36%

22%

13%

9/10

VAD HAR DE ATT SÄGA OM LTH OCH LUND?

“Kurserna är utmanande, på 
ett bra och intressant vis.”

”Trots att standarden är hög så är studietakten 
avslappnad. Lärarna har en god relation till 
studenterna och behandlar oss som jämnlikar.”

“Kunskapen man får på masternivå i sverige är väldigt 
praktisk, och man känner att man kan vara till nytta 
direkt när man kommer ut i arbetslivet.”

“Studiemiljön på universitetet 
och i Sverige är fanstastisk.”

“Det är en mysig och hemtrevlig 
stad utan att vara för liten.”

“Lärarna och utbildningen håller utmärkt kvalitet.”

tycker att deras program har  
levt upp till förväntningarna.

skulle rekommendera 
programmet till andra studenter.
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VILKA ÄR MED I DETTA SÄLLSKAP?
– Hans Blackman, som började på Ericsson 1979, Jan Svensson 

som började där 1986 och jag själv som också började 1986.

VARFÖR GER NI UT EN BOK OM ERICSSONS GAMLA 
TELEFONER?
– Vi känner att Ericssons mobiltelefonutveckling lagt grunden 

till många av dagens teknikföretag i Lund men att historien är 

på väg att gå förlorad. Idag är det nästan glömt att vi i Lund 

och, så småningom, i Kista skapade grunden till ett globalt 

storföretag med utveckling i nio länder och produktion i tio. 

En ansenlig del av Sveriges exportinkomster kom från våra 

mobiltelefoner. 

VAD HANDLAR BOKEN OM?
– Vi har intervjuat allt från chefer till projektmedarbetare och 

samlat fakta samt anekdoter om telefonerna i alla produkt-

familjerna från de första NMT kombi-telefonerna fram till de 

sista telefonerna T68 och T65. Totalt rör det sig om närmare 

40 telefongenerationer med bortåt 200 olika telefonmodeller. 

Vi har dessutom med information och bilder av de allra flesta 

av de projekt som aldrig nådde marknaden. I ett kapitel visar 

vi till exempel telefonerna som kom ut under varumärket 

Panda och i ett annat de udda telefonerna för den japanska 

marknaden. Givetvis har vi med alla smartphones och skriver 

om screenphones där vi var tio år före iPad, men som vi på 

grund av olyckliga och oturliga omständigheter inte fick ut 

på marknaden.

KAN DU NÄMNA NÅGRA ANEKDOTER FRÅN BOKEN?
– Vi berättar bakgrunden till de exploderande mobiltelefonerna 

1988. Det kunde ha blivit en katastrof för hela branschen 

men gav i slutändan positiv marknadsföring. Vi berättar också 

varför telefonen R250, som av herrtidningen Slitz utsett till 

årets mobil, inte blev en succé och vars restlager köptes upp 

av en friluftsbutik i Luleå. Vi har även letat fram historien om 

hur en rulle aluminiumfolie från ICA löste problemen med 

biltelefonen NM10 och hur en verifierare i fabriken i Kumla 

räddade succéprodukten GH388. För alla tekniknördar finns 

det dessutom en detaljerad redogörelse för varför T28:an gick 

sönder. Slutligen kan nämnas att vi med hjälp av Ericssons 

årsredovisning analyserar orsakerna till den nedgång som 

ledde till bildandet av Sony Ericsson.

TILL SIST, VEM VAR DEN RIKTIGE HARRY HOTLINE, 
OCH VAD GÖR HAN IDAG?
– Harry Hotline heter egentligen Anders Bergback och är idag 

livsmedelsinspektör inom Bergslagens miljö- och byggförvaltning. 

Den Harry som Anders gestaltade rörde sig i spännande miljöer 

som skulle föra tankarna till privatdeckare av den typ Mickey 

Spillane skrev om. När en ny reklambyrå tog över ersattes Anders 

av den engelske skådespelaren Deric White. Den nye Harry var 

mer av världsresenär som befanns sig i exotiska miljöer men 

fortfarande nåbar tack vare sin mobila telefon.

ANDERS FRICK

Några snabba frågor  
till Harry Hotline …

… eller snarare LTH-alumnen (Elektro 1973–1979) och 
Ericsson-veteranen Per Göran Ohlsson som företräder 
Harry Hotlinesällskapet, som består av personer med 
bakgrund i Ericsson mobiltelefoniutveckling i Lund. 
Genom crowdfunding har sällskapet fått ihop pengar till 
tryckning av en bok om mobiltelefonerna från Ericsson 
Radio Systems / Ericsson Mobile Communications åren 
1983–2001.
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Butikskedjor och handlare ställer om till ett digitaliserat sam-

hälle. Förändringstakten är hög när gränsen mellan e-handel 

och traditionell butiksmiljö försvinner och konsumenterna blir 

allt mindre lojala med sina livsmedelsbutiker. 

För att möta digitaliseringstrenden byter Bergendahls Food 

800 kassasystem i 45 varuhus. Samtidigt införs teknik som 

ska ge konsumenterna en mer inspirerande upplevelse. Det 

handlar om allt från platta skärmar med inspirationsmaterial 

till smidigare självskanning, pekskärmar vid kassorna samt 

modernare utcheckningsenheter. Dessutom får en del varuhus 

stora interaktiva skärmväggar där det går att e-handla allt från 

ljusstakar till snöskovlar. 

Tempot är högt, fem varuhus i veckan installerar den nya 

utrustningen. Ansvarig är IT-chefen Sebastian Green som 

studerade på LTH (D-linjen och fristående kurser) under åren 

1992-1997.

Redan idag självskannar omkring 50 procent av City Gross 

varuhuskunder. Sebastian Green är övertygad om att den 

siffran kommer att öka och därför utvecklar de en lösning där 

kunderna kan skanna med sin egen mobiltelefon. 

– Att stå i kassaköer ger inget mervärde, det är bekvämare 

att sköta utcheckningen själv. Målet med de nya kassorna är att 

det ska bli smidigare att ta sig igenom varuhuset och betala. Här 

har vi delvis inspirerats av Ikea. Den tekniska plattformen ska 

vara framtidssäkrad och ha stöd för den omvälvande digitalise-

ringsprocess som samhället genomgår, säger Sebastian Green.

Just nu!
2 mån för

99 kr

Erbjudande: Digitalt hela veckan. Papper på helgen.
Läs Sydsvenskan i din dator, läsplatta eller mobil hela veckan och läs papperstidningen fredag-söndag. 

Dessutom full tillgång till vår Stjärnklubb. Svara på: ProvaSydsvenskan.nu

Sydsvenskan_99kr_LTH.indd   1 2015-11-13   14:51

Han digitaliserar 
matvarubranschen
Digitala skärmar med matlagningsinspiration, smidigare självskanning, 
pekskärmar vid kassorna och utcheckningsenheter. Här är LTH-
alumnen Sebastian Green, IT-chef på Bergendahls Food som byter 800 
kassasystem i 45 varuhus för att möta konsumenternas nya digitala 
vanor. 

Dagens butikskassor kommer finnas kvar i 
mellan fem och tio år till menar Sebastian Green, 
LTH-alumn och ansvarig för digitaliseringen på 
Bergendahls Food.

FAKTA
Bergendahls Food har 3 500 anställda och omsätter 
omkring 8 miljarder kronor. I koncernen ingår 
butikskedjorna City Gross och EKO. Dessutom 
äger koncernen konceptet Matöppet som drivs av 
fristående köpmän och samarbetar kring inköp och 
liknande med butikskedjan Den Svenska Matrebellen.

Vill du jobba som samhällsbyggare i världens fjärde mest innovativa stad? 

Välkommen till Malmö! En stad för möten, mångfald och möjligheter. Malmö växer kraftigt och nästan hälften 
är under 35 år. Vi har utvecklingsmöjligheter och spännande utmaningar för dig som gillar ansvar, höga krav 
och som vill göra skillnad. För oss är det viktigt att kunna förena arbetsliv och privatliv, bra balans är en förut-
sättning för att vara en engagerad och kreativ medarbetare. Vi tror att du som söker dig till oss vill vara med 
och bygga vidare på en av Sveriges mest dynamiska städer.

Följ oss på Facebook!
www.facebook.com/jobbaimalmostad

040342407

Var med och forma Malmö
    -jobba hos oss!

Foto: Erika Weiland

34 LTH-NYTT | NR 2 | 2015



I år firar nätverket tioårsjubileum och Per Warfvinge har, 

tillsammans med Christina Grossmann på LTH:s internationella 

avdelning, precis producerat en 48-sidig jubileumsskrift. Genom 

den dokumenteras nätverkets historia och såväl studenter 

som professorer får i skriften ge sin syn på vad Magalhães 

har bidragit till. 

LTH med Per Hagander, professor i reglerteknik, var med 

och skapade nätverket år 2005 och LTH har under alla 10 år 

varit en del av ledningen för nätverket.

– Magalhães startade för att studentutbytet med Latin-

amerika var väldigt litet, även från länder som Spanien och 

Portugal. Undantaget var Frankrike som alltid har haft starka 

vetenskapliga band till Brasilien. Ett stort hinder var all den 

byråkrati som krävdes för varje enskilt utbytesavtal. En grupp 

tekniska universitet och fakulteter i Europa, däribland LTH, 

gick därför samman för att skapa ett smidigt och lätthanter-

ligt ”Erasmus” med bästa möjliga partners i Latinamerika.  

En baktanke var också att öka det haltande samarbetet inom 

Latinamerika, säger Per Warfvinge.

Erasmusprogrammet har alltså varit förebild och det finns 

ett övergripande samarbetsavtal samt en gemensam mall för 

enkla, bilaterala avtal som kan tecknas utan juridisk granskning 

i varje enskilt fall. På LTH sker ansökan och urval på samma 

sätt som till alla andra utbytesalternativ och studenterna är 

iväg en eller två terminer.

Totalt 35 universitet från båda sidor Atlanten är involverade 

i Magalhães. Utöver studentutbytet finns 41 överenskommelser 

om dubbla examen och 44 avtal om personalutbyte. Avtal om 

doktorandutbyte hanteras från fall till fall.

Per Warfvinge beskriver entusiastiskt nätverket med sina 

aktiva och engagerade medlemmar.

– Alla partners vill hålla samarbetet jämställt och obyråkratiskt. 

Vi har varken kontor eller medlemsavgifter. En medlemsavgift 

skulle vara direkt kontraproduktiv och skapa en mardröm 

av transaktioner i dussintals valutor, bokföring och revision, 

säger han. 

Just nu arbetar nätverket för att få fler enskilda lärare och 

forskare att dra nytta av de möjligheter som nätverket ger. 

Dessutom försöker man hitta externa finansieringskällor för 

att kunna finansiera projekt och mobilitet.

Vilket är ditt eget bästa minne av nätverket?
– Jag har blivit starkt påverkad av hur mycket kompetens 

som finns på våra partneruniversitet, och hur hårt man arbetar 

för en hållbar social och ekonomisk utveckling. Men det är en 

avgrund mellan utbildningen som våra partners erbjuder och 

det som de breda folklagren i respektive land kan ta del av, 

säger Per Warfvinge.

ANDERS FRICK

Magalhães-nätverket omfattar 16 lärosäten i Latinamerika  
och Karibien (bland annat de åtta högst QS-rankade  
universiteten!) samt 19 i Europa. I Sverige ingår LTH och 
KTH. Nätverket Magalhães firade tioårsjubileum i samband 

med sin generalförsamling i Lissabon i september. Namnet 
Magalhães kommer från den portugisiska upptäcktsresa-
ren Ferdinand Magellan, Fernão de Magalhães, som på 
1500-talet var den förste att segla jorden runt.

Nätverk för  
upptäcktsresande studenter
Varje år åker 500 studenter från Lunds Tekniska Högskola och andra 
europeiska lärosäten över Atlanten för att plugga i Latinamerika och 
Karibien. Lika många åker åt andra hållet. Utbytet sker inom ramen 
för nätverket Magalhães – där LTH:s vicerektor Per Warfvinge är 
ordförande.

FAKTA

Per WarfvingeChristina Grossmann

Det var på en kafferast som forskaren Sten Minör började 

diskuterade kollektivtrafik med sina kollegor. De tyckte att 

det kändes omodernt att gräva ner spår i marken eller köra 

bussar mellan fasta hållplatser för att kunna flytta folk från 

ett ställe till ett annat.

– Om man istället vet var folk är och vart de ska så kan man 

skapa mycket flexiblare rutter för bussarna, säger Sten Minör.

Sagt och gjort. Sten tog kontakt med Kristina Johansson på 

avdelningen för Trafik och väg på LTH samt Fredrik Pettersson 

på K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, ett par 

olika bussbolag, kommuner och företag – alla var positiva. 

Klart att bussarna borde köra folk dit folk vill, när folk vill det!

En liknande idé har prövats i det tidigare forskningsprojektet 

”Fritidsbussen” i Lund. Då åkte barn till fritidsaktiviteter i samma 

bussar som tidigare på dagen kört servicelinjer. Fritidsbussen 

visade att behovet fanns men att system för att fånga upp 

marknaden saknades.

– Det var svårt att nå ut med information. Dessutom var det 

nya villkor som gällde för varje termin, nya barn och nya tider. 

En sådan här idé hade passat perfekt, säger Kristina Johansson 

på avdelningen för Trafik och väg vid LTH.

Rent tekniskt kommer lösningen att matcha bussarnas 

aktuella positioner med resenärernas aktuella transportbehov 

genom att samla in resenärsdata via smartphones. Ruttplanering 

och optimering sker i realtid. Systemet kommer att tas fram 

stegvis och utvärderas i nära samarbete med centrala aktörer 

i kollektivtrafikbranschen.

Vinnova har nu beviljat medel för en första studie som ska 

göra det möjligt att vidareutveckla idén.

– Det är visserligen mycket mer komplicerat med bussar 

än vad det är med taxiverksamhet, men vår vision är att detta 

kommer att bli kollektivtrafikens svar på taxitjänsten Uber, 

säger Sten Minör.

ANDERS FRICK

Bussarna som  
kör dig dit du vill
I framtiden blir kollektivtrafiken mer flexibel. Bussarna kommer inte att gå tomma och  
de kör passagerare dit passagerarna vill, snarare än till en hållplats dit ingen egentligen vill. 
Detta scenario kan bli framtiden tack vare forskningsprojektet ”Hållbart vardagsresande 
genom dynamisk kollektivtrafik” på forskningsinstitutet MAPCI vid Lunds universitet. 
Projektet har precis beviljats medel från innovationsmyndigheten Vinnova inom ramen  
för en utlysning kring utmaningsdriven innovation.

FAKTA
Hållbart vardagsresande genom dyna-
misk kollektivtrafik, genomförs av Lunds 
Tekniska Högskola och MAPCI under 
ledning av Sten Minör, i samarbete med 
K2 Nationellt kunskapscentrum för kollek-
tivtrafik, Trafik och väg på LTH, Bergkvara 
buss, Nobina, Combain Mobile, IBM, 
Lunds kommun, Vellinge kommun, Region 
Skåne, Softhouse och Trivector Traffic.

Foto: Anders Frick
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Under dagen gav Bodil Jönsson, professor 

i rehabiliteringsteknik och grundare av 

Certec, en jubileumskavalkad om drömmar,  

önskningar och behov – då, nu och framöver.

Certecs forskning och utbildning har en 

uttalad avsikt: att människor med funktions-

nedsättningar skall få bättre förutsättningar 

genom en mer användvärd teknik, nya 

designkoncept och nya individnära former 

för lärande och sökande.

Certec jubileumsinformerar

ÖPPNA DINA  
KUNSKAPSLUCKOR
LTH:s populära julkalender är just nu i full 
gång – för nionde gången i ordningen. 
Den är fullproppad med 24 spännande 
experiment i form av kortfilmer som på 
ett pedagogiskt och lättsamt sätt ger 
inblick i tekniska och naturvetenskapliga 
fenomen. Kalendern har blivit en tradition 
för många. Varje år brukar tiotusentals 
personer kolla in videoklippen och de är 
även ett uppskattat inslag på lektionerna i 
många skolor under december. Bakom årets 
kalender står Ina Rehnholm och Johanna 
Hjalte från teknisk nanovetenskap samt 
Ingrid Odlén från teknisk fysik.

Här är kalendern: www.lth.se/julkalender

– Vi hoppas att komma fram till moln- 

lösningar med kortare fördröjningar och 

bättre garantier, säger Karl-Erik Årzén, som 

är professor i reglerteknik.

Wallenberg Autonomous Systems  

Program är Sveriges största enskilda forsk-

ningsprogram någonsin med en budget på 1,8 miljarder kronor 

fram till 2025. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för 1,3 

miljarder kronor och deltagande universiteten, Chalmers, KTH, 

Lunds, Umeå och Linköpings universitet, bidrar tillsammans 

med industrin med ytterligare 500 miljoner.

– Det övergripande målet är att skapa en plattform för 

grundläggande forskning och forskarutbildning som kan sam-

verka med ledande svenska företag inom viktiga områden 

som autonomi och avancerad mjukvara, säger Lars Nielsen, 

programdirektör för WASP. 

De sex forskningsprojekten utgör starten för tioåriga forsknings-

programmet WASP.  Varje projekt har en finansiering på mellan 

3 och 6 miljoner kronor per år. I projekten ingår forskare från 

minst två och oftast tre universitet. Till det kommer inte mindre 

än 26 doktorander eller postdoktorer, där rekrytering nu pågår, 

och så småningom även industridoktorander. Forskare från LTH 

ingår i alla sex projekt.

Autonoma moln – starten för WASP 
System som autonomt ska kunna fördela kapacitet och andra resurser som fysiskt 
befinner sig i det distribuerade molnet. Det är ett av sex beslutade projekt inom 
Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP. Projektet med autonoma moln 
koordineras av professor Karl-Erik Årzén vid LTH.

Nyligen arrangerades ”Certec informerar” för 25:e gången på LTH. Certec är Avdelningen 
för rehabiliteringsteknik inom Institutionen för designvetenskaper vid LTH och 
Certec informerar är ett årligt seminarium för alla som är intresserade av att se hur 
teknologi och design tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för människor med 
funktionsnedsättningar.

FAKTA
Här är WASP-projekten:
• Automatiska transportsystem
• Autonoma moln
•  Interaktion och kommunikation med autonoma agenter
•  Datadriven utveckling av autonoma system av system.
•  Lokalisering och skalbarhet i autonoma system
•  Interaktion, perception, lärande och verifikation i 

interaktiva autonoma system

Tomorrow’s technology  
is in your hands

Höganäs develops new application areas for metal powders all the 
time. You see, we are certain that metal powders will play a key 
role in our future society. 

Would you like to be a part of our journey? Of course you would! 
The first step could be to apply for a thesis job at Höganäs. At the 
moment we have four jobs available:

• Tribology
• Water based binder for metal powder
• Contact impact testing
• Corrosion and protections of Somaloy® components

Read more about the assignments on our website and apply 
to work for a company at the forefront of its business. We look 
forward to hearing from you!

Inspire industry to make more with less. www.hoganas.com/career
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En effektiv lösning för vattenförsörjningen i Mexico City. Länspumpning av världens djupaste guldgruva i Sydafrika.  
Ett nära samarbete med Hammarby Sjöstadsverk – Sveriges ledande forskningsanläggning för återanvändning av vatten. 
Över hela världen finns Xylem på plats för att hjälpa människor att använda varje droppe vatten mer effektivt.

Vi är ett världsledande företag som utvecklar pumpar och system för att transportera och rena vatten. Bland våra  
många varumärken är Flygt det mest kända i Sverige, med tillverkning i Småland sedan mer än 110 år. 

Hos oss finns goda karriärmöjligheter – både i Sverige och globalt. Gå in på xyleminc.com/jobbahososs  
och sök efter lediga tjänster, eller ladda upp ditt CV.

xyleminc.com

Sök efter lediga tjänster, eller ladda upp ditt CV på xyleminc.com/jobbahososs

In dense deployments, the performance of IEEE 802.11 Wireless 

Local Area Networks depends on the development of efficient 

contention resolution mechanisms since the collision probability 

can be high even with low number of users with the current 

802.11 MAC mechanism. Also, the current 802.11 MAC is not 

opportunistic in the sense that it does not consider channel 

quality and traffic load of users, which can greatly degrade 

the network capacity. 

– This work presents a solution for the inefficiency problem 

of Wi-Fi networks in very dense environments such as a stadium. 

The proposed solution is based on a new IEEE 802.11 Medium 

Access Control (MAC) protocol which increases the network 

throughput up to 70% compared to the legacy MAC protocol, 

says Mehmet Karaca, who authored the paper together with 

Zhi Zhang and Björn Landfeldt at MAPCI.

LU racing is a project developed into a one-year course at 

the Faculty of Engineering LTH, but other students from the 

university are welcome to apply. Each year, 30 engineering 

students from different study programmes at LTH build a 

car to compete against other students in the annual race at 

Silverstone in England. This year the students will also compete 

in a second race in Austria at the F1 track Red BUll Ring.

The idea behind the concept is to give engineering students 

practical experience during their studies, and be better prepared 

for their future careers.

New research gives more 
efficient Wi-Fi in crowded areas

Success for  
LU racing at Silverstone

Researchers from Lund have developed a new solution for making Wi-Fi networks 
more efficient in highly dense environments. The solution is a new backoff scheme 
and will be presented at an academic conference in December.

LU racing has been successful with its new racing car at Silverstone. Students from 
the Faculty of Engineering LTH came in 8th place out of approximately 100 cars 
built by students. Lund University finished in fourth place among the petrol-fuelled 
cars. The LTH team also won a prize – Innovation in propulsion systems – awarded 
by Jaguar Land Rover.
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Making processed meats healthier is a high priority among the 

world’s food researchers – not least after the World Health 

Organisation (WHO) recently classified smoked and processed 

meat products as Group 1 carcinogens. The same group also 

includes tobacco products and alcohol.

The classification means that WHO now believes that there 

is as much evidence that processed meats are carcinogens as 

there is for tobacco and alcohol. However, WHO does not assess 

that the products are equally harmful. Eva Tornberg, professor 

of Food Technology at Lund University, thinks that WHO should 

have waited to issue their warning about the meats, as it is 

not yet clear what causes colon cancer because the statement 

was made based on purely epidemiological studies.

“Meat is a nutritious and non-allergenic food product, 

with high levels of protein as well high levels of necessary 

minerals and vitamin B. Making a serious statement like that 

about such a basic food product will perhaps make people no 

longer adhere to the warnings”, says Eva Tornberg.

Eva Tornberg, Åsa Håkanssson and doctoral student Stina 

Burri of Food Technology at the Faculty of Engineering (LTH) at 

Lund University, together with Kimmo Rumpunen at Balsgård, 

SLU, are currently conducting an EU-level research project, 

together with a number of other European partner institutions. 

The project aims to minimise oxidation in processed meat 

products, which, according to their hypothesis, will lead to a 

reduction of colon cancer – one the most common cancers in 

Sweden, with over 5 000 new patients annually.

Simply explained, the project involves extracting antiox-

idants from plants and berries, and then prepare meat products 

with these antioxidants. Animal testing will afterwards show 

whether this reduces the occurrence of cancer or not.

“If this hypothesis proves to be true, it will indicate that 

the risk of colon cancer can be reduced by eating a balanced 

diet – in other words, together with meat, eat lots of vegetables 

and other things that contain antioxidants. In short, the old 

‘model plate’ diet could once again prove to be beneficial. 

Sausages prepared with antioxidants could be an option to 

reduce the risk of those who, despite all the advice, still do 

not get enough antioxidants”, says Eva Tornberg.

ANDERS FRICK

Sausages with 
antioxidants from 
berries to prevent cancer
An EU-funded research project is to make sausages, patties and other meat 
products healthier in the future. Researchers at Lund University in Sweden,  
the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and four other European 
research institutions have launched a joint project to reduce the risk of colon 
cancer – the most common cancer of the gastrointestinal tract in Sweden.

Perstorp believes in innovative chemistry that  
makes a difference. That is why over 80% of  
our R&D is dedicated to finding sustainable  
solutions that contribute to a better environment.

Our star products, like Capa™, are designed  
to make a difference too. This guitar has inno- 
vative coatings & adhesives that help to boost  
performance, and prolong its playing career.  
Using less resources to achieve a sustainable  
solution is music to our ears.

Discover some of our other star performers at: 
www.perstorp.com

www.perstorp.com

{  star performance }

Innovative chemistry that rocks

Assistant head of department Björn Regnell is responsible for 

the strategy for undergraduate education at the Department of 

Computer Science, and as the coordinator for the introductory 

course in programming for computer engineering students, he 

meets many first-year students who are interested in coding.

“I am very pleased that we in Lund are the first ones in 

Sweden to do this”, says Björn Regnell, noting that LTH is also 

among the first universities in the world to introduce Scala as 

a beginner language.

Scala is a so-called object-functional language that unites 

two paradigms within system development: object-oriented 

programming and functional programming. It is also based 

on open-source.

“LTH was among the first in the world when we introduced 

object-orientation back in 1990 with the help of the pro-

gramming language Simula on our then introductory course 

in programming”.

According to Björn Regnell, this was a very controversial 

decision at the time.

“We were also among the first to introduce the program-

ming language Java for beginners in 1997. Many were critical 

and thought that object-orientation and Java would never 

amount to anything, but as we know now, they were completely 

wrong”, he says.

Java will remain part of several of the advanced courses at 

LTH, so computer engineers from Lund will continue to have 

in-depth knowledge of Java.

Scala will be a beginner 
programming language at LTH
LTH is the first higher education institution in Sweden to make 
the programming language Scala the beginner language on the 
introductory course in programming, on the MSc programme in 
Computer Science and Engineering.
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Vill du jobba som samhällsbyggare i världens fjärde mest innovativa stad? 
Välkommen till Malmö! En stad för möten, mångfald och möjligheter. Malmö växer kraftigt och nästan 
hälften är under 35 år. Vi har utvecklingsmöjligheter och spännande utmaningar för dig som gillar 
ansvar, höga krav och som vill göra skillnad. För oss är det viktigt att kunna förena arbetsliv och privat-
liv, bra balans är en förutsättning för att vara en engagerad och kreativ medarbetare. Vi tror att du som 
söker dig till oss vill vara med och bygga vidare på en av Sveriges mest dynamiska städer.

Följ oss på Facebook!
www.facebook.com/jobbaimalmostad

Var med och forma Malmö 
- jobba hos oss! 

Today it is difficult to constantly maintain the proper settings 

on a respirator as the child’s condition changes over time.  

The lungs have to be inflated to provide sufficient oxygenation 

– but without damaging the lung tissue, which can happen 

with too much pressure.

This equipment will provide doctors with more information 

compared to X-rays, however, as it, besides providing infor-

mation on the spatial distribution of air, also can detect how 

much oxygen is present in the different part of the lungs. The 

laser beam used is weak and harmless to the child.

“We use laser light at different wavelengths, and each 

of those wavelengths can probe different gases through the 

spectral fingerprints that each gas has”, explains Patrik Lundin, 

researcher in Atomic Physics at Lund University.

The technology springs from many years of research in 

applied laser spectroscopy at Lund University, and is today 

commercialized within Gasporox AB, a spin-off company from 

the Atomic Physics Division.

If all goes according to plan, the technology is expected 

to be available at clinics in 6–7 years.

“In the future, we hope that this technology will be used 

within the intensive care of newborns, to control respiratory 

settings, for example”, concludes Vineta Fellman, Professor 

at the Neonatal Clinic at Skåne University Hospital in Lund, 

Sweden.

The method has already been successfully tested on  

29 children at Skåne University Hospital in Lund, Sweden.  

Professor of Atomic Physics Stefan Andersson Engels and Profes-

sor at the Neonatal Clinic Vineta Fellman will now receive SEK 

2 million in EU funding to further develop the technology into 

functioning medical equipment that can be used in hospitals.

KRISTINA LINDGÄRDE

Laser to help 
premature babies
Premature babies, born before 30 weeks of pregnancy, often need help 
breathing in order to survive. X-ray is currently used to diagnose the 
condition of the lungs, but the technology involves risks and X-ray 
images can only be taken occasionally. Researchers at Lund University in 
Sweden have now developed a laser-based, safe method of analysis that 
will hopefully enable continuous monitoring of the baby’s condition. 
This will facilitate faster implementation of appropriate measures.

WATCH VIDEO:
Laser technique could 

help premature babies.
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För att gå händelserna i förväg så kan vi tipsa om att det är 

både snabbt och billigt att med enkel elektrolys på köksbänken 

plätera sina mynt till rätt lyster, speciellt förkoppring. 

Om det är olagligt eller inte är oklart, men att inneha 

sådana mynt kan knappast var straffbart. De är användbara 

för partytrix och i trollerisammanhang. 

DETTA BEHÖVS:
• En klädnypa

• Två batterier à 1,5 V

• Aluminiumfolie

• Bomullstuss

• Grillpinne

• Hållare, förslagsvis genomskinlig plastmugg

• 10 gram (ca två matskedar) kopparsulfat

Att få tag i kopparsulfat i liten mängd är inte helt lätt.  

Men den som har kontakt med en tekniklärare kan nog få ett 

par matskedar. Även de som känner någon som har stall eller 

kontakt med personer som jobbar med djur som har hovar 

kan kanske få lite. Kopparsulfat används bland annat för att 

göra hovar motståndskraftiga mot svampangrepp.

Pläteringen går även att genomföra utan kopparsulfat.  

Ta då ren koppar, till exempel från en gammal sladd som skalats 

och som sänks ner i ett vattenbad med lite salt i. Den ansluts 

till plus och myntet upphängt i till exempel en klädnypa med 

sladdstump ansluts till minus. Då vandrar kopparjonerna sakta 

men säkert från kopparslingan till myntet där de ger en skaplig 

kopparbeläggning. Att använda högre spänning ger visserligen 

snabbare synligt resultat men sämre kvalitet.

Den som ångrar sin plätering kan vända sin elektrolys, 

bara att göra tvärtom, det vill säga skifta plus och minus och 

med den indränkta bomullsbiten pensla bort kopparskiktet.

Med två st 1,5 V batterier blir det 3 V fram till klädnypan 
med sin bomullstuss som dränkts i lösningen med koppar- 
sulfaten. Remsorna av aluminiumfolie fungerar som sladdar.

Med batterierna ställda på en bit aluminiumfolie blir de  
seriekopplade. Med en grillpinne genom klädnypans spiral-
fjäder är det lätt att både fästa mynt och kabelände och 
även flytta myntet så att kopparbeläggningen blir jämn. 

Om ungefär ett år får vi nya mynt; både enkronan och tvåkronan  
får kopparaktig yta och femkronan blir guldig. Redan nu kan du 
med Ingenjörs Lundströms hjälp genomföra kökselektrolys som  
kan förbrylla självaste Riksbanken.

Ingenjör Lundström är känd för sin mångåriga medverkan i Ny 
Teknik. Sedan 2010 medverkar han också oregelbundet i LTH-nytt.

Vinnare i LTH:s 
fototävling för 
utbytesstudenter
Varje år arrangerar Internationella avdelningen på LTH en  
fototävling för alla utresande utbytesstudenter. Här är årets vinnare.

VINNARBILDEN
”Lyckosprång efter uppfriskande dopp i bergssjö” 
Av Arvid Boström, utbytesstudent på ETH Zürich i Schweiz.

ANDRAPLATS
”Drivved på en strand i Sydney”
Av Kim Öhrström, utbytesstudent  
på University of Sydney, Australien.

TREDJEPLATS
”Marcus Eriksson under F1-lopp i Singapore”
Av Filip Larsson, utbytesstudent på Nanyang 
Technological University, Singapore.
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presenterar exklusivt för LTH-nytts läsare:

Fattigmansplätering
ELLER FÖRKOPPRA DINA MYNT OCH LIGG FÖRE RIKSBANKEN
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