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Anders Axelsson summerar
DET ÄR DAGS att försöka summera mina sju år som rektor 
för LTH. Det har varit fantastiskt roligt och utvecklande 
att få arbeta som rektor. Livet brukar vara fyllt av ”ups 
and downs”. På LTH är det mest ”ups”.

Vad har varit bäst under min tid som rektor?
Forskningsframgångarna har varit otaliga inom många helt 

skilda områden. I vår strategiska plan säger vi att ”ur bredd 

växer spets”. LTH har bevisat att det är sant. Styrkan beror 

på de enskilda forskarna som ligger i forskningens framkant.

Trenden med ett ökat intresse för teknik och naturvetenskap 

håller i sig. Högt söktryck till våra utbildningar och nytt publik-

rekord i Vattenhallen Science Center LTH. Där kan skolungdo-

mar experimentera och låta sig inspireras av spännande teknik 

och naturvetenskap. Vattenhallen har blivit en angelägenhet 

för oss alla: forskare, lärare, studenter och administrativ per-

sonal. Där arbetar vi tillsammans. Vi visar tillsammans upp en 

välkomnande högskola. 

Vilket har varit sämst under min tid som rektor?
Vi får inte ersättning från departementet för det arbete vi gör 

inom utbildningen. Trots underfinansiering gör våra lärare 

och studenter storverk. Lärarnas pedagogiska skicklighet och 

studenternas höga ambitioner skapar goda resultat.

Jag sörjer också över att våra politiker inte förstår att de 

missar väldens chans att täcka den framtida ingenjörsbristen 

genom att öka antalet studieplatser. Vi hoppas att de tänker 

om. Just nu måste vi avvisa duktiga gymnasieelever som står 

på kö för att läsa teknik

Hur ser framtiden ut?
De stora forskningsanläggningarna ESS och Max IV kommer 

att påverka LTH, Lunds universitet, regionen och Sverige. Lund 

kommer att vara en magnet för forskare från hela världen. Vi 

kommer att ha utbildningar som på olika sätt kopplar sam-

man anläggningarna med LTH.

Slutligen en hälsning till Viktor Öwall, som tar vid som ny 

rektor efter 1 januari. Mina varmaste lyckönskningar till dig 

och till LTH. Jag hoppas att du kommer att känna dig lika 

nöjd som jag efter dina år som rektor. Jag är övertygad att 

det kommer att gå som på räls i fortsättningen också. Vi har 

mycket att vara stolta över!

Anders Axelsson
Rektor LTH
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Supervalår med nystart
NU TILL ÅRSSKIFTET byter både Lunds univer-
sitet och LTH såväl rektor som styrelse. Från 
höger och vänster lovordas företrädarna och 
förhoppningarna är stora på de nya perso-
nerna på posterna. 

Ny ledning ger möjligheter till nystart i olika for-

mer, men allra bäst är givetvis en ständig konti-

nuerlig strävan efter att alltid göra saker och ting bättre. Det gäller i allt 

från administration och studier till forskning och innovation.

Nyligen intervjuades jag i Sveriges Radios P1-Morgon i en viss fråga, och 

min poäng var då att så länge alla gör sitt bästa och alltid vill bli bättre 

på det som man gör – ja då finns det mycket gott hopp om framtiden.

I förändringens tidevarv som detta supervalår 2014 ändå är, så gäller 

det att vi alla är på hugget och gör vårt bästa för att förstå, förklara 

och förbättra i allt vad vi gör.

I detta nummer av LTH-nytt så berättar vi en hel del om forskning som 

kommer till nytta, i olika former. Nanoteknik ska ge billigare solel och 

dessutom sänka bensinförbrukningen i bilar, nya matematiska metoder 

ska kunna identifiera hjärtsvikt, sockerbetor kan bli blodersättingsme-

del, och så vidare. Det är verkligen en ljus framtid som vi går till mötes. 

Gemensamt för nästan allt nyttogörande är att det finns någon eller 

några forskare som entusiastiskt brinner för det som man håller på med. 

Tänk gärna på det – och fundera: Vad brinner du själv för?

God jul och ett gott nytt forsknings-, utbildnings-, och innovationsår!

Anders Frick

Chefredaktör

P.S. Känner du till Researchgate? Nej, det är inte namnet på någon ny 

forskningsskandal - utan helt enkelt ett av de mest populära sociala 

nätverken för forskare runtom i världen. Kolla in researchgate.net om 

du inte redan är med! 
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Sustainable solutions 
through innovative 
chemistry  
Perstorp’s vision is to contribute to a better, more 
sustainable world through innovative chemical  
solutions. In line with this vision, we supply products 
– that in one way or another – contribute to a more 
sustainable world. Like Perstorp’s alkoxylates help 
give you the smoothest ride, while also giving wear 
resistance to the board’s wheels.

www.perstorp.com

{  smoothest ride }

Jubileum för 25-årig LTH-nytt
DETTA ÅR FYLLER LTH-nytt 25 år. Tidningen kom till under 
den korta period på 80-talet när LTH och matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten var sammanslagna och 
hade gemensamt kansli. Därför hette tidningen också 
LNTH-nytt från början.

Initiativet kom från dåvarande rektor Bertil Thörnell, som för 

övrigt avled förra året. Tidningen var tunn och gjordes först 

av tjänstemän på kansliet. Efter något år var sammanslag-

ningen av fakulteterna över, tidningen fick heta LTH-nytt 

och en redaktör anskaffades, nämligen Lasse Sjöblom som 

tidigare arbetat med forskningssamverkan. Snart hade LTH 

också halvtidsanställt en forskningsjournalist vid namn Göran 

Frankel.

Tidningen kom ut fyra gånger om året och berättade om 

händelser från vårt campus, som så småningom kom att om-

fatta Malmö och därefter även Helsingborg och en skoglig 

verksamhet i södra Småland.

På LTH fanns då sedan länge även tidningen ORDO, som 

teknologkåren gav ut, med debatt och forskningsreportage. 

Senare har teknologkåren periodvis – i mån av redaktör – gett 

ut tidningen Pålsjö Ängsblad.

År 1999 tog Mats Nygren över redaktörsrollen. Förutom Fran-

kel skrev även Kerstin Lundgren i tidningen. 2005 beslöts 

efter en utredning att samordna LTH-nytt med universitets 

personaltidning LUM så att LTH skulle synas mer i LUM. I 

gengäld minskades utgivningen av LTH-nytt till en gång per 

termin då den skulle komma ut med främst alumner och 

studenter som målgrupper.

I våras gick Mats Nygren i pension och Anders Frick tog över 

rodret.
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Viktor tar över som 
ny rektor på LTH
NÄR VALET TILL rektor, prorektor och LTH:s styrelse av-
gjordes valdes Viktor Öwall från Elektro- och informa-
tionsteknik, till rektor. Som prorektor omvaldes Annika 
Mårtensson från Bygg- och miljöteknologi. 

Se en längre intervju med Viktor och Annika på 

 w www.lth.se/anstalld/valberedning/videointervju/

LTH får för de tre kommande åren även en ny styrelse, 
som består av:
Charlotta Falvin, Styrelseproffs, ordförande

Sven Landelius, Styrelseordförande ESS AB

Jerry Bengtsson, VD AB Tetra Pak 

Anne Landin, prof, Inst. för Byggvetenskaper

Maria Johansson, prof, Inst. för Arkitektur o byggd miljö

Stefan Kröll, prof, Fysiska institutionen

Marilyn Rayner, univ. lektor, Inst. för Livsmedelsteknik

Thomas Laurell, prof, Inst. för Biomedicinsk teknik

Aylin Ahadi, univ. lektor, Inst. för Maskinteknologi

Peter Rådström, prof, Kemiska institutionen (omval)

Marianne Olsson, Inst. för Immunteknologi

Johan Hugosson, LTHs kansli

Fotnot: Läs även en längre intervju med Viktor Öwall och Char-
lotta Falvin på annan plats i denna tidning.

Anders Axelsson i bilder
VID ÅRSSKIFTET SLUTAR Anders Axelsson som rektor vid Lunds Tekniska Högskola, efter många år på posten. I januari 
hålls en avtackning för honom. Här syns några bilder och tidningsurklipp från Anders år som rektor.
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3,3 MILJARDER KRONOR kan kemiprofessorn Ulf Nilssons 
läkemedelskandidat mot den allvarliga och svårbehand-
lade sjukdomen lungfibros vara värd. TD 139 är namnet 
på läkemedelskandidaten som i början av november 
såldes på option till det amerikanska läkemedelsföre-
taget Bristol-Myers Squibb, för nämnda summa.

Det var i början av 2000-talet som professor Ulf Nilsson vid 

Lunds Tekniska Högskola upptäckte och syntetiserade en 

molekyl som visade sig ha hämmande effekter på proteinet 

galectin-3, som spelar en central roll i utvecklingen och pro-

gressionen av den allvarliga sjukdomen lungfibros.

Tillsammans med forskarkollegor från Lund, Danmark och 

England utvecklade han en revolutionerande läkemedelskan-

didat som förhoppningsvis ska kunna förbättra behandlingen 

avsevärt för den svårbehandlade sjukdomen, Idiopatisk lung-

fibros. År 2011 grundade de företaget Galecto Biotech för att 

få ut sin läkemedelskandidat på marknaden.

Nu testas molekylen på friska frivilliga människor för att se 

att den är säker, därefter ska man gå vidare med att ge mo-

lekylen till patienter för att undersöka det terapeutiska värdet 

hos molekylen.

Om molekylen bromsar lungfibros kommer det kunna revo-

lutionera behandlingen och leda till förlängd överlevnad och 

bättre livskvalité för personer med denna hemska sjukdom, 

säger professor Ulf Nilsson.

I november avslöjandes det att det stora läkemedelsföreta-

get Bristol-Myers Squibb, BMS, har fått exklusiv option om att 

köpa Galecto Biotech för 3,3 miljarder kronor. Genom köpet 

får BMS också exklusiva rättigheter till läkemedelskandidaten 

TD139.

CECILIA VON ARNOLD

FAKTA
Lungfibros är en kronisk sjukdom som drabbar mel-
lan 200.000 - 300.000 patienter i västvärlden varje år. 
Sjukdomen kännetecknas av ärrbildning i och mellan 
de små lungblåsorna i lungorna, vilket orsakar hosta, 
andfåddhet och återkommande lunginfektioner. Det 
finns flera former av lungfibros, idiopatisk lungfibros 
(IPF) är den allvarligaste formen. Idiopatisk lungfibros 
är mycket svårbehandlad och leder oftast till döden 
inom 2-3 år.

LTH-forskning säljs för miljarder till amerikansk läkemedelsjätte

43NEW
S IN ENGLISH

PAYING FOR A coffee or lunch by simply scanning your 
palm still sounds like science fiction to most of us. 
However, an engineering student at Lund University 
in Sweden has made it happen - making his the first 
known company in the world to install the vein scan-
ning technique in stores and coffee shops.

Fredrik Leifland got the idea for his start-up two years ago 

when he was standing in line at the supermarket. Growing 

impatient, he knew there had to be an easier and quicker way 

than using credit cards, and together with a group of classma-

tes at Lund University he soon discovered biometric solutions. 

While vein scanning technology already existed, there was no 

system for actually using it as a form of payment.

“We had to connect all the players ourselves, which was quite 

complex: the vein scanning terminals, the banks, the stores 

and the customers. The next step was finding ways of packa-

ging it into a solution that was user friendly”, says Fredrik.

Their solution worked. There are currently 15 stores and res-

taurants mainly around the Lund University campus that use 

the terminals, with 1,600 active users.

Security is a major advantage of the technique, according 

to Fredrik.

“Every individual’s vein pattern is completely unique, so there 

really is no way of committing fraud with this system.  You al-

ways need your hand scanned for a payment to go through”, 

he clarifies.

With ongoing plans to expand the business further, and other 

companies around the world implementing the technology, 

the payment method seems to be here to stay – and if Fredrik 

gets his way - we’ll all spend less time waiting in line at the 

supermarket in the future.

Buy lunch, pay with your hand

Läs LTH-nytt på webben! 
lth.se/lthnytt
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Hur grundades Galecto Biotech?
– Galecto Biotech grundades 2011 av mig och mina kollegor 

professor Hakon Leffler från Lunds universitet, professor Tariq 

Sethi vid King’s college i London och Dr. Hans Schambye från 

Köpenhamn med stöd från Forskarpatent i Syd AB. Första 

investeraren kom ombord 2011. Företaget bygger på många 

års forskning på proteinet galectin 3 vid bland annat Lunds 

universitet. Tanken var att utveckla ett cancerläkemedel men 

vi upptäckte att molekylen vi hittat hade positiva effekter 

på fibrotiska sjukdomar såsom lungfibros. Eftersom det inte 

fanns något läkemedel för denna sjukdom så bestämde vi oss 

för att gå vidare på det spåret istället och fick väldigt goda 

vetenskapliga resultat. Att det inte fanns något läkemedel ute 

på marknaden gjorde att det var lättare att få bra investerare 

också, vilket givetvis är väldigt viktigt.

Det stora läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb har 
fått option om att köpa Galecto Biotech för 3,3 miljarder 
och får exklusiva rättigheter till er läkemedelskandidat. 
Vad innebär detta för er som företag och vad är nästa 
steg i utvecklingen? 
– Främst innebär det att vi har finansiering tryggad för att 

genomföra våra studier i klinik och att detta i sin tur avsevärt 

ökar chansen för att molekylen faktiskt kan komma patienter 

till godo. Dessutom kan företaget nu intensifiera arbetet med 

uppföljningsmolekyler mot andra fibrossjukdomar. Nästa steg 

är att initiera nästa nivå i de kliniska studierna för att bevisa 

effekt på patienter. I allra bästa fall har vi ett läkemedel ute 

på marknaden om 3-4 år.

Vad betyder köpet för dig som grundare och styrelse-
ledamot i Galecto Biotech?
– Det betyder framför allt att jag kommer att ha en stor möj-

lighet att få vara med att se en av mina upptäckter bli ett vik-

tigt bra läkemedel som hjälper svårt sjuka människor. Givetvis 

är det också jättespännande att vi nu med full fart också kan 

jobba vidare med forskning kring andra läkemedelsprojekt. 

Vad kan du ge för tips till andra mindre bioteknik-
företag?
– Utöver att den vetenskapliga bakgrunden och idén måste 

vara gedigen och välgrundad, så måsta man bygga det bästa 

möjliga lag med alla expertkompetenser som krävs och med 

individer som strävar mot samma mål och som har roligt 

tillsammans. 

– En bra idé är viktigt, men det är bara en liten pusselbit i 

det stora hela. 

– En strategi som funkat väldigt bra för Galecto Biotech är 

att det varit ett virtuellt bolag med bara en halv anställd 

under en stor del av företagets tid och utan egen inre pro-

jektverksamhet. Alla projektaktiviteter har kunnat göras via 

kontraktforskningsföretag, som varit en del av laget kan man 

säga, vilket betytt att det varit korta startsträckor, minimala 

fasta kostnader och att vi snabbt fått in extra spetskompetens 

i projektet. Det finns många spetskompetenta kontraktforsk-

ningsföretag i Sverige och inte minst här i regionen, men vi 

har givetvis också samarbetat globalt. Riskkapitalet har från 

dag ett kunnat fokuseras helt på att driva projektet framåt. 

Sist men inte minst, hur firar ni denna stora affär?
– Det har vi inte bestämt ännu, men kommer att bli ett bra 

firande tillsammans med hela laget.

TEXT OCH BILD: CECILIA VON ARNOLD

LTH-forskning säljs för miljarder till amerikansk läkemedelsjätte

Fem snabba frågor till Ulf Nilsson…
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LTH i media

PÅ EN TEKNISK högskola som LTH pågår mycket som är 
intressant för fler än de närmast berörda att ta del av. 
Det gäller inte minst forskningsresultat och innovatio-
ner som kan bana väg för ett bättre samhälle och som 
människor kan relatera till. Sådana uppmärksammar 
gärna regional, nationell och internationell media. Här 
är ett axplock av de forskningsnyheter som rönt extra 
stort intresse i år.  

I september var det världspremiär för 3D-bandet - en live-

konsert där alla instrument var utskrivna i en 3D-skrivare. 

Bandmedlemmarna var studenter från Musikhögskolan i 

Malmö. Instrumenten - gitarr, bas, trummor och keyboard - 

var alla designade och 3D-utskrivna av Olaf Diegel, professor 

i produktutveckling. 

Tänker du på sirap eller skolmatsal när du hör bruna bönor? 

En ny koststudie av Anne Nilsson från Functional food science 

center kan få dig att tänka om. Den visar att bruna bönor är 

rena hälsomaten. Bönor är både rikt på kostfiber och har lågt 

glykemiskt index som kan påverka blodsockerkurvan 11-14 

timmar efter måltid. 

Bioteknikforskarna Martin Hedström och Bo Mattiasson 

har utvecklat en teknik för att upptäcka ämnen i vätskor. 

Den är så känslig att den skulle kunna spåra motsvarande 

en sockerbit i Östersjön. En utveckling av tekniken håller på 

att utvärderas av amerikanska läkemedelsverket FDA för att 

spåra mycket tidig HIV-diagnos. Ett helt annat användnings-

område presenterades hösten 2014 av LTH-doktoranden 

Lesedi Lebogang och kan användas för att spåra giftalger 

(cyanobakterier) i vatten.
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Nu behöver du inte kreditkort eller kontanter när du ska 

betala. Det räcker med handen. Fredrik Leifland, student på 

LTH, har tillsammans med tre studiekompisar utvecklat en ny 

betallösning som finns på ett antal caféer i Lund. Du håller 

din hand över en dosa, dina vener i handen skannas av, och 

omedelbart dras pengar från ditt bankkonto. 

Några civilingenjörsstudenter i livsmedelsteknik efterlyste 

godare vegetarisk färdigmat i butikernas frysdiskar. Det tog 

bokstavligen saken i egna händer och utvecklade en egen 

veganburgare. Kanske får vi se den i frysdiskarna längre fram.

Den så kallade cabotagestudien som förra året visade på 

utbredd illegal cabotagetrafik fortsätter att diskuterat. Till-

sammans med tusentals frivilliga kartlade logistikforskaren 

Henrik Sternberg den illegala cabotagetrafiken i Sverige med 

hjälp av en enkel telefon-app. 

I framtiden kanske vi får mjölkkor och ”ostkor”, till gagn 

för bättre ost och ko-hälsa. Det kan vi i så fall förmodligen 

tacka doktoranden Frida Gustavsson för. Hon har nämligen 

upptäckt att mjölk från olika koraser har olika lätt för att 

koagulera (vissa gör det inte alls!). 

Som färskt fastän djupfryst! Federico Gomez och hans 

forskarkollegor i livsmedelsteknik har utvecklat ett nytt sätt 

att djupfrysa vissa grönsaker som gör att man för första 

gången visat att man kan behålla cellerna levande också 

efter upptining. Sockret trehalos spelar en viktig roll i sam-

manhanget.  

KRISTINA LINDGÄRDE
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NYA PROFESSORER PÅ LTH
Christer Wingren vid Immuntekno-

logi, professor i immunteknologi 

Fredrik Tufvesson vid Elektro- och 

informationsteknik, professor i radio-

system 

Maria Johansson vid Arkitektur och 

byggd miljö, professor i miljöpsykologi 

Thorbjörn Laike vid Arkitektur och 

byggd miljö, professor i miljöpsykologi 

Jonas Tegenfeldt vid Fysiska inst, pro-

fessor i fysik 

Anders Warell vid Designvetenskaper, 

professor i industridesign 

György Marko-Varga vid Biomedi-

cinsk teknik, professor i biomedicinsk 

teknik med inriktning mot klinisk pro-

teinvetenskap 

Carin Andersson vid Maskinteknologi, 

professor i industriell produktion 

Maria Kihl vid Elektro- och informa-

tionsteknik, professor i internetsystem

NYA ADJUNGERADE PROFESSORER 
PÅ LTH
Henrik Aspegren har börjat som 

adjungerad professor i VA-teknik med 

inriktning mot städernas VA-tekniska 

infrastruktur. Han är vice förbundsdirek-

tör med ansvar för operativ verksamhet 

vid VA-Syd. Specialist på vattenrenings-

processer med fokus på hållbar urban 

infrastruktur. Han är knuten till institu-

tionen för kemiteknik.

Johan Eker har börjat som adjungerad 

professor i reglerteknik. Han är på Er-

icsson Research och jobbar med Cloud 

Computing. Är knuten till institutionen 

för reglerteknik.

Torleif Martin har börjat som adj pro-

fessor i teoretisk elektroteknik. Han är 

verksam vid Saab Aeronautics, expert 

inom elektromagnetisk beräknings-

teknik. Är knuten till institutionen för 

elektro- och informationsteknik.

John Weisend har börjat som adj 

professor i design och tillverkning av 

komplexa system med inriktning mot 

kryoteknik. Han är chef för Specialized 

Technical Services vid ESS, specialist 

inom kryoteknik. Är knuten till institu-

tionen för maskinteknologi.

Stefan Ulvenlund har börjat som adj 

professor i formuleringsteknologi med 

inriktning mot farmaceutiska tillämp-

ningar. Han är verksam vid CR Compe-

tence, kan tillföra specialistkompetens 

inom läkemedelsområdet. Är knuten till 

inst för livsmedelsteknik.

PRESTIGEVAL FÖR LTH-FORSKARE
Gustaf Olsson på IEA vid LTH har 

valts in som ”Distinguished Fellow” på 

World Water Congress, som arrangeras 

vartannat år av International Water As-

sociation. Gruppen består av ett 20-tal 

forskare från hela världen och Gustaf 

Olsson är den ende svensken. Grup-

pen har valts ut bland de cirka 10 000 

medlemmarna från 130 länder. Motivet 

var ”in recognition of extraordinary ac-

hievements in the profession and com-

mittment to contribute to the on-going 

work of the Association.” Nu är Gustaf 

Olsson på väg som gästprofessor, först 

till University of Exeter, UK och däref-

ter till Tsinghua University, Beijing, där 

han har forskat cirka en månad varje år 

sedan 2007.

FORSKARVINNARE MED 
FYSIKKOLL
Johan Mauritsson, forskare på atom-

fysik, vann regionfinalen i forskar-

Grand-Prix och har gått vidare till 

finalen i Stockholm. Han vann med en 

presentation om hur man använder 

världens kortaste laserstrålar till att 

filma elektoner. Hur det gick på finalen 

i Stockholm är oklart vid denna tidnings 

pressläggning - men surfa in på lth.se 

och se om Johan vann också finalen!

PRISAT BYGGFOLK 
Jörgen Falk, Skanska Teknik (tidigare 

industridoktorand på Byggnadsmate-

rial) har tillsammans med Miklós Mol-
nár, Konstruktionsteknik och Oskar 
Larsson, Konstruktionsteknik, av den 

vetenskapliga tidskriften Building and 

Environment tilldelats priset 2014 Best 

Paper Award för artikeln “Investiga-

tion of a simple approach to predict 

rainscreen wall ventilation rates for 

hygrothermal simulation purposes”.

INTERNATIONELLT 
NANOTEKNIKLABB HÄMTAR CHEF 
FRÅN LTH 
Den första september tillträdde fysik-

professor Lars Montelius posten som 

generaldirektör för International Iberian 

Nanotechnology Laboratory, i portugi-

siska Braga. INL är ett nybyggt 47 000 

m2 stort labb med plats för ca 300 fors-

kare. Ägare är EU:s medlemsstater och 

laboratoriet har internationell status. 

– Just den internationella statusen ger 

stor påverkanspotential. I min roll vill jag 

också utöka dialogen med allmänheten 

samt bidra till fler innovationer, säger 

han. 

HEDRANDE HEDERSDOKTORAT
Leif Sörnmo på institutionen för bio-

medicinsk teknik har utnämnts till he-

dersdoktor, Doctor Honoris Causa, på 

universitetet i Zaragoza. Bakgrunden 

till utnämningen är det samarbete som 

han haft med universitetet i Zaragoza 

sedan 1995 med målet att utveckla 

metoder för bättre diagnostik och 

riskbedömning av patienter med vissa 

hjärtsjukdomar. Hjärtats elektriska sig-

naler står i fokus för vilka man utvecklar 

signalbehandlingsalgoritmer som kan 

extrahera kliniskt värdefull information. 

Forskargruppen har också analyserat 

Notiser
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den elektriska aktiviteten för extraktion 

av andningsmönster, inte minst för att 

kunna bedöma om andningsuppehåll 

sömnapné förekommer hos patienten.

Samarbetet med Zaragoza har också 

innefattat aktiviteter relaterade till un-

dervisningen. Den främsta insatsen är 

författandet av den första läroboken 

i bioelektrisk signalbehandling med 

tillämpningar i neurofysiologi och 

kardiologi – ett arbete som gjordes till-

sammans med professor Pablo Laguna 

och som tog sex år i anspråk. Boken 

gavs ut på ett av de större amerikanska 

förlagen och har fått stor spridning. Vid 

ett flertal tillfällen har Leif Sörnmo även 

gett intensivkurser i Zaragoza.

KAVLIPRIS TILL NANOPROFESSOR
Lars Samuelson, professor i nanotek-

nik, har av Kavli-stiftelsen fått utmär-

kelsen ”The Fred Kavli Distinguished 

Lectureship in Nanoscience”, vilket bland 

annat innebär att han höll Opening Ple-

nary-föredraget för Materials Research 

Societys årskonferens i Boston i novem-

ber. Fred Kavli finansierar forskning och 

flera priser, bland annat i samarbete med 

MRS, Materials Research Society.

LTH-PROFESSOR ÅRETS 
INNOVATÖR
Bo Adamson, professor emeritus i 

byggnadskonstruktionslära vid LTH, har 

utsetts till Årets innovatör i tävlingen 

Årets framtidsbyggare.

Bo Adamson tog examen från KTH 

1948, blev teknologie licentiat 1951 och 

teknologie doktor 1955. Bos forskning 

har bl.a. rört värmebalans i byggnader, 

d.v.s. byggnaden som ett energisystem 

och detta systems effektivisering ge-

nom utnyttjande av datorsimulering.

Tävlingen Årets framtidsbyggare ar-

rangeras av Stiftelsen för utveckling av 

energieffektivt byggande i samarbete 

med Lunds universitet och Fastighets-

världen.

I samma tävling tog även de fyra 

LTH-teknologerna Evian Elzinga, 

Alejandro Pacheco Diéguez, Martin 
Adolfsson och Hannes Hjerpe hem 

priset Årets talang. Det priset går till 

studenter som visat särskilt intresse och 

talang för energieffektivt byggande. 

Teknologerna studerar alla masterut-

bildningen i Energi- och Miljöeffektiva 

Byggnader vid Campus Helsingborg.

JOHN SUNDSTRÖM DÖD
John Sundström, professor emeritus i 

maskinkonstruktion vid LTH, har avlidit 

i en ålder av 98 år.

John blev känd – i Lund och världen – 

som industriman och i en andra karriär 

som akademisk lärare och forskare på 

LTH. Maskinteknik var hans ämne, och 

typiskt för John var hans val av symbol 

– Loke – det magnifika ångloket som 

placerades framför hans institutions-

byggnad som förebild för teknologerna.

I slutet av 1960-talet var John den 

förste i Sverige att introducera nya 

tekniker och hjälpmedel såsom CAD, 

tillförlitlighetsteknik (idag kvalitetstek-

nik), naturen som förebild för konstruk-

tionsarbete och finmekanik.

LTH TVÅA I TEKNIK-SM
Det blev en andraplats i finalen av årets 

Teknik-SM för LTH-laget med Linus 
Emme, Jesper Lindberg och Pet-
ter Samuelsson. Efter en rafflande 

sluträttning blev det klart att laget 

från KTH vann, och därmed får följa 

med Ingenjörer utan gränser till ett av 

organisationens projekt i Östafrika för 

att tillämpa sina kunskaper i praktiken. 

Totalt har LTH vunnit Teknik-SM fem 

gånger sedan starten år 2000.

BÄSTA EXAMENSARBETE
LTH-studenterna Erik Bergman och 

Jonas Persson har tilldelats Svensk 

Fjärrvärmes pris för årets bästa exa-

mensarbete i kategorin Ekonomi/sam-

hällsvetenskap. Erik och Jonas spen-

derade vårterminen på Kraftringen 

med att färdigställa arbetet, med 

titeln ”Hållbarhetsanalys av uppvärm-

ningsalternativ – en jämförelse mellan 

fjärrvärme och värmepumpar ur ett 

kundperspektiv i Lunds kommun”.

LTH-ALUMN PRISAS FÖR 
RYMDDUSCH
Årets vinnare av Sveriges största 

uppfinnarpris, SKAPA Utvecklingssti-

pendium, är LTH-alumnen Mehrdad 
Mahdjoubi från Skåne län. Han har 

utvecklat en återcirkulerande dusch 

vilken återanvänder och renar dusch-

vatten fortlöpande. Han fick ta emot 

årets SKAPA-stipendium på 500 000 

kr från prisutdelaren Håkan Lans under 

Innovationsgalan som arrangerades av 

Stiftelsen SKAPA på Nalen i Stockholm 

i oktober.

FÄRS & FROSTAS FORSKNINGSPRIS
Färs & Frostas forskningspris på 100 

000 kronor delades ut till Martin Ek 

som publicerade sin avhandling med 

titeln: ”Analysis of Structure, Compo-

sition and Growth of Semiconductor 

Nanowires by Transmission Electron 

Microscopy”. Arbetet har utförts vid 

Centrum för analys och syntes vid Ke-

miska institutionen i nära samarbete 

med Fasta tillståndets fysik vid Fysikin-

stitutionen.

Fler notiser finns på:

 w www.lth.se/lthnytt
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NANOTRÅDAR ÄR DET som ska göra framtidens solceller 
mycket effektivare. Det utlovar nanoteknikforskarna i 
Lund som under de senaste 10-15 åren har spenderat 
ett par miljarder kronor på akademisk samt industriell 
forskning och utveckling kring nanotrådarna. Trådarna 
är halvledarstavar som utvecklas med specialteknik på 
de skånska forskningslabben. 

Idag är verkningsgraden för en vanlig solcell omkring 20 pro-

cent, men visionen är att med hjälp av nanotrådar tillverka 

solceller som, på sikt, har en verkningsgrad på upp till 30-40 

procent. I praktiken innebär det alltså att framtidens solceller 

kan komma att producera dubbelt så mycket elektricitet på 

samma yta som idag.

Hjärnan bakom forskningen på nanotrådar är främst Lars 

Samuelson, fysikforskare på Lunds Tekniska Högskola och den 

som skapat nanometerkonsortiet vid Lunds universitet. Under 

sin tid som gästforskare i Japan under 1990-talet insåg han 

att det skulle vara möjligt att ta fram nanotrådar och använda 

dem i avancerad elektronik och optoelektronik. Sedan dess 

har hans forskning varit så gott som uteslutande inriktad mot 

nanotrådar.

För att få gå in i labbet på nanometerkonsortiet krävs 

skyddskläder i form av en blå rock, skoskydd och en piffig 

tygpåse att sätta på huvudet. Inga partiklar får komma ut i 

de superrena forskningsrummen. Lars Samuelson tar vant på 

sig skyddsutrustningen – labbet är hemmaplan för honom. 

Ovana besökare kan dock lätt få en känsla av att ha hamnat 

i ett UFO, där apparater, slangar och diverse märkliga kon-

struktioner trängs.

LTH:s superforskare bäddar för solel till lågprisTE
M

A: S
OLE

NER
GI
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200 miljoner ska ge nanoteknisk spjutspets
NU GÖRS EN storsatsning på nanoteknik i Lund. Med 
hjälp av 200 miljoner kronor ska kapaciteten utökas 
vid nanometerkonsortiet i Lund. Projektet går under 
arbetsnamnet Nanova och ska bygga kapacitet för hela 
värdekedjan från forskning fram till färdiga nanotek-
niska produkter.

– Visionen är att regionen om cirka fem till tio år ska vara 

en resurs inom nanoteknik för företag, entreprenörer och 

utvecklare från hela Europa, säger Heiner Linke, huvudan-

svarig vid nanometerkonsortiet som tillsammans med Lars 

Samuelson är drivande bakom projektet som började planeras 

redan i början av året.

Totalt beräknas satsningen kosta 700 miljoner kronor, som 

kommer att komma från hyresintäkter, privata donationer och 

forskningsanslag. 

– Etableringen av ESS och Max IV är viktiga element i vår 

vision. Det triggar igång intresset från all världens material-

forskare och den situationen måste vid dra nytta av, säger 

Heiner Linke.

Om allt går som det ska kommer utbyggnaden av det nu-

varande labbet att följas av ytterligare en anläggning som 

placeras i Science Village Scandinavia, alltså nära ESS och 

Max IV.

FAKTA
Lars Samuelson är forskare och sitter i ledningsgruppen för 
nanometerkonsortiet i Lund.

Han är också grundare av och vetenskaplig ledare för 
bolagen GLO och Sol Voltaics.

Hans vision är solceller med en verkningsgrad på upp till 
40 procent och lysdioder med ultrahög effektivitet, tack 
vare halvledare i form av nanotrådar.

På nanometerkonsortiet arbetar omkring 240 forskare 

och 90 procent av dem sysslar med nanotrådar. 
Hans största just nu aktuella forskningsprojekt genom-

förs med bidrag från Energimyndigheten och handlar 
om nanotrådsbaserade solceller för realisering av billig 
förnybar energi, och motsvarande utveckling av effektiva 
lysdioder – då med medel från Stiftelsen för strategisk 
forskning och matchande finansiering från EU.

LTH:s superforskare bäddar för solel till lågpris
Lars Samuelson är även grundare av och vetenskaplig ledare 

för företagen Glo och Sol Voltaics som ligger i forskningsbyn 

Ideon i Lund. Båda företagen håller på med nanotrådar; Glo 

för lysdioder och Sol Voltaics för solceller. I det ena fallet 

handlar det alltså om elektricitet som ska bli ljus och i det 

andra om ljus som ska bli elektricitet.

Vanligtvis odlas nanotrådarna fram på en halvledarskiva med 

hjälp av så kallad epitaxi, och liknar närmast en gräsmatta av 

nanopinnar. Lundaforskarna visade dock för några år sedan 

att nanotrådar även kan tillverkas genom aerotaxi, då trådar 

bildas fritt svävande i exempelvis kvävgas. Just nu håller Sol 

Voltaics på att bygga upp en uppskalad anläggning, med 

målet att tillverka tillräckligt med nanotrådar för att kunna 

producera solceller med en kapacitet om 5 megawatt per 

år – ungefär en fjärdedel av vad som nyinstallerades i Sverige 

förra året.

– Vi har två mål med Sol Voltaics arbete. Det ena är att skapa 

en flexibel tunnfilm där nanotrådarna bakas in, vilket gör att 

kostnaden går ner och att man får en flexibel tunnfilm men 

med samma egenskaper som en vanlig halvledare med kris-

tallstruktur. Det andra är att tillverka nanotråder i aerosolfas, 

vilket gör produktionen 100 gånger billigare än normalt, 

säger Lars Samuelson.

Idag består 90 procent av solcellsmarknaden av kiselceller, 

men om tunnfilmen läggs ovanpå en vanlig standardsolcell 

så ökar dess effektivitet drastiskt, till exempel från 15 till 25 

procent.

Mycket av forskningen kring nanotrådar handlar alltså om 

ökad effektivitet och minskade kostnader. Men Lars Samuel-

son brinner också för att forskningen ska komma till nytta i 

utvecklingsländer, till exempel i form av energieffektiv elpro-

duktion med nanotrådssolceller och belysning med hjälp av 

nanotrådsbaserade lysdioder.

– Ljuset kan användas i allt från att ge skolbarn möjlighet att 

läsa sina läxor på kvällen till en mer upplyst närmiljö eller för 

kommunikationsändamål. Tekniken kan även användas för 

vattenrening med hjälp av UV-lysdioder som vi också forskar 

kring, och sådana samhälleliga vinster är något som jag är 

väldigt glad över att vår forskning kan bidra med, säger han, 

och tar av sig skyddskläderna. 

TEXT: ANDERS FRICK

BILD: KRISTOFFER LINDBLAD

TEM
A: SOLENERGI
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Skånsk solcellsentusiast sprider inspiration
EGENPRODUCERAD EL ÄR ett hett område. Priser för 
solceller sjunker och det administrativa krånglet blir 
mindre och mindre. En riktig solcellsentusiast är LTH-
alumnen Ola Persson, som för tre år sedan satte upp 
paneler på taket till sin tegelbeklädda villa.

Ola Persson bor med sin familj i ett ganska nybyggt tvåvå-

ningshus i östra Lund. Hans främsta insikt från sina tre år med 

den egna anläggningen är att det inte är krångligt med solcel-

ler. Sexton seriekopplade paneler står på det svarta taket. Alla 

kom med färdiga kontakter redo att kopplas in i växelriktaren 

– den centralenhet som är hjärtat i solcellsanläggningen och 

som står i garderoben en trappa ner. 

Sedan han installerade anläggningen har den täckt omkring 

40 procent av hushållets egna elbehov, och Ola räknar med 

att den betalar av sig på 10-11 år.

– Men det är inte ekonomin som är det viktigaste för mig. Jag 

tycker att det är coolt att producera egen el och vara nästan 

oberoende av hur elpriset utvecklas. Sedan är ju solceller 

miljömässigt hållbart, vilket är något som ligger mig varmt 

om hjärtat, säger han.

Trots att Ola Persson själv är ingenjör säger han att det långt 

ifrån krävs några ingenjörskunskaper för att varken montera 

eller underhålla systemet. Hittills har han haft omkring 200 

personer på studiebesök hemma hos sig, och han har även 

hållit gästföreläsningar för andra LTH-are om sin installation.

– Jag tycker att det är väldigt kul att inspirera andra, och 3-4 

av de personer som har varit på besök hos mig har nu själva 

installerat solceller, säger han.

TEXT: ANDERS FRICK

BILD: KRISTOFFER LINDBLAD

TE
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Karta över soliga platser
SKÅNE HAR GENERELLT goda förutsättningar för att 
skapa el med solens hjälp. Men samtidigt skiljer det 
sig lokalt från plats till plats var det är allra bäst att 
sätta upp paneler med solceller eller vattenvärmare. 
För att underlätta lanserades förra året Solkartan – en 
visualisering över Lunds bästa platser att fånga sol på.

Initiativtagare till solkartan var Solar Region Skåne, Kraft-

ringen, Lunds kommun och Lunds Tekniska Högskola.

Kartan togs fram som ett examensarbete av Pontus Hedén, 

dåvarande student i ekosystemteknik vid LTH. Med hjälp av 

laserskanning från flygplan och helikopter beräknades solin-

strålningen på olika byggnader. Resultatet, som publicerades 

på webben, blev en färgglad karta som täcker hela Lunds 

kommun på 500 kvadratkilometer. 

– Solinstrålningen mot ett tak beror på hur det är vinklat och 

i vilket vädersträck det ligger. Mest solinstrålning över året i 

Lund får en yta vinklad cirka 40 grader rakt mot söder. Det är 

dock viktigt att taket inte skuggas av varken andra byggnader, 

vegetation eller skorstenar, säger Pontus Hedén.

Solkartan kommer så småningom att behöva uppdateras, då 

det har hunnits byggas en del nya hus sedan den senaste 

laserskanningen gjordes. Initiativtagarna tittar även på möj-

ligheten att hjälpa större fastighetsägare att utvärdera hela 

sitt fastighetsbestånd på en och samma gång, ungefär på 

samma sätt som Region Skåne redan har gjort.

ANDERS FRICK

TEM
A: SOLENERGI

Solkartan visualiserar solinstrålningen och därmed hur lämp-
liga olika hustak är för att ha solceller uppsatta. På bilden syns 
E-huset och M-huset med Maxlab.

Taket är fullt av solceller på LTH-alumnen och solcellsentusias-
ten Ola Perssons hus i östra Lund. På 10-11 år räknar han med 
att installationen har betalat sig.
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Duon som ska leda LTH
DEN ENE ÄR styrelseproffs, seglingsentusiast och lägger 
in egen sill. Den andre är tydlighetsälskare, mopsägare 
och har en egen boktipsblogg. Tillsammans ska Char-
lotta Falvin och Viktor Öwall leda LTH de närmast kom-
mande åren – Charlotta som styrelseordförande och 
Viktor som rektor. LTH-nytt tog pulsen på LTH:s nya 
ledarduo för att lära känna dem lite bättre.

Charlotta har suttit i många olika styrelser de senaste tio åren. 

Dessutom har hon stor erfarenhet av att arbeta tillsammans 

med entreprenörsdrivna företag – bland annat i sin form av 

tidigare vd för TAT, bolaget som startades av LTH-alumner 

och sedan köptes upp av mobilbolaget Blackberry. Hon är 

utbildad ekonom och har under många år arbetat på ingen-

jörsbolaget Axis – också det ett LTH-tungt bolag. Sedan 2011 

har hon även en hedersdoktorshatt från LTH.

Viktor är en veteran på LTH. Han har varit här sedan han själv 

studerade till civilingenjör i elektroteknik, med undantag för 

1995-1996, då han genomförde postdoktorala studier på Uni-

versity of California i Los Angeles. Viktor är föreståndare för 

det av Vinnova sponsrade forskningscentret System Design 

on Silicon, och är prefekt för institutionen för elektro- och 

informationsteknik.

Vad utmärker en bra ingenjör?
Charlotta: Ingenjörer kan vara bra på många olika sätt. Ett 

av dem är att kunna lösa riktigt djupa och specifika problem. 

Ett annat är att kunna förklara bredden och sätta saker och 

ting i sitt sammanhang för att förstå, förklara och förbättra 

hur de hänger ihop. Båda dessa sorters bra ingenjörer har jag 

haft stor nytta av genom åren.

Viktor: När en bra ingenjör träffar på ett helt nytt problem så 

ska denne kunna ta kunskaper ur sin befintliga verktygslåda 

och lösa problemet. Det gäller även att kunna stoppa när 

uppgiften är tillräckligt bra löst – annars finns det risk att det 

blir för dyrt.

Hur förändras kraven på ingenjörer?
Viktor: Idag är informationsflödet så stort och det gäller att 

kunna sålla, sortera och bedöma vilken information som är re-

levant. Det är en av många krav på den nya tidens ingenjörer.

Charlotta: Jag ser att ingenjörer måste anpassa sig mer och 

mer mot användbarhet och att arbeta med humanister i tea-

met. Ingenjörer har alltför länge själva försökt göra tekniken 

användbar, och inte lyckats särskilt väl, vilket inte är konstigt 

eftersom det i regel inte är deras bästa talang. Ett annat vik-

tigt krav är förmåga att koppla ihop – allt från personer till 

prylar. Att dra nytta av kompisar och kollegor på rätt sätt är 

i sig en viktig förmåga.

Vilka styrkor anser du att LTH har?
Viktor: LTH:s stora bredd. Här finns så många spännande 

projekt och man känner knappt till en tiondel av dem. En 

annan styrka är att vi är en del av ett stort och framgångsrikt 

universitet.

Charlotta: Att det produceras så många duktiga ingenjörer 

här – det har jag haft nytta av i 20 år. Vi har också en glo-

bal konkurrensfördel i den låga hierarkiska strukturen, den 

svenska kultur där folk pratar med varandra. Meritokrati är 

värdefullt och mänsklig respekt samt tolerans är helt enkelt 

slagkraftiga konkurrensfördelar.

Vilken påverkan tror ni att e-learning och MOOC:s får 
framöver?
Viktor: Vi måste förhålla oss till att exempelvis MIT och Stan-

ford lägger ut en massa bra utbildningsmaterial på webben. 

Samtidigt finns det stora poänger i tvåvägskommunikation 
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– det är lite andefattigt att sitta hemma 

och kolla på föreläsningarna via sin dator. 

Ta parallellen med en konsert, rent tekniskt är det mycket 

bättre ljudkvalitet att sitta och lyssna på CD-skivan hemma i 

vardagsrummet än att stå på en stor utomhusarena med tu-

sentals andra. Ändå gillar många att göra just det sistnämnda.

Charlotta: Jag hörde en intressant idé om att Sveriges tek-

niska högskolor och universitet skulle kunna gå samman och 

producera en riktigt bra webbaserad standardpresentation 

av sådana föreläsningar som alla teknologer måste ta del av. 

Såvitt jag kan se är det inte så meningsfullt att producera det 

just i Sverige, utan hellre använda det internationella materia-

let. Men oavsett vilket så skulle man få mer resurser över till 

personliga möten och värdeskapande tvåvägskommunikation. 

Det finns säkert professorer som tycker att tvåvägskommu-

nikation är jobbigt, men undervisning kommer att bli mer 

och mer av dialog och kravet på lärarna kommer helt klart 

att förändras.

Viktor: Redan idag finns det studenter som hellre tar del av 

föreläsningar via webben från andra utbildningsinstitut än 

att gå på de egna kursernas föreläsningar. Vi måste som sagt 

förhålla oss till detta.

Charlotta: En annan vinkel på detta är att det rimligen 

kommer att leda till inflation i utbildning. Om du kan sitta 

varsomhelst i världen och utbilda dig till vadsomhelst – hur 

ska man så kunna konkurrera som ingenjör? Det blir, så att 

säga, ett race to the bottom. På sikt blir det omöjligt att 

konkurrera med kvantitativ kunskap. Istället måste vi använda 

vår förmåga att samarbeta med varandra för att öka synergin. 

Flaskhalsen blir hur man gör saker mänskligt och attraktivt, 

vilket bland annat innebär större samarbete över fakulteterna.

Hur jobbar en bra styrelse?
Charlotta: En bra styrelse är både ifrågasättande och stöt-

tande. Ta parallellen med näringslivet – där är styrelsens 

viktigaste uppgift att få bolagets vd att överträffa sig själv, 

snarare än att utöva kontroll.

Vad innebär bra ledarskap för dig?
Viktor: Tydlighet och att se människorna bakom. Att vara 

personlig. Att vara transparent i det man gör och motivera 

vilka beslut som tas. Men även att kunna erkänna vad som 

eventuellt inte blev så bra, att står för det och vara prestigelös.

Vilka erfarenheter har du med dig från näringslivet?
Charlotta: Jag föreställer mig att jag kommer att ha nytta 

av att jag själv inte är ingenjör, men har jobbat i och nära 

ingenjörstunga organisationer. Jag har också med mig drygt 

tio års styrelseerfarenhet i bagaget – totalt har jag nog suttit i 

närmare 20 olika styrelser.

Vad gör du helst när du är ledig?
Charlotta: Är på sjön. Seglar eller paddlar kajak. Jag gillar 

också att laga mat.

Viktor: Ligger i soffan och läser böcker, lagar mat, flanerar i 

en stad eller bara slappnar av. Jag har också en segelbåt, en 

Maxi77, men är bara ute någon enstaka tur per år.

Favoritmat?
Charlotta: Fisk, sushi är jättegott!

Viktor: Jag gillar japanskt och italienskt.

Bästa bok som ni har läst i år?
Charlotta: Thinking, Fast and Slow av Daniel Kahneman 

och Kalla det vad fan du vill av Marjaneh Bakhtiari.

Viktor: Jag har en egen boktipsblogg på eit.lth.se, kolla där. 

Varannan vecka recenserar jag nya böcker.

Berätta något om dig själv som kanske inte är så 
känt?
Charlotta: Jag är en hejjare på att lägga in sill!

Viktor: För den som bor i Lund så kanske det inte är så 

okänt att jag har mopsar. Mer okänt är nog att jag har en 

koloniträdgård.

Vilken fråga skulle ni vilja ställa till varandra?
Viktor: Jag undrar hur du tänkte när du fick frågan om att 

ställa upp som styrelseordförande?

Charlotta: Jag undrar faktiskt motsvarande sak. Varför ville 

du bli rektor?

Viktor: Jag känner starkt för LTH och LU som helhet. De som 

nominerade mig måste ju tro att jag skulle kunna göra ett bra 

jobb som rektor. Det känns både hedrande och spännande 

– LTH har många utmaningar framför sig, i olika avseenden.

Charlotta: Min drivkraft är nyfikenheten. Visst har jag undrat 

vilka krav och förväntningar som folk har på mig; Jag vet ju 

inte på vilka grunder som jag har blivit nominerad, och det 

känns ju lite läskigt. Men jag känner samtidigt ingen tvekan: 

LTH och regionen ligger mig nära om hjärtat, och dessutom 

ser jag fram emot så mycket kul grejer som jag kommer att 

få reda på!

TEXT OCH BILD: ANDERS FRICK

 P Se Viktor och Charlotta 
introducera sig själva
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VAD KAN MAN göra med två pikojoule? För ett forskarlag 
på LTH räcker det för att skicka ut en kort men koncen-
trerad puls av radiovågor som kan användas till allt från 
att styra en mobiltelefon med gester till att kontrollera 
hållfastheten i betong.

Även supersnabb radiokommunikation över korta avstånd 

finns med bland de tänkta applikationerna till den nya an-

tennkretsen.

− Vi har precis lyckats nå 15 gigabytes överföring per sekund 

mellan två punkter. Visserligen bara över korta avstånd på 

några decimeter, men jag tror att vi just nu har hastighets-

rekordet när det gäller trådlös överföring, säger Lars-Erik 

Wernersson.

Han är professor vid institutionen för elektro- och informa-

tionsteknik och leder forskargruppen som utvecklat tekniken. 

Basen är en relativt enkel krets där en kvantmekanisk kom-

ponent används för att skapa svängningar som stängs av och 

på av en transistor. Det ger upphov till så kallade wavelets, 

pulser av radiovågor som bara är några få svängningar långa. 

Att pulserna är så korta och väldefinierade gör det möjligt 

att exempelvis använda dem för att mäta absorption och 

sprickbildning inne i olika material. Och genom att kombinera 

antennen med en detektor kan tekniken användas för att 

mäta avstånd till omgivningen på samma sätt som en radar 

gör idag.

Att använda wavelets på detta sätt är inget nytt, men LTH-

forskarna är först med att använda kvantmekanik för att 

genera dem – något som gör kretsen betydligt strömsnålare 

än med annan teknik. Lars-Erik Wernersson har ursprungligen 

en bakgrund som nanoteknikforskare och fick idén på en 

lunch med amerikanska kollegor inom elektronik- och infor-

mationsteknik.   

− Det är ju så, idéer kommer när man träffar personer ur 

andra fält, säger han.

Sedan projektet fick sin första finansiering 2005 har det växt 

till att involvera ett 20-tal personer på institutionen. Sedan 

några år tillbaka finns även avknoppningsbolaget Acconeer, 

som drivs av två av Lars-Erik Wernerssons tidigare doktoran-

der och den extern rekryterade vd:n David Wither. I Acconeer 

är målet att kommersialisera en av de tänkta applikationerna 

– en radar som är så liten och strömsnål att den kan användas 

i mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer.    

Less is more när LTH-forskare bygger radar i miniformat
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FAKTA WAVELETS
En wavelet är en kort puls av en signal med sinuskurva. 
Till skillnad mot radiovågor från en vanlig FM-sändare 
har de en bestämd längd och en wavelet kan därför 
modifieras såväl när det gäller pulslängd som frekvens 
och amplitud.

De wavelets som forskarlaget på LTH får fram är några 
tiotals pikosekunder långa. Energiåtgången är under 
två pikojoule per puls.

Wavelettransformer har länge använts inom signalhan-
teringen, exempelvis för bildkompression.

SÅ FUNKAR TEKNIKEN
Oscillationen skapas med hjälp av en av en resonant-
tunneling diode, som använder en kvantmekanisk 
effekt som kallas tunnling. Förenklat fungerar den 
genom att en elektron stängs in mellan två barriärer 
som är lite transparenta så att elektronen kan tunnla in 
och ut. I vissa intervall ger det en negativ differentiell 
resistans som förstärker signalen.

En fälteffektstransistor fungerar sedan som en switch 
och slår på och av oscillatorkretsen för att skapa de 
korta pulserna.

− Det blir som en sensor och ett komplement till kameran 

för att exempelvis kunna se föremål i mörker, mäta storle-

ken på saker eller styra mobilen på avstånd, säger Lars-Erik 

Wernersson.

Acconeer har i omgångar fått in drygt tre miljoner kronor i 

finansiering från Almi, Lund universitets holdingbolag och 

privatpersoner. Bland investerarna finns styrelseordföranden 

Tord Wingren, Ericssonveteran och i dag platschef för Huawei 

i Lund. Enligt Lars-Erik Wernersson pågår redan diskussioner 

med att flertal företag som är intresserade av Acconeers tek-

nik, men han räknar med att kommer ta minst två år till innan 

den finns inbyggd i några prylar.

Att gå den kommersiella vägen med sina forskningsresultat 

är ingen självklarhet i den akademiska världen men för Lars-

Erik Wernersson är det inte första gången. Han var med när 

QuNano grundades 2005 som en avknoppning från nanome-

terkonsortiet. Dotterbolagen Sol Voltaics och Glo har i dag 

växt till jättesatsningar där bland andra statliga Industrifon-

den, norska Teknoinvest och Wallenbergs-bolaget Foundation 

Asset Management stoppat in hundratals miljoner kronor i 

hopp om billigare LED-lampor och effektivare solceller base-

rade på nanoteknik.

− Jag tycker det är kul att kunna skapa något och är impo-

nerad av de som tar fajten och bygger ett bolag. Och jag har 

sett detta göras, jag hade det i bakhuvudet, säger Lars-Erik 

Wernersson.

Parallellt med arbetet på Acconeer jagar forskarna i E-huset 

vidare med andra applikationsområden och för att göra 

tekniken snålare, snabbare och – inte minst − mindre. Den 

kombinerade antennen och kretsen som genererar radiopul-

sen är i dag några kvadratmillimeter stor och ju mindre den 

blir, desto enklare blir det att packa radvis med antenner 

bredvid varandra för att bättre kunna styra signalens styrka 

och riktning.

Då antennstorleken i hög grad är beroende av våglängden är 

nästa steg därför att höja frekvensen från dagens 60 Ghz till 

200-400 Ghz och därmed reducera våglängden till mindre 

än en tredjedel. Det ger även andra fördelar i form av ökad 

upplösning och noggrannhet i exempelvis radarmätningar. 

Men det minskar samtidigt räckvidden och ställer högre krav 

på kretsen.  

− Vår teknik har störst nytta mellan 200-400 GHz, för de 

frekvenserna är svårt att komma upp i med annan teknik, 

säger Lars-Erik Wernersson.

TEXT OCH BILD: ERIK OLAUSSON

Less is more när LTH-forskare bygger radar i miniformat
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Nya resultat banar väg för ostkor
VISSA KOSSORS MJÖLK passar ut-
märkt för att bli ost medan andras 
passar betydligt sämre. Det visar en 
ny avhandling från LTH. Resultaten 
kan i framtiden kanske leda till att 
vissa kor får ägna sig åt att göra yst-
mjölk, alltså mjölk för ost, medan 
andra gör drickmjölk.

– Detta kände man faktiskt inte till. 

Idag tar man endast hänsyn till nä-

ringsinnehållet och hur mycket mjölk 

vissa koraser ger, säger Marie Paulsson, 

professor i mejeriteknologi och hand-

ledare till Frida Gustavsson som skrivit 

avhandlingen.

Idag gör ost-tillverkare således inte 

skillnad på olika slags mjölk utan all 

slags mjölk blandas på mejeriet. För att 

få mjölken att börja koagulera, alltså 

klumpa ihop sig, tillsätter man löpe. 

Efter 30 minuter skärs den gel som 

bildats ner till kuber som sedan efter-

behandlas i olika steg och pressas till 

ost. Frida Gustavssons resultat visar att 

hela 18 procent av den vanliga rasen 

svensk röd och vit boskap (SRB) som 

provtogs i studien gav mjölk som inte 

koagulerade ens efter 40 minuter.

Risken med att blanda i sådan här mjölk 

är att både oststruktur och ostutbyte 

kan påverkas negativt. Att utbytet fung-

erar väl är extra viktigt vid osttillverk-

ning eftersom man endast får 12 kg ost 

av 100 kg mjölk. ”Milk genomics” kallas 

området där man studerar hur kornas 

gener påverkar mjölkens sammansätt-

ning och egenskaper hos däggdjur. 

Därigenom kan man exempelvis styra 

aveln mot en förbättrad mjölk.

– Mina resultat visar att det finns gener 

som styr koaguleringsegenskaper, och 

att dessa varierar såväl mellan koraser 

som mellan individer inom samma ras. 

Vissa DNA-profiler passar helt enkelt 

bättre än andra, säger Frida Gustavsson 

som tagit blodprover på 400 kor för att 

kunna matcha genomet med respektive 

mjölks koaguleringsegenskaper.

Genetiska varianter av mjölkproteiner 

kan fungera som markörer för mjölkens 

ystningsegenskaper, men även andra 

gener än de som styr mjölkproteinerna 

påverkar mjölkens ystningsegenskaper. 

Den här kunskapen kan användas inom 

aveln för att förbättra mjölken. Efter-

som variationen hos SRB-kor var stor 

tyder det på att det går att förbättra 

koaguleringsegenskaperna hos SRB 

genom avel. I jämförelse med danska 

ko-raser så var mjölken från de så kall-

lade Jerseykorna bättre lämpad för ost-

tillverkning.

Om man inte önskar specialistkor kan 

ett alternativ vara en universalko som 

är frisk och mår bra, producerar mycket 

mjölk med rätt fett och proteiner samt 

har rätt koaguleringsegenskaper för 

osttillverkning. En fördel med att istället 

ha kor som lämpar sig för osttillverkning 

är att bönder som bor nära ett ysteri 

kan ha kor som garanterar högkvalita-

tiv ystmjölk. Logistiken blir helt enkelt 

enklare.

Bättre koll på generna kan på sikt 

gynna lantbrukarnas lönsamhet och 

mejeriföretagens produktion samt även 

minska miljöpåverkan eftersom osttill-

verkningen skulle gå smidigare.

Frida Gustavsson menar att detta kan 

ske med hjälp av välorganiserade avels-

program som tar hänsyn både till mång-

falden i de svenska nötkreatursraserna 

och till kornas hälsa. I och med framste-

gen inom genomisk selektion behöver 

man inte längre vänta tills djuret själv 

eller dess avkomma har börjat produ-

cera mjölk för att veta dess kvaliteter. 

Ett blodprov och en jämförelse med den 

mest gynnsamma DNA-profilen för ost-

tillverkning skulle kunna ge en bonde 

möjligheten att ha kor som garanterar 

högkvalitativ ystmjölk till mejeriet inom 

bara några år.

TEXT: KRISTINA LINDGÄRDE

BILD: ANDERS FRICK
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Sockerbetor som blodersättningsmedel
LUNDAFORSKARE HAR UPPTÄCKT att sockerbetor produ-
cerar hemoglobin. Nu hoppas de att sockerbets-hemo-
globinet kan komma att fungera som blodersättnings-
medel, något som idag är en bristvara. 

– Tidigare har man utgått från att vissa växter endast produ-

cerar detta ”järnprotein” vid stress, såsom vid torka och frost, 

eftersom man sett att så är fallet med några andra växter. 

Men vi har visat att det produceras även i normalt tillstånd, 

säger Nélida Leiva, doktorand i tillämpad Biokemi vid Lunds 

Tekniska Högskola och som nu presenterar resultatet i en 

avhandling.

Nélida Leivas handledare, professor Leif Bülow, har i många 

år forskat på att framställa mänskligt hemoglobin, framförallt 

med hjälp av bakterier, eftersom hemoglobin från endast 

blodtransfusioner idag långt ifrån täcker samhällets behov.

Processen att extrahera hemoglobinet från sockerbetor är 

inte så värst mycket mer komplicerad än att utvinna socker, 

menar forskarna. Utmaningen ligger i att få tillräcklig volym 

i det hela. Men enligt Nélida Leiva och Leif Bülow finns goda 

skäl till att sockerbetor och andra grödor kan bli ett realistiskt 

alternativ.

– På ett hektar skulle vi kunna få fram 1-2 ton hemoglobin, 

något som skulle rädda tusentals människoliv, säger Leif 

Bülow. En människa innehåller nästan ett kg hemoglobin.

Om ett knappt år kommer forskarna att testa hemoglobinet 

från växter i djurförsök tillsammans med University College 

of London, där det finns världsledande expertis inom blod-

transfusion.

I sitt avhandlingsarbete har Nélida Leiva också upptäckt är 

att hemoglobinet i sockerbetor är närmast identiskt med det 

mänskliga, i synnerhet det hemoglobin som vi har i hjärnan. 

Det kan nämligen se ut på lite olika sätt. 

– En detalj på proteinets yta skiljer, men det ser bara ut att 

innebära att sockerbets- hemoglobinet håller längre, vilket ju 

är positivt, säger Nélida Leiva. 

Men varför finns hemoglobin alls i växter? Där behövs väl 

ingen syretransport? Nej, Nélida Leiva har upptäckt att dess 

funktion, likheten med människan till trots, är en helt annan.

– Vi har upptäckt att hemoglobinet i växten binder kväveoxid. 

Troligtvis behövs det för att hålla vissa processer i schack, 

exempelvis så att inte kväveoxid blir giftigt, och för att mota 

bakterier.

I en människa finns flera slags hemoglobiner. Det som finns i 

blodet utgör merparten, men det finns också Hb i testiklarna 

och hjärnan. Det är hjärn-Hb:et som är mest likt sockerbets-

dito. Nélida Leiva har inte bara upptäckt att sockerbetan 

innehåller Hb i roten, utan att även bladen och blomman 

innehåller Hb.

TEXT: KRISTINA LINDGÄRDE

BILD: GUNNAR MENANDER

HEMOGLOBIN SOM BLODERSÄTTNINGSMEDEL
Vid en olycka är det viktigt att snabbt få ett tillskott så 
att syret kommer ut i kroppen, vilket är hemoglobinets 
huvuduppgift. Hemoglobin (hb) behövs alltså i akut-
skedet upp till fem timmar efter en olycka.  Därefter 
måste man fylla på med komplett blod. 

Jämte mänskliga donationer och slakteriavfall är 
bakterieodlat hemoglobin de sätt som vi idag har att 
tillgå för att bunkra de livsviktiga järn-proteinerna. 

I vissa länder, såsom i Kina och Indien, finns inga 
eller mycket begränsade blodbanker idag vilket gör 
att alternativ måste snabbt utvecklas. Det är speciellt 
viktigt att få fram dessa komplement i akuta situa-
tioner där säker blodgivning är livsavgörande, säger 
Leif Bülow.
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Billigare regnvattenrening med ny analysmetod

ETT SKÖNT SOMMARREGN innehåller inte bara friskt 
vatten. När regnet landar på tak, väggar, vägar eller 
andra ytor för det med sig mycket föroreningar i form 
av biocider och andra kemikalier. Nästa år införs nya 
EU-regler som bland annat tvingar fram ett stort ökat 
behov av rening av regn- och smältvatten.

På Lunds Tekniska Högskola utvecklas nu en mätmetod som 

ska göra utvecklingen av reningsprocesser mycket billigare 

än vad den är idag. Metoden tas fram av den Malaysiska 

toppforskaren Zaiton Majid, som inom ramen för sin Lise 

Meitner-professur gästar LTH och Lund under nio månader.  

Biocider – ämnen som kan döda levande organismer – tillsätts 

ofta för att motverka att svamp eller alger växer på ytor som 

exempelvis väggar och tak. Det finns även biocider i form av 

insektsgifter och liknande som också lätt hamnar i regn- eller 

smältvatten.

Det finns idag flera olika metoder för att rena vatten från 

biocider – bland annat med hjälp av aktivt kol. Ytterligare 

reningsmetoder utvecklas ständigt av forskare runtom i värl-

den. Problemet vid utvecklingen är att veta hur effektiv den 

utvecklade reningsmetoden är, och för det används tester 

som är dyra. Ett enkelt test kan kosta så mycket som 20.000 

kronor.

Zaiton Majid är professor i kemi på Universiti Teknologi 

Malaysia, UTM, och expert på vattenrening. Hon brinner för 

utveckling av vattenrening och utvecklar nu en mätmetod 

i form av ett färgämne som kan mäta hur rent ett rengjort 

vatten egentligen är.

– Det krävs massor med tester och därför finns ett stort behov 

av en enkel och billig mätmetod, säger Zaiton Majid.

Planen är nu att hitta en lämplig absorbent som kan eliminera 

biocider från regnvattnet. Sedan ska man publicera resultaten 

i en internationell publikation. Just nu genomförs alla tester i 

labbmiljö, men planen är att testa analysmetoden också i fält.

Arbetet med vattenreningsanalysen ingår i ett större samar-

bete med Aalborgs universitet i Roskilde kring biocider och 

andra mikroföroreningar i regnvatten.

Nya EU-regler är också en bidragande orsak till det ökande 

intresset för vattenrening. Redan nästa år måste regn- och 

smältvatten renas bättre än idag.

– Det så kallade ramdirektivet för vatten får fullt genomslag 

i Sverige från 2015. Det innefattar då även dagvatten, och 

biocider i dagvattnet förväntas bli problematiskt, säger Ka-

rin Jönsson, som är docent i VA-teknik vid Institutionen för 

Kemiteknik på LTH.

Anledningen till att Zaiton Majid kom till Lund var det utby-

tesavtal som LTH har med UTM och kontakterna med Karin 

Jönsson. Sedan tidigare har det funnits utbyte på studentnivå 

mellan UTM och LTH.

Som innehavare av Lise Meitner-professuren på LTH ska Zai-

ton Majid också verka som en kvinnlig förebild. I detta ingår 

bland annat gästföreläsningar och handledning av studenter 

– och mycket mer.

ANDERS FRICK

FAKTA
Lise Meitner-professuren är en gästprofessur för en 
framstående kvinnlig forskare som kan verka vid LTH 
och vara en förebild för andra kvinnor. Professuren 
inrättades 1999, och anställningen vid LTH kan vara 
från sex månader till ett år.

Lise Meitner (1878-1968) var en österrikisk-svensk 
fysiker, som var den första som identifierade fission. 
Hon var född i Wien och läste vid universiteten i Wien 
och Berlin. Tillsammans med den tyske, fysikaliske 
kemisten Otto Hahn, var hon med om upptäckten av 
element protactinium 1918. Hon var professor vid Ber-
lins universitet 1926-1933.

 w www.lth.se/fileadmin/lth/omlth/jamstalld-
het/Lise_Meitner_presentation_eng.pdf

Se filmen med Zaiton Majid och Karin Jönsson: 

 P www.youtube.com/watch?v=lEJtrxtdE8o

Zaiton Majid kommer från Universiti Teknologi Malaysia - Fa-
culty of Science, Department of Chemistry. Nu är hon på LTH i 
Lund och utvecklar en ny mätmetod som ska spara stora pengar 
inom vattenreningsområdet.
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Fem snabba frågor till Jan Erik Solem…
...SOM TILLSAMMANS MED bildanalysdoktoranden Yubin 
Kuang, programmeringsexperten Johan Gyllenspetz 
och databasgurun Peter Neubauer driver gatubild-
insamlingstjänsten Mapillary som vi skrev om i förra 
numret av LTH-nytt.

Hur har det gått sedan vi sist skrev om er?
– Vi växer snabbt. Nu har vi över fyra miljoner foton och mer 

än 125.000 km vägar, stigar, cykelvägar, och andra platser 

kartlagda.

Vad är det roligaste som ni har upplevt sedan sist?
– Det är roligt att se hur det växer, hur nya användare tar det 

till sig, folk som gör stora jobb och kartlägger alla vägar i sin 

hemstad helt av egen motivation. Det är kul att se hur bra det 

faktiskt kan bli med enkla resurser. Vi har användare i Italien 

som anordnar “mapping parties”, användare som kartlägger 

floder med kajak.

Finns det någon användare som gjort något 
extraordinärt?
– Nu senast en användare som vandrade tre veckor i Albanien 

med en Sonytelefon på bröstet. När han var klar och hade 

gått igenom och rensat upp lite, hade han 120.000 foton med 

upplösningen 20 Megapixel att ladda upp.

Oj! Hur gör ni för att bearbeta all denna data?
– Vi har ett antal olika beräkningskluster som tar emot, lagrar 

och processar alla bilder med bildanalys. Sedan använder vi en 

kombination av databaser, bland annat grafdatabasen neo4j, 

och en mängd smarta serverteknologier för att hantera all 

data.

Vilka är planerna framöver?
– Fortsätta att förbättra bildanalysen, hur vi kopplar ihop och 

navigerar mellan bilderna. Vi lanserar ny bildigenkännning 

och kommer göra 3D-rekonstruktioner framåt nästa år. Nya 

appar för iOS och Android kommer snart också.

TEXT: ANDERS FRICK

BILD: CHARLOTTE CARLBERG BÄRG

 w www.openstreetmap.org/user/malenki/diary/23412
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Världspremiär för      -band 

PÅ KULTURNATTEN I Lund tidigare i höst hölls en världsu-
nik premiär, då musikbandet Xerox höll en konsert på 
instrument som skrivits ut med hjälp av 3D-skrivare på 
LTH. Personen bakom kreationerna heter Olaf Diegel 
och är professor i produktutveckling.

Teknik bidrar till god kultur, och därför deltog Lunds Tekniska 

Högskola också i årets upplaga av Kulturnatten. På LTH:s 

campus i Lund skedde en mängd spännande och intressanta 

aktiviteter. Bland annat hölls en världsunik musikpremiär med 

hjälp av instrument som skrivits ut på 3D-skrivare.

Bandet Xerox, som består av musikstudenter från Musik-

högskolan spelade på ett trumset, en elgitarr, en elbas och 

ett keyboard som alla hade skrivits ut i plast med hjälp av 

Olaf Diegel. Han är övertygad om att 3D-utskrifter har en 

framtid inom musikindustrin, då 3d-printning gör det möjligt 

att skriva ut något som ingen annan har vilket musiker kan 

använda för att uttrycka sin individualitet.

TEXT OCH BILD: ANDERS FRICK
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Basen har en form som för tankarna till en bikupa. Den spe-

lades av Hugo Lundwall. I bakgrunden syns Joakim Jensen 

på trummor. 

Se musikinstrumenten på webben:

 P www.youtube.com/watch?v=U4E5SqIwa4U 

…och lyssna på en intervju med 3D-musikerna:

 w www.lth.se/nyheter-och-press/nyheter/visa-nyhet/
article/3d-orkestern-roar-paa-kulturnatten/

Bandet Xerox gav en rockkonsert på 3d-printade instrument 

under Kulturnatten i Lund. Här ses de under en repetition. 

Från vänster Mikel Morueta Holme, Hugo Lundwall, Joakim 

Jensen och Tove Mattisson. 
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Hittar hjärtsvikt med 
nya matematiska metoder
MED HJÄLP AV magnetkamera och nya matematiska 
metoder har forskarna fått ett bättre verktyg för att 
titta på blodflöden i hjärtat. På så vis hoppas de att det 
kan bli det lättare att identifiera hjärtsvikt, som är ett 
vanligt problem bland äldre människor.

Forskningen har utförts av doktoranden Johannes Töger, som 

arbetar på avdelningen för Numerisk Analys vid Matematik-

centrum på Lunds Tekniska Högskola. Hans doktorsavhand-

ling, som skrivits i samarbete med Avdelningen för Klinisk 

Fysiologi vid Medicinska Fakulteten i Lund läggs fram i mitten 

av oktober.

Redan på 1500-talet hade Leonardo da Vinci teorier om hur 

hjärtat pumpar. Men dagens forskare har ett övertag – mo-

derna metoder för att ta bilder av det slående hjärtat inuti 

kroppen. Kunskap från dessa bilder används nu för att bota 

hjärtsjuka patienter, men det finns fortfarande mycket kvar 

att upptäcka.

Under 1980- och 1990-talet utvecklades magnetisk resonans-

tomografi, MR. Med MR-tekniken kan man ta tydliga bilder 

av hjärtat i alla tänkbara vinklar helt utan farlig strålning. R:et 

står alltså inte för röntgen så som många tror. En fördel med 

MR är att ingen farlig strålning behövs. Med MR kan man 

också se hur blodet virvlar i hjärtat.

Det är ett vanligt problem hos äldre att hjärtats vänstra kam-

mare blir stelare och inte kan fyllas ordentligt med blod. Detta 

gör att hjärtat inte heller kan pumpa ut tillräckligt med blod 

när kroppen behöver det, vilket leder till hjärtsvikt. Därför in-

tresserar sig forskare mer och 

mer för hur blodet rör sig 

just när vänster kam-

mare fylls. Tack vare 

MR-tekniken kan man 

se hur blodet rör sig in 

i kammaren.

Tack vare kombinationen av MR och nya avancerade matema-

tiska metoder för att räkna ut hur blodet rör sig in i kammaren 

såg Johannes Töger och hans forskarkollegor att blodet bildar 

en speciell virvelrörelse.

Det har visat sig att virvlarna skiljer sig mellan friska hjärtan 

och vissa sjukdomar. Därför tror forskarna att virveln är det 

mest effektiva sättet att förflytta blod från vänster förmak till 

vänster kammare. Förståelsen för hur hjärtat pumpar växer för 

varje dag som går. Att förstå hjärtats funktion bättre kommer 

förhoppningsvis leda till säkrare diagnoser och bättre behand-

ling av hjärtsjuka patienter. Mycket forskning återstår dock.

– Vi har fått ett nytt verktyg att titta på blodflödet och vi kan 

visa saker som ingen förut har kunnat visa. Förhoppningen 

är att kunna säga vem som är sjuk och behöver behandling, 

eller åtminstone få fram mätbara värden som kan hjälpa till 

med det. Idag finns det nämligen inget bra sätt att bestämma 

svårighetsgraden för hjärtsvikt, säger Johannes Töger.

ANDERS FRICK

FAKTA OM MR
MR-tekniken använder ett mycket starkt, men helt 
ofarligt magnetfält för att magnetisera vattnet i 
kroppens vävnader. Genom att sända ut och ta emot 
radiovågor kan magnetiseringen mätas och användas 
för att ta bilder av kroppen. En stor fördel med MR-
tekniken är att läkare och forskare kan ta bilder och 
filmer av hjärtat i alla vinklar och riktningar. 

MR kan också mäta hur blodet flödar genom hjärtat, 
vilket är av stort intresse i forskningen idag. En annan 
fördel är att ingen farlig röntgenstrålning används. Att 
utläsa förkortningen MR som magnetröntgen är alltså 
missvisande, eftersom ingen röntgenstrålning används 
för att ta bilder. Istället används magnetfält och radio-
vågor, som är helt ofarliga för kroppen.

Johannes Töger 
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Examensarbete höjer 
säkerheten i kärnkraftverk
FRAMÖVER ÄR RISKEN för störningar i kärnkraftverk min-
dre, detta tack vare ett examensarbete av studenterna 
Anton Christensson och Erik Lingärde vid avdelningen 
för Industriell Elektroteknik och Automation på Lunds 
Tekniska Högskola. Studenterna har i laboratoriet stu-
derat transformatorers beteende vid fasavbrott i ma-
tande spänning, vilket bland annat kommer att leda till 
att fasavbrotten framöver lättare ska kunna detekteras.

Bakgrunden är en elstörning i form av seriefel i Forsmarks 

kärnkraftverk den 30 maj 2013. Forsmark 3 förlorade då sin 

ordinarie elmatning under cirka 20 minuter. Istället drevs 

anläggningen med el från dieselgeneratorer. Dessa skulle ha 

startat automatiskt, men automatiken fungerade inte utan 

manuella åtgärder krävdes.

Tanken med examensarbetet var att försöka förstå vad som 

egentligen hände, för att på så vis kunna undvika upprepning 

framöver.

Experimenten visade att de olika transformatorkopplingarna 

lite grovt kan delas in i två olika grupper med inbördes liknan-

de resultat, men som sinsemellan ger väldigt olika fenomen.

– Lasttypen har visat sig ha en mycket viktig inverkan på till 

vilken grad bortkopplade faser spänningssätts, där asynkron-

motorlast generellt ger en mer symmetrisk spänningssättning 

jämfört med resistiv last, säger Olof Samuelsson, som tillsam-

mans med Francesco Sulla handledde examensarbetet från 

LTH:s sida.

Representanter från alla svenska kärnkraftverk besökte LTH i 

samband med att examensarbetet lades fram.

– Vi har tänkt använda resultatet från examensarbetet för att 

verifiera de teoretiska analyser som vi själva har gjort. Dessa 

för att kunna besluta om vilka åtgärder som vi behöver vidta 

för att kunna detektera den här typen av fel, säger Fredrik 

Heyman, enhetschef för elteknik på OKG i Oskarshamn.

TEXT OCH BILD: ANDERS FRICK

Se filmen från examensarbetspresentationen här:

 P www.youtube.com/watch?v=Or2bsabwmXY

FAKTA
Under vårterminen har avdelningen för industriell 
elektroteknik och automation vid LTH haft 42 exa-
mensarbetare registrerade – flertalet med koppling till 
företag såsom E.ON med OKG, Fortum, Kraftringen, 
Volvo, Scania, Tetra Pak, Rexam, Perstorp, Danfoss, 
Modelon, B&R Automation och ESS.
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1964 KOMPLETTERADES LUNDS Tekniska Högskola, som 
då var under uppbyggnad, med en utbildning i arkitek-
tur – landets tredje. Och samtidigt fick Lund sin första 
kvinnliga professor, Carin Boalt.

Av de professorer som drog igång ”Sektionen för arkitektur” 

den gången är sedan länge bara Bo Adamson kvar i livet.

I boken ”50 år med LTH” berättade han om en lyckad start 

på skolan, där han som ingenjör kom väl överens med de 

tre arkitektkollegerna. Dessa var Carl-Axel Acking i formlära, 

Sten Samuelsson i arkitektur och Carin Boalt i byggnadsfunk-

tionslära.

– Hon var innan dess chef på Hemmets forskningsinstitut 

och ingick i den krets kring socialdemokraterna Gunnar och 

Alva Myrdal som har kallats ”de fokhemske”. De som ville 

skapa ett folkhem åt folket vare sig folket ville eller inte, säger 

Adamson. Boalts ämne med fullskalelaboratorium och expe-

rimentella metoder för att skapa arbetsmiljöer var helt nytt, 

troligen för hela världen!

Ny var också inriktningen mot psykologi i arkitekturen som 

Richard Küller ledde.

Adamsons eget ämne, byggnadskonstruktionslära, handlade 

om att lära arkitekter att räkna på hållfasthet – och sådana 

”räknenissar” kunde arkitekter se ner på. Men i Lund res-

pekterades de, intygar Adamson. Senare inriktade han sig 

på fuktproblem, där breda forskargrupper startades och 

energibesparing i byggnader. Adamson är idag erkänd som 

”nollenergihusets fader”.

– Vi satt då i Matematikhuset i en korridor och arbetade med 

30 studenter. Vi hade var sin sekreterare och en ”ämnestek-

niker”. Nästa år stod A-huset klart och vi fördubblade intag-

ningen och även professorerna. Lennart Kvarnström, Hans 

Asplund, Torvald Åkesson och Bertil Hulthén i stadsbyggnad 

tillkom, berättar Adamson.

Under den så kallade 68-vågen av radikala studenter som 

demonstrerade var arkitekterna de på LTH som märktes mest 

utåt. Deras lärare mötte mycket ifrågasättande. Men inte när 

de engagerade sig allt mer i u-ländernas problem – med 

Torvald Åkesson i täten. Samarbete med bl a Vietnam och 

Algeriet byggdes upp.

Men demonstrera fick även den generation som läste 1980 

göra. Det året la nämligen regeringen ett förslag att hela 

skolan skulle läggas ner. Det utbildades för många arkitekter 

i landet.

Studenterna organiserade en stor demonstration för sin skola 

och satte upp jättebokstäver på fasaden ut mot motorvägen: 

”RÄDDA ARKITEKTSKOLAN”. Lärarna sökte och fick stöd hos 

byggbranschen och krisen avvärjdes. Lösningen blev att alla 

landets alla tre arkitektskolor skar ner sin verksamhet. Lund 

förlorade då flera av professorerna. Men skolan överlevde 

och Arkitektur har länge varit det i särklass mest eftersökta 

programmet på LTH. 

I jubileumsboken ”50 år med LTH”, som fortfarande går att 

få tag i, porträtterar formläraprofessorn Janne Ahlin sina kol-

leger på Arkitektskolan mycket mera i helfigur än vi har plats 

för här.

TEXT: MATS NYGREN

BILD: PER LINDSTRÖM, HAGBLOMS FOTO,  

MATS NYGREN OCH PETER VOITKANS  

Arkitektskolan vid LTH har fyllt 50 år i höst 
– och firat jubileum med fest och utställning
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Arkitektskolan vid LTH har fyllt 50 år i höst 
– och firat jubileum med fest och utställning



30 LTH-NYTT | NR 2 | 2014

I VÅRAS HISSADES regn-
bågsflaggan för första 
gången på universitets-
huset i Lund – men på 
kårhusets tak på LTH har 
den vajat många gånger 
både före och efter det. 
För fem år sedan publice-
rade LTH-nytt en artikel 
om hur det var att vara 
gay i en så heteronorma-
tiv miljö som LTH. Som en 
uppföljning samlade vi 
ett gäng HBTQ-studenter 
för ett samtal kring ämnet 
nu 2014. 

Dennis Widmark har flyttat 

ner från Stockholm till Lund, 

pluggar teknisk design, är 

aktiv med egen blogg men 

bloggar även för Lunds universitet och informerar om LTH på 

utbildningsmässor och liknande. 

– Jag känner inte att det är något jag tänker på eller reagerar 

på över huvud taget. I min klass är vi hälften killar och hälften 

tjejer och jag har aldrig upplevt det som ett maskulint ställe. 

Jag berättade att jag är gay 

typ första eller andra veckan 

och min pojkvän känner i 

princip alla i klassen, berättar 

Dennis Widmark. 

Mylena Anderberg och 

John Dahlqvist läser väg och 

vatten respektive teknisk 

nanovetenskap och var med 

och drog igång HBTQ-fören-

ingen Proud Tech på LTH för 

några år sedan. Denna ligger 

dock nere numera eftersom 

de inte riktigt har tid, endast 

en Facebooksida är aktiv.

– Jag upplever inte att jag fått några dåliga reaktioner men 

när man är ny vill man ju sticka ut så lite som möjligt. I min 

klass var vi 120 från början och så vitt jag vet så är jag den 

enda som inte är straight. Det behövs något som Proud Tech, 

speciellt i starten av utbildningen, för att man ska känna sig 

normal, säger Mylena Anderberg som kommer från Höör.

– Jag berättar att jag är homosexuell när det dyker upp, det är 

olika från fall till fall men jag döljer det inte för någon. Sedan 

vet man ju inte om människor tycker något annat inombords. 

Jag kommer från Karlskrona, har alltid känt att det är ett 

väldigt konservativt samhälle men har aldrig upplevt några 

problem, säger John Dahlqvist som kom ut när han var mellan 

18 och 20, först för vännerna, sedan familjen. 

Ingen av dem har upplevt 

någon kyla eller liknande 

när de förklarat att de inte är 

straighta. Syftet med Proud 

Tech var inte heller att pro-

blematisera utan att synlig-

göra HBTQ-studenterna på 

ett oproblematiskt sätt. Att 

göra saker som är roliga, 

som en pub, spelkväll eller 

sittning i Lund i stället för att 

behöva åka till Malmö eller 

Köpenhamn. 

– Det handlar om synlighet. 

Jag har upplevt LTH som väldigt normativt, vilket inte betyder 

att det finns en negativ inställning. Jag tror att det är väldigt 

olika från program till program också, det finns en stereotyp 

skillnad som till viss del bottnar i någon slags sanning, säger 

Mylena Anderberg

När vi pratar om ifall de känner sig annorlunda på LTH be-

rättar hon att första gångerna hon nämnde sin dåvarande 

flickvän på LTH har det ibland blivit en tystnad när människor 

inte riktigt vetat vad de skulle säga. 

Stolt men inte nöjd – så är HBTQ-klimatet på LTH

”Det är ingen som 
ifrågasätter att jag är 
homosexuell, men att 
jag inte dricker sprit 
måste jag förklara 
och argumentera för”

Mylena Anderberg och John Dahlqvist var med och startade ProudTech på  
LTH för några år sedan. Dennis Widmark bloggar för Lunds universitet.
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Inte längre någon dramatik
FÖR FEM ÅR sedan skrev jag ett 
reportage för LTH-nytt under 
rubriken Gay på LTH – är det 
möjligt? Vinkeln var att ta 
reda på hur studenter upp-
levde känslan av att bryta från 
normen i en ofta grabbig och 
mansdominerad miljö, dess-
utom i en period strax efter 
tjugo när vuxenidentiteten tar 
form och nya kärleksrelationer 
inleds. 

Min referensgrupp är liten, en handfull intervjuade vid två 

tillfällen med fem års mellanrum, men känslan är ändå att 

något har förändrats. En av förändringarna sedan sist är att 

begreppet HBTQ – det står för homo, bi, trans och queer – 

används som ett samlingsord snarare än att definiera specifik 

sexuell läggning.

En annan känsla jag får är att situationen att inte höra till 

heteronormen på LTH verkar vara något mer avdramatise-

rad. Problematiken som diskuteras är snarare lite tafatthet 

och en ny social situation hos kurskamrater som inte haft 

HBTQ-kompisar tidigare - inte att det skulle leda till kyla eller 

negativa reaktioner.

Det var inte heller speciellt svårt att hitta intervjupersoner som 

ville medverka i reportaget. Första artikeln innehöll illustra-

tioner i stället för foto och en intervjuperson utan efternamn 

medan anonymitet inte var aktuellt alls inför reportaget 2014. 

Något som däremot kommer igen är den nästan totala avsak-

naden av HBTQ-ställen att gå ut på i Lund – ett av få undan-

tag är Smålands nations som startade HBTQ-klubb 2012. Här 

har restaurang Inferno nyligen tagit ett initiativ i samarbete 

med Stolt i Lund. 2009 planerades även en queerbal på Aka-

demiska Föreningen som hölls senare samma vår – något för 

studentkårerna att ta tag i igen?

CAROLINE ALESMARK

FAKTA
Den som vill arrangera något för att främja lika-
behandling på LTH kan söka pengar från LTH:s 
ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling, 
och mångfald. 

Läs mer om arbetet på: 

 w www.lth.se/anstalld/min-
anstallning/jamstalldhet/

Även LU är aktiva i arbetet med HBTQ. Bland annat 
arrangeras temadagen Idahot. Läs mer om LU:s HBTQ-
arbete på w www.lu.se/hbtq

Stolt men inte nöjd – så är HBTQ-klimatet på LTH

Micaela Bortas är vice ordförande för studentkåren på TLTH.

– Det har inte känts som något dåligt, mer som något 

ovant. Själv kom jag ut ganska sent, när jag var 22-23. 

Jag har bott i Malmö tidigare och där är det en helt annan 

grej, där behöver man inte förklara något eller ”komma 

ut”. När jag började här kände jag att jag var den första 

gaykompisen till många, fortsätter hon.

– Jag är kanske inte representativ, jag kom ut när jag var 

14 och det var fullkomligt normalt, jag har aldrig chockat 

någon över huvud taget. Däremot upplever att det är 

mycket jobbigare att komma ut som nykterist på LTH! 

Det måste jag förklara och argumentera för. Det är ingen 

som ifrågasätter att jag är homosexuell, men att jag inte 

dricker sprit… säger Dennis Widmark varpå alla runt bor-

det brister ut i skratt. 

Summa summarum, trions råd till nya studenter är att inte 

vara rädda och att vara sig själva. Samtidigt välkomnar 

de nya krafter som skulle vilja ta över Proud Tech, det 

finns fortfarande öronvikta pengar hos studentkåren och 

behov av mötesplatser och nätverkande. 

Emma Hammarlund är kurator vid Studenthälsan på 

LTH och berättar att det väldigt sällan händer att någon 

student kommer till henne eller hennes kollegor och vill 

prata om problem som rör den egna sexuella identiteten. 

Tvärtom verkar behovet av att definiera sig sexuellt sna-

rare ha försvunnit mer och mer, man pratar snarare om 

sexuell praktik än sexuell identitet.

– För många verkar det inte vara så viktigt att sätta en 

sexuell etikett på sig. Däremot märker vi att det är en 

väldigt heteronormativ miljö på LTH, studenter kan nämna 

till exempel bögskämt i andra sammanhang. Vi deltar i 

utbildningar av phösare och faddrar inför nollningen, gör 

värderingsövningar och diskuterar hur de kan hantera 

diskrimineringssituationer och liknande. 

TEXT: CAROLINE ALESMARK

BILD: EWA LEVAU
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VISST VAR DET en chansning när LTH-alumnen Rickard 
Olsson gick upp till chefen och sa upp sig från sitt väl-
betalda toppjobb. Men efter 13 år som sälj- och mark-
nadsansvarig på olika företag inom elektronik- och 
automationsbranschen kände han att det var dags att 
göra något för miljön. 

– Jag ville visa att grön teknik inte bara är bra för miljön, utan 

att den faktiskt kan bli lönsam för användaren.

Det här var i juli 2009. Under nio månader hade Rickard drivit 

upp sitt nya företag – My Eco – vid sidan av det ordinarie 

jobbet. 

Nu gjorde han cykelbyggandet till en heltidssyssla och räk-

nade kallt med att eldrivna tvåhjulingar var på väg mot ett 

genombrott även i Sverige. Det tror han fortfarande. Men 

startsträckan har blivit tuffare än väntat.

På kontinenten - och inte minst på andra sidan Sundet - rullar 

elcyklarna ut från butikerna på löpande band. Men i Sverige 

har det gått långsammare. 

– Det är bara att konstatera att vi ligger en bra bit efter. Till 

stor del beroende på den politik som förs, tror Rickard Olsson. 

Han påpekar att i Danmark och Norge gynnas elfordon av 

mycket förmånlig beskattning.

– Och i länder som Frankrike, Spanien, Tyskland och Holland 

subventioneras elcyklar med upp till 4000 kronor av staten. 

Ett växande intresse börjar dock märkas inom offentliga 

sektorn. Nyligen valde till exempel Malmö stad MyEco som 

leverantör av elcyklar. 

De elcyklar MyEco designar tillverkas dels i Sverige och dels 

i Tjeckien. 

E-City-serien består av unisexmodeller byggda i Tjeckien. 

E-Mini är en lätt minicykel, knappt 15 kilo, som passar hus-

vagnen, husbilen, båten eller innerstadscyklisten och Wheeli 

är ett konverteringskit som på fem minuter förvandlar en 

helt vanlig cykel till ett eldrivet - eller rättare sagt elassisterat 

- fordon.

MyEcos svensktillverkade ”high performance-modeller”, Mtb 

och Hybrid byggs i egna lokaler i Lund/Hjärup. Båda är utrus-

tade med helt ny teknik i form av en motor, elektronik och 

display som utvecklats och tillverkas av Höganäs AB.

Under två år som konsult på Höganäs deltog Rickard själv 

i utformningen av styrsystemet. Drivkällan är en transver-

salflödesmotor med delar som pressats av mjukmagnetiskt 

metallpulver enligt Höganäs egen Somaloyteknik. Den gör 

det möjligt att skapa små, starka detaljer i vilka former som 

helst, vilket bäddar för en lätt och effektiv konstruktion.

My Eco ger draghjälp
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– Vridmomentet ligger på cirka 50 newtonmeter – väldigt 

högt för en elcykel, berättar Rickard Olsson. 

Egentligen skulle det gå att ta ut betydligt högre effekt ur 

motorn än de 250 watt som kläms fram, men det är inte 

tillåtet enligt EU:s normer.

Personligen tycker Rickard att effektregeln är olycklig. Han 

tycker att det borde räcka med den bestämmelse som säger 

att elmotorn inte får tillföra mera fart när hastigheten är uppe 

i 25 kilometer i timmen.

– I en rejäl uppförsbacke har man användning för mer än 

250 watt.

Mjukmagnetiska material är ett område där LTH bedrivit 

forskning sedan senare delen av 1980-talet och flera i gänget 

på Höganäs har en bakgrund från LTH.

Själv läste Rickard i mitten av 1990-talet till högskoleingenjör 

med elektronik som inriktning vid LTH:s dåvarande utbild-

ning på Kockumsområdet i Västra Hamnen i Malmö. Idag är 

alumninätverket hans kontakt med läroanstalten.

Men, är inte elcykeln ett åkdon för lata?
– Nej, det där är en vanlig missuppfattning, särskilt här i Sve-

rige, menar Rickard Olsson.

Han pekar för det första på att man faktiskt rör sig hela tiden. 

Elcykeln är till för att trampas. Krafttillskottet är bara en bonus 

som vidgar användningsområdet och gör motvind och motlut 

till uthärdliga prövningar.

– För det andra är elcykeln inte en konkurrent till vanliga 

cyklar utan snarare ett alternativ till bilen. Inte minst här i 

Öresundsområdet har vi fantastiska möjligheter att skippa 

bilen och ta oss fram på två hjul, menar Rickard Olsson.

TEXT: ANDERS GRÖNLUND

BILD: RAINER M WITHAGEN

FAKTA OM RICKARD OLSSON
Bor: Lackalänga, Kävlinge
Familj: Sambo
Utbildning: LTH 1995-1996, IMH Business school, 
Malmö 2000-2002.
Jobb: Abacus Polar 1997-2005. Sverigechef Farnells 
(byggde upp den svenska verksamheten) 2005-2007. 
Regionchef Belden 2007-2009.  Egen företagare, My 
Eco 2009 -. Konsult Höganäs 2011-2013.

FAKTA OM TRANSVERSALFLÖDESMOTORER
En transversalflödesmotor skiljer sig från andra elek-
triska motorer genom att magneter och spolar ordnats 
så att magnetfältet är orienterat tvärs mot rotorns driv-
riktning. Fältet har dessutom en komplicerad rumslig 
utbredning.

Tekniken möjliggör ett stort kraftutbyte, jämn gång 
och slitstark konstruktion.

En nackdel är däremot att en stor del av det magne-
tiska flödet är svårt att utnyttja på grund av turbulens 
och läckage.

Det problemet kan delvis avhjälpas genom att 
magnetkärnorna görs av pressat  metallpulver (SMC, 
mjukmagnetiska kompositmaterial) som fritt och utan 
onödig materialåtgång kan tillverkas i komplexa tredi-
mensionella former.

Transversalflödesmotorer kan därför göras små och 
lätta men ändå ha stora vridmoment.

– En elcykel kan ge lika mycket motion som en vanlig hoj, men man slipper slita i uppförsbackar och motvind, säger Rickard Olsson.
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Stor nyfikenhet på misslyckade IT-satsningar
INTRESSET VAR STORT när användbarhetsledaren Sigrun 
Tallungs gav en unik inblick inifrån Polisens misslyckade 
upphandling med IT-systemet PUST. Det skedde under 
LUCAS-dagen i LTH:s forskningsinstitut MAPCI:s nya 
lokaler i Mobile Heights Center, som för övrigt invig-
des samma dag. Offentliga upphandlare, konsulter, 
forskare och många andra intresserade hade tagit sig 
till lokalerna vid nya vattentornet i Brunnshög i Lund 
för att lära sig mer om misslyckade IT-upphandlingar 
och mycket annat.

Se till att arbeta agilt och se upp för att bygga på standardsys-

tem om du behöver göra stora anpassningar – det riskerar att 

bli både dyrt och svårt att uppdatera. Det var några lärdomar 

som Sigrun Tallungs tog upp i sin presentation.

Akta dig för att prata ”ingenjöriska” när du talar med kunder 

och användare. Det låter kanske fint, men är svårt att ta till 

sig. Det pratade advokat Lars Arrhed från Lindahls advokat-

byrå om. Han tog också upp begreppet teknisk empati – att 

lyssna på vad användaren faktiskt vill ha – och drog paralleller 

till när Steve Jobs lanserade iPhonen och sopade banan med 

en hel bransch.

På talarlistan stod bland annat även juridikexperten Henrik 

Norinder samt ett 20-tal mjukvaruforskare från Lunds Tek-

niska Högskola. Totalt fanns närmare 50 programpunkter och 

många olika demos för besökarna att ta del av.

– Det finns tyvärr många misslyckade projekt i 100-miljo-

nersklassen, men detta sätter i alla fall fokus på mjukvarans 

centrala roll i vårt samhälle. Vår forskning jobbar kontinuerligt 

på att skapa bättre förutsättningar för utveckling av mjukvara 

i samverkan med våra industripartners, säger Per Runeson, 

som höll i trådarna tillsammans med bland andra Sten Minör, 

innovationsdirektör på MAPCI, Mobile and Pervasive Compu-

ting Institute at Lund University.

Totalt besökte omkring 200 personer LUCAS-dagen, som 

alltså samarrangerades med invigningen av Mobile Heights 

Center. 

TEXT: ANDERS FRICK

BILD: KRISTOFFER LINDBLAD

 w www.lth.se/lucasdagen2014
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Fem snabba frågor till Fredrik Palmqvist…
…LTH:S KANSLICHEF SOM nu varit 1,5 år på sin post och 
under denna tid hunnit med att sätta igång och genom-
föra många projekt – bland annat baserade på hans 
bakgrund som tidigare chef inom telekombranschen.

Vad har varit mest intressant under din tid som kans-
lichef?
– Mycket har varit intressant och spännande – inte minst att 

samarbeta och samverka med alla härliga människor på Lunds 

universitet. Jag lär mig verkligen något nytt varje dag. Det 

händer också mycket spännande i hela regionen i och med 

Max IV och ESS. Något annat som förvisso är mindre spän-

nande men väldigt intressant är den bakvända ekonomiska 

fördelningsmodell som används inom svenska universitet och 

högskolor för att fördela pengar.

Inom ramen för förbättringsprojektet ”Kansli2014” har 
du sjösatt en satsning på föreläsning 
och workshops med fokus på 
bemötande - vad är tanken 
med det?
– För mig är samarbete 

oerhört viktigt och en 

grund för nyskapande på 

alla plan. Respekt och ett 

gott bemötande är hörn-

stenar för att samarbetet 

ska fungera och det är 

en av anledningarna till 

varför vi har prioriterat 

detta projekt. För LTH:s 

kansli är kundfokus en 

självklar del i det dagliga 

arbetet, både internt och 

externt. Vi är ju faktiskt 

varandras arbetsmiljö.

Vilka är de största utmaningarna för LTH under 2015?
– Nästa års stora utmaning blir helt klart LTH:s utbildnings-

ekonomi. Samtidigt finns ju även andra utmaningar eller 

snarare möjligheter. Både Lunds universitet och LTH får nya 

rektorer och vid årsskiftet får LTH även en ny styrelse.

På vilket sätt ser du att kansliet ska kunna serva verk-
samheten bäst?
– Med kundfokus, framförhållning och rätt kvalitet.

Till sist: Vad önskar du dig i julklapp? 
– Jag älskar ju att laga mat, så en ny klotgrill behöver jag 

alltid. På tal om grill och jul så kan jag tipsa om att julskinkan 

blir mycket saftigare och smakrikare om man griljerar den 

på indirekt värme i en klotgrill istället för i ugnen. Jag vill 

också passa på att önska alla en riktigt God Jul och Gott 
Nytt 2015!

TEXT OCH BILD: 

ANDERS FRICK

Workshop om bemötande
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Studenter hjälper Sony med innovation
STUDENTER FRÅN LUNDS Tekniska Högskola och Blekinge 
tekniska högskola har hjälpt Sony Mobile Communica-
tions att bli mer innovativa. Det skedde på Sony Mobile 
Student Innovation Day, i Sonys lokaler kring vattentor-
net i Lund, tillsammans med molnforskningsinstitutet 
MAPCI.

Syftet med dagen var att studenterna skulle ge input till Sony 

gällande nya mobila produkter och nya mobiltekniska använd-

ningsområden. I gengäld skulle det ge studenterna möjlighet 

att få insikt i det arbetsliv som kan vänta efter avklarade 

studier.

Bärbara mobilklockor, mätband som loggar hur man rör sig 

och ringar som fungerar som fjärrkontroller. Det var några 

av de idéer som studenterna presenterade för Sony Mobile.

– Men de allra bästa idéerna som studenterna presenterade 

vill vi dock inte berätta mer om, för de kommer vi att arbeta 

vidare med inom företaget, säger Torben Hede som är inno-

vationschef på Sony i Lund.

Han säger också att förhoppningarna på dagen överträffades 

stort, framförallt tack vare studenternas stora engagemang 

och öppna sinne för vilka möjligheter som finns med mobil-

tekniken.

– När man har jobbat med studenter i många år så inser man 

att studenter har en stor innovationsförmåga, som till stor del 

är outnyttjad, säger Mattias Wallergård, som arbetar på insti-

tutionen för designvetenskaper på Lunds Tekniska Högskola.

Detta var första gången som en studentdag i den här formen 

arrangerades. Redan nu är det dock bestämt att det blir en 

fortsättning i form av liknande dagar framöver.

ANDERS FRICK
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Fem snabba frågor till…
…SOFIA AKHLAGHI, LTH-STUDENT som just nu läser en 
utbytestermin på University of Edinburgh i Storbritan-
nien. Sofia är inne på sitt fjärde år på ekosystemteknik-
utbildningen med inriktning mot energisystem. 

Hur är det i Edinburgh?
– Jag hade hört att Edinburgh skulle vara vackert men hade 

aldrig kunna föreställa mig en sådan skönhet.  Omgiven av 

medeltida byggnader, kyrkor och monument och extremt 

vackra gränder känns det nästan som att gå på Hogwarts 

(en skola i boken om Sagan om Ringen, reds.anm).  Varje 

gång jag går till plugget blir jag nästan euforisk av att bara 

kolla mig omkring. 

Vad är det roligaste med att vara utbytesstudent?
– Det är alla fantastiska möten med så många olika männ-

iskor. Visst, det kanske låter som en riktig klyscha men det 

är sanningen. Edinburgh är en väldigt internationell stad och 

hag har under den korta tiden jag har varit här fått vänner 

över hela världen.  Studiemässigt är det också väldigt kul. 

Att få uppleva ett annat lärosäte och få ta del av undervis-

ningen, som skiljer sig en del från LTH, tycker jag verkligen 

är berikande.  Hållbar energiförsörjning – vilket är det jag 

är intresserad av - är något Skottland verkligen satsar på så 

därför passar detta universitet mig superbra. 

Varför valde du att studera utomlands?
– Det var faktiskt av den enkla anledningen att jag ville ha 

ett miljöombyte. Jag stortrivs verkligen på LTH men efter ett 

par år blir det lätt slentrian och man slutar att uppskatta det. 

Sedan var jag ju också nyfiken på att testa bo och leva i en 

annan stad och ville förbättra min engelska. 

På vilket sätt tror du att du framöver kommer att ha 
nytta av dina utbytesstudier?
– Först och främst alla människor som jag lär känna och alla 

nya vänner man kan hälsa på i hela världen. Jag tror verkligen 

att nya kulturer och människor berikar en som människa. Stu-

diemässigt är University of Edinburgh så pass specialiserade 

på sådant som jag brinner för, vilket gör att jag får extra bra 

kompetens. Jag tror också att studier på ett annat ställe ger 

perspektiv på livet, vilket jag tror är berikande i sig.

Hur var det i början?
– Precis innan jag skulle hoppa på planet från Köpenhamn 

fick jag lite smått panik. Helt plötsligt förstod jag verkligen 

inte varför jag hade sökt – jag trivdes ju så bra hemma, varför 

skulle jag ändra på det? Tänk om jag inte hittar några vänner? 

Dagen efter, efter första mötet ändrades min bild helt.  Jag 

hade inte kunnat föreställa mig att det skulle vara så lätt 

att hitta nya kompisar som utbytesstudent.  Utbytesstudent-

kulturen är något speciellt. Folk kommer från hela världen, 

ingen känner någon och alla vill ha ut så mycket som möjligt 

av tiden där. Detta gör att alla blir extremt öppna och alla vill 

hitta på saker jämt. Således blir man ett väldigt tight gäng 

väldigt fort.

Till sist, har du något tips?
– Om du vill lära känna ett nytt land, få lite perspektiv på livet, 

är sugen på lite nya vänner eller bara vill ha lite miljöombyte, 

då är utbytesstudier verkligen något för dig! 

ANDERS FRICK

Soldäck vid sjön Sjön
DE IGENVÄXTA SJÖARNA på LTH:s campus ska nu rustas 
upp. Ansiktslyftningen innebär bland annat att sjöarna 
redan inom ett år kommer att nås av en eller flera stigar, 
få flera soldäck, ny belysning och kanske en grillplats. 
En iläggningsplats för båtar vid nollningens årliga re-
gatta blir det också.

– Sjöarna är en outnyttjad möjlighet, helt klart. Tanken är att 

detta ska bli ett ställe att fika, plugga, spana på höstens sjö-

slag eller bara njuta av solen, sammanfattar Karin Landström, 

lokalplanerare vid Lunds universitet.

Upprensning och gallring av buskaget har redan dragit igång 

och en tre våningar terrass i västerläge blir förmodligen ett 

populärt tillhåll soliga dagar.
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Nanotrådar kan göra bilar mer bränslesnåla
TACK VARE NANOTRÅDAR och en termoelektrisk effekt 
kan bensinförbrukning i bilar minskas. Det indikerar 
grundläggande forskning som Sofia Fahlvik Svensson 
ägnat sig åt. Hon är doktorand på institutionen för 
Fasta tillståndets fysik på Lunds Tekniska Högskola och 
disputerar i höst med en avhandling som presenterar 
lovande resultat.

Drar din bil mycket bensin? Forskning på termoelektriska 

effekter i nanotrådar vid LTH kan i förlängningen göra du i 

framtiden slipper tanka så ofta. Med hjälp av nanotrådarna 

kan spillvärme bättre tillvaratas i så kallade termoelektriska 

element, vilket gör att bilar med sådana element kommer 

att dra mindre bränsle. Det ska dock betonas att steget från 

forskning i labbmiljö till implementation i bilar dock är långt.

I Sofia Fahlvik Svenssons avhandling presenteras de första ex-

perimentella bevisen på att nanotrådar faktiskt kan förbättra 

effektiviteten i termoelektriska element. 

– Under 1990-talet förutspåddes nanotrådar och andra låg-

dimensionella material vara lösningen för att effektivisera de 

termoelektriska material som finns, men innan vår publicering 

hade ingen ännu kunnat visa att nanotrådar verkligen har 

gynnsammare egenskaper, säger Sofia Fahlvik Svensson.

Dessa resultat har dock inte sin grund i den teori som länge 

har förutspått att nanotrådar skulle kunna revolutionera det 

termoelektriska fältet. Den teorin förutsätter att 

nanotrådarna är väldigt tunna och näst 

intill perfekta i sin uppbyggnad. 

Förbättringen bygger istället 

på att nano-

trådarna inte är perfekt uniforma och det fungerar också att 

använda tjockare nanotrådar vilka är enklare att producera. 

Detta medför att man skulle kunna göra termoelektriska 

element med nanotrådar som är robusta och enklare att 

använda i verkliga tillämpningar.

– Framöver hoppas vi att bättre kunna förstå varför vi ser den 

ökning i effektivitet som vi gör i våra lite ”stökiga” nanotrå-

dar. Om vi kan förstå de bakomliggande fysikaliska orsakerna 

kommer vi ett steg närmare att faktiskt kunna använda detta  

riktiga termoelektriska element, säger hon.

ANDERS FRICK

FAKTA OM NANOTRÅDAR
En nanotråd är nanometertjocka trådar som består 
av ledande, halvledande eller isolerande material. De 
kan exempelvis användas i små elektriska kretsar – el-
ler, som här, i termoelektriska element. Två företag i 
Lund som på kommersiell basis använder tekniken med 
nanotrådar är Sol Voltaics, som utvecklar solceller, och 
Glo, som utvecklar lysdioder.

FAKTA OM FORSKNINGEN
I ett termoelektriskt element uppstår en elektrisk 
ström med hjälp av temperaturskillnader och detta 
kan, enligt Sofia Fahlvik Svenssons forskning, göras 
mer energieffektivt i nanotrådar. Forskningen är dock 
fortfarande i ett mycket tidigt skede.
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ALLA MEDARBETARE BIDRAR till hur Lunds Tekniska Högskola och Lunds 
universitet uppfattas. Det är vårt gemensamma ansvar att följa reglerna 
i den grafiska profilen.

Därför är det viktigt:
• En samlad visuell identitet bidrar till tydlighet, enhetlighet och igenkänning – 

man ser direkt att något tillhör LTH. Detta ökar också trovärdigheten.

• Ger ett samlat och professionellt intryck – viktigt när konkurrensen hårdnar 

om lärare, forskare, studenter och forskningsmedel.

• En viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke – bidrar till att forma 

omvärldens bild av universitetet.

• Dessutom – genomtänkta ramar gör det enklare för dem som ska kommu-

nicera i Lunds Tekniska Högskolas namn – man behöver inte uppfinna hjulet 

varje gång.

Varumärket Lunds Tekniska Högskola använder fakulteten i sin marknadsföring 

nationellt. Internationellt gäller ”Lund University” och ingen särprofilering för 

LTH i form av logotyp. Den engelska benämningen för LTH skall vara ”Faculty of 

Engineering LTH”.

För att tydliggöra LTH som ett varumärke skall det efter avsändare alltid stå LTH 

till exempel ”Faculty of Engineering LTH”, ”Architecture LTH” osv.

Initialbokstäverna i Lunds Tekniska Högskola ska skrivas i versaler i alla samman-

hang, det vill säga även i löpande text för att uppfattas som ett sammanhållet 

varumärke. Förkortningen LTH kan också skrivas i löpande text.

www.lth.se/omlth/kommunikationrekryt/grafisk_profil/
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Pedagogisk konferens ger inspiration
LTH:S PEDAGOGISKA INSPIRATIONSKONFERENS, som i år 
arrangeras för åttonde gången, röner stort intresse – 
både nationellt och internationellt. Årets huvudtalare 
är Knut Mørken, professor i matematik vid universitetet 
i Oslo. Han kommer bland annat att prata om synergief-
fekter mellan program och ämnen, och om systematiskt 
fokus på studenters lärandemiljö.

Det som en gång började som en intern konferens på LTH 

har idag blivit en framgångsrik och populär konferens som 

lockar besökare från när och fjärran. Syftet är att inspirera 

till en informerad diskussion kring undervisning och lärande 

inom tekniska utbildningar genom att samla dokumenterade 

goda exempel på aktiviteter och verksamheter.

– Konferensen har genom åren rönt stort intresse från andra 

tekniska utbildningar i Norden. I år har vi till exempel med 

deltagare från såväl KTH som Linköping, säger Roy Anders-

son, som tillsammans med Lisbeth Tempte är huvudansvariga 

för konferensen.

Organisatör är Genombrottet, LTH:s pedagogiska stöd- och 

utvecklingsenhet. Konferensen arrangeras den 17 december 

i E-huset på LTH.

Se mer:

 P youtu.be/cKPtTVSF8Ng

 w www.lth.se/genombrottet/lths-pedagogiska-
inspirationskonferens/

FOTNOT
I den danska rapporten ”Pædagogisk opkvalificering af 
undervisere. En opsamlende analyse.” som publicerats 
av Danmarks Akkrediteringsinstitution, öses beröm 
över LTH:s sätt att belöna och utveckla universitets-
lärare. 

Genom intervjuer och dokumentanalyser görs en ge-
nomgång av hur danska universitet och högskolor ar-
betar med att höja kvaliteten på lärarnas pedagogiska 
kompetens. Det hela är ett led i den översyn av sektorn 
som just nu sker i Danmark. 

Författarna sammanfattar med orden ”Den egentlige 
lære fra Lund er derfor også det systematiske fokus på 
og anerkendelse af undervisningskompetencer. Og det 
er relevant på tværs af alle institutioner.” 

Rapporten finns att ladda ner på 

 w www.akkr.dk/publikationer/paedagogisk-
opkvalificering-af-undervisere-2/

Forskarluncher med kemisk touch
UNDER HÖSTEN KOMBINERAS lunch med populärveten-
skapliga föredrag om mat och kemi. Så är det i alla fall 
på Kemicentrum på LTH:s campus. Lunchföredrag har 
funnits på Kemicentrum de senaste fyra åren, men har 
då hållits i en föreläsningssal. Nu tar man ut föreläs-
ningarna ur föreläsningssalen, in i café Ester - och gör 
de ännu lite mer populära. 

– Vi vill göra forskningen mer tillgänglig för studenterna och 

för allmänheten, och vad kan vara bättre att kombinera forsk-

ning inom kemi och livsmedel med än mat? Därför satsar vi 

nu på forskarluncher där publiken får njuta av spännande 

forskning och populärvetenskap över lunchen, säger Cecilia 

von Arnold, som är en av initiativtagarna bakom satsningen.

Hon tillägger att många forskare på Kemicentrum forskar 

kring livsmedel och tanken är att visa upp den forskning som 

sker. Dessutom vill man visa på olika spännande områden 

inom kemin och mat är onekligen ett sådant spännande om-

råde som det finns ett stort intresse för i samhället.

ANDERS FRICK

Läkemedelsforskaren Ulf Ellervik var först ut med att hålla ett 
populärvetenskapligt föredrag inom ramen för forskarluncher 
på Kemicentrum

Roy Andersson
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Så förändrar rankinglistorna spelplanen för LTH
LISTOR SOM RANKAR universitet och tekniska högskolor 
blir alltfler och allt viktigare. En av de främsta produce-
ras av Jiao Tong-universitetet i Shanghai och omfattar 
12.000 lärosäten i hela världen. Hur ställer sig universi-
teten själva till rankinglistorna? Vad säger Utbildnings-
departementet om saken? Vad tycker finansiärer som 
Vetenskapsrådet och andra? Det diskuterades på ett 
seminarium i Lund.

Intresset var stort när Ron Boschma, professor och förestån-

dare för tioårsfirande CIRCLE, inledde. Han konstaterar att 

Jiao Tong-rankingen visserligen är den mest kända, men att 

rankinglistan Time Higher Education röner stort intresse bland 

media. 

Är det då bra med rankinglistor? Ron Boschma lyfte fram 

argument både för och emot. Universiteten rankas ofta i sin 

helhet, medan mycket av det rankingmeriterande arbetet 

egentligen sker ute på institutionerna. Går det att jämföra 

ett universitet med ett annat – eller är olikheterna för stora 

för att rankingen ska bli rättvisande? Många rankinglistor är 

forskningstunga, en del listar Nobelpristagare och vissa har 

väldigt mycket fokus på sådant som hände förr medan det 

nutida arbetet knappt värderas alls.

I Jiao Tong-universitetets ranking dominerar USA, åtta ameri-

kanska universitet ligger på tio i topp-listan. Sverige är, bland 

annat tack vare ett framgångsrikt LTH, starkt inom ingen-

jörsvetenskap, medicin, samt fysik. Jämfört med de andra 

nordiska länderna ligger Sverige bra till, men Nederländerna 

och Schweiz ligger före.

Statssekreterare Peter Honeth hävdade på seminariet att 

engelsktalande universitet har en viss fördel, och att veten-

skapliga citeringar är ett bra sätt att mäta framgång på fors-

karnivå. Däremot menar han att antalet Nobelpristagare som 

ett lärosäte haft 40-50 år tidigare inte säger någonting om 

hur kvaliteten är idag. Och när det gäller utbildningskvalitet så 

menar han att det är minst sagt supersvårt att hitta lämpliga 

instrument för sådan mätning.

Charles Edquist från CIRCLE ser citeringar som framgångsfak-

torer och menar att ranking i högre utsträckning borde utgå 

från enskilda individers insatser snarare än på institutions-, 

fakultets-, eller universitetsnivå. Sylvia Schwaag Seger från 

Vinnova, som bland annat har sommarpratat i Sveriges Ra-

dio om Kina, menar att svenska universitet borde samarbeta 

mer för att locka internationella studenter till Sverige. Hon 

poängterar också att många alumner tittar på rankinglistor 

för att se hur sina alma mater ligger till. Ligger de bra till så 

återkommer ofta alumnerna i olika former. 

TEXT OCH BILD: ANDERS FRICK
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Fem snabba frågor till Sigge Birgisson...

...LTH-ALUMN FRÅN CIVILINGENJÖRS-

PROGRAMMET för Informations- och 
Kommunikationsteknik (InfoCom), 
som förra året blev headhuntad 
till mjukvaruföretaget Atlassian i 
Sydney, Australien. Nyligen blev 
arbetsgivaren utnämnd som Aus-
traliens bästa av tidningen Business 
Review Weekly.

Hur känns det att jobba på en 
sådan arbetsplats?
– Det känns riktigt bra. Inom IT-bran-

chen är det ett ganska känt företag, 

främst för projektverktygen JIRA och 

Confluence, samt källkodsförvarings-

produkterna Bitbucket och Stash, som 

används av storkunder som NASA, 

Adobe och Ebay. Att vi utnämnts till 

Australiens bästa arbetsplats ger det 

lite extra krydda. 

Vad jobbar du med?
– Min roll är Quality Assistance Engi-

neer och jag jobbar med produkter för 

källkodshantering, källkodsgranskning 

och kontinuerlig integrationshantering. 

Rollen kan närmast beskrivas som en 

blandning mellan testare, teststrateg 

och kvalitetscoach. Detta är jag för 

utvecklingsteam bestående av 10-14 

utvecklare.

Varför är Atlassian så populärt?
– Internt handlar det om kulturen. Alla 

anställda lever efter våra kärnvärde-

ringar - varje dag i allt som görs. Utifrån 

är Atlassian populärt kanske framförallt 

för att vi skapar verktyg för att genom-

föra projekt på bra sätt. Därför är det 

många som även är nyfikna på hur vi 

själva jobbar. 

Vilka är de största skillnaderna 
mot att arbeta på ett svenskt 
företag?
– Det är många små saker som gör 

att det är annorlunda från där jag 

jobbat tidigare. Det är lite högre lön, 

men samtidigt är det rätt dyrt att bo i 

Sydney. En del av förmånerna är högt 

profilerade, som ett kök proppfullt med 

mat, glass och godisbar. Sen har vi öl 

som det skålas med varje fredag kväll. 

Fredagsölen är ett bra ställe att skaffa 

nya bekantskaper. Det tillsammans med 

både sällskapsspel, dataspel och ping-

isbord gör att man gärna hänger kvar 

på kvällarna. Att vara i Sydney innebär 

också att varje helg kan bli en minise-

mester då man kan hänga på världens 

finaste stränder Bondi och Manly som 

bara ligger stenkast bort.

Några bra tips till den som 
funderar på att arbeta utomlands?
– Det är en erfarenhet för livet att åka 

utomlands för att studera eller jobba. 

Jag har gjort båda delarna och rekom-

menderar alla att ta steget. Ta reda på 

hur arbetsmarknaden ser ut och vad 

som erbjuds av företagen. Det är väldigt 

olika mellan företag och länder hur det 

går till. Atlassian hjälper till med allt från 

att sponsra arbetsvisum till att ge en 

bra klumpsumma när man flyttar för att 

komma igång på ett bra sätt.

ANDERS FRICK

En smygtitt på V-huset…
JUST NU PÅGÅR en ombyggnad av V-huset på LTH:s cam-
pus i Lund. En satsning på 300 miljoner kronor ska bland 
annat öka antalet grupprum, förbättra inomhusmiljön, 
fördubbla antalet studieplatser och ge utökade ytor 
för spontana möten. Inflyttningen sker i två steg – det 
första nu i december, det andra till sommaren 2016.

Företaget A-plan arkitektkontor ritar själva byggnaden medan 

inredningsarkitekter från ABAKO ritar bar-/cafédisk, biblio-

teksdisk, foajésoffa och föreskriver all lös inredning. Målet 

är att skapa fler studieplatser och ge V-husets studenter en 

bättre studiemiljö.

– Vi vill skapa ett helhetskoncept och ge V-Huset en tydlig 

identitet som är unik. Interiör ska avspegla utbildningsinrikt-

ningen och studenterna av idag och imorgon. Designkoncep-

tet bygger på identitetsskapande inredning som symboliseras 

i färgpalett, material och formspråk. Kort sagt vill vi lyfta 

verksamheten i huset och se till att det är socialt hållbart över 

lång tid framöver, säger AnneMerete Sørensen, inredningsar-

kitekt på ABAKO Arkitektkontor, till LTH-nytt.

 w www.lth.se/nyheter-och-press/nyheter/visa-nyhet/
article/v-huset-byggs-om-foer-att-faa-en-studie-
miljoe-i-to/

 w www.vhuset.lth.se/service_och_drift/renoverings-
projektet/
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Nydanande mjukvaruforskning prisas internationellt
ÅR 2004 PRESENTERADE en grupp forskare en helt ny 
metod för att automatisera kravhantering, ett centralt 
område inom mjukvaruutveckling. Tio år senare har 
forskningen exploderat och gör nu sitt intåg inom 
den starkt växande mjukvaruproducerande industrin. 
Snabbare produktutveckling och bättre IT-system blir 
vinsten.

Nu får forskarna utmärkelsen “mest inflytelserika arbete” vid 

en internationell forskarkonferens som i år äger rum i Sverige. 

Arbetet har valts ut som det som har haft mest inflytande på 

efterföljande forskning och industriell praxis under de senaste 

tio åren.

Björn Regnell, professor i datavetenskap vid Lunds Tekniska 

Högskola, är en av författarna till artikeln som handlar om 

hur man kan använda datoranalyser av naturligt språk för 

att effektivisera produktledning av mjukvara eller IT-system. 

Därmed uppfylls såväl användarnas behov som investerarnas 

affärsmål. 

– Att det behövs kan vi tydligt se av alla de misslyckade IT-

upphandlingarna som rapporteras regelbundet i pressen, 

till exempel polisens PUST-system. Med hjälp av vårt arbete 

kan man ge datorstöd åt inkommande kundkrav som länkas 

automatiskt till de interna affärskraven. Den som utvecklar 

systemet kan därmed lättare hårdprioritera marknadens 

önskemål. Resultatet blir träffsäkrare mjukvaruprodukter till 

lägre kostnad.

Utmärkelsen delades ut vid den 22:a årgången av den interna-

tionella kravhanteringskonferensen som i år hölls i Karlskrona.

– Det är första gången konferensen hålls här i Sverige, så 

också det är ett erkännande för svensk kravhanteringsforsk-

ningoch dess framstående position inom mjukvaruforsk-

ningen, Software Engineering, säger Björn Regnell.

LTH:s forskargrupp samverkar inom detta område i flera pro-

jekt med Blekinge Tekniska Högskola, som i år står för den 

internationella kravhanteringskonferensen www.re14.org. 

KRISTINA LINDGÄRDE

Ingenjör utan gränser
CAROLIN HE ÄR 23-åringen som ville bli läkare men 
som kom på att hon var rädd för blod. Istället började 
hon plugga på LTH och startade en lokalförening för 
Ingenjörer utan gränser – en organisation som med 
ingenjörskonst vill förbättra världen. Efter ett år som 
utbytesstudent i den kinesiska staden Hangzhou brin-
ner hon för multikultur och hoppas att hon framöver 
kan jobba i gränslandet mellan Asien och Europa.

Redan innan Carolin började studera industriell ekonomi på 

LTH hade hon ett mål: Hon ville bli utbytesstudent i Kina och 

lära sig kinesiska. Sagt och gjort – efter tre år på I-linjen åkte 

hon förra året på utbyte till topprankade Zhejianguniversitetet 

i Hangzhou, som ligger strax utanför Shanghai. 

Den första terminen läste hon mycket kinesiska, parallellt med 

kurser såsom cross culture management, innovation manage-

ment, international marketing och liknande. Dessutom lärde 

hon sig en del fraser på en hel del andra språk – bland annat 

tack vare att hon delade studentrum med en person från 

Ryssland och umgicks med andra utbytesstudenter från hela 

världen, inte minst Sydamerika. 

– Det allra bästa med tiden som utbytesstudent var att träffa 

så många människor. Nu har jag vänner från hela världen, 

och dessutom har jag lärt mig massor om andra kulturer, 

säger Carolin He.

Under tiden i Kina passade hon även på att arbetspraktisera 

på ett svensk-kinesiskt företag i Shanghai. Hon gjorde bland 

annat marknadsundersökningar och tog fram andra typer 

av beslutsunderlag. Dessutom tyckte cheferna att hennes 

kinesiska var så bra att det var hon som fick göra intervjuer 

med kunder och andra företagsrepresentanter.

I framtiden hoppas hon kunna arbeta för något stort svenskt 

företag med verksamhet i Kina, eller som konsult eftersom 

konsulter ofta får resa mycket och träffa många människor – 

något som Carolin uppskattar.

Har du något tips till den som funde-
rar på att bli utbytesstudent i Kina?

– Shanghai är en blandning av det 

moderna och traditionella Kina. 

Om du bara har ett tillräckligt öp-

pet sinne så kommer du snart att 

uppskatta den kinesiska kulturen, 

och om du förstår den så förstår 

du även den asiatiska kultu-

ren som helhet, säger hon.

ANDERS FRICK

Caroline He fick i år Arkad Awards stipendium på 15000 kronor, sponsrat av McKinsey.
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Detektorn går under namnet Point och har utvecklats sedan 

sommaren 2013 då Nils Mattisson lämnade företaget Apple 

för att själv bygga upp en ny verksamhet helt från grunden. 

Idén till Point fick Nils när han insåg att alltfler hemövervak-

ningssystem blev alltmer komplexa och krångliga att använda.

Point är alltså främst till för hemövervakning, men använder 

ingen kamera - till skillnad från de flesta andra övervaknings-

system. Istället kan den känna igen ljud som alarm och kros-

sade fönster, och den känner skillnad på olika typer av rök.

– Vi vill ha ett mjukare alternativ till övervakningskameror som 

bättre respekterar integriteten för de personer som befinner 

sig i de övervakade utrymmena. Kameror är dessutom rätt 

komplexa och behöver ofta konstant strömförsörjning. På 

Point räcker det att byta batterier en gång per år, säger Nils 

Mattisson.

Nils Mattisson gick civilingenjörsutbildningen i elektroteknik 

vid LTH, praktiserade på Apple 2006 och gjorde sitt examens-

arbete på Apple hösten 2007. Därefter arbetade han på Apple 

som fast anställd med forskning och utveckling. Hans team 

tillhörde prototypavdelningen och arbetade med att ta fram 

första instanser av olika koncept och idéer som sedan skicka-

des vidare till produktteamen.

– Vår filosofi där var att bästa sättet att testa om något är 

möjligt att göra, är att helt enkelt göra det. Arbetet på Apple 

var himla kul och jag hoppas att vi kan ta med oss en del av 

den kulturen till Skåne, säger Nils Mattisson.

Förutom Nils Mat-

tisson ingår ytterli-

gare sex personer 

i teamet bakom 

företaget Form 

Devices, som än så 

länge inte har något 

formellt svenskt säte utan är registrerat i USA. Företaget finns 

även i kinesiska Shenzhen, men planen är att sätta upp en 

forsknings- och utvecklingsenhet i Skåne. 

Ytterligare två personer i teamet, Fredrik Ahlberg och Martin 

Lööf, har också studerat elektroteknik på LTH. Tillsammans 

har teamet bakgrund på bland annat Axis, Ericsson, Medea 

på Malmö högskola - och inte minst Apple.

ANDERS FRICK

Nils Mattisson, E03, var även 
vice kårordförande vid TLTH 
2005/2006. Han är även son till 
Sven Mattisson, E75, som är 
adjungerad professor vid EIT 
och ligger bakom standarden 
Bluetooth.

LTH-alumn lanserar smart huspassare
EN WIFIUPPKOPPLAD RÖKDETEKTOR som kan lyssna, prata och blinka. Dessutom kan den varna för höga ljud 
samt mäta temperatur, luftfuktighet, ljus och partikelhalten i luften. Det är vad den tidigare LTH-studenten 
Nils Mattisson och hans team nyligen lanserade på prylmässan Engadget Expand i New York och i en 
kampanj på crowdfundingsajten Kickstarter. På bara två dagar drog satsningen in mer än det uppsatta 
målet om 50.000 dollar.
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Så löser LTH:arna parkeringsproblemet
TRE PARKERINGSBÖTER PÅ en och samma månad fick Hen-
rik Hallgren att ta sig i kragen – skulle det inte kunna gå 
att lösa parkeringsproblemet på något sätt? Sagt och 
gjort. Tillsammans med två andra LTH-alumner, Anders 
Davoust och Pehr Hansson, grundade han bolaget Park-
ster, som erbjuder användare att lösa parkeringsbiljett 
via mobilen.

– Min första tanke var att ha en smart puck som låg i bilen, så 

att man skulle slippa gå bort till parkeringsautomaten. Men 

en sådan puck skulle kräva både strömförsörjning och annat 

krångel – och dessutom skulle en sådan satsning kräva en hel 

del finansiering, säger Henrik Hallgren. 

Det var under en föreläsning på LTH omkring år 2005 som 

Henrik fick en snilleblixt. Han noterade att folk runtomkring 

honom frenetiskt satt och knappade på sina mobiltelefoner. 

Det var också ungefär då som de första 3G-mobilerna kom, 

vilket gjorde det möjligt att ha snabb dataöverföring. Dess-

utom hade de både färgskärm och inbyggd GPS. Henrik kom 

då på att en lösning med hjälp av mobiltelefon – och inte 

någon egenutvecklad parkeringspuck – nog skulle vara det 

bästa.

– Redan då fanns det andra lösningar för biljettfri parkering. 

De gick bland annat ut på att man skulle ringa talsvar eller 

telefonväxlar, men detta var besvärligt att komma igång med 

och kostade dessutom extra och då är det klart att ingen ville 

använda det, säger han.

Målet blev att ta fram en mycket mer användarvänlig lösning 

och med hjälp av andra smarta hjärnor i ett entreprenörsfo-

rum vidareutvecklade han tanken. I januari 2010 kom Pehr 

Hansson in och började bygga en prototyp till app, och inte 

långt därefter började Anders Davoust och tog hand om de 

tekniska delarna på serversidan.

Under 2012 rullade första uppdraget in. Det var LKP, Lunds 

kommunala parkeringsbolag, som började använda Parkster 

på vissa utvalda parkeringar – något som bland annat ledde 

till att LKP fick hand om parkeringsansvaret på teknikparken 

Ideon i Lund. 

Sedan dess har det rullat på. I Lund täcker Parkster numera 

nästan alla p-platser och ett pilotprojekt med universitetet 

är startad. Totalt har Parkster ett tiotal olika uppdrag och 

finns representerade ibland annat Göteborg, Norrköping 

och Skövde. Det senaste kontraktet gäller en stor utrullning i 

Umeå där huvuddelen av alla p-platser i staden blir anslutna.

TEXT OCH BILD: ANDERS FRICK

Se mer i filmen

 P youtu.be/UIQ9bdXCfj4

FAKTA
Henrik Hallgren läste industriell ekonomi på LTH, med 
utbytesår i Atlanta. Under detta utbytesår läste han en 
entreprenörskurs och lärde även känna Anders Davoust 
– två väsentliga faktorer i utvecklingen av Parkster. 
Anders Davoust läste InfoCom och Pehr Hansson data-
teknik. Idag har Parkster kontor på Ideon i Lund. 
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Mexico City har 21 miljoner invånare. Vatten
utmaningarna är lika enorma som staden.   
Det totala behovet ligger på 81,9 m³/sek.

Vi är världsledande inom
vattenteknologi och applikationsteknik.  
Det betyder att vi gör pumpar och system för att transportera och 
rena vatten. Bland våra varumärken är Flygt det mest kända i 
Sverige, som efter 110 år fortfarande har sin tillverkning i Småland. 

Hos oss kan du jobba inom teknikutveckling, ekonomi, IT, 
marknadsföring och produktion. Du kan också vidareutveckla dig 
genom utbildningar och att testa nya tjänster. Vi har dessutom 
utnämnts till den mest föräldravänliga och jämställda arbetsplatsen. 
Vi vill att våra medarbetare ska ha ett bra liv även utanför jobbet.

Läs mer på xyleminc.com/jobbahososs

BEHOVET  
 AV RENT VATTEN KOMMER 

HÅLLA OSS  
 SYSSELSATTA  I 

MÅNGA 
 GENERATIONER TILL.
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presenterar exklusivt för LTH-nytts läsare:
Solcellsdriven damm- och kökkenmöddingfångare
ATT TILLVERKA EN vandrande städborste är enkelt. Allt 
finns att köpa på nätet eller i butik, till exempel hos 
Kjell & Co, för totalt ca 70:-. 

DETTA BEHÖVS:
• En liten solcell

• En liten 1V motor

• En elsockerbit/kopplingslist 

• En gammal borste eller ett par begagnade tandborstar.

GÖR SÅ HÄR:
Solcellen och motorn limmas enkelt fast på borsten med för-

slagsvis varmlim. Motorn ansluts och på motoraxeln skruvas 

sockerbiten fast. En lätt krökt spik i sockerbitens andra ände 

skruvas också fast. Spikens rotation genererar obalansen som 

får hela borsten att vibrera. Den vandrar då och det i en så 

gott som oförutsägbar riktning och fångar upp dammråttor 

och små kökkenmöddingar på sin väg.

Normalt räcker inte vanlig takbelysning för att ge tillräcklig ef-

fekt men det gör en skrivbordslampa. Är det lite för obekvämt 

att följa efter med den med lampan så kan solcellen bytas ut 

mot ett 1,5 Volts batteri. En solig dag kan ljuset från solen 

reflekteras mot solcellen med en större spegel.

I industrin används snedställda uppochnervända långsmala 

borstar som vibrerar för att skonsamt mata fram detaljer till 

robotars gripdon eller in i inmatningsrännor till maskiner.



48 LTH-NYTT | NR 2 | 2014

The duo to lead LTH
ONE IS A professional board member and sailing enthusi-
ast who pickles her own herring. The other is dedicated 
to clarity, owns a pug and writes a book recommenda-
tion blog. Together, Charlotta Falvin and Viktor Öwall 
will lead LTH for the next few years – Charlotta as chair 
of the board and Viktor as dean. 

Charlotta has been a member of a dozen different boards 

over the past ten years. In addition, she has considerable 

experience of working with companies run by entrepreneurs – 

including in her former capacity as CEO of TAT, the enterprise 

started by LTH alumni which was subsequently bought up by 

mobile technology giant Blackberry. She is an economics gra-

duate who worked for many years at engineering company 

Axis – another organisation with strong links to LTH. Since 

2011, she also holds an honorary doctoral degree from LTH.

Viktor is a veteran of LTH. He has been here ever since he 

started studying for a Master’s degree in Electrical Engine-

ering, with the exception of 1995 to 1996, when he was a 

postdoc at the University of California 

in Los Angeles. Viktor is the director 

of the Vinnova-sponsored research 

centre, System Design on Silicon, 

and head of the Department of 

Electrical and Information Tech-

nology.

“I am a great believer in 

LTH and LU as a whole. 

Those who nominated 

me must have thought 

that I could do a good 

job as dean. This 

feels both flattering 

and exciting – LTH has many challenges ahead, in various 

respects”, says Viktor Öwall.

“I am curiosity-driven. Of course I wonder what demands 

and expectations people have of me; after all I don’t know 

on what grounds I was nominated, which feels a bit scary. 

But at the same time I am in no doubt: LTH and the region 

are dear to my heart, and I look forward to finding a lot of 

fun stuff to do”, says Charlotta Falvin.

ANDERS FRICK

See Viktor and Charlotta introduce themselves in a video:

 P www.youtube.com/watch?v=bgpiEQCxJAc
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VIKTOR TAKES OVER AS THE NEW DEAN OF LTH
The recent elections for the dean, deputy dean and board 
of LTH resulted in Viktor Öwall, Professor of Electrical and 
Information Technology, becoming the new dean. Deputy 
dean Annika Mårtensson, Professor of Building and Envi-
ronmental Technology, was re-elected. 

See an extensive interview:

w www.lth.se/anstalld/val- 
beredning/videointervju/

For the next three years, LTH’s new board will consist of:
Charlotta Falvin, professional board member, chair 
Sven Landelius, chair of the board of ESS AB
Jerry Bengtsson, CEO AB Tetra Pak 

Anne Landin, professor, Department of Construction Science 
Maria Johansson, professor, Department of Architecture 
and the Built Environment 
Stefan Kröll, professor, Department of Physics 
Marilyn Rayner, senior lecturer, Department of Food Tech-
nology, Engineering and Nutrition 
Thomas Laurell, professor, Department of Biomedical 
Engineering 
Aylin Ahadi, senior lecturer, Department of Mechanical 
Engineering 
Peter Rådström, professor, Department of Chemistry (re-
election)
Marianne Olsson, Department of Immunotechnology 
Johan Hugosson, LTH faculty office 
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Solar energy can now heat your shower
A SIMPLE ”SMART control” box invented by a PhD student 
at Lund University in Sweden has made it possible to 
connect solar panels to your boiler - without making 
any changes to the existing hot water system.

”With current technology, if you want to install a solar panel 

and connect it to your hot water tank, you’d have to throw 

out your old boiler and get an entire new system”, explains 

Ricardo Bernardo, now an assistant senior lecturer at Lund 

University.

Most hot water tanks only have two pipe connections, which 

isn’t enough for existing methods of connecting solar col-

lectors.

Bernardo’s patented solution, however, uses the two existing 

pipe connections, but instead controls them with an add-

on ”smart control” box, meaning there is no need for more 

connections or pipes. The system has the same performance 

by simply using the two connections in a more efficient way.

The technique makes connecting solar collectors to a boiler 

up to 40% cheaper, and saves between 60-80% energy, 

depending on solar radiation levels.

It also means that it only takes around four years to pay for 

the initial installation through energy cost savings, increasing 

the long-term cost-saving incentive for households.

With 50 million hot water tanks for domestic use in Europe 

alone, the potential for replacing traditional energy sources 

with renewable energy is significant.

Following a report this week from the International Energy 

Agency (IEA) predicting that solar power could be the world’s 

largest power source by 2050, Bernardo’s simple solution 

could be one step in the right direction.

The box, SolarFlex, is currently being installed by Bernardo’s 

company Efficax Energy at several locations in Sweden.

Lund students help Sony with innovation
STUDENTS FROM LUND University’s Faculty of Engineering 
and Blekinge Institute of Technology have helped Sony 
Mobile Communications to become more innovative. 
This happened on Sony Mobile Student Innovation Day, 
in Sony’s premises around the water tower in Lund, 
together with the cloud technology research institute, 
MAPCI.

The purpose of the event was for the students to provide 

input to Sony on new mobile products and new mobile tech-

nology application areas. In exchange, the students were to 

get an opportunity to gain insight into the professional life 

that may await them on completion of their studies. 

Portable mobile watches, measuring tapes that record how 

you move and rings that function as remote controls; these 

were some of the ideas that the students presented to Sony 

Mobile. 

“But we don’t want to reveal more about the very best ideas 

that the students presented, because we will be developing 

them within the company”, said Torben Hede, the innovation 

manager at Sony in Lund. 

He also said that the hopes for the day were exceeded by far, 

mainly thanks to the students’ great engagement and open 

attitude to the possibilities offered by mobile technology. 

“When you have worked with students for many years, you 

realise they have a major capacity for innovation, which is 

largely unexploited” said Mattias Wallergård, who works 

at the Department of Design Sciences at Lund University’s 

Faculty of Engineering. 

This was the first time a student day was organised in this 

form. It has already been decided that the initiative will con-

tinue in the form of similar events in the future. 

ANDERS FRICK

Some of the students attending the Innovation Day
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Super detector tracks toxic algae
 

A ’SUPER DETECTOR’ that can track the traces of a lump of 
sugar in the Baltic Sea – that was the starting point for 
a potentially life-saving technique developed at Lund 
University in Sweden. The method detects toxic algae 
blooms in drinking water.

A biosensor recently developed at Lund University can detect 

substances at 10,000 times lower concentrations than what 

is currently possible. PhD student Lesedi Lebogang found a 

practical application that could be particularly helpful in warm 

climates such as Africa, Australia and the southern United 

States, where drinking water is affected.

Toxic algae, or cyanobacteria, is seen increasingly around the 

world, as a result of over-fertilization and global warming. 

Early detection could save lives and make efforts to clean 

up drinking water sources easier and more efficient. The 

technique uses a portable, affordable and quick to use device.

So how does the detector work? Simply put, the sensor picks 

up small biochemical signals which are then amplified and 

converted into measurable electric signals.

Lebogang was able to further develop the sensor by using 

adding antibody chemicals that track toxins in cyanobacteria. 

When the bacteria burst, they release a variety of toxins that 

the antibodies respond to, and the sensor reacts.

”Adapting the analytical system to a real life situation was 

the most challenging part of the research”, explains Lesedi 

Lebogang.

The detector device was developed by biotechnology resear-

chers Bo Mattiasson and Martin Hedström at Lund University. 

Another application being investigated by the research team 

is early HIV detection, something that the FDA in the United 

States is evaluating. While current HIV diagnosis methods 

primarily measure antibodies, this method can measure ex-

tremely low levels of virus marker protein p24, which sits on 

the virus surface and is released into the bloodstream.

TEXT & PHOTO: KRISTINA LINDGÄRDE
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 P Watch more on Youtube
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Sugar beets could become blood substitute
RESEARCHERS AT LUND University in Sweden have disco-
vered that sugar beets produce haemoglobin. They now 
hope that this haemoglobin could serve as a blood sub-
stitute – a substance that is currently in short supply.

“Previously, it has been presumed that certain plants produce 

this iron protein only when stressed, such as in drought or 

frost, because it has been seen that this is the case for certain 

other plants. However, we have shown that haemoglobin is 

produced even in a normal state”, said Nélida Leiva, a docto-

ral student of applied biochemistry at Lund University, who 

has just presented the findings in a doctoral thesis.

Nélida Leiva’s supervisor, Professor Leif Bülow, has spent 

many years conducting research on the production of human 

haemoglobin, primarily with the help of bacteria, because 

haemoglobin from blood donors is far from sufficient to cover 

the needs of society.

The process of extracting haemoglobin from sugar beets is 

not much more complicated than extracting sugar, according 

to the researchers. The challenge lies in obtaining sufficient 

volumes. However, Nélida Leiva and Leif Bülow believe there 

is good reason to think that sugar beets and other crops could 

become a realistic alternative.

“From one hectare, we could produce 1–2 tons of haemoglo-

bin, which could save thousands of lives”, said Leif Bülow. The 

human body contains almost 1kg of haemoglobin.

In just over a year, the researchers will start testing the hae-

moglobin from plants in animal experiments with researchers 

at University College London, who have world-leading exper-

tise on blood transfusions.

In the work on her thesis, Nélida Leiva has also discovered 

that the haemoglobin in sugar beet is almost identical to 

human haemoglobin, especially the form of haemoglobin we 

have in our brains.

“There is a difference in a small detail on the surface of the 

protein, but this simply appears to extend the lifespan of the 

haemoglobin from sugar beet, which is good news”, said 

Nélida Leiva.

But why is there haemoglobin in plants at all? They surely 

don’t need to transport oxygen? Nélida Leiva has discovered 

that the substance has a completely different function, de-

spite its similarity to human haemoglobin.

“We have found that the haemoglobin in the plant binds 

nitric oxide. It is probably needed to keep certain processes 

in check, for example so that the nitric oxide doesn’t become 

toxic, and to ward off bacteria.”

In humans, there are several types of haemoglobin. The majo-

rity is of the type found in the blood, but haemoglobin is also 

present in the testicles and the brain. It is the haemoglobin in 

the brain that is most like that in sugar beets. 

KRISTINA LINDGÄRDE

PHOTO: GUNNAR MENANDER

HAEMOGLOBIN AS A BLOOD SUBSTITUTE
Following an accident, it is important that additional 
haemoglobin is quickly supplied to the patient so that 
oxygen can be transported around the body – the main 
task of haemoglobin. Haemoglobin (Hb) is needed in the 
initial period up to five hours after an accident. After 
this, complete blood must be given.

Besides human donations and waste from abattoirs, 
bacteria-cultivated haemoglobin is the method we have 
available to create a stock of the vital iron proteins.

In some countries, such as China and India, blood 
banks are non-existent or very limited, which means 
that alternatives must be developed quickly. It is es-
pecially important to get hold of these substitutes in 
emergency situations where safe blood transfusions are 
of vital importance, according to Leif Bülow.
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