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Det går bra nu!
LTH är fantastiskt och jag är hedrad att ha fått ynnesten att leda denna 
organisation. I mångt och mycket går det bra för Lunds Tekniska  
Högskola; bra söktryck, mycket forskningsbidrag och så vidare.

Jag som tillträtt som LTH rektor är E82:a men började med 

ett års studieuppehåll för FN-tjänstgöring på Cypern och läste 

därför som E83. Efter det disputerade jag inom mikroelektronik 

vid det som då var Institutionen för Tillämpad Elektronik och 

nu gått upp i Elektro- och informationsteknik. Sen följde det 

ena på det andra. Riktigt hur jag hamnade i rollen som LTH:s 

rektor är väl svårt att riktigt förklara men det gör mig inte 

mindre stolt att leda LTH.

Tillsammans med LTH:s nya styrelseordförande Charlotta Falvin 

ska jag försöka att ratta LTH-bussen framåt under de kommande 

åren. Ett sätt är att ta vara på det fantastiska kontaktnät som 

LTH:s alumner svarar för – om vi utnyttjar det på rätt sätt. 

Forskningen går på många håll mycket bra men vet andra på 

LTH, LU och resten av samhället om det? När jag gick runt till alla 

prefekter såg jag hur fantastiskt mycket spännande det finns, 

och som ett resultat av min rundvandring har samarbete 

redan diskuterats mellan EIT och Maskinteknologi. Låt oss 

bättre utnyttja denna oerhörda potential för framtida 

forskningssamarbeten. Vi skall bli bättre på att visa upp 

all den fascinerande forskning och de innovationer 

som kommer från LTH för resten av samhället!

VIKTOR ÖWALL
Rektor LTH

Kolla gärna in min blogg och nya boktips. På bloggen ger jag insikter från det 
spännande livet som LTH-rektor och bland boktipsen finns allt från Hjalmar Söderberg 
till Ben Macintyre. På grund av min nya roll som rektor tog jag en paus med boktipsen 
men nu är det dags igen. Med tanke på det som händer i USA med kravaller i flera 
städer börjar jag med boken Nixonland av Rick Perlstein. Välkommen att följa med!

lth.se/rektorsbloggen lth.se/viktorsboktips

Redaktören har ordet
Hur läser du egentligen? Och vad läser du? När och var läser du? 

Det är frågor som hela medieindustrin just nu kämpar med. Vi på 

LTH-nytt funderar också lite på detta, för vi vill ju att tidningen ska 

ge dig som läsare så mycket värde som möjligt. Några minuters 

lästid för din del ska vara väl investerad tid – annars tycker vi att vi 

har misslyckats. 

Men, hur vill du egentligen läsa tidningen? Är det i form av en 

papperstidning som kommer ut ett par gånger per år, eller skulle du 

hellre föredra att få snabba nyheter i elektroniskt format? LTH-nytt 

är tidningen för dig som är tidigare eller nuvarande student vid LTH, 

är medarbetare eller ingår i ledningen, arbetar i offentlig sektor eller 

det omgivande näringslivet – eller på annat sätt är eller borde vara 

nyfiken på vad som händer på Lunds Tekniska Högskola.

Nu har du precis fått ett nytt nummer i din hand. Läs gärna 

tidningen med kritiska ögon och skicka sedan e-post till mig med 

svar på några frågor:

1. Varför läser du LTH-nytt?

2. Vad vill du se mer (eller mindre) av i tidningen?

3.  Hur vill du ta del av informationen; i papper eller elektroniskt 

format – ofta eller sällan?

Mina kollegor och jag lovar att lyssna av dina åsikter och göra 

tidningen så att den blir till så stor nytta och glädje för dig!

Anders Frick

anders.frick@kansli.lth.se
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Nobelpris-kommentarer. Varje år hjälper lundaforskare 

allmänheten att reda ut Nobelprisen. Så även i år, bland annat 

med hjälp av LTH-forskarna Anne L’Huillier och Sven Lidin, 

ledamöter i Nobelkommittén för fysik respektive kemi. Även 

fysikprofessor Lars Samuelson ryckte ut och förklarade fysikpriset 

som handlade om ljusstarka blå lysdioder av galliumnitrid. 

Han och flera kollegor i nanofysik i Lund sysslar med likartad 

forskning och är därför väl insatta i pristagarnas arbete.

400 lastbilar kör olagligt i Sverige. Henrik Sternberg, forskare 

i Förpackningslogistik, har genomfört en stor kartläggning, 

Cabotagestudien, av den illegala utländska lastbilstrafiken i 

Sverige. Allmänheten har via en app kunnat rapportera in när 

de ser en utländsk lastbil och flera tusentals registreringsnummer 

har sammanställts och bilarnas färdvägar har på så sätt kunnat 

kartläggas. Det har visat sig att många lastbilar stannar kvar i 

Sverige och ägnar sig åt att köra olaglig trafik i landet.

Utvärdera nya paketautomater. Forskare, däribland Klas 

Hjort, ska se på hur vårt köpbeteende förändras med nya 

automater för att returnera paket som planeras införas på olika 

håll i landet. Många som handlar på nätet upplever det som 

ett problem att man själv står för risken när man returnerar en 

vara. I automaterna får man direkt en bekräftelse på att paketet 

är tillbaka inne i systemet och därmed är konsumentrisken 

borta, berättar han.

Skyfall kan inträffa överallt. Tror du också att sannolikheten 

för extremregn är större där det regnar mest? Dags att tänka 

om. Risken för skyfall är nämligen lika stor i hela Sverige, enligt 

en ny studie vid LTH. Johanna Sörensen, forskare i teknisk 

vattenresurslära intervjuades.

Världens snyggaste solenergihus? Solpaneler på taket är 

glödhett. Men hur snyggt är det egentligen? Byggforskare 

Maria Wall har ingått i internationell arkitektjury som valt 

ut femtio solenergiuppvärmda byggnader från hela världen 

som på ett föredömligt sätt lyckats kombinera funktion med 

en estetisk tilltalande lösning. Fyra av de utvalda projekten 

är från Sverige.

LTH i media

Ny fond ska belöna programmering i öppen källkod. Det är 

en tyst revolution som pågår, menar mjukvaru-professor Björn 

Regnell apropå att allt mer mjukvara utvecklas i öppen källkod. 

Fonden ska därför uppmärksamma studenter, nyutexaminerade 

ingenjörer och doktorander som nyligen gjort viktiga bidrag 

till den här typen av programmering.

Mera metanol. Sverige satsar lite på biometanol som bio-

bränsle, trots att flera studier visat att metanol från skogsråvara 

och annan biomassa ger högst energiutbyte och på sätt kan 

klassas som miljövänligast. Nya forskningsresultat från LTH:s 

motorlabb tyder på att förbränningsmotorer kan köras på 

rå-metanol, det vill säga den metanol som kommer direkt från 

förgasningsprocessen och innehåller ca tio procent vatten. 

Förbränningsforskare Martin Tunér intervjuas.

Nanofabrik. En produktionsanläggning för pilotprodukter inom 

nanoteknik planeras i Lund. Om allt klaffar kan anläggningen 

installeras under 2018. 

– Det handlar om att ge företag möjlighet att ta det kritiska 

steget från forskningsmiljö till fullskalig produktion utan att 

behöva lämna Sverige, säger professor Heiner Linke, en av 

initiativtagarna till projektet som går under namnet Nanova.

Bananmjöl. Ratade bananer kan omvandlas till ett aromatiskt 

mjöl och kan ersätta vanligt vetemjöl i bakverk. Det visar ett 

experiment av civilingenjörer i livsmedelsteknik. 

– Vi har gjort en kladdkaka av mjölet och det fungerade. 

Den blir lite sötare av bananmjölet, berättar studenten Nathalie 

Knopp.

Kommer tangentbordet snart vara överflödigt? En grupp 

studenter vid LTH har utvecklat ett användargränssnitt, en 

virtuell osynlig sfär, som kan användas för att skicka med-

delanden, spela spel, styra robotar eller byta kanal på TV:n.

– Möjliga användningsområden kommer bara öka alltefter-

som ”touch-free”-teknologi blir vanligare i vårt samhälle, säger  

Örs-Barna Blénnesy, en av LTH-studenterna som startat företaget 

Erghis Technologies.

Forskare i riskhantering, Johan Bergström, kommenterar 

flygolyckan i Alperna. Telekom-professor Per Ödling kom-

menterar MOOC:s som han spår kommer leda till en stor 

strukturomvandling av de traditionella lärosätena. LTH:s nya 

styrelseordförande Chalotte Falvin kommenterar Canons köp av 

lundabolaget Axis och neddragningarna på Sony. Kemiprofessor 

Ulf Ellervik förklarar varför vi gillar visa viner. Och som vanligt 

under vinterhalvåret kommenterar Thorbjörn Laike, professor 

i miljöpsykologi hur vi påverkas av ljusbristen och hur rätt ljus 

kan mota eventuell vinterdepression. 

KRISTINA LINDGÄRDE

Studenter och medarbetare vid Lunds  
Tekniska Högskola syns flitigt i såväl  
nationell som internationell media.  
Här är några exempel på hur LTH upp-
märksammats i media den senaste tiden. 
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Tomorrow’s technology  
is in your hands

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

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

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

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

Inspire industry to make more with less. www.hoganas.com/career

Priser och 
utmärkelser

EXAMENSARBETE FRÅN  
VA-TEKNIK PÅ LTH HAR FÅTT PRIS
Helena Parment och Sara Johansson 

har fått Rambölls pris för bästa examens-

arbete inom VA-teknik 2014 för sitt arbete 

Nitrifikationshämning i tvätteriavlopps-

vatten. Motiveringen för priset är att 

arbetet tar upp ett mycket viktigt och 

aktuellt ämne som undersökts på ett 

utomordentligt noggrant och systematiskt 

sätt, redovisat på ett mycket tydligt och 

lättförståeligt sätt. Det spännande resul-

tatet visar att det går att hitta ”bovarna” 

och att det går att åtgärda problemet med 

en kreativ lösning. På LTH har arbetet 

handletts av docent Karin Jönsson vid 

Institutionen för Kemiteknik samt Lise 

Meitner-gästprofessorn Zaiton Majid från 

UTM i Malaysia.

Bilden visar Helena Parment och Sara 

Johansson vid prisutdelningen.

CHARLOTTA JOHANSSON  
– 125 000 KRONOR
Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons 

Forskarstipendium har tilldelats adjung-

erad professor Charlotta Johansson 

vid Reglerteknik på LTH. Pengarna ska 

användas för resor till UC Berkeley för 

att i samarbete med dem utveckla en 

undervisningsmetod för entreprenörskap.

ÅRETS SAMHÄLLSUTVECKLARE  
PÅ LTH
LTH-studenten Maria Lindqvist har 

tilldelats den nyinstiftade utmärkelsen 

”Årets samhällsutvecklare.” Priset delades 

ut av Sweco och Skanska på Universum 

Awards, där även Sveriges mest attraktiva 

arbetsgivare bland studenter utsågs. Priset 

består av 10 000 kronor samt praktik-

perioder på både Skanska och Sweco. 

ADMINISTRATIV INNOVATÖR
Lunds universitets rektor Torbjörn von 

Schantz har fattat beslut om att Karim 
Andersson vid LTHs kansli tilldelas Lunds 

universitets administrativa pris 2015. Priset 

delas ut årligen för utmärkta administra-

tiva insatser av innovativ karaktär som 

bidragit till universitetets utveckling eller 

för service och effektivitet utöver det 

vanliga. Priset är ett diplom och 15 000 

kronor för egen kompetensutveckling.

JOURNALPUBLICERAT  
TM-EXAMENSARBETE OM SI
Ett examensarbete som skrevs på TM-

programmet i fjol har nu publicerats i den 

vetenskapliga journalen Supplemental 

Instruction Journal. Uppsatsen/artikeln 

som heter “Does SI Belong in Lower 

Secondary School? An Exploratory Pre-

study in a Swedish Socially Challenged 

Area” och är författad av studenterna 
Johan Fredriksson och Erik Lindberg. 

Supplemental Instruction Journal är en 

amerikansk journal med säte i Kansas.

LTH:S SUPERTALANGER
Det är idel LTH-namn i topp när Veckans 

Affärer listar årets supertalanger. Högst 

upp på listan över nytänkare står  

Isabelle Olsson, industridesigner från 

LTH som numera jobbar för Google. Idag 

är hon designchef för Google Glass och 

står ständigt i rampljuset. Samma listas 

femteplats innehas av Jan Erik Solem, 

lektor vid Matematikcentrum på LTH 

och grundare av Mapillary – en tjänst för 

crowdsourcade gatubilder som utmanar 

Google Street View. Högst i topp på listan 

över hållbarhetsivrare finns Mehrdad 
Mahdjoubi, vars examensarbete om en 

snålspolande dusch blev succé. 

STORA INFRASTRUKTURPRISET 
TILL LTH-STUDENTER
Elina Hederberg och Helena Homle, som 

läser fjärde året på Väg- och vatten, har 

vunnit tävlingen ”Stora Infrastrukturpriset” 

och tog emot priset priset och 25 000 

kronor i Stockholm. Deras lösning handlar 

om hur Sverige ska lära sig av Schweiz 

när det kommer till planeringsstrategi 

och tidtabeller gällande tågtrafik, samt 

hur man bättre ska kunna hantera den 

svenska vintern.

PRISADE 
RISKHANTERINGSSTUDENTER
Studenter från civilingenjörsprogrammet i 

riskhantering skördade stora framgångar 

i examensarbetestävlingar tillhörande 

SWERMA (Swedish Risk Management 

Association) och IPS (Intresseföreningen 

för Processäkerhet). Einar Améen 

och Axel Andersson examensarbete 

”Beroendeanalys ur ett flödesperspektiv 

– Utveckling av analysverktyg” utsågs 

till bästa examensarbete i SWERMA:s 

tävling. Mathias Lööf och Leo Kardell 

vann IPSs tävling med sitt examensarbete 

”QRA with respect to domino effects and 

property damage”.

FYRA MILJONER TILL BÄTTRE 
ALGORITMER
Pontus Giselsson har fått ”Ingvar Carlsson 

Award”. För de fyra miljoner kronor som 

ingår i utmärkelsen kan han skala upp sin 

forskning inom optimeringsalgoritmer. 

Förutom de 4 miljonerna i forsknings-

bidrag, ingår även en ledarskapsutbildning, 

samt ett personligt stipendie à 60 000 kr.

– Jag forskar på verktyg och algoritmer 

för matematisk optimering. Dessa kan 

appliceras inom vitt skilda fält såsom 

reglerteknik, medicinsk bildbehandling 

och machine learning för att nämna 

några, säger Pontus Giselsson. 

STIPENDIER TILL UTMÄRKTA 
EXAMENSARBETEN 2014. 
Tekniska Föreningen i Helsingborg  

delade ut stipendier till högskole- 

ingenjörer. Följande studenter blev 

belönade:

Carl Löfquist och Henrik Malm,  
byggteknik med arkitektur

”Utdragskapacitet för bygel och stång 

ingjuten i håldäckskanal”

Sandra Fridälv och Fredrik Larsson, 
datateknik

”Development of a monitor system for 

several different services”

Louis Andersson,  
elektroteknik med automation

”Design av nätaggregat med  

semi-variabel switchfrekvens”

Petra Hjort och Sandra Persson,  
byggteknik – järnvägsteknik

”Driftstörningskonsekvenser av ERTMS-

implementering i Sverige”

Nicole Mendoza och  
Alexandra Lundqvist,  
byggteknik – väg- och trafikteknik

”Vinterväghållning – ur ett 

tillgänglighetsperspektiv”

Årets stipendiater, fr vänster:  
Carl Löfquist, Nicole Mendoza, Fredrik 
Wibbels, Petra Hjort, Sandra Fridälv, 
Sandra Persson, Alexandra Lundqvist 
och Louis Andersson.

6 LTH-NYTT | NR 1 | 2015 7LTH-NYTT | NR 1 | 2015



SÅ KAN SVERIGE FÅ MER SOLENERGI
Byggherrar väljer bort solenergi för att de räknar på föråldrade, 

höga priser. Politiker ger otydliga signaler till bostadsrätts-

föreningar. Stadsplanerare anpassar inte detaljplanen efter 

solinstrålningen. En ny avhandling har kartlagt vad politiker, 

stadsplanerare, byggherrar och arkitekter bör bli bättre på för 

att Sverige ska få mer solenergi.

– Kunskapsbristen är en viktig förklaring till varför Sverige 

utnyttjar solenergi i mindre grad än många andra europeiska 

länder. För att klara det ambitiösa målet med att vi ska börja 

tillverka näranollenergihus år 2020 är det viktigt att ta bort 

flaskhalsarna. Solenergi har stor potential även i vårt land, 

säger Jouri Kanters, doktorand i energi- och byggnadsdesign 

vid LTH, som skrivit avhandlingen.

Här är några av Jouri Kanters viktigaste rön:
•  Byggherrar har en nyckelroll. Det är oftast de som avgör 

om solceller och solfångare sätts upp på nya byggnader.

•   Politiker kan skapa gynnsamma förhållanden för solenergi. 

Svenska politiker har delvis gjort detta, då man underlättat 

för privatpersoner att sälja överskottsel.

•   Stadsplanerare kan optimera en detaljplan så att alla 

byggnader får lika mycket tillgång till solinstrålningen. 

Detta görs inte idag. 

•   Arkitekter bör de jobba närmare ingenjörerna för att göra 

simuleringsstudier som bland annat visar de bästa ytorna 

för att installera solenergi. 

BÄSTA ÖPPNA KÄLLKODEN UTSEDD
Uppfinnaren av Chunky, som skapar verklighetstrogna 

Minecraft-bilder, grundaren av poolsajten studiepoolen.se 

och en student som på alla plan bidrar med öppen källkod 

blir de första mottagarna av det nyinstiftade stipendiet för 

öppenkällkod-programmering, Lufoss.

Personerna heter i nämnd ordning Jesper Öqvist, Jacob 

Burenstam och Erik Bjäreholt och får tillsammans dela på  

20 000 kronor. 

Jesper Öqvist, som vann doktorandkategorin, har bland 

annat utvecklat minecraftrenderaren Chunky, som kan automat- 

generera högupplösta stillbilder från spelarens egen mine-

craftvärld. Den har snabbt blivit populär bland minecraft-

spelare som vill föreviga sina egna världar och laddats ner hela  

150 000 gånger. 

Erik Bjäreholt vann studentkategorin och har genom sitt 

breda engagemang inom öppen källkod visat hur alla med 

kodkompetens kan bidra med stort och smått i både hobby-

projekt och stora, globala kodgemenskaper.

Jacob Burenstam kammade hem priset i ingenjörkategorin 

nyutexaminerad. Jacob arbetar numera som utvecklare på 

Tribalbee men är även grundare av Studiepoolen.se. 

UTVECKLAR LIVRÄDDANDE KROPPSANTENN
Fem studenter på LTH har utvecklat en antenn som är optimerad 

för kroppsnätverk. Antennen gör att hjärtrytm och annan 

mätdata på ett bättre sätt kan skickas i nätverket till en mobil-

telefon. Tanken är att rädda liv hos människor med hjärtfel 

genom att i god tid varna för kommande akuta situationer. 

Antennen är ett projekt inom ramen för en projektkurs på 

LTH och är så bra att studenterna nu har kommit till final i en 

designtävling i Kanada.

Ära och pengar står på spel när tredjeårsstudenterna Georg 

Wolgast, Hampus Månefjord, Edvard Johansson, Alexander 

Israelsson och Casimir Ehrenborg styr kosan mot Vancouver 

den 21 juli i år. Det gör de för att försöka knipa förstaplatsen 

i IEEE Antennas and Propagation Societys (AP-S) designtävling.

Tävlingen går ut på att studenter ska utforma ett batteri-

drivet lågförbrukande BAN (Body Area Network)-antennsystem 

och lag från hela världen har kvalat in. Gerhards Grabbar, som 

teamet kallar sig, har knipit en av tre åtråvärda finalplatser och 

projektet har drivits inom ramen för projektkursen Elektro- och 

informationsteknik. Handledare har varit Anders Sunesson, 

adjungerad professor från ESS och Jakob Helander, doktorand 

på Teoretisk Elektroteknik. 

Simuleringar, beräkningar, konstruktion och mätningar 

har resulterat i en för ändamålet väl fungerande ytvågsantenn 

tillverkad i billig teknik med koppar, glasfiberlaminat och lödtenn 

som huvudingredienser. 

NÄSTAN SOM PÅ RIKTIGT
Snart är avbildningarna vi ser i datorn lika realistiska som de vi 

själva upplever i verkliga livet. I datorspelen ska omvandlingen 

gå så fort som möjlig, helst i realtid. Tomas Akenine-Möller 

och grafikgruppen på LTH forskar om algoritmer och tekniker 

för att skapa så realistiska bilder som möjligt. 

– Vi eftersträvar fotorealism inom datorgrafiken och detta 

betyder att vi vill att bil-

den som vi räknar fram 

med hjälp av algoritmer 

i datorn så långt det är 

möjligt ska se ut som ett 

foto på samma riktiga 

objekt, säger Tomas 

Akenine-Möller.

Länge har man be-

hövt tumma en del 

på kvalitén för att nå 

realtidsprestanda, men 

bildkvalitén har under de senaste 10 åren förbättrats avsevärt 

i många spel och det blir lite bättre för varje år, menar Tomas 

Akenine-Möller. Förbättringarna beror inte bara på att mjuk-

varualgoritmerna blir snabbare och smartare utan även på att 

grafikprocessorerna blir bättre och snabbare.

– Vi har lagt mycket forskning på att förbättra de tekniker 

som finns i kislet i grafikprocessorerna. Detta eftersom realtids-

grafik handlar om att använda sig av grafikprocessorer för att 

räkna fram bilder med så bra kvalité som möjligt.

LTH-ALUMNER BAKOM 
VÄRLDENS 
MINSTA TERMOMETER
LTH-alumnerna Magnus 

Birch och Zalan Blenessy 

är två av fyra civilingenjörs-

pappor som har utvecklat 

FPOP – världens minsta 

örontermometer för barn.

Nystartade Vellingefö-

retaget Sensepeek består av de fyra civilingenjörerna Magnus 

Birch, Zalan Blenessy, Johan Hellman och Magnus Sjöberg. Till 

vardags arbetar de på andra teknikrelaterade företag, och på 

kvällar och helger har de utvecklat en nätt liten febertermometer 

som lätt går att stoppa i fickan och ta med sig. Termometern 

kallas FPOP, är liten, noggrann och kan avläsas utan att man 

behöver tända lampan och väcka sovande barn. Om termome-

tern lyser grön är det ingen feber, röd så är det feber. 

De fyra papporna har under vintern testat innovationen 

och för att kunna starta massproduktion söker Sensepeek 

finansiering genom crowdfundingsajten Kickstarter.

DET KRYLLAR AV BAKTERIER I DRICKSVATTENRÖREN
Forskarna har upptäckt att vårt dricksvatten till stor del tycks 

renas av ”goda bakterier” i ledningsrören och inte enbart i 

vattenverken som man tidigare trott.

Tror du att vårt dricksvatten är sterilt? Det är det inte.  

Ett glas rent dricksvatten innehåller en miljon bakterier. Men det 

är som det ska vara, rent kranvatten innehåller alltid ofarliga 

bakterier. Däremot är kunskapen om dem nästan obefintlig. 

Men nu kan läget vara på väg att förändras. 

Bakterier och mikrober växer i huvudsak till sig på insidan 

av våra vattenledningar vilket syns i form av en tunn, kladdig 

beläggning, en så kallad biofilm. Alla ytor från råvattenintag 

till kran är täckta av biofilmen.

Nya resultat av forskare i teknisk mikrobiologi och teknisk 

vattenresurslära vid LTH visar att artrikedomen av bakterier i 

vattenrören är enorm samt att bakterierna tycks spela en större 

roll än vad man tidigare trott. För det mesta positiv. Bland 

annat anar forskarna att en stor del av vattenreningen sker i 

ledningsrören och inte enbart i vattenverken!

Till följd av den här kunskapen kan man i framtiden kanske 

styra råvattnets kvalité så att de gynnsamma bakterierna kan 

rena ännu effektivare än idag. 

LTH-nyheter  
i korthet

Prisade för bästa öppna källkod. Jesper Öqvist, Jacob 
Burenstam och Erik Bjäreholt får tillsammans dela på 20 000 kr. 
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LTH storsatsar 
på framtidens 
mobiltelefoni
'5G for Sweden' är namnet på ett nytt forskningsprogram som telekom-
bolaget Ericsson med partner lanserade på mobilmässan Mobile World 
Congress i Barcelona. Programmet syftar till att stärka industrin genom 
forskning, innovation och industriella pilotprojekt.

– Det behövs mycket fundamental forskning och utveckling 

inom 5G och det är väldigt spännande att vara en del av den 

kraftsamling som nu sker nationellt. 5G kommer att föra med 

sig helt nya systemlösningar och teknologier och framförallt 

kommer dessa att möjliggöra stora förändringar inom olika 

industrier och samhället i stort. Det är viktigt för oss att i 

samverkan med industrin bidra med den expertis vi har för att 

lösa svåra forskningsfrågor och möjliggöra denna utveckling, 

säger Björn Landfeldt, föreståndare för forskningsinstitutet 

MAPCI vid LTH.

TEM
A

 5G

TEM
A

 5G

Mobilmässan Mobile World Congress, MWC, 

arrangeras i Barcelona och lockar årligen närmare 

100.000 besökare. Femte generationens mobiltelefoni, 

5G, var ett av mässans hetaste ämnen och i telekom-

bolaget Ericssons monter kunde besökare prova på att 

köra grävmaskin i en grushög utanför Eskilstuna, 220 

mil längre norrut. Detta tack vare ett par VR-glasögon 

från Occulus, en grävmaskinshytt från Volvo och en 

supersnabb uppkoppling. Ericsson ville genom detta 

visa exempel på framtida tillämpningsområden för 5G.

LTH är en av aktörerna i satsningen, tillsammans med Ericsson, 

Scania, Volvo Construction Equipment, KTH, Chalmers, 

Linköpings universitet och Swedish ICT. Programmet stöds 

av Vinnova.

– Lund har en lång tradition inom mobil kommunikation och 

vi har jobbat aktivt med Ericsson sedan början av 1980-talet. 

LTH har många unika kunskaper inom bland annat hårdvara, 

algoritmer och systemutveckling som alla är viktiga delar inom 

framtida 5G-system. Ett exempel är Massive MIMO där vi är 

världsledande, säger Viktor Öwall, rektor för LTH.

11LTH-NYTT | NR 1 | 2015



Allting kopplas 
upp på nätet
Det uppkopplade kylskåpet har diskuterats i snart 20 år – men nu är det 
äntligen på gång. Allting som kan kopplas upp kommer att kopplas upp 
– det är bara en tidsfråga. Nu handlar det inte bara om kylskåp, utan allt 
från klockor till lastbilar kopplas upp på nätet. Internet of things,  
sakernas internet, var en av årets absoluta snackisar på mobilmässan  
Mobile World Congress, MWC, i Barcelona.

Från svenskt håll riktades en hel del fokus på ”5G for Sweden”, 

en gemensam satsning på forskning och samarbete kring 

framtidens 5G-system. Bakom satsningen står Ericsson, Scania, 

Volvo Construction Equipment, KTH, LTH, LiU och Chalmers. 

– Vi ligger långt fram i Sverige, många svenska företag är 

världsledande och det gör att 5G for Sweden är viktigt. För 

att veta vad krävs av 5G-näten i framtiden behöver vi inte 

bara arbeta med konsumenter utan också tillsammans inom 

industrin, sa Hans Vestberg till LTH-nytt.

Just 5G är ännu inte globalt standardiserat och många av de 

nätbolag och utrustningstillverkare som arbetar inom området 

vill istället framhålla möjligheterna med tekniken, snarare än att 

lyfta fram specifika tekniska lösningar. Standardiseringsorgan 

som ETSI och 3GPP har dock 5G-standardisering på kartan.

Telekomveteranen och LTH-alumnen Mats Lindoff var med på 

den allra första mobilmässan 1994, då man diskuterade hur 

3G skulle standardiseras.

– 3G skulle ge mer av allt och snabbare skulle det gå. Det 

är precis samma snack som man idag pratar om 5G, säger 

Mats Lindoff och skrattar när han intervjuas av LTH-nytt i 

den monter där ett 20-tal svenska bolag och organisationer 

gemensamt ställer ut.

Mats Lindoff sitter i styrelsen för Enea och Precise Biome-

trics, men på MWC representerade han främst positionerings-

bolaget Combain, som precis fått avtal med Mozilla om att 

förbättra positioneringsdata i webbläsaren Firefox.

NÅGRA MOBILSNACKISAR FRÅN BARCELONA:

5G – ska ge mer data, snabbare och billigare.  
En utmaning är standardiseringen.

IoT – Internet of Things. Allt som kan kopplas upp mot 
nätet kommer att kopplas upp, det är bara en tidsfråga.

Google – vill bli virtuell mobiloperatör och använda 
ballonger för att erbjuda internet i glesbygden.

Facebook – utmanar Google, och vill erbjuda internet 
via drönare och satelliter. Mark Zuckerberg höll 
mobilmässans mest populära föredrag.

Kina – många utrustningstillverkare, från nät till telefon, 
var på plats. Kinesiska mobilbolag är verkligen på hugget.

Mobila betalningar – Samsung Pay och Google Pay tar 
upp kampen mot Apple Pay. Samtidigt slåss befintliga 
kortjättar som Visa och Mastercard för behålla sitt 
försprång.

Wearables – i år lanserade var och varannan tillverkare 
armbandsur med inbyggd uppkoppling mot internet.

VR – olika lösningar av virtuell verklighet 
demonstrerades. Tekniken går från att inte bara 
användas inom spelbranschen.

En annan kändis på plats på MWC var Carl Bildt, internet-

profil och tidigare utrikesminister. Idag är han bland annat är 

ordförande för Global Commission on Internet Governance, 

en kommission som ska undersöka och ta fram en strategi 

för hur öppenhet säkras i framtidens internet. En sak som 

bekymrar honom är risken för att olika aktörer skapar sina 

egna nät i nätet.

– Det gäller att vi har ett system för internet så att det 

inte delas upp i olika delar och att man har en tilltro till hur 

systemen sköts så att man inte börjar bygga upp murar, för 

då förlorar vi en del av kraften, säger Carl Bildt.

Telekombolaget Ericsson hade en av mässans största montrar 

där allt från mobila betalsystem och virtualiserad videobearbet-

ning till iptv-lösningar och telefoni över wifi visades upp. Men 

också där var 5G allra mest i fokus.

Två av världens allra hetaste mobiltelefonirelaterade bolag, 

kinesiska Xiaomi och Apple från USA, fanns dock inte på plats 

med någon egen monter. En av de mest populära keynote-

presentationerna stod Mark Zuckerberg för, vilket är ganska 

talande: Mobilindustrin handlar allt mindre om telekom och 

alltmer om innehåll – tekniken blir sekundär och kundernas 

krav ökar; ”tekniken ska bara funka”.

ANDERS FRICK

”Vi ligger långt fram i Sverige”
– Hans Vestberg, VD och koncernchef Ericsson
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Facebooks grundare, Mark Zuckerberg. 
Bild: www.mobileworldcongress.com
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Innovationslabb  
med molnfokus
Nu skapar forskningsinstitutet MAPCI ett öppet innovationslaboratorium 
där företag och offentliga organisationer kan bedriva innovationsverksamhet 
inom mobil-, moln, och IKT-området. Satsningen går under namnet 
MAPCI Open Innovation Lab och har precis beviljats 1,5 miljoner kronor 
i bidrag av innovationsmyndigheten Vinnova.

– Det pratas ofta om vikten av samverkan mellan industri, 

akademi och den offentliga sektorn. MAPCI Open Innovation 

Lab är ett konkret exempel på när dessa aktörer kommer att 

kunna samverka, med hjälp av MAPCI:s projektytor, säger 

Sten Minör, innovationsdirektör vid MAPCI.

På MAPCI Open Innovation Lab kommer allt från startupbolag 

till stora företag och offentliga aktörer såsom sjukhus och 

kollektivtrafikaktörer att kunna bedriva forskningsbaserad 

innovation i gemensamma projekt. MAPCI erbjuder projektytor, 

utvecklingsverktyg och utvecklingskompetens inom Internet of 

Things och Cloud Computing, samt hårdvara för experiment och 

prototyputveckling. Dessutom står MAPCI för spetskompetens 

genom direktkontakt med forskare på universitetet och privata 

forskningsavdelningar.

– Det finns ett behov av nytänkande i innovation både bland 

företag och inom den offentliga sektorn. Många forsknings-

resultat stannar som forskningsartikar och avhandlingar, 

men vi vill ta forskningsresultaten vidare till samverkan med 

näringslivet och offentlig verksamhet. Detta kan göras till 

en förhållandevis liten extrakostnad, säger Björn Landfeldt, 

föreståndare för MAPCI.

MAPCI har redan etablerat gemensamma projekt med 

Sony, Region Skåne, Sensative, Ericsson, Växjöbostäder,  

Helsingborgshem och Lunds Tekniska Högskola.

– Vi har full fart på verksamheten och planerar nu för mer, 

bland annat inom ramen för Vinnovas excellenscenter EASE 

med partnerbolag – och mycket mer. Vi hoppas kunna attrahera 

många nya företag och ser framöver i vårt innovationslabb 

gärna en blandning mellan startups, storbolag, akademi och 

offentlig sektor. Det är så som nya innovativa produkter och 

tjänster i regionen kommer att skapas, säger Björn Landfeldt.

ANDERS FRICK

”Vi hoppas kunna attrahera 
många nya företag och ser 
framöver i vårt innovationslabb 
gärna en blandning mellan 
startups, storbolag, akademi 
och offentlig sektor.”

– Björn Landfeldt

Dr. Zhi Zhang visar upp en liten del av den labbutrustning som 
finns på MAPCI

En del av den öppna och kreativa miljön på MAPCI.  
I bakgrunden syns Sten Minör, innovationsdirektör.
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Positionering utomhus är inga större problem, tack 

vare globala satellitsystem som amerikanska GPS och ryska  

Glonass. Framöver kommer ytterligare alternativ, som kinesiska 

BeiDou och europeiska Galileo. Kombineras satellitsignalerna 

med kompletterande radiobaserad teknik går det att få upp-

lösning på centimeternivå. Utomhus. Inomhus är det mycket 

svårare, men lundaforskarna har forskning på gång som ska 

lösa utmaningen. Projektet håller till på nystartade Lund  

Positioning Lab (se separat artikel) och drivs av Kalle Åström 

från Matematikcentrum, Fredrik Tufvesson från Elektro- och 

informationsteknik samt Bo Bernhardsson från Reglerteknik. 

– Att vi är forskare från flera olika institutioner och med väldigt 

olika bakgrund ser vi som en potentiell framgångsfaktor. 

Dessutom är det väldigt roligt att jobba tillsammans, säger 

Kalle Åström.

Hur funkar det då? Enkelt förklarat så använder forskarna sig 

av olika typer av radiovågor och/eller vanligt ljud. Genom att 

förflytta mottagaren, exempelvis en mobiltelefon, i lokalerna 

där man vill erbjuda positionering så går det att ”spela in” 

hur radiovågor, ljud och mottagare rör sig och studsar. Med 

hjälp av avancerade algoritmer kan forskarna sedan skapa en 

virtuell modell av hur lokalerna ser ut.

– Ljud, wifi, cellulärt mobiltelefonnät, UWB – ja, det finns 

kort sagt massor med signaler överallt i lokalerna. De signalerna 

är visserligen inte tänkta att användas för att skapa kartor, men 

vi har visat att man faktiskt kan göra det, dessutom med gott 

resultat, säger Fredrik Tufvesson.

Algoritmerna 
guidar dig runt
Tänk dig en framtid där du guidas runt i livsmedelsbutiken med hjälp av 
inköpslistan i din mobiltelefon. Äpplen – sväng höger, glutenfria kex – 
kolla på övre hyllan uppe till vänster, jordärtskockor – fortsätt 7,5 meter 
rakt fram. Detta kan bli verklighet tack vare den nya positioneringsteknik 
som forskare på Lunds Tekniska Högskola just nu håller på att utveckla. 

TEM
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 5G Vad kan man då göra med den här tekniken? Endast fantasin 

sätter begränsningar. På ett sjukhus kanske man vill hålla 

koll på var alla sängar står eller hur patienter rör sig. I ett 

parkeringshus vill man kanske veta var bilarna står. Och i 

ett köpcentrum kan kunder erbjudas allt från extrapriser till  

virtuell guidning. Forskarna har för övrigt varit i köpcentrumet 

Nova i Lund för att testa tekniken, med så bra resultat att det 

förvånade forskarna själva.

– Det har varit möjligt med inomhuspositionering under cirka 

tio år, men med vår teknik går det från superdyrt till jättebilligt, 

säger Bo Bernhardsson.

LTH-forskare i allmänhet och forskare på Matematikcentrum i 

synnerhet är kända för att vara flitiga när det gäller att starta 

företag för att nyttiggöra forskningen. Polar Rose, Mapillary 

och Cognimatics är några i raden av kända företag med 

sitt ursprung här. Kan det bli företagsspinnoff också med  

positioneringsforskningen?

– Det är inte uteslutet att vi drar igång företag, men det kan 

hända att vi istället väljer att samarbeta med existerande 

bolag. Ideonbolaget Combain håller ju på med positionering 

och just dem har vi redan samarbete med, säger Kalle Åström.

Centimeternivå är alltså på gång, och nästa steg är att öka 

upplösningen kanske ända till millimeternivå.

Bo Bernhardsson

Fredrik Tufvesson Bo Bernhardsson

”Rökdykare kan få koll på var 
folk befinner sig i en rökfylld 
byggnad, biblioteket får koll på 
var sina böcker befinner sig,  
och den lokala livsmedelsbutiken 
kan inventera allting i butiken 
varje dygn”

– Kalle Åström

– Vi har ännu inte kombinerat teknikerna med telefonernas 

inbyggda gyro och accelerometer, men om man gör det så är 

det inte osannolikt att nå exakthet på millimetern när, säger 

Fredrik Tufvesson. Målet är att förenkla vardagen även om det 

är svårt att säga vilka funktioner som främst kommer att slå.

– Detta öppnar upp för en enorm flora av tillämpningar. 

Rökdykare kan få koll på var folk befinner sig i en rökfylld 

byggnad, biblioteket får koll på var sina böcker befinner sig, 

och den lokala livsmedelsbutiken kan inventera allting i butiken 

varje dygn, säger Kalle Åström.

TEXT: ANDERS FRICK
FOTO: ERIKA WEILAND
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Programmering viktigt för demokratin

I våras gav han en presentation för 

den pedagogiska personalen på Tuna- 

skolan (F-9) i Lund om varför det är viktigt 

att alla lär sig grunderna i program-

mering. Det här var starten 

på en satsning som går ut 

på att efterhand försöka 

föra in programmering och 

datalogiskt tänkande i alla 

ämnen, på alla nivåer.

Björn Regnell och hans kol-

lega Sandra Nilsson ägnar 

sedan tre år tillbaka delar av 

sin arbetstid åt att undervisa 

lärare och elever i program-

mering på  Vattenhallen  

Science Center.

Projektet Programmering för alla är 

en del av universitetets arbete medtredje 

uppgiften, det vill säga att samverka med 

resten av samhället och att förmedla ak-

tuell forskning till allmänheten.

– Björn hörde av sig till oss i höstas och 

föreslog ett samarbete, berättar Anders 

Erenius, som är ikt-strateg på Tunaskolan. 

Vi nappade förstås direkt. Institutionen 

för datavetenskap ligger bara hundra 

meter från skolan. Där finns mängder 

med kunskaper och erfarenheter som 

vi kan dra nytta av nu när vi utvecklar 

undervisningen med hjälp av it.

Det har länge funnits röster i den ut-

bildningspolitiska debatten som vill att 

alla elever ska lära sig programmering i 

skolan, och de allra senaste åren har de 

blivit allt starkare. 

Den pågående 

digitaliseringen 

av samhället, som 

innebär att i stort 

sett all verksamhet 

börjar bli beroende 

av datakod och 

mjukvara, är för-

stås ett viktigt skäl 

till detta. Därför är 

det nödvändigt att 

vi på allvar disku-

terar varför programmering är viktigt i 

skolan, konstaterar Björn Regnell.

– I England, som är ett av de länder i EU 

som har programmering på schemat, 

är det främst tillväxtargumentet som 

gäller. För att näringsliv och ekonomi 

ska kunna utvecklas, krävs det många 

duktiga programmerare. 

Ekonomi och tillväxt har förstås jätte-

stor betydelse i samhället, men det får 

ändå inte skymma det allra viktigaste: 

demokratiargumentet. Mjukvara ligger 

bakom den största samhällsomvand-

Mjukvara ligger bakom den största samhällsomvandlingen 
genom tiderna, och det är de som är barn idag som ska 
forma framtidens samhälle. Skillnaden är stor mellan att 
enbart vara en passiv it-konsument och att själv kunna 
skapa programkod. Den som förstår hur datorer och 
program fungerar, får ett helt annat perspektiv på den 
digitala utvecklingen. Det menar Björn Regnell, professor 
i datavetenskap på LTH.

lingen genom tiderna, och det är de som 

är barn idag som ska forma framtidens 

samhälle. Skillnaden är stor mellan att 

enbart vara en passiv it-konsument och 

att själv kunna skapa programkod. Den 

som förstår hur datorer och program 

fungerar, får ett helt annat perspektiv 

på den digitala utvecklingen, betonar 

Björn Regnell.

– Mystiken kring datorer, it och Internet 

försvinner. Man inser att det i grun-

den handlar om beslut som fattas av 

människor – och som kan påverkas och 

förändras. Därför menar jag att det 

är avgörande att programmering och 

datalogiskt tänkande blir en del av sko-

lans undervisning. Idag är det en väldig 

obalans mellan olika grupper i samhället 

när det gäller kunskaper inom det här 

området. Det duger inte om vi verkligen 

vill ha ett demokratiskt samhälle där alla 

kan vara med och påverka.

Genom att arbeta med programme-

ring kan det bli enklare för eleverna 

att utveckla kunskaper och färdigheter 

som behövs i många olika samman-

hang. Bland annat handlar det om att 

tänka logiskt, att tänka steg för steg, 

att tänka i abstraktioner och att själv 

kunna konstruera abstraktioner. De lär 

sig också värdet av att skriva exakt: när 

man skriver programkod påverkar allt 

som skrivs hur programmet fungerar. 

Samtidigt stimuleras fantasi och kreati-

vitet och eleverna tränas i att samarbeta, 

att förklara för varandra och att lära av 

varandra, påpekar Björn Regnell.

STEFAN PÅLSSON

PROGRAMMERING FÖR ALLA HAR TRE ÖVERGRIPANDE MÅL:
1. Tröskeln ska vara låg, så att det är enkelt att komma igång.
2.  Lärare och elever ska arbeta med ett riktigt programspråk som inte 

har något tak och som kan användas i verkligheten utanför skolan.
3.  Verktygen ska vara byggda med öppen källkod som alla intresserade 

kan utveckla och bygga vidare.

FOTNOT: 
En längre version av texten 
publicerades ursprungligen 
på Skolverkets webbplats, 
Omvärldsbloggen. Scanna QR-
koden och läs hela artikeln.

Överst: Den kreativa miljön på MAPCI. Nederst: Kalle Åström testar positioneringsarbetet.
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Nu öppnar Lund Positioning Lab – ett forskningslaboratorium 

inriktat mot positionering. Labbet håller till i MAPCI – Mobile 

and Pervasive Computing Institute vid Lunds universitet. Syftet 

är att samla all positioneringsinriktad forskning vid universitetet 

samt ge skånskt näringsliv en möjlighet att använda topp-

moderna labblokaler och ge nära kontakt med den akademiska 

forskningen på området.

– Positionering är en fundamental komponent för att kunna 

utveckla många smarta tillämpningar i framtiden. Vi är glada 

över att kunna ge den här möjligheten för såväl forskare vid 

universitetet som utvecklare från partnerorganisationer och 

företag i närområdet, säger Björn Landfeldt, föreståndare 

för MAPCI.

Nytt forskningslabb skjuter 
fram Lunds positioner 

Ett av de första projekten som använder Lund Positioning Lab 

handlar om inomhuspositionering och drivs av Kalle Åström 

från Matematikcentrum, Fredrik Tufvesson från Elektro- och 

informationsteknik samt Bo Bernhardsson från Reglerteknik 

vid Lunds Tekniska Högskola. 

Just det akademiska gränsöverskridandet där forskare  

samarbetar över institutionsgränserna kommer att vara ett av 

positioneringslabbets kännemärken. 

– Vi välkomnar och ser fram emot många spännande  

positioneringsprojekt hos oss på MAPCI framöver, säger 

Björn Landfeldt.

ANDERS FRICK

FORSKNING FÖR FÖRBÄTTRAD 
POSITIONERING INOMHUS

VAD? 
Forskare på Lunds Tekniska Högskola håller just nu på att 
utveckla en teknik som ska kunna positionera exempelvis 
mobiltelefoner med en upplösning på centimeternivå.

HUR? 
Genom att kombinera signalstyrkorna från olika radio- och 
ljudkällor och mäta hur signalerna studsar kan forskarna 
skapa en virtuell kartmodell av det aktuella området. 
Modellen kan sedan användas för att positionera exempel-
vis mobiltelefoner. Knepet är att ta befintlig teknik och 
existerande signaler och använda dem på nytt sätt.

VEM?
Kalle Åström från Matematikcentrum, Fredrik Tufvesson 
från Elektro- och informationsteknik samt Bo Bernhardsson 
från Reglerteknik.

FORM?
Positioneringsforskningen bedrivs i flera olika projekt: 

• Ett Vinnova-finansierat projekt med Combain
• Inom ELLIIT
• Inom Bärbara seende system 
• Inom Enzgross (som precis avslutats)
• Med finansiering från MAPCI

Scanna QR-koden och se mer på youtube

Sandra Nilsson och Björn Regnell 
besöker Tunaskolan i Lund för 
att berätta om varför det är 
viktigt att alla lär sig grunderna 
i programmering.
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Forskare letar 
efter värdefulla 
resurser i skogen

Vi står inför stora utmaningar inom både skogsbruksindustrin 

och kemikalieindustrin. Skogsbruksråvaran tappar alltmer sitt 

värde inom delar av den traditionella pappersindustrin som 

en följd av det med digitaliserade samhället, medan däremot 

efterfrågan på miljövänliga kemikalier och hållbart utvecklade 

produkter ökar. Vi måste därför hitta nya användningsområden 

och utveckla nya processer för skogsråvaran för att öka värdet 

på skogen.

Detta hoppas forskare från Lunds tekniska högskola och 

naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet kunna göra 

i ett nytt forskningsprojekt som fått anslag i mångmiljonklassen 

från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Målet är att utveckla 

processer för nya värdefulla tillämpningar av skogsråvaran lignin.

Lignin finns i biomassa från både skogs- och jordbruksavfall. 

Det är en komplex och mycket svårnedbrytbar råvara med färre 

användningsområden än de andra primära skogsbruksråvarorna 

cellulosa och hemicellulosa. Lignin ses främst som en biprodukt 

som kan användas som bränsle i processen eller exempelvis i 

cement och betong som flythjälpmedel.

– Lignin är ett komplext material som bygger på att ett 

antal, i sig kända kemiska byggstenar, kombineras ihop i 

delvis slumpvisa processer till en stor polymer. Det är en stor 

utmaning att förstå och bryta ner strukturen till användbara 

byggstenar.  Strukturen är lite grann som en svart låda, förklarar 

forskningsledaren Marie Gorwa-Grauslund.

Forskare från Lunds Tekniska Högskola och naturvetenskapliga 
fakulteten vid Lunds universitet får mångmiljonanslag för 
att öka värdet av vår skog genom att hitta nya mer värdefulla 
användningsområden för ämnet lignin.

Lignin är viktigt både för att skydda träet och hålla samman 

strukturen – som ett lim ungefär. Runt 15–30% av skogs- och 

jordbruksrestprodukterna består av lignin. Det finns därför 

stora vinster om ligninet skulle kunna användas som råvara för 

mer värdefulla produkter än bränsle. Utmaningen är dock att 

bryta ner och att konvertera ligninet till önskade finkemikalier.

Projektet består i huvudsak av dessa två olika delar. Forskaren 

Christian Hulteberg, som jobbar med utveckling av katalytiska 

metoder för sönderdelning av lignin och Charlotta Turner som 

ansvarar för det analytiska arbetet utgör ena delen av projektet. 

Den andra delen leds av Marie Gorwa-Grauslund och Gunnar 

Lidén som fokuserar på att konvertera ligninbyggstenar till 

olika bulkkemikalier med hjälp av nya mikroorganismer och 

processer.

– Målet med projektet är att skapa en plattform för forskning 

och användning av skogsråvaran lignin för att i längden kunna 

utvinna mer värdefulla produkter från skogsbruket och på så 

sätt öka dess värde, säger Marie Gorwa-Grauslund

Projektet är ett högriskprojekt men forskarna är övertygade om 

att det fem år långa projektet kommer  att belysa nya använd-

ningsområden för vårt skogsbruk och förhoppningsvis ta fram 

nya miljövänliga och värdefulla kemikalier från råvaran lignin.

TEXT: CECILIA VON ARNOLD
FOTO: ERIKA WEILAND

FAKTA 
Forskningsprojektet har beviljats 26 miljoner kronor från 
Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) under 2015–2019.  
Projektet utgörs av forskningsledarna, Marie Gorwa-Grauslund, 
Christian Hulteberg, Gunnar Lidén och Charlotta Turner från 
Lunds Tekniska Högskola och naturvetenskapliga fakulteten vid 
Lunds universitet.

Under våren ska ca fem doktorander och postdoktorer 
rekryterats till projektet.

Visionen är att öka värdet av skogsbruket genom  
att hitta nya värdefulla användningsområden av den 
idag mycket outnyttjade skogsbruksråvaran lignin.

Läs mer om projektet genom att scanna QR-koden.

LIGNIN
BIOPLASTER

FLYGBRÄNSLE

UTGÅNGS- 

MATERIAL 

FÖR NYA  

LÄKEMEDEL

TRE MÖJLIGA  

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN  

FÖR LIGNIN I FRAMTIDEN
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Lektorn som gör 
matten tillgänglig 
för alla
Jonas Månsson är matematiklektorn på LTH som har 
spelat in långt över 300 filmsnuttar som avhandlar olika 
matteproblem. Filmerna är tio minuter långa och finns 
tillgängliga för alla via Youtube.

De drygt trehundra filmsnuttarna representerar tre fjärdedelar 

av föreläsningstiden på de kurser Jonas Månsson ger på 

civilingenjörsutbildningen. Han har spelat in direkt efter att 

han gett sin vanliga föreläsning och på det viset minimerat 

arbetsinsatsen.

– Jag hade länge haft tanken på att prova att spela in 

mina föreläsningar i någon form, när en av studenterna tip-

sade mig om Khan Academy på 

nätet. Upplägget de hade, med 

korta videosnuttar på Youtube, 

inspirerade mig till att prova något 

liknande. Dessutom har jag alltid 

haft en önskan att låta så många 

som möjligt ta del av det kurs-

material jag producerar, och då 

kändes publikation på en öppen 

webbplats väldigt naturligt, säger 

Jonas Månsson.

Inspelningstekniken är enkel. Han 

spelar av dataskärmen medan han 

räknar på skärmen med hjälp av 

ett ritprogram. Samtidigt kommenterar han via en mikrofon.

– Det tar cirka fem minuter att spela in och gör jag fel sud-

dar jag i inspelningen, precis som jag hade gjort i verkligheten. 

Det ska vara lite mänskligt och kännas ungefär som om någon 

sitter bredvid dig och förklarar.

Hur svårt är det att skapa filmerna?
– Det är i princip inte svårt, men det tar en hel del tid att 

prova ut rätt program och att trimma in inställningar för t.ex. 

ljud m.m. När man väl har passerat den inlärningströskeln, 

så flyter det på ganska bra. Det gäller också att komma över 

några psykologiska barriärer. I början kan man nästan få 

prestationsångest när man sätter sig framför micken, men det 

går över efter ett tag, säger han.

Jonas Månsson testade att spela 

in drygt en handfull videor våren 

2013. Studenterna var mycket 

positiva och därför satte han in-

spelningarna i system läsåret 2014. 

Nu är han uppe i omkring 3.000 

visningar per dag. Många skriver 

också till honom med frågor och 

han försöker svara i mån av tid.

– Särskilt inför tentor och 

omtentor är det väldigt många 

visningar. Det antyder kanske att 

det också finns en viss risk att stu-

denterna blir bekväma och förlitar 

sig på att kolla på video i sista stund. Man bör nog som lärare 

hinta om hur man ska använda filmerna för att verkligen lära. 

Filmen ska vara ett av flera verktyg. De ska bidra till att förbereda 

studenterna inför lektionerna, så att man under föreläsningen 

kan fördjupa sig.

TEXT: ANDERS FRICK OCH BRITTA COLLBERG
FOTO: ERIKA WEILAND

FAKTA

Jonas Månsson, matematiklektor på LTH, får 
i år Teknologkårens pedagogiska pris. Jonas 
har blivit hela Sveriges mattelärare genom 
sina föreläsningsvideor på Youtube. De korta 
filmerna är uppe i över 800.000 visningar och ses 
av civilingenjörsstudenter från hela världen.

Jonas Månsson har prisats många gånger.  
Han fick teknologernas pedagogiska pris första 
gången redan 2006. Sex år senare fick han  
tillsammans med en kollega Kurslitteraturpriset 
för en lärobok, och nu alltså återigen teknolog-
kårens pedagogiska pris. Utöver detta har han 
även fått 2015 års version av Lunds universitets 
studentkårers pedagogiska pris.

 ”Jätteroligt! För 
mig är studenternas 

pris det absolut 
finaste man kan få.” 

– Jonas Månsson om att ha fått pedagogiskt pris både 

från Teknologkårens och Lunds universitets studentkårer.
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I sommar invigs det nya studentboendet som tillhör Helsingkrona 

nation. Huset, som syns nere till vänster i bild, ligger mitt på 

LTH:s campusområde i Lund och har totalt 69 lägenheter 

fördelade på 13 våningar.

De flesta lägenheterna i huset är avsedda för kompisboende. 

Varje lägenhet består av två sovrum, ett för varje student. 

Man delar vardagsrum, kök och toalett. På bottenplan finns 

gemensamma ytor och högst upp i huset finns en festlokal med 

uteplats. Totalt kostar bygget omkring 100 miljoner kronor.

Campusområdet i övrigt genomgår också förändring. Sjön 

har fått en iläggningsplats och två helt nya soldäck. Intill 

dem anläggs nu gröna ytor med nya gångvägar. Tack vare 

att området kring den norra dammen har rensats upp går 

det nu att under soliga dagar njuta av de båda vattendragen.

Uppe till höger i bild skymtar V-huset, som för tillfället är försett 

med byggnadsställningar eftersom renovering ännu pågår.

ANDERS FRICK

13 VÅNINGAR
69 LÄGENHETER

FESTLOKAL
UTEPLATS

2 NYA  
SOLDÄCK

NYA  
GRÖNOMRÅDEN 

MED  
GÅNGSTIGAR



MAX-fajt i 
riksdagen om 
LTH:s labblokaler

– Bakgrunden var att M-husets stora maskinhall hade blivit 

överflödig. Redan då gjorde man flertalet tester i datorn i stället 

för i verkstaden, berättar professor Bengt Forkman, mannen 

som startade och utvecklade MAX-lab från början och som 

nu tagit initiativet till att skriva en bok om MAX-labs historia.

Universitetet erbjöd alltså sitt nya nationella laboratorium 

denna lokal och där har det funnits och utvecklats sedan dess. 

I början av 1990-talet byggdes lokalen till för att få plats med 

en större lagringsring, MAX II, som invigdes 1995. Även om 

MAX-lab först hörde till fysiska institutionen och matematiskt-

naturvetenskapliga fakulteten blev den alltså snart en självständig 

nationell enhet inom LU. Forskare från hela landet och även 

utlandet reser dit och använder synkrotronljus.

Men att MAX-lab skulle få ta över verkstadslokalen väckte den 

gången stark opposition från främst professorer i M-huset som 

såg en gökunge flytta in i deras bo. I Forkmans förra bok om 

MAX-lab, ”Och det blev ljus” berättar han om den striden, 

som nådde ända upp i riksdagens talarstol 1980.

Hallen var utrustad för energiforskning men redan 1975 

konstaterade flera utredningar att den inte användes. 1980 

beslutade rektorsämbetet efter en ny utredning av en lednings-

grupp att lokalen skulle avställas med undantag för 25 procent 

som kunde användas för laborationer i undervisningen.

MAX-lab anmälde den sommaren sitt intresse för lokalen, då 

deras dåvarande accelerator på Fysicum var ytterst trångbodd. 

De som motsatte sig förändringen var bland annat professorerna 

Stig Borglin och Gunnar Tyllered. De fick starkt stöd av Inge 

Brinck, som i skrivelser ifrågasatte hela MAX-projektet. Även 

universitetsdirektör Stig Hammar var tveksam liksom social-

demokraten Ulla Sandell, Malmö, i universitetsstyrelsen.  

På hösten fastställde dock styrelsen lokalnämndens förslag 

och lokalen gick till MAX-lab. För projektet agerade bland 

andra Pia Sellers.

– Men samarbetet med LTH har också varit fantastiskt. Efter 

att MAX-labs föregångare lades ner 1972 var jag angelägen 

att rädda tjänsterna för tre nyckelpersoner, däribland ingenjör 

Lars Hansson och verkstadschefen Leif Thorell. Jag talade 

med LU:s rektor Sven Johansson, som också var min chef 

som professor i kärnfysik (och LTH:are) och skrev en ansökan 

och bad LTH att ta över två av dessa tjänster. Hellmuth Hertz 

utredde frågan och föreslog ett ”nådeår” för Hansson och 

Thorell. Tjänsterna förlängdes sedan efter en utvärdering och 

jag tackade LTH för generositeten redan i min förra bok om 

MAX-lab, berättar Bengt Forkman. Åtgärden gav honom en 

stark teknisk stab.

Bland forskare på LTH som använt MAX-lab mycket kan nämnas 

Sture Forsén. LTH-forskare har också deltagit i förslagen till 

utformning av det nya laboratoriet och hur byggnaden ska 

vibrationsskyddas.

TEXT: MATS NYGREN
FOTO: PER LINDSTRÖM

I vår är det exakt 30 år sedan de första elektronerna accelererades i  
MAX-lab. Några år senare var MAX-lab ett nationellt laboratorium  
som flyttade in på LTH:s campusområde. Senare i år stänger MAX-lab 
och flyttar ut till den nya byggnaden på Brunnshög, och LTH kan få  
tillbaka det norra laboratoriet i M-huset.

FAKTA

En bok om MAX-labs historia ska ges ut till 
invigningen av MAX IV den 21 juni 2016.

I arbetet med boken deltar flera nyckel-
forskare inom MAX-lab. Redaktör är Mats 
Nygren, tidigare redaktör för LTH-nytt.

Bengt Forkman framför ett strålrör vid invigningen av MAX-lab 1987.
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metodiskt sätt. I gruppen diskuterar och formulerar man både 

frågeställningar och argument och testar dem mot andras 

åsikter. Arbetet sker på ett lustfyllt sätt och man känner en 

stark samhörighet i gruppen, säger Leif Bryngfors.

Allt sedan 1994 ligger själva grundidén fast och den är väl 

förankrad i hela verksamheten. På LTH har man vidareutvecklat 

idén med fördjupad handledning av SI-ledarna. LTH har också 

infört fler tillfällen för självreflektion hos SI-ledarna, som efter 

varje möte skriver en loggbok om vad som gick bra och vad 

som kan förbättras

– Vi har också utvecklat och strukturerat utvärderingsarbetet 

vilket resulterat i ett stort antal vetenskapligt publicerade artiklar. 

Vi har också märkt av ett stort intresse för att föra in SI på 

gymnasie- och grundskola, säger Leif Bryngfors.

I världen finns idag fem center för SI, varav ett på LTH. Alla vid 

de svenska, norska samt danska lärosäten som idag använder 

sig av SI har utbildats på centret i Lund. 

SI går att använda i alla ämnen och fokuserar inte på några 

särskilda studenter utan är till för alla. 

– Vid LTH har vi valt att fokusera SI på kurser för våra 

nybörjarstudenter för att dessa skall komma in i studierna 

snabbt samt att se sina kamrater som en resurs i sitt stu-

derande. De kurser som upplevs som svåra av nya studen-

ter och som SI-verksamheten knyts till är i huvudsak kurser  

i matematik, kemi samt mekanik.

För att bli SI-ledare så finns en avancerad urvalsprocess där  

fokus är såväl på studieresultat som kommunikativ och personlig 

förmåga. Alla genomgår en tvådagars SI-ledarutbildning 

och därefter handleds, observeras och coachas personerna 

kontinuerligt så länge de är SI-ledare.

Därför klarar LTH:s 
studenter lättare av 
studierna

”När man upplever att man 
kan bidra till att lösa eller 
förstå delar eller helheter 
växer självförtroendet och 
man vågar gå vidare och 
angripa även sådant som 
man vanligtvis inte tror sig 
klara av”

– Leif Bryngfors

Hur gör man som nyss utflugen gymnasiestudent för att klara av de svåra 
studier som väntar på en teknisk högskola? Ett av svaren stavas SI och är 
ett akademiskt stödprogram som motverkar avhopp på utbildningen och 
hjälper nyblivna högskolestudenter att få bättre studiestrategi. 

SI bygger på samverkansinlärning i grupper och syftar till att 

överbrygga de skillnader som finns i inlärningstekniker mellan 

gymnasium och högskola. Kort sagt: SI hjälper studenter att 

lyckas på utvalda inledande ”svåra” kurser i utbildningen. För 

20 år sedan var genomströmningen av studenter en angelägen 

fråga på många svenska lärosäten. Det fanns pedagogiska 

kurser för lärare men det fanns inget motsvarande med fokus 

på studenternas eget lärande.

– Vi såg att många studenter var ensamma i sina studier 

och vi ville se hur man kunde få dem att arbeta mer strukturerat 

tillsammans. Vi såg också att studenterna hade svårt att tillämpa 

studieteknik efter att de hört eller läst en bok inom det egna 

ämnet, säger Leif Bryngfors på LTH.

Tillsammans med Marita Bruzell Nilsson på MatNat ansökte 

han om utvecklingsmedel för att studera hur man kunde arbeta 

med lärande för studenter i grupp. Leif och Marita besökte 

ett antal universitet i USA och insåg att SI var en modell som 

skulle gå ganska lätt att anpassa till svenska förhållanden, 

vilket man också gjorde. 

SI är ett komplement till den ordinarie undervisningen 

i en kurs. Tanken är att inlärningen av ett ämne förstärks 

genom utbyte av tankar och idéer mellan studenterna. SI sker i 

möten om ca 5-15 studenter där diskussionen leds av en äldre 

student. Den äldre studenten skall inte agera lärare utan hjälpa 

till att klargöra svåra frågeställningar inom ämnet genom att 

ställa frågor, vara bollplank, initiera arbeten i smågrupper och 

koordinera presentationer av slutsatser. 

I gruppen utvecklas då ett klimat där det handlar om att 

hjälpas åt för att uppnå en djupare förståelse för problemet. 

Det etableras ett förhållningssätt till lärande där de involverade 

”lyfter” sig från detaljer till att se större helheter. 

– Studenterna lär sig också att tänka på ett strategiskt och 

forts. på nästa uppslag >
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viktigt att kunna få deltagare, med olika förutsättningar och 

som kanske inte känner varandra sedan tidigare, att samarbeta 

på ett bra sätt. Det gäller att kunna känna av vem som är 

bekväm med situationen och de som gärna gömmer sig lite. 

Alla som deltar ska bli lite utmanade.

TEXT: ANDERS FRICK

– Förutom att det var roligt att vara SI-ledare har det gett mig 

tidiga erfarenheter av ledarskap och pedagogik som jag har 

nytta av än idag. Under studietiden innebar SI-ledarskapet ett 

relevant extrajobb där jag fick inspirera andra till matematik 

vilket var ett av mina egna favoritämnen. Jag hade frihet att 

planera och genomföra SI-mötena som jag tyckte passade 

vilket var både roligt och utmanande. Att hitta sin roll som 

ledare i en grupp och få en grupp med olika personer med 

olika förutsättningar och intressen att samarbeta är något jag 

verkligen har nytta av i mitt arbete där jag arbetar i olika projekt 

och ofta tillsammans med nya människor, säger Kristin Skjutar.

Kristin har också fått en större förståelse för att alla inte lär 

sig eller tar till sig information på samma sätt. Idag håller hon 

genom sitt arbete workshops med stora grupper. Då är det 

Populär utbildning 
gör comeback

– Det känns verkligen kul att dra igång utbildningen igen. 

Många arbetsgivare har hört av sig under pausen och undrat 

var de ska hitta kompentent personal att anställa. En hel del 

har också saknat vårt samarbete när det gäller projekt och 

examensarbeten. Det finns många idéer som ligger och väntar på 

de nya studenterna, berättar Charlott Håkansson, programledare 

för Livsmedelsteknisk högskoleutbildning.

Utbildningen är unik genom att den enbart är inriktad mot 

personer som redan har yrkeserfarenhet från livsmedelsbrans-

chen. Det handlar om allt från kockar och restaurangpersonal 

till inköpschefer och butiksanställda. Kravet på studenterna 

är grundläggande behörighet samt två års yrkesverksam-

het från livsmedelsindustri, livsmedelsbutik, storhushåll eller  

restaurang.

– Utbildningen ger en fantastisk chans att utveckla sin kompetens 

och komma vidare i karriären och samtidigt bidra till utveckling 

och förbättring av framtidens mat, säger Charlott Håkansson. 

Det främsta syftet med utbildningen är att möta behovet av 

personer som bedömer, säkerställer och leder säker livsmedels-

produktion och livsmedelshantering. Men det är även viktigt 

att bidra med livsmedelsteknisk kompetens inom industri, 

detaljhandel, storhushåll, restaurang, skola och myndigheter.

Studieorten har bytts från Helsingborg till Lund och liksom  

tidigare kommer många företag inom livsmedelsbranschen att 

vara involverade i utbildningen i form av gästföreläsare och 

liknande. Studierna präglas av förankringen i studenternas 

yrkesmässiga erfarenhet av arbete med livsmedel. Teori varvas 

med laborationer, studiebesök och projektarbeten.

LTH:s utexaminerade studenter arbetar idag bland annat som 

produktutvecklare, livsmedelstekniker, konsulter, kvalitets-

tekniker och livsmedelsinspektörer.

TEXT: JOHANNE ELDE OCH ANDERS FRICK

I höst startar åter LTH:s unika tvååriga program Livsmedelsteknisk 
högskoleutbildning. Många företag och organisationer inom 
livsmedelsbranschen har efterfrågat en nystart av utbildningen, 
som har haft paus ett par år.

FAKTA – SI I SIFFROR:

•  En student som har hög närvaro på SI 
producerar ca 12 hp mer under första 
läsåret än studenter som inte deltagit på SI.

•  Efter fem års studietid så är andelen som 
tagit examen mer än dubbelt så stor bland 
de med hög SI-närvaro jämfört med de som 
inte deltagit på SI. 

•  Andelen som gjort avbrott är nästan 6 
gånger lägre bland de med hög SI-närvaro 
jämfört med de som inte deltagit på SI.

•  Av de studenter som inte gjort avbrott 
eller tagit examen efter 5 år är 
poängproduktionen nästan 30 hp högre 
bland de med hög SI-närvaro jämfört med 
de som inte deltagit på SI.

•  SI utvecklades 1973 vid University 
of Missouri i Kansas City för att öka 
studentgenomströmningen i svåra kurser. 
SI som koncept har därefter fått stort 
genomslag och funnit en hemvist vid mer 
än 1 500 högskolor och universitet i ett 
trettiotal länder.

Varför ska man som student använda sig av SI?
– Det mest framträdande skälet till att delta på SI-möten är 

att dessa bidrar till en bättre förståelse av ämnet. Deltagarna 

förbättrar sina resultat, ökar sin motivation och utvecklar 

allmänna färdigheter såsom lagsamverkan, kommunikation 

och kritiskt tänkande. Studenterna formulerar själva fråge-

ställningarna och bearbetar dem sedan tillsammans med 

andra i en grupp. Det sker i en värderingsfri miljö som gör att 

studenterna både vågar erkänna att de inte förstår och be om 

hjälp från gruppen. När man upplever att man kan bidra till 

att lösa eller förstå delar eller helheter växer självförtroendet 

och man vågar gå vidare och angripa även sådant som man 

vanligtvis inte tror sig klara av, säger Leif Bryngfors. 

Han tillägger också att de studenter som verkar vinna 

allra mest på att delta i SI-verksamheten är SI-ledarna, som 

utvecklas inom allt från ledarskap och hantering av grupper 

till ansvarstagande plus att de ofta får en mycket djupare 

förståelse i ämnet de är SI-ledare i.

Framöver planeras att sprida SI till fler ämnen, på alla fakulteter. 

En etablering av en regional SI-plattform i samverkan med 

Kompetenssamverkan Skåne finns också på planeringen. 

Syftet är att nå ut med SI till gymnasieskolor och grundskolor 

i hela regionen.

TEXT: ANDERS FRICK
FOTO: ERIKA WEILAND

”SI gav mig större förståelse”

Scanna QR-koden för 
att läsa mer om 
Livsmedelsteknisk utbildning. 

På nästa sida kan ni läsa om Martin Gustafsson som 
sadlade om från kock till att läsa två år på LTH:s 
högskoleutbildning i livsmedelsteknink.

Kristin Skjutar läste Väg och vatten 2005–2010 och är idag managementkonsult 
på EY. Hon var SI-ledare för elever som gick andra året vid Naturprogrammet 
på Söderslättgymnasiet i Trelleborg 2007–2010 och deltog själv på SI-möten 
under sin tid på LTH där äldre studenter höll i mötena.
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studietiden fick han tips om att Orkla sökte en vikarierande  

produktutvecklare till Göteborgs Kex, och Martin ansökte. 

På en av de tre intervjuer som krävdes för att få jobbet fick 

han träffa sina framtida kollegor och insåg då blandningen av 

personligheter och bakgrunder: På avdelningen för produkt-

utveckling arbetade bland annat en bagare, en kostekonom, 

en bioingenjör – ja kort sagt en mängd personer med olika 

inriktning. Martin insåg att det skulle vara ett ställe där han 

skulle kunna utvecklas och lära sig mycket. Han fick jobbet och 

vikariatet har idag övergått till en tillsvidaretjänst. På dagarna 

arbetar han med allt från att testa nya mjölsorter till att hitta 

bra leverantörer för bakfetter.

– Alla kan ju baka kex, men därför gäller det att hitta något 

unikt. Kexfabriken i Kungälv har funnits sedan 1888 och 

nyligen tittade vi på ett gammalt recept för Digistivekex. Det 

visar sig att i det ursprungliga receptet så ingår rostat vetemjöl, 

vilket vi på nytt provade att använda – med framgång, säger han.

En av utmaningarna som Martin kämpar med är att få kexen att 

hålla i hela processen, samtidigt som de måste vara goda och 

lagom hårda. I anslutning till hans kontor finns ett provbageri 

där han och kollegorna provbakar. Och varje morgon är det 

avsmakning. Remi mint är hans personliga favoritkex.

En av de allra senaste produkterna från Göteborgs Kex är smaksatta 

smörgåsrån. Smörgåsrån har funnits i svenskarnas skafferi sen 

1935, och vid årsskiftet introducerade Göteborgs Kex smörgåsrån 

som smakar gräslök eller tomat och basilika. Samarbetet kring 

smakerna gjordes bland annat med snackstillverkaren OLW, som 

liksom Göteborgs Kex ingår i Orklakoncernen.

ANDERS FRICK

Martin Gustafsson är kocken som ville lära sig mer om mat.  
Han stannade därför upp och satte sig i skolbänken. Efter två år på 
LTH:s högskoleutbildning i livsmedelsteknik fick han jobb på Orkla 
Confectionery & Snacks Sverige. Idag arbetar han som produkt- 
utvecklare på Orklas kexfabrik i Kungälv, strax norr om Göteborg.

Heaven 23 högst upp i Gothia Towers är en av Göteborgs 

populäraste restauranger. Köket i Heaven 23 var också Martin 

Gustafssons hemmaplan i närmare sex av de nästan tolv år 

som han framgångsrikt arbetat som kock. Gästerna på Heaven 

23 har höga krav – klientelet består mycket av affärsfolk och 

internationella gäster. Det innebär bland annat stora krav på 

snabbhet och perfektion. Martin Gustafsson arbetade både i 

varm- och kallköket, från tidig morgon till sen kväll.

– Restaurangbranschen är snabb, omvälvande och trendkänslig. 

Det gäller att hålla sig uppdaterad om vad som händer i 

omvärlden. På ett hotell går det inte att vara alltför nischad 

– målgruppen är bred och många gäster har väldigt specifika 

krav, säger Martin Gustafsson. Genom en kollega på ett spa-

hotell fick han nys om högskoleutbildningen i livsmedelsteknik 

vid LTH. Kollegan heter Robert och gick själv utbildningen 

som han talade varmt om. Och liksom Martin hade han en 

liknande bakgrund: Kock med gedigen erfarenhet men med 

en vilja att lära sig mer.

– En gång i tiden var mitt mål att bli måltidsforskare, men jag 

insåg under studierna att jag behövde kunna mer om mat. 

Därför utbildade jag mig till kock på Komvux. Tolv kockår 

senare kände jag att det var dags att ge lite akademisk tyngd 

åt de praktiska erfarenheter som jag redan fått, säger han.

Sagt och gjort, Martin Gustafsson ansökte till LTH – och blev 

antagen. Under två år bodde han och studerade i Helsingborg. 

Examensarbetet handlade om portionssallad och möjligheten 

att på ett smidigt sätt servera sallad till större sällskap.

– Jag och en klasskamrat undersökte olika förpacknings-

lösningar och typer av polymerer som skulle kunna skydda 

salladen och ta hänsyn till salladens respiration på ett optimalt 

sätt. Vi tittade även på hur förvaring vid olika tempera-

turer påverkade hållbarheten hos salladen. Under slutet av 

Kocken som  
blev kexfabrikör

VILKA ÄR DINA BÄSTA TIPS TILL DEN SOM FUNDERAR 
PÅ ATT PLUGGA LIVSMEDELSTEKNIK?

– Gå in helhjärtat för studierna, då går de bäst. En av styrkan 
med programmet i livsmedelsteknik är att du lär dig mycket 
av dina klasskompisar. Var inte rädd för att samarbeta och 
dela med dig. Ta chansen och läs extrakurser, till exempel 
i dryckeskunskap eller företagsekonomi. Och tveka inte, 
utbildningen kommer att ge dig en god grund i allt från 
att kunna prata med leverantörer på leverantörers språk till 
att ge en gedigen förståelse för varför livsmedel förändras 
på olika sätt i olika situationer, säger Martin Gustafsson.

ANDERS FRICK
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Miljondonation till 
studentstipendier

Barnbok för nyfikna

Industrimannen och kemisten Karl-Erik Sahlberg, tidigare  

styrelseordförande för LTH, donerar en miljon kronor till Lunds 

Tekniska Högskola. Pengarna ska förvaltas i en stiftelse och 

avkastningen delas ut som stipendier till nyutexaminerade 

kemistudenter.

– Stipendiet är tänkt som en hjälp och en uppmuntran 

innan första jobbet eller vidare studier, jag vet själv hur det 

kan vara när man är helt nyutexaminerad, säger Karl-Erik 

Sahlberg, som skrev under donationsavtalet vid en ceremoni 

idag i kårhuset på LTH.

Karl-Erik Sahlberg är född 1928 och var under 22 år vd och 

styrelseordförande i Perstorp AB. Han har även varit styrelse-

ordförande i Vattenfall, Öresundsbrokonsortiet, SEB, och 

Cardo. Sahlberg var också med och byggde Tetra Paks första 

fabrik i Tyskland. Han brinner för startups och har bland 

annat arbetat på Malmöhus Invest med fokus på nystar-

tade teknikföretag. Han är hedersdoktor vid både KTH och  

Ekonomihögskolan i Lund.

Karl-Erik Sahlberg var den första externa ordföranden på 

LTH, 1996-1999, i samband med att Thomas Johannesson var 

rektor. Hemma på väggen sitter ett inramat bevis på att han 

av Teknologkåren på LTH är utnämnd till hederstruls – något 

som han är mycket stolt för.

– Vi på LTH är väldigt glada för den här generösa  

donationen och är tacksamma för att Karl-Erik valt att hjälpa 

LTH-studenter, säger Viktor Öwall, rektor vid LTH.

Donationen i form av aktier värda en miljon kronor förvaltas 

av Karl-Erik Sahlbergs stiftelse vid Lunds universitet och 

stipendiesumman kommer att vara minst 50.000 kronor per 

år. Stipendiet kommer för första gången att delas ut i samband 

med LTH:s examensceremoni den 22 maj.

– Då kommer vi se till att ha identifierat en värdig mottagare, 

säger Sven Lidin, professor i oorganisk kemi vid LTH och en av 

dem som kommer att arbeta med stipendiaturvalet.

ANDERS FRICK

Andrea Pettersson och Malin Yngvesson är 
LTH-studenter och barnboksförfattare som 
efter sommaren lanserar en bok om Inga 
Ingenjör. För att kunna skapa boken har 
de haft många möten med barn och besökt 
såväl skolor som bibliotek i både Malmö 
och Lund.

Vem är Inga ingenjör?
 – Inga är ett nyfiket barn som tycker om att undersöka 

saker. Hon tycker om upptäcktsfärder och att uppfinna.  

Projektet föddes då Andrea sommarjobbade på Vattenhallen 

och pitchade idén för Malin. Tillsammans har vi tagit fram  

konceptet Inga Ingenjör.

Vilka är ni som står bakom boken?
– Andrea är student på Ekosystemteknik och Malin är  

student på Industridesign. Vi träffades då vi var ansvariga för  

nollningen på F-sektionen respektive A-sektionen 2012.

När och hur kommer boken att lanseras?
– Den kommer ut i bokhandeln den 20 augusti. Men vi planerar 

att hålla en förrelease på Vattenhallen i sommar.

Vad hoppas ni kunna åstadkomma med boken?
– Att fler barn upptäcker det roliga med teknik och natur-

vetenskap. Att introducera begreppet ingenjör. Vi hoppas att 

fler barn kan säga ”Jag vill bli ingenjör när jag blir stor” precis 

som vilket annat yrke som helst.

Varför gjorde ni den här satsningen?
– Vi tror att projektet är viktigt. Vår vision är att nå ut till så 

många barn som möjligt oavsett bakgrund – att inspirera, 

underhålla och sprida glädje. Vi hoppas att med detta lekfulla 

smakprov på vad en ingenjör gör kunna inspirera barn till att 

vilja lära mer om naturvetenskap och teknik.

ANDERS FRICK

Andrea Pettersson Malin Yngvesson

Industrimannen Karl-Erik Sahlberg donerar en miljon kronor – pengar som ska gå till 
studenter på LTH. Här ses han i samspråk med LTH:s rektor Viktor Öwall.
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intresse och engagemang för både diskussioner om organisa-

tion och ekonomi såväl som besöken i verksamheten, säger 

Viktor Öwall.

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

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

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

www.perstorp.com

{  star performance }

Innovative chemistry that rocks

Universitetsordförande på besök
Lunds universitets nye styrelseordförande Jonas Hafström besökte nyligen 
LTH för att bekanta sig med verksamheten. LTH:s rektor Viktor Öwall 
och representanter från presidiet på LTH tog med Jonas Hafström på en 
informativ rundvandring.

Första anhalten var Kemicentrum där professorerna Sven 

Lidin och Viveka Alfredsson mötte upp och för att demon-

strera två transmissionselektronmikroskop. Därefter besöktes 

Arkitekthuset. Christer Malmström, skolchef på Arkitektur, 

visade upp en modell: ”Future Tsukiji – an alternative vision for 

Tokyo´s legendary fishmarket” som gjorts av Marie Godderidge 

och Anna Sundstedt som en del av ett examensarbete.  

Ett besök i utställningshallen hanns också med.

På institutionen för elektro- och informationsteknik träffade 

Jonas Hafström forskarna Fredrik Tufvesson och Daniel Sjöberg 

som representerar forskningen kring 5G. LTH deltar som en 

representant i forskningsprogrammet ”5G for Sweden”. Sista 

anhalt på LTH:s campus var Nanometerkonsortiet, där professor 

Knut Deppert berättade om verksamheten.

– Det var mycket roligt att visa upp LTH och det var en 

strålande dag för en campustur. Jonas Hafström visade ett stort 

LTH:s rektor Viktor Öwall lotsar runt LU:s ordförande Jonas 
Hafström bland LTH:s uppfräschade campusområde i Lund.
Foto: Lisbeth Wester

Den frågan fick över 90 bildsköna svar, 
när LTH under våren körde bildtävling på 
Instagram med taggen #mittlth. 

Vinnaren Tove Tallungs @allahetertove  

läser till civilingenjör i lantmäteri. 

Silvermedaljören Amanda Stadler @vindogat  
läser på kandidaturutbildningen i industridesign.

Bronsmedaljören Sofie Aschan Eriksson @sofieae 

läser också på kandidaturutbildningen industridesign.

1

1 1

2

2

3

3

LTH PÂ INSTAGRAM HITTAR DU HÄR:
instagram.com/lth_lunduniversity

Hur ser ditt LTH ut?
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Breddat fokus för 
e-handelssystem

Att beställa såväl livsmedel som restaurangmat via nätet är 

en ökande trend. Siffror från organisationen Svensk Digital 

Handel visar att ungefär var femte person årligen e-handlar 

mat – och kurvorna pekar uppåt. Tjänster för att beställa pizza 

online är en nisch som kunderna omfamnar. Enligt Glimworks 

VD Johan Ranefors, civilingenjör i datateknik vid LTH, är den 

nätbaserade matbeställningsmarknaden dock fortfarande i 

sin linda.

– Vi ser också att nätmatbeställningsbolagen inte drivs av 

en vilja att utveckla tjänsterna. Dessutom har de oftast på 

kort tid kraftigt höjt sina avgifter, vilket i sin tur skapar arga 

kunder, säger han.

Genom Glimit kan kunder beställa sin favoritmat för avhämtning 

eller hemkörning, beroende på vad restaurangen erbjuder. Av 

bolagets drygt 100 systeminstallationer finns drygt 40 i Lund. 

Enligt Johan Ranefors är Skåne en lagom stor pilotmarknad 

för bolagets tjänster. Han säger också att Glimit valt att inte 

leverera till sina konkurrenters kunder ännu, för att inte väcka 

den ”björn som sover” innan bolaget är mer redo.

Glimit fokuserar för tillfället på matbeställning, bordbeställ-

ning och menyhantering men har mer än luncher och middagar 

i sikte. Bolagets vision är att tjänsten ska användas för att 

beställa allt från frisörer till massage. Själva grundtjänsten är 

gratis för såväl kunder som slutkonsumenter. Bolagets vision 

är istället att tjäna pengar på extratjänster av olika slag.

ANDERS FRICK

Lundabaserade Glimworks som drivs av 
LTH-alumnen Johan Ranefors har nu  
passerat 100 installationer av sitt online-
baserade system ”Glimit”. Systemet kan 
bland annat användas för menyhantering 
och beställning av restaurangmat. Nu satsar 
bolaget på att bredda systemets använd-
ningsområde till andra branscher. 

GLIMWORKS

Företaget startades 2010 av Johan Ranefors och har idag 

ett tiotal personer involverade på hel- och deltidsbasis. 

Företagets verksamhet är i dagsläget främst finansierad av 

kapital från restaurangägare och företagets egen perso-

nal. Bolaget för även diskussioner med riskkapitalister som 

kan hjälpa till med pengar och nätverk i andra branscher 

än enbart restaurangbranschen. Idag har Glimit knutit ett 

par hundra slutanvändare till tjänsten. Bolaget omsatte 

enligt Johan Ranefors förra året omkring en miljon kronor.

Rymddusch redo 
för marknaden
Världens mest vatteneffektiva dusch, ursprungligen ett examensarbete 
vid Lunds Tekniska Högskola, är nu redo för marknaden. Inom kort 
kommer den att börja säljas till privatpersoner. Dessutom är ett avtal 
på gång med ett skånskt sjukhus för duschbolaget Orbital Systems 
som nu växt ur sina nuvarande lokaler.

Idén till duschen fick Mehrdad Mahdjoubi när han skulle göra 

sitt examensarbete i industridesign, genom Lunds Tekniska 

Högskolas samarbete med Johnson Space Center i Houston. 

Duschen utvecklades för rymdfärder i regi av Nasa och har 

sedan dess uppmärksammats jorden runt.

CNN har gjort reportage om duschen, Försvarsmakten har 

investerat i bolaget, Skype-grundaren Niklas Zennström 

har också investerat, och statsministern har delat ut pris till 

grundaren. Dessutom har Mehrdad Mahdjoubi vunnit det 

prestigefulla Skapa-priset, världens största uppfinnarpris i form 

av 500 000 kronor som överlämnades av uppfinnaren Håkan 

Lans på en innovationsgala i stiftelsen Skapas regi.

De första installationerna gjordes på Ribersborgs kallbadhus i 

Malmö. Enbart under de två första månaderna sparade ”Kallis” 

100 000 liter vatten – ett slagkraftigt argument som användes 

av Mehrdad Mahdjoubi för att få loss ytterligare pengar från 

finansieringsaktörer som Almi och Vinnova.

Tack vare supereffektiv reningsteknologi, i form av ett filter 

med fibrer av elektropositivt nanoaluminum, kan ungefär 90 

procent av vattnet och 80 procent av energin i duschvattnet 

återvinnas. Det gör det möjligt att duscha i åtta minuter med 

bara åtta liter vatten.

Idag har Orbital Systems drygt tio medarbetare som arbetar 

med utveckling och produktion. Bolaget kommer inom kort 

att flytta till nya lokaler då företaget helt enkelt växt ur de 

nuvarande lokalerna på företagsinkubatorn Minc.

ANDERS FRICK

90%
vattensparande

80%
energisparande

Läs mer om Mehrdad Mahdjoubi 
och den smarta duschen från  
Orbital Systems:
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Tor Sjödin studerade elektroteknik 

vid LTH i början av 1980-talet. Idag 

driver han bolaget irezQ (uttalas: 

I rescue). Företaget mobilapp har 

funnits på marknaden i två år. Själva 

appen är gratis, men för att få till-

gång till fler avancerade funktioner 

så krävs abonnemang. Antalet ner-

laddningar följer bolagets förväntningar, men försäljningen 

av abonnemang går trögare.

irezQs system består av två delar; dels själva mobilappen, 

dels ett gränssnitt för operatörer på en larmcentral. Och 

det är gränssnittet som nyligen fångat intresset bland tre 

internationella nationella larmoperatörer.

– I vårt system så kan operatörerna till exempel se hur och 

varifrån fordonet har kört före olyckan, fordonets inbroms-

ningsförfarande och en hel del annat. Våra kunder tycker att 

irezQ är mycket bättre än konkurrenter såsom Volvo On Call, 

GM:s OnStar och liknande. En fördel med vårt system är också 

att det inte är bundet till bilar utan till personer. Det fungerar 

lika bra om du kör bil i Sösdala som när du sitter i en taxi i 

London, säger Tor Sjödin.

Mobilappens abonnemang finns i dagsläget enbart tillgänglig 

för kunder med svenskt telefonnummer. Senast i december 

kom en uppdaterad version som bland annat gör att appen 

drar mindre ström och minskar andelen falsklarm.

– Planen är att lansera i USA inom kort, men vi behöver 

fila lite till innan vi släpper vårt system där. Amerikansk lag-

stiftningen kan vara rätt så besvärlig, så vi måste se till att 

allting kring juridiken är klart innan lansering, säger Tor Sjödin.

ANDERS FRICK

Arkitektstudenter  
examineras  
på löpande band
En 3D-utskriven modell av ett besökscentrum  
på Island, ett kulturpalats i Helsingfors och 
tankar kring arkitektur i miljonprogram-
områden som Rosengård i Malmö – det är 
några av de 13 examensarbeten som studenter 
på LTH:s arkitektprogram presenterar på ett tre 
dagar långt seminarium.

Samlade exjobbsgenomgångar har hållits på LTH:s arkitekt- 

utbildning sedan 2006, och initiativtagare är Ingegärd 

Johansson, biträdande skolchef på Arkitektskolan vid LTH.

– Vi arrangerar ett event som är öppet för alla. Det gör att 

våra studenter tränas i att vara offentliga, för det förväntas de 

sedan vara i arbetslivet, säger Ingegärd Johansson.

Ingegärd Johansson är också den som matchar exami-

natorer, handledare och gästande kritiker – allt för att få så 

intressanta och givande samtal som möjligt om varje projekt, 

för varje student.

Ett av de examensarbeten som presenteras har titeln  

”SECOND NATURE – Aliens please land your spaceship el-

sewhere” och är en visualisering av ett besökscentrum i Jökulsár-

lón på Island. Bakom idén ligger studenten Isak Bergwall.

ANDERS FRICK

Läs mer om  
Isak Bergwalls arbete:

Arkitektstudenten Isak Bergwall var en av 13  
exjobbs-presentatörer. Här syns han med en 
modell av ett besökscentrum på Island.

Vill du vara med  
på Kulturnatten?
Under förra årets Kulturnatt rullade LTH ut röda mattan 
framför Studiecentrum, mittemellan Vattenhallen och 
Naturvetarstråket. 1300 personer kom! I år är vi också 
med. Är du LTH-anställd och vill vara med eller bara  
vet mer, kontakta gärna projektledare Hanna Nilvall:
Hanna.nilvall@kansli.lth.se, 046-222 33 08.

Kulturnatten i Lund äger rum den 

tredje lördagen i september varje år 

och har arrangerats sedan 1985. Den 

var då helt unik i sitt slag, sedan dess 

har många andra kommuner följt efter, 

även utanför Sveriges gränser.

Internationellt 
intresse för skånsk 
larmvisualisering
Skånebolaget irezQ, med LTH-alumnen Tor Sjödin (E-81) i 
spetsen, har utvecklat en mobilapp som vid en krock automatiskt 
larmar räddningstjänsten och varnar medtrafikanter i närområdet. 
Nu intresserar sig nationella larmoperatörer i ett par olika länder 
för irezQs bakomliggande administrations- och operatörssystem. 

Läs mer om 
studenternas exjobb:
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English

LTH and Ericsson make a 
joint investment in the mobile 
telephones of the future

“A lot of basic research and development within 5G is needed 

and it is very exciting to be part of the gathering of forces 

which is now happening nationally. 5G will bring completely 

new systems solutions and technologies and above all these 

will enable major changes within various industries and society 

as a whole. It is important for us to contribute the expertise we 

have, in cooperation with industry, to solve difficult research 

issues and enable this development”, says Björn Landfeldt, 

director of the MAPCI research institute at LTH.

LTH is one of the agents in the investment, together with 

Ericsson, Scania, Volvo Construction Equipment, KTH, Chalmers, 

Linköping University and Swedish ICT. The programme is  

supported by Vinnova.

“Lund has a long tradition within mobile communication 

and we have worked actively with Ericsson since the early 

1980s. LTH has a lot of unique knowledge within fields such as 

hardware, algorithms and systems development which are all 

important parts of future 5G systems. One example is Massive 

MIMO where we are world-leading”, says Viktor Öwall, dean 

of LTH.

ANDERS FRICK

’5G for Sweden’ is the name of a new research programme launched 
by telecommunications company Ericsson and partners at the Mobile 
World Congress in Barcelona. The programme aims to reinforce the 
industry through research, innovation and industrial pilot projects.

We are facing major challenges within both forestry and the 

chemicals industry. The value of the raw materials from forestry 

continues to drop within parts of the traditional paper industry 

as a result of an increasingly digitalised society, while the 

demand for environmentally friendly chemicals and sustainably 

developed products is rising. We must therefore find new 

areas of application and develop new processes for forestry 

raw materials in order to increase the value of our forests.  

This is what researchers from the Faculty of Engineering 

and the Faculty of Science at Lund University hope to achieve 

in a new research project which has received a multi-million 

SEK grant from the Foundation for Strategic Research. Its aim 

is to develop processes for new valuable applications of the 

forestry product, lignin.

Lignin is present in biomass from both forestry and agricultural 

waste. It is a complex and not easily degradable raw material 

with fewer areas of application than the other primary raw 

materials from forestry, namely cellulose and hemicellulose. 

Lignin is mostly considered as a by-product which can be used 

as fuel in the process or, for example, in cement and concrete 

as a liquefying agent.

“Lignin is a complex material which is based on a 

number of known chemical building blocks combined in 

partly random processes into a large polymer. It is a major 

challenge to understand and break down the structure into 

usable components. The structure is a little like a black box”, 

explains research director Marie Gorwa-Grauslund.

Lignin is important both to protect the tree and to hold 

the structure together – a bit like glue. Around 15–30% of 

the waste products from forestry and agriculture consist of 

lignin. Major profits would therefore ensue if lignin could be 

used as a raw material for more valuable products than fuel.  

The challenge is to break down and convert the lignin into the 

desired fine chemicals, however. The project mainly consists 

of two parts. Researcher Christian Hulteberg, who works on 

the development of catalytic methods for the decomposition 

of lignin, and Charlotta Turner, who is responsible for the 

analytical work, constitute one part of the project. The other 

part is led by Marie Gorwa-Grauslund and Gunnar Lidén, who 

are focusing on converting lignin components into various 

bulk chemicals, using new micro-organisms and processes.

“The aim of the project is to create a platform for research and 

use of the forestry product lignin, with a view to extracting 

more valuable products from forestry, thereby increasing its 

value”, says Marie Gorwa-Grauslund.

Researchers 
search for 
valuable 
resources in 
the forest
Researchers from Lund University have 
been awarded a multi-million SEK grant to 
increase the value of our forests by finding 
new, more valuable areas for the substance 
lignin. 

FACTS 

The research project has been awarded SEK 26 
million from the Foundation for Strategic Research 
(SSF) between 2015 and 2019.

The project is made up of the research directors, 
Marie Gorwa-Grauslund, Christian Hulteberg, 
Gunnar Lidén and Charlotta Turner from the Faculty 
of Engineering and the Faculty of Science at Lund 
University. 

During the spring, around five doctoral students 
and post-docs will be recruited to the project.
The vision is to increase the value of forestry by 
finding new valuable areas of application for the 
currently very underexploited forestry raw material, 
lignin.
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Relaunch of a 
popular programme

Starting a new  
open innovation lab

“It feels really great to get the programme going again. Many 

employers have been in touch during the break wondering 

where they were to find qualified staff to take on. Many of 

them have also missed our collaboration on projects and degree 

projects. There are a lot of ideas lying in wait for the new 

students”, says Charlott Håkansson, 

programme director for the Master’s 

in Food Technology and Nutrition.

The programme is unique in that 

it is only aimed at people who al-

ready have professional experience 

from the food sector. They can be 

anything from cooks and restaurant 

staff to purchasing managers and 

shop assistants. Besides the general 

entry requirements, the students 

must have two years’ professional 

experience from the food industry, 

food retail, large-scale catering or 

restaurant work.

“The programme provides a fantastic opportunity to develop 

your expertise and progress in your career, while contributing 

to the development and improvement of the food of the 

future”, says Charlott Håkansson. 

The principal aim of the programme is to meet the need for 

people able to assess, ensure and manage the safe production 

and handling of food. But it is also important to contribute 

food technology expertise within industry, retail, catering, 

restaurants, schools and public authorities.

The study location has been 

moved from Helsingborg to 

Lund and, as previously, many 

companies from the food 

sector will be involved in the 

programme in the form of 

visiting lecturers and suchlike. 

The study programme will 

be characterised by its basis 

in the students’ professional 

experience of working with 

food. Theory will alternate with 

laboratory exercises, study visits 

and project work.

Graduates of the Faculty of Engineering currently work as 

product developers, food technicians, consultants, quality 

control technicians and food safety inspectors.

Scan and read more about the programme:

“There is a lot of talk about the importance of cooperation 

between industry, academia and the public sector. MAPCI 

Open Innovation Lab is a concrete example of these agents 

having an opportunity to collaborate, using MAPCI’s project 

platforms”, says Sten Minör, innovation director at MAPCI.

MAPCI Open Innovation Lab will enable everything from start-

ups to major companies and public sector organisations such 

as hospitals and public transport to conduct research-based 

innovation in joint projects. MAPCI offers project platforms, 

development tools and development expertise within the 

Internet of Things and Cloud Computing, as well as hardware 

for experiments and prototype development. In addition, MAPCI 

represents cutting-edge expertise through direct contact with 

researchers at the University and private research divisions.

“There is a need for new approaches in innovation, both among 

companies and within the public sector. Many research findings 

remain as scientific articles and PhD theses, but we want to 

move them into collaboration with business and industry and 

public organisations. This can be done for a relatively small 

additional cost”, says Björn Landfeldt, director of MAPCI.

MAPCI has already established joint projects with Sony, Region 

Skåne, Sensative, Ericsson, Växjöbostäder, Helsingborgshem 

and Lund University’s Faculty of Engineering.

“Our activities are in full swing and we are currently planning 

more, including within the framework of Vinnova’s centre of 

excellence EASE, with partner companies – and much more. 

We hope to be able to attract many new companies and would 

like to see a mixture of start-ups, major companies, academia 

and the public sector in our innovation lab in the future. That 

is how new innovative products and services will be generated 

in the region” says Sten Minör.

This autumn, the Faculty of Engineering will 
restart its unique two-year programme in Food 
Technology, the Master’s programme in Food 
Technology and Nutrition. Many companies 
and organisations within the food industry have 
requested a relaunch of the programme, which has 
had a break of a couple of years.  

Research institute MAPCI is now starting an open 
innovation laboratory in which companies and public 
organisations can conduct innovative activities within the 
fields of ICT, mobile and cloud technology. The initiative, 
entitled MAPCI Open Innovation Lab, has just been 
awarded a grant of SEK 1.5 million from innovation 
authority Vinnova.

“The programme provides 
a fantastic opportunity 
to develop your expertise 
and progress in your 
career, while contributing 
to the development and 
improvement of the food of 
the future”

– Charlott Håkansson

MAPCI FACTS 

MAPCI – Mobile and Pervasive Computing Institute is a 
research institute which conducts research within mobile 
systems. The specialised centre is part of Lund University and is 
located at the Mobile Heights Centre (MHC) in Lund. 

Read more on mapci.lu.se

Björn Landfeldt, director at MAPCI
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Följande behövs:
• Vanliga runda ballonger 

• Muttrar storlek mellan M5 och M6 

• Sugrör

• Saxar

•  Pappmuggar och tandpetare eller  

tändstickor och små bitar klent snöre.

Alla på middagen får nu i uppgift att få ner en mutter i 

ballongen och sedan blåsa upp den och knyta. Sedan är det 

bara att hålla den med förslagsvis knuten mellan pek- och 

långfinger och rotera med små snabba rörelser så att muttern 

får hög rotationsfart därinne. Efter lite träning visar det sig 

att alla kan. Ljudnivån blir garanterat hög, dock inte de 130 

dB som en vuvuzela kan ge.

Så är det dags för sugrören. De klipps så att de får en sym-

metrisk spets. Bit försiktigt ihop spetsarna och blås samtidigt. 

Efter lite träning uppstår kraftigt ljud. Klipp av röret bit för bit 

under ljudandet, det blir ljudligt festligt.

En av de avklippta bitarna kan nu slitsas upp på längden 

med saxen. Dess diameter krymper då och den kan föras in 

i munstyckbiten. Blås och dra den ut och in. En trombon har 

skapats. Munstycksbiten kan förvandlas till en flöjt om den 

”hålas” med saxsnitt eller med ett upphettat gem.

Så är det dags för pappmuggsdånaren. Gör ett hål i muggens 

botten och knyt fast som skissen visar. Fukta en servett eller 

näsduk och knipdra utefter snöret. Det garanteras att en måltid 

med de här ljudliga inslagen inte glöms bort i första taget!

Välljudande partytrix

Ballong med mutter i som roteras med små, små snabba  
handledsrörelser.

Det tillspetsade sugröret tuggas ihop försiktigt med 
framtänderna samtidigt som det skall blåsas kraftigt.

Servetten som dras nedåt 
utefter snöret skall vara 
lätt fuktig. Då kommer 
ljudvibrationerna att dåna 
ut ur muggen, förstärkta 
och riktade ut från muggens 
trattform.

En tråkig släktmiddag kan förvandlas till en riktigt 
minnesvärd festlighet och det till en minimal kostnad. 

presenterar exklusivt för LTH-nytts läsare:

En effektiv lösning för vattenförsörjningen i Mexico City. Länspumpning av världens djupaste guldgruva i Sydafrika.  
Ett nära samarbete med Hammarby Sjöstadsverk – Sveriges ledande forskningsanläggning för återanvändning av vatten. 
Över hela världen finns Xylem på plats för att hjälpa människor att använda varje droppe vatten mer effektivt.

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

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

xyleminc.com

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