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Får vi ett Mobile Village?

NÄR SONY MOBILE annonserade sin nerdragning i Lund 
kändes det som om ”detta har vi varit med om förr”. 
Det var inte länge sedan Astra Zeneca (AZ) tog sin Mats 
ur skolan i Lund. Det fanns 900 som arbetade där 2011. 
Totalt rör det sig om lika många personer igen. Av AZ 
blev det Medicon Village (MV). Uppbyggnaden har gått 
med en väldig fart. Redan nu är drygt 525 personer 
verksamma på MV.

Under våren 2013 flyttar dessutom LU:s cancerforskare in. 

Man räknar med att det skall finnas 900 på MV i slutet av 

2013. Det visar på stor initiativkraft och vilja att utveckla något 

nytt. Vi skall inte glömma Mats Paulssons insats som möjlig-

gjorde detta med sin hundramiljonersdonation. Vi noterar att 

motsvarande nerdragning i Södertälje föranledde staten att 

engagera sig i form av ett hundramiljonersbidrag i samband 

med forsknings- och innovationspropositionen. Sådana stat-

liga pengar har vi inte sett här.

Nu står vi inför en liknande utmaning: att värna ICT-

kompetensen (Information and Communication Technology) 

i företag och på universitet och högskolor. Telekomindustrin 

har varit mycket viktig för LTH och LTH har varit viktig för ICT-

branschen i regionen. Vi kan räkna upp en lång lista av företag 

vid sidan av Sony Mobile: Ericsson, ST Ericsson, Telia-sonera, 

Axis, Qliktech, Scalado, etc, etc.

Vi på LTH står gärna som värd för någon form av kom-

petenscentrum för mobil kommunikation, som manifesterar 

vår spetsforskning. På detta sätt skulle kompetens kunna 

vidareutvecklas i samspel med omgivande företag. Här skulle 

företag kunna möta forskare och samverka för att ligga i 

framkant både när det gäller grundforskning och tillämpad 

forskning. Länken mot regionens innovationssystem har redan 

visat sig framgångsrik.

Kan vi hoppas på att Medicon Village får en upprepning 

i ”Mobile Village”?  Nu väntar vi på en ny Mats Paulsson och 

det vore inte fel om staten upptäckte att det finns en mycket 

aktiv region i den södra delen av landet.

Den akademiska kompetensen demonstrerades nyligen 

i samband med att Vetenskapsrådet kungjorde vilka som 

hade fått projektbidrag. Speciellt framgångsrika var de olika 

delarna inom vårt strategiska forskningsområde ELIIT. De fyra 

institutionerna Reglerteknik Matematik, Datavetenskap och 

Elektro- och Informationsteknik kammade hem mycket stora 

anslag. Här finns alltså mycket kompetens att bygga på som 

kan användas för att förstå, förklara och förbättra vår värld 

och människors villkor” (citat ur strategiska planen). LTH kan 

och vill vara en motor i denna utveckling.

ANDERS AXELSSON – REKTOR LTH
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Nu provar vi 
sidor på engelska
Nytt för detta nummer är att LTH-nytt inför sidor på engelska. Behovet 

av information på engelska är stort, exakt hur stort utreder LTH:s nya 

engelsktalande informatör Elisabeth Dawson just nu. Hon har bidragit 

till detta nummer och presenteras i en kort artikel.

Många doktorander har flyttat till LTH för att göra sitt avhand-

lingsarbete och hinner kanske aldrig studera svenska. Internationella 

masterprogram ges helt på engelska och de studenter som tillbringar 

två års studier här kanske inte heller känner ett starkt behov av att tala 

svenska. Några hundra utbytesstudenter finns också varje termin på 

LTH för studier och i deras fall är engelska också det självklara språket 

i undervisningen.

De engelska sidorna ska ses som ett experiment, som får utvärderas 

senare. Ännu är det inte tal om att översätta hela tidningen, det kräver 

särskilda resurser men kan kanske bli verklighet på sikt.

Till skillnad från förra numret har detta nummer inget dominerande 

tema. Ska man leta efter samband kan vi peka på att många artiklar 

och reportage handlar om framtidsfrågor av stor aktualitet för Lunds 

universitet och LTH. ESS, European Spallation Source, är ett sådant 

projekt och här kan vi berätta om ett exempel där LTH utformar teknik 

för denna avancerade accelerator.

Medicon Village är en annan nysatsning som uppstått efter att 

AstraZeneca dragit sig tillbaka från Lund, ett försök att skapa utveckling 

efter avveckling. En oviss situation råder också kring en annan av Lunds 

stora industrier, Sony Mobile, som aviserat nerdragningar av sin hårdva-

ruutveckling i Lund. LTH har stor kompetens på både detta område och 

inom mjukvaruutveckling, där flera forskningsledare diskuterar lämpliga 

åtgärder i detta nummer.

Er redaktör har sedan sist och med ålderns rätt dragit ner sin ar-

betstid till halvtid. Eventuella brister i denna tidning får väl därför skyllas 

på tidsbrist…

Slutligen ska jag inte glömma att önska mina läsare en fridefull jul!

MATS NYGREN, REDAKTÖR
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FORSKARNA HAR MÅNGA FRÅGOR ATT STÄLLA 
TILL UNDERJORDEN:
•	 Hur långt har vi påverkat grundvattnet med våra 

föroreningar?
•	 Vilka är förutsättningarna för kärnavfallslagring på 

olika ställen?
•	 Var finns de stora malmkropparna, som behövs nu när 

det råder visst malmbrist.
•	 Var finns det geotermisk energi att utvinna?
•	 Vilka rörelser finns nere i berggrunden? Den sist-

nämnda frågan kan undersökas med superkänsliga 
sensorer placerade på stora djup.

FORSKNING.

UTE PÅ DEN platta slätten vid Revinge står en stor gul 
rigg uppställd. Det är en ny borrmaskin med vetenskap-
liga ambitioner som redan vid de pågående testborr-
ningarna har upptäckt en helt okänd skånsk vulkan!

Som LTH-nytt tidigare berättat är det Leif Bjelm och Av-

delningen för teknisk geologi som fått anslag från Veten-

skapsrådet och ett nationellt uppdrag att utveckla teknik för 

vetenskapliga undersökningar av undergrunden.

– Riggen är den 

enda i sitt slag i norra 

Europa, påpekar Leif 

och Jan-Erik Rosberg 
när vi träffar dem en 

kylig och mulen okto-

berförmiddag på slätt-

ten bakom regementet 

i Revinge.

Det speciella med 

borren är bland annat 

att den kan borra så 

djupt som 2,5 kilome-

ter. Det gör det möjligt 

att tränga djupt ner i 

frågor som hur bergs-

kedjor egentligen upp-

står, något som kan bli 

borrens första uppgift i Åre nästa sommar under ledning från 

Uppsala universitet och under medverkan från 18 länder!

– Gruvorna kommer också att bli väldigt djupa i framtiden. 

Nu kan man prospektera för dubbelt så djupa gruvor som vi 

har idag, säger Leif Bjelm.

En annan finess med borren är att den är snabb och bil-

lig att använda genom att den har en mindre diameter än 

vanligt. Den gör det också möjligt att på ett smidigt sätt ta 

ut materialprover genom borröret utan att ta bort detta. Vid 

borrplatsen produceras tre meter långa prover i rask takt, vilka 

Lundageologerna kommer ut och kastar sig över.

– Revingesänkan är okänd mark för dem och vi har redan 

hittat vulkanisk tuff, som var helt okänt för dem, både till 

platsen och tidsepoken, den fanns vid gränsen mellan Krita 

och Jura för cirka 150 miljoner år sedan.

Borrriggen hade när vi kom på besök nått ner till 278 

meters djup och låda 33 bland proverna. Där nere hade tyvärr 

ett missöde inträffat som gjorde att man hade svårigheter 

att fira upp det senaste provet. Men utmaningar är till för 

att övervinnas – och lära sig av. I det här fallet var det Johan 
Kullenberg, borringenjör från teknisk geologi, som lärde 

sig sköta maskinen av sakkunnigt folk från allra nordligaste 

Sverige och en borrare från Skånska Energi.

Däruppe borrar man dock mest i urberg och Stellan Lars-
son var konfunderad över den skånska berggrunden som är 

lös och plastisk även flera hundra meter under markytan.

– Trodde inte vi hade så dåliga berg i Sverige, sa han.

När den här maskintypen användes i ett geotermiprojekt 

i Nevada var kostnaden bara en fjärdedel av den med en 

konventionell, stor borrigg.

I Revinge går borren lätt genom sandsten och lerskiffer, 

som delvis fortfarande är mjuk. Först kring 400 meter ner 

väntas den möta urberget.

– Vårt bidrag är att utveckla tekniken för borrning och 

kärntagning, inte att studera geologin, förklarar professor 

Leif Bjelm.

Koldioxidlagring är ett annat aktuellt uppdrag för borrig-

gen. Ett område på Jylland ska undersökas för sin eventuella 

lämplighet. Många förslag har lagts fram, besked om vilka 

som ska genomföras väntas före jul.

Sedan januari 2010 har Lunds universitet ett nationellt 

uppdrag från Vetenskapsrådet att designa, upphandla och 

sätta igång borrprojektet. Nu är man framme i skarpt läge. 

Teknisk geologi vid LTH är ensamma om den här kompetensen 

i Högskole-Europa.

De tester som görs nu är även för att undersöka om bor-

ren håller vad Atlas Copco har lovat. Hittills ser mesta bra ut 

och geologerna lovordar borrens hastighet, smidighet och 

precision samt även en sådan sak som dess tysta motor, vilket 

betyder mycket för arbetsmiljön. Även säkerheten är högt 

utvecklad.

Jan-Erik Rosberg visar kärnfångaren 
som hämtar upp bergprover.

Prov från 266 meters djup - Gammal havsbotten med mycket 
snäckskal.

Jätteborr upptäckte okänd vulkan
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PRESTANDA/FAKTA
Borrmaskinen, Christensen CT20, är tillverkad av Atlas 
Copco och kostade cirka 10 miljoner kronor efter en 
upphandling från LTH. Den saknar motsvarighet inom 
forskarvärlden i hela Europa. Bidraget från Vetenskaps-
rådet var 25,8 miljoner kronor. Resten går till utrustning 
och tillbehör. Bland annat går det åt massor av rör, som 
fogas ihop 9 meter i taget.

Maskinen väger 15–20 ton, går på larvfötter, så den 
kan själv flytta sig på borrplatsen. Den har en sensatio-
nellt tystgående dieselmotor på 275 hästkrafter. Chassi 
och rigg är stabil och genom avancerad mätning kan 
man undvika att borren drar iväg för mycket i sidled där 
nere i djupen, vilket skulle ha ökat påfrestningarna och 
skapat dålig precision.

Provkärnorna som lätt spolas ut ur provtagaren är 48 
mm breda och högst 3 meter långa. Diametern på foder-
rören som förstärker borrhålet är 76 mm. Ett borrhuvud i 
hårt keramiskt material med diamantinslag utför jobbet 
med en hastighet av 20–25 meter per minut.

Hanteringen av borrör är ganska enkel och säker men 
ännu inte helt automatiserad. En teknik som enligt Leif 
Bjelm är komplicerad men snart etablerad.

Livslängden bedöms till minst 15 år med den lättare 
användning som en forskningsborr har.

Lundageologerna har också varit med och utformat 
den verkstadscontainer där de kan arbeta med proverna, 
förvara utrustning och värma sig över en kopp kaffe. 
Den har en inbyggd dieseltank, luftkompressor för hy-
drauliken och kan dras direkt upp på ett lastbilsflak när 
den ska flyttas.

Borren färdas genom berget med cirka 20 centimeter per 

minut. Efter sådär en halvtimme blir det dags att koppla på 

ett nytt rör i övre änden.

För att registrera allt som borren är med om behöver dock 

lektor Jan Erik Rosberg själv utforma en egen datoransluten 

registrering, något han gjort med tidigare modeller som ar-

betat med geotermi.

Framtida forskningsuppdrag kan handla om CO2-lagring 

(aktuellt på Jylland), undersöka grundvatten på djupa nivåer, 

söka efter liv på djupa nivåer, bedöma risken för jordbäv-

ningar, undersöka meteoritnedslag och leta efter geotermi 

eller lämplig slutförvaring av kärnbränsle. För LTH-forskarna är 

det själva borr- och mättekniken som är intressantast.

– Borren är vårt mikroskop, förklarar Leif Bjelm.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

Bild till höger: Redan vid provkörningen gjorde den nya borr-
riggen intressanta upptäckter vid Revinge.
Bild nedan: Professor Leif Bjelm visar borrkrona.

Jätteborr upptäckte okänd vulkan
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Ideon Gateway klart att invigas
I JANUARI 2013 öppnar Ideon sitt dubbla höghus Ideon 
Gateway. Det är redan ett nytt inslag i landskapet för 
oss grannar på LTH, särskilt spännande med sin fasad 
som ändrar färg med betraktarens synvinkel och förhål-
landet till solen.

Under ett och ett halvt år har vi på LTH sett byggnaden resa 

sig i höjden och ta form. Idag är det på avstånd i många 

vinklar det dominerande inslaget i Lunds ”skyline”.

Det är två nya byggnader som nu reser sig högt över Lunds 

alla andra. Den lägre byggnaden, 14 våningar, blir hotell som 

ska drivas av Elite Hotels. Det högre blir kontorshotell för en 

lång rad etablerade företag. Det har byggts i 19 våningar, 74 

meter högt, dessutom på en av Lunds högsta punkter, vilket 

garanterar en utsikt långt in i Danmark vid klart väder från de 

högre våningsplanen.

Och som sagt så ändrar fasaden färg med vinkeln till ljuset 

och med ljusets intensitet. Det kan vara röd-orange, grönt, 

gult, grått och mycket däremellen. Och det dämpas i dåligt vä-

der. Det är också en byggnad med hög miljöprofil och många 

tekniska finesser, inte minst Sveriges största solcellsanlägg-

ning inbyggd i fasaden. Både värme och kyla kommer genom 

geoenergi från djupa borrhåll.

Uulas arkitektbyrå i Kristianstad har arbetat med projektet 

till och från ända sedan 2004. Längst har makarna Jennie och 

Jerker Edfast hållit på, men på senare tid har även ingenjören 

Jonas Pivén och Malin Järletoft jobbat mycket med byggna-

derna. Malin mest med hyresgästernas synpunkter. 

Jerker Edfast har gått en del kurser på LTH men är i huvud-

sak självlärd som arkitekt. Jennie är utbildad vid Chalmers.

– Vi ville ha fram det innovativa och nyskapande hos Ideon 

i fasaden och hittade i Amsterdam en fasadskiva som bryter 

ljuset på ett spännande sätt, berättar Jennie Edfast. Det är 

en speciell film som sätts bakom en glasskiva. I vårt hus har 

vi frostat den glasskivan för att dämpa effekten något . I 

Amsterdam kan man se skiftningar liknande olja på vatten. 

Vi har i stället satt en mörkgrå skiva bakom för att förstärka 

effekten.

Historien bakom filmen lär vara att den togs fram som 

solskydd men inte fungerande. Christian Dior började dock 

använda den för att paketera parfymer i en skimrande plast. 

Därifrån hittade en arkitekt i Holland materialet.

– Jag tycker att resultatet blivit roligt och levande. Vi har 

också på andra sätt försökt undvika en för monoton fasad. 

De ytor som inte är belagda med film har i stället solceller, 

sammanlagt Sveriges största solfångaryta. Dessa ville vi ha 

helt integrerade i byggnaden – och samtidigt lite lekfullt ut-

placerade, förklarar Jennie Edfast.

– Vi arbetar med smala skivor/lameller olika höjd för att 

skapa variation i byggnadskroppen. Fortfarande ligger dessa 

i samma riktningar som Klas Anshelms byggnader på LTH. 

Interiört är poängen att varje våningsplan får tre vingar och 

ljus från tre vädersträck – dessutom bryts skalan ner.

Byggnaden blir dominerande genom att den ligger så 

högt.

Vid ett möte med förre stadsarkitekten Bengt Aronsson i 

Lund 2007 talade arkitekterna om att bygga 14-15 våningar. 

Till deras förvåning sa han ”varför inte ta i ordentligt?” Stads-

planen medger fler våningar. Uulas har alltså arbetat länge 

med projektet, som ändrats en hel del och även legat stilla 

i perioder.

Hotellbyggnaden kom till senare. Detta ska snart skyltas 

upp med neonskyltar.

– Ideon Gateway ska vara den självklara ingången till 

Ideon, något som inte riktigt fun-

nits förut. Ett landmärke och en 

mötesplats. Denna skapas i de två 

lägsta våningarna i höghuset där 

resten av våningarna fylls med 

kontor, förklarar Jennie Edfast.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

Höghuset som ändrar färg
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FAKTA OM IDEON GATEWAY
•	 19 våningar eller 74 meter högt. På taket är man 

147 meter över havet. Hela komplexet är på 20.000 
kvadratmeter, 9.000 kvm kontorsyta med cirka 700 
arbetsplatser. Lägre delen, 14 våningar, blir hotell 
med 182 rum, drivs av Elite Hotels.

•	 Ikano är byggherre och hyresvärd.
•	 Uulas arkitekter ritar exteriören och SandellSand-

berg arkitekter inreder de publika delarna.
•	 Byggkostnaden har uppgetts ligga kring en halv 

miljard, 

Företag som flyttar in: Elite hotels (vd Bicky Chakra-
borty), Awapatent, Altair Engineering, Sparbanken 
Öresund, Gulliksson advokatbyrå, Farstorp Invest (Bo 
Håkansson), Ström och Gulliksson, Combine AB, SP 
– Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Glycorex Trans-
plantation, SKULT Sweden AB, Npat, Hjalt Computing, 
ETL Solutions, Svensk fastighetsförmedling, HiQ Skåne, 
PwC Lund, Syntell AB.

Miljöfinesser: Sveriges största solcellsanläggning in-
byggd i väggar och tak, variabel ventilation i alla rum, 
närvarostyrd belysning, delvis LED-armaturer, gröna tak 
med växtlighet, dagvattenmagasin, återladdande gene-
ratorer vid hissarna, energieffektiva fönster, solskydds-
markiser, geoenergi från borrhålslager för kylning och 
värmning, inget centralt varmvatten, 
matavfall centrifugeras. Mål att uppnå 
högt ställda miljöcertifikat.

Läs mer på www.ideongateway.se

Höghuset som ändrar färg



8 LTH-NYTT | NR 2  | 2012

LTH i media
BUSSEN ÄR FARLIG
Att det är farligare att åka buss än bil 

i städer rapporterade trafikforskaren 

Anders Wretstrand från LTH. Genom-

slaget i media blev enormt. Vi räknade 

in över 30 artiklar, många med lokala 

exempel på olycksoffer i busstrafik, 

från hela landet på två dagar i början 

av september. Wretstrand påpekade i 

de bättre artiklarna att bilen ändå inte 

är så bra, den står för fler olyckor med 

andra trafikanter.

30 KM ÄR LAGOM
Den 25 september presenterades så 

rönen från LTH att en nollvision för 

trafiken i städer om bara en fartbe-

gränsning till 30 km i timmen införs. En 

sådan fartgräns skulle inte ens öka tiden 

särskilt mycket för en genomresa särskilt 

mycket eftersom stopp och krypkörning 

redan sänker snittfarten långt under 30 

km per timme. Många rödljus skulle 

kunna avskaffas.

TEGELHUS FÖREDRAS
Att arkitekter uppskattar tegelhus mer 

än sina kunder var en liten nyhet som 

gav uppmärksamhet i alla byggbransch-

tidningar åt en rapport som Miklos 
Molnar, LTH, gjort åt branschorgani-

sationen Tegelinformation i våras. Arki-

tekterna uppskattar främst teglet för sin 

fuktbeständighet.

ETIK UPPMÄRKSAMMADES
Att Indiskas etik- och miljöchef Renée 
Andersson blev hedersdoktor på LTH 

uppmärksammades i maj av många 

tidningar.

JAKTEN PÅ PLANET
Jakten på ett försvunnet postflygplan 

från andra världskriget var bara ett av 

de inslag under Havsresan som gav eko 

i media i slutet av maj. LTH med dykaren 

Kjell Andersson i spetsen deltog som 

vanligt i arrangemanget.

MEDIEFAVORIT
Torbjörn Laike, lektor i miljöpsykologi, 

är säkert LTH:s genom åren mest medie 

citerade forskare. Journalister vet att 

han gärna svarar på frågor om hur vi 

påverkas av ljus och färger och belys-

ning och det ger regelmässigt resultat 

i klippskörden.

CYKLA I LÄ
Vinden är cyklisters värsta fiende i Skå-

ne. En vindskyddad cykelkorridor mellan 

Malmö och Lund ingår i planerna för en 

”cykelmotorväg”. Christer Hydén, LTH, 

och Erik Skärbäck, Alnarp, föreslog i 

somras en plantering av häckar och träd 

och en uppföljande mätning av trafiken.

GLÖM INTE ATT ÄTA
Att så kallad medelhavsmat kan för-

bättra minnet, åtminstone marginellt, 

har uppmätts i försök av Erika Olsson, 

dietist och doktorand i industriell nä-

ringslära och livsmedelskemi. Nyheten 

fick många rubriker och olivoljedof-

tande recept i pressen i somras via TT 

Spektra.

En liknande framgång 

hade professor Siv Ah-
rné från samma avdel-

ning i augusti med ett 

reportage om ”Superbakterierna som 

gör dig friskare”. Det handlar om pro-

biotika, hälsobringande tarmbakterier, 

som ligger bakom en del kommersiella 

produkter som t ex Oatly och ProViva.

ÅNGSPRUTANDE BAGGE
En nyhet som slog var också den om 

dieselmotorn som imiterar en bagge. 

Bombaderbaggen har förmågan att 

spruta het ånga ur sin bakdel mot sina 

fiender. Den förmågan har inte Per Tu-
nestål men han har fått 6,8 miljoner 

kronor av Energimyndigheten för att 

utveckla en dieselinsprutning enligt lik-

nande principer! Baggens knep är att 

använda värme i stället för tryck.

.   .   .
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Grattis! Här är vinnarna från sommarens tävling

borås. Hösten är snart här. Och 

BT:s tävling i årets sommarbila-

ga är över.
Här är vinnarna och de rätta 

svaren.
Vi säger ett sort tack till alla 

er som deltog och vi säger ett 

stort grattis till er som vann.

Priserna kommer med pos-

ten.

RÄTT SVAR: 
1) Vad är sorthonung?

X) sorthonung är en honung framställd 

av en enda sorts växt, till exempel ljung. 

2) På Torpa stenhus sägs det finnas 

spöken. Ett av dem är…

1) gustav otto stenbock

3)  Vem inleder sommartorsdagarna 

den 28 juni?
1) Loreen
4) Hur många ton matavfall tar So-

backen emot under ett år?

X) 23 000 ton

5) Borås nyaste invånare luktar väl-

digt speciellt.
Vad är det för ett djur?

1) Hyenor
6) Hur lång tid tar det för ögat att an-

passa sig till mörkerseende?

1) 45 minuter
7) Hyltenäs kulle bjuder på en his-

nande utsikt över en sjö i Mark. Vil-

ken?
2) Västra Öresjön

8) Vad krävs för att man ska räknas 

som simkunnig?

X) simma 200 meter varav 50 på rygg, 

falla från kanten, få huvudet under vat-

ten.
9) Hur lång är Sveriges första aukto-

riserade cykelled?

2) 15 mil

VINNARNA:
µ Förstapris, 20 trisslotter: Inger Jo-

hansson, målsryd

µ andrapris, 15 lotter: edvin Jonasson, 

Öxabäck
µ tredjepris, 5 lotter: margaretha Hor-

vath, bredared

µ 4–10 pris, en lott vardera: sonja gus-

tafsson, borås, birgitta augustsson, sva-

neholm, eva Carlgren, göteborg, son-

ja Jörnéus, borås, Lena persson, borås, 

margareta Carlsson, borås, Harriet Carls-

son, borås.

Farliga turer med buss
borås. Det är farligare att åka 

buss än bil i städerna. Det vi-

sar en ny studie från Lunds 

tekniska högskola. Men på 

Borås Lokaltrafik säger man 

sig inte känna igen den pro-

blematik som undersökning-

en visar på.

Betydligt fler busspassagerare ska-

das i stadstrafiken jämfört med bi-

lister. Det visar en ny studie som 

trafikforskare på Lunds tekniska 

högskola låtit göra. I studien har 

forskarna granskat rapporterade 

skador från fyra akutkliniker i Skå-

ne och undersökningen visade att 

1 600 bussresenärer skadades un-

der en period på fyra år.

Skadorna beror inte på att bussar-

na krockar med andra fordon, utan 

på att resenärerna ramlar i bussen 

under färd, vid på- och avstigning 

eller på väg till eller från hållplat-

sen. Men trots att granskningen är 

begränsad till fyra skånska akut-

sjukhus så tror forskarna nu att 

resultaten även gäller för övriga 

Sverige. 

Laila Strandberg och Ulla-Britt 

Lindwert färdas ofta med Borås lo-

kaltrafik och de förvånas inte över 

den nya statistiken.

– Jag har själv varit väldigt nära 

att ramla flera gånger. Bussar-

na kör ryckigt och tvärbromsar 

ju nästan varje gång när de ska 

stanna, säger Laila Strandberg 

och får medhåll från Ulla-Britt 

Lindwert. 
– Jag har lärt mig att man inte 

kan ställa sig upp innan bussen 

står helt still, säger Ulla-Britt.

Ali Abdollahi har varit bussföra-

re i Borås i tre år. Hans uppfattning 

är att de flesta chaufförer kör bra 

och mjukt.
– Cirka 85 procent av förarna kör 

bra, men är man försenad eller om 

det är mycket trafik så kan det göra 

att man ibland kör ryckigare, säger 

han.

Själv tycker Ali Abdollahi att han 

har haft mycket hjälp från en kurs 

som samtliga av Borås Lokaltrafiks 

förare går.
– Då lägger man en telefon på 

bussgolvet som mäter hur starkt 

man svänger och bromsar, förkla-

rar han.
Christer Ståhl är driftchef på 

Borås Lokaltrafik (BL). Enligt ho-

nom beror ryckigheten ofta på 

bussarnas retarder – en hydrau-

lisk hjälpbroms som ska spara på 

bromsbanden. Den kan ofta göra 

att vanliga inbromsningar blir ex-

tra kraftiga.
– Vi har kontrollerat via vår verk-

stad om det går att sänka effekten 

på dessa. Det är en fråga som går 

att diskutera, om vi ska ha dem el-

ler inte på våra bussar.

Men trots forskarnas tro på att 

resultaten även gäller för resten av 

landet ställer sig BL kritiska till att 

siffrorna även skulle stämma in på 

Borås.
– Vi kör x antal resenärer per dag 

och vi upplever olyckorna är väl-

digt få. De förekommer, men bara 

vid enstaka tillfällen.

Enligt Christer Ståhl är de flesta 

olyckorna förknippade med att 

det är många äldre som åker kol-

lektivt. De hinner inte sätta sig 

innan bussen åker eller ställer sig 

upp innan den har stannat.

– Men det är självklart vårt mål 

att passagerarna ska hinna sät-

ta sig. Självfallet ska vi anpassa 

oss efter kunden, säger Ståhl, som 

ändå vill uppmana äldre att ta för-

sta bästa plats och inte gå för långt 

bak i bussen.
– Man får inte glömma att vi inte 

är ensamma i trafiken. Det finns 

tillfällen där man tvingas att brom-

sa kraftigare än vanligt.

Madeleine Korneliusson

madeleine.korneliusson@bt.se 0320-20 55 44

oftast blir jag oroad av 

busschaufförer som kör 

dåligt av olika skäl; för 

fort eller medan de pra-

tar i mobilen, exempel-

vis. ”
Extralars

Jag har bara ris att sä-

ga om borås busschaffi-

sar, dom bryr sig inte ett 

skvatt om varken höger-

regel eller annat. (...) man 

undrar vilka regler dom 

blir utlärda efter, cornfla-

kesreglerna eller?”

n_o_n_a_m_e

om man studerar skicket 

på bussarna och då me-

nar jag inte ur trafiksä-

kerhetssynpunkt, utan 

bucklor, repor och andra 

kosmetiska defekter, för-

står man att det är lite si 

och så med körskicklig-

heten. att sedan i stort 

sett alla bussar under-

känns vid flygande be-

siktningar och får körför-

bud är ytterligare ett gra-

verande faktum.

Ohlynot

 » Kommentarer från bt.se
 » Webbfrågan

Betydligt fler bussresenärer skadas i stadstrafik än vad man hittills trott. Det visar en ny studie från Lunds tekniska högskola. Men på BL tror man inte att 

statistiken passar in på lokaltrafiken Borås. 

Foto Jan pettersson

Ulla-Britt Lindwert och Laila Strand-

berg använder sig ofta av lokaltra-

fiken i Borås. De tycker att bussar-

na kör ryckigt och bromsar för hårt 

nästan varje resa.

Ali Abdollahi har varit bussförare i 

tre år. Enligt honom kan förseningar 

och mycket trafik göra att körningen 

blir ryckigare än vanligt.

Har du varit rädd när du har åkt buss?

resultat:
 µ Ja, flera gånger 51,19%

 µ Ja någon gång 21,5%

 µ nej, jag känner mig trygg 9,56%

 µ Jag åker sällan eller aldrig buss 17,75%

Totalt antal svar: 586

’’
Jag har själv 

varit väldigt 

nära att ramla flera 

gånger.
Laila Strandberg, bussresenär
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Grönsaker, frukt, oliv-olja och fisk. Och annan färgsprakande mat från Medelhavet. 
Det är hemlighe-ten för att få ett bättre minne, säger ny svensk forskning.

Mitt i ett samtal tappar man bort namnet på en känd konstnär.
Man vet egentligen så väl vad han heter, men hur mycket man än försöker går det inte att komma på nam-net.

Sedan dröjer det inte mer än två minuter, så dyker det plötsligt upp i minnet.

Andra gånger är mobilte-lefonen spårlöst försvun-nen, trots att man just har pratat i den. När man har mycket att göra är det lätt att glömma. Och med åren kan det bli svårare och 

svårare eftersom minnet blir sämre med stigande ålder - det hör till natu-rens gång.
Men det finns faktiskt något vi kan göra för att bromsa minnesförsämring-en. Nämligen att äta med-elhavskost.  Det har fram-kommit i en rad studier världen över.

En av de allra senaste har gjorts på Uppsala universi-tet och kommer att publice-ras i höst.
Forskarna har studerat över 1 000 mäns kostvanor och gjort minnestester med dem vid 70, 77 respektive vid 82 års ålder.

Till exempel ombads de att skriva ordet konst bak-länges.
De fick också utföra en rad räkneuppgifter, som att räkna ut hur mycket 100 minus 7 var och sedan di-rekt dra bort 7 igen.

– De som åt en medel-havsliknande kost, med 

mycket livsmedel som fisk, frukt, grönsaker, oliv-olja och ett knappt glas vin om dagen, hade inte lika försämrat minne som an-dra. De som åt långt ifrån den här typen av mat, till exempel mycket kött och mejeriprodukter, fick ett sämre minne, säger dokto-randen och dietisten Erika Olsson.

På Lunds tekniska högsko-la har det också forskats kring kostens påverkan på minnet.
Anne Nilsson, teknisk doktor i industriell närings-lära och livsmedelskemi, har studerat hur människor som ätit två olika slags die-ter presterade i olika min-nestester.

Samtliga i studien fick äta en så kallad aktiv diet i fyra veckor och en fyra veckors kontrolldiet. Det gick fyra veckor mellan dieterna. 
Den aktiva dieten bestod av livsmedel som är kända för att vara antiinflamma-toriska och som brukar ingå i medelhavskost.

Till exempel fisk, och framför allt fet fisk som innehåller rikligt med ome-ga 3-fettsyror, samt blåbär, mandel, olivolja, rapsolja och mycket fiber.
Kontrolldieten gick, lik-som den aktiva dieten, i lin-

je med rekommenderade kostråd, men den bestod av mycket mindre mängder antiinflammatoriska livs-medel.
– Personerna presterade bättre i minnestesterna ef-ter den aktiva dieten. Dess-utom blev hälsostatusen klart förbättrad. Bland an-nat minskade inflamma-tionsgraden i kroppen, det onda kolestero-let sänktes med 30 procent och blod-trycket gick ned avsevärt, säger 

Anne Nilsson.
En av an-

ledningarna 
till att med-
elhavskost 
är bra för 
minnet tor-
de vara, sä-
ger hon, de 
just nämn-
da hälso-
förbätt-
ringarna, 
som i sin 
tur mins-
kar ris-
ken för 
hjärt- 
och 

kärlsjuk-
domar 
och di-
abetes. 
Ett högt 
blodtryck 
gör näm-
ligen att 
hjärnan får 
sämre sy-
reförsörj-
ning, vilket 
har dålig ver-
kan på minnet. 
Och när insu-
linsignaleringen 
i hjärnan försäm-ras, som sker vid di-abetes, påverkas ock-så minnet negativt, enligt Anne Nilsson.

Frågan är om medelhavs-kost är så gynnsamt för minnet att risken för de-mens minskar?
Erika Olssons studie ägde rum under många år, vilket borde innebära att det fanns möjlighet att stu-

dera detta. Men hon är för-siktig i att uttala sig i frå-gan.
- Vi har ännu inte kunnat påvisa något sådant sam-band. Men det vore mycket intressant att fortsätta att studera detta i framtiden, säger hon.

MinnA TunbErGEr
TT spEkTRA

www.allehanda.se

Hälsa

Medelhavskosten
■■ Enkelt■uttryckt■är■det■mat■som■är■vanligt■före-

kommande■i■länderna■kring■Medelhavet.■Här■är■några■av■de■vanligaste■livsmedlen:
■■ Olivolja,■frukt,■bär,■

grönsaker,■baljväster,■fisk,■skaldjur,■nötter,■fullkorn■och■magra■mejeriprodukter.
■■ Ett■knappt■glas■rött■

vin■om■dagen■och■mindre■av■rött■kött■och■socker■är■också■■vanligt.■ (TT■Spektra)

FAkTA

Förbättra minnet med Medelhavsmat

Knappt ett glas vin om dagen ingår i den nyttiga medel-havsdieten. 
 FoTo: pETINov sERGEy MIhILovIch

Hjärngympa som korsord och läsning håller hjärnan alert. FoTo: JEssIcA Gow/scANpIx
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 ■ FALSTERBONÄSET  Försvunnet flygplan

Kustbevakningens fartyg 202 har Sim-

rishamn som hemmahamn, men lig-

ger nu i Falsterbokanalen. Anledning-

en är Havsresan, som med Lunds tek-

niska högskola (LTH) i spetsen under-

söker tillståndet i haven kring Skåne.

I år fyller kanalen dessutom 70 år 

och därför är andra världskriget och 

dess lämningar i fokus.

I måndags kväll hittade dykare tro-

ligtvis det postflygplan som störta-

de i slutet av kriget. Rester av det, en 

bränsletank och elkablar, ligger un-

gefär tre kilometer söder om Måkläp-

pen.
– Vi säger att nu har Kjell hittat pla-

net fyra gånger, säger Henrik Roos-

berg, styrman och räddningsdykare 

på Kustbevakningen, skämtsamt om 

det faktum att Kjell Andersson från 

LTH aldrig har gett upp försöken att 

finna det försvunna planet.

Claes Löwdahl, tidigare befälhavare 

inom Kustbevakningen, hittade vrak-

delarna vid ett dyk redan 1990.

– Helt plötsligt såg vi något som 

kommit fram i sanden. Efteråt gjorde 

jag en skiss och försökte mäta avstån-

det till fartyget som vi dök från. Tydli-

gen var jag så noggrann att det stäm-

de, berättar han på telefon.

Den skissen fick sedan Henrik 

Roosberg, men pappret med koordi-

naterna var borta. Tills de nyligen dök 

upp i Sibbhult i Skåne och därefter 

lämnades in till en dykklubb i Lund.

– De ledde oss tillbaka till positio-

nen och gjorde att vi började söka här 

igen, säger Henrik Roosberg.

Postplanet söder om 

Måkläppen har sannolikt 

hittats. Det lokaliserades 

med hjälp av 22 år gamla 

skisser.
I går gick dykare ner 

på platsen igen. Syd-

svenskan var med.

I Höllviken har bron just öppnats 

och fartyget lämnar kajen för att ta 

oss söderut genom Falsterbokanalen.

Resan till postflygplanets troliga 

nedslagsplats tar nästan en timme. 

På vägen passerar vi tre av marinens 

minjakter som både är på övning och 

deltar i Havsresan.

En bit ut till sjöss ringer Henrik 

Roosberg upp Claes Löwdahl.

– Din ritning som jag fick stämmer ex-

akt efter 22 år, säger Henrik Roosberg 

i luren.
En kort stund senare stannar far-

tyget. Henrik Roosberg och hans kol-

lega Johan Månsson har nu dykar-

dräkter på. Från fartygets akter lossas 

ribbåten, den snabba motorbåt som 

används till exempel vid bordning av 

andra båtar, och föraren Olle Måns-

son styr den till nedslagsplatsen. Två 

orange små markeringsbojar är fästa 

i vrakdelarna tolv meter ner.

– Vi ska göra en sökning kring pla-

net. Vi fäster en lina på det och utvid-

gar sökområdet hela tiden, förklarar 

Henrik Roosberg innan han och Jo-

han Månsson går ner.

Efter cirka 20 minuter kommer de 

upp igen. Henrik Roosberg är fascine-

rad över hur intakt tanken är efter näs-

tan 70 år.

– Jag undrar hur mycket mer som 

ligger under sanden.

På onsdagen ska Kjell Andersson 

gå ner med en luftdriven sandsug för 

att frigöra vrakdelarna. Dessutom 

kommer mer av det en kvadratkilo-

meter stora sökområdet att undersö-

kas av dykare.

– Man vill hitta någon sorts tillverk-

ningsnummer från någon del. Då 

skickar vi iväg det till experter, säger 

Henrik Roosberg.

Först därefter blir det klart om det 

verkligen är postflygplanet från Hit-

lers Tyskland som har hittats.

På måndagen hittades även ett vrak 

efter vad som tros vara ett segelfartyg 

från 1700- eller 1800-talet.

Fjärde  

gången gillt?

”Vi säger att 

nu har Kjell 

hittat planet 

fyra gånger.”

Räddningsdykare 

Henrik Roosberg.

FALSTERBOKANALEN

TEXT: JENNY 

ERIKSSON
jenny.eriksson 

@sydsvenskan.se

FOTO: OLA 

NILSSON
ola.nilsson 

@sydsvenskan.se

PLAY

Fyndplatsen
■ Se webb-tv av 

Ola Nilsson från 

fyndplatsen på Syd

sven skan.se.

Bränsletanken i aluminium är en av de 

vrakdelar som indikerar att det tyska 

flygplanet är hittat. FOTO: ROBERT HANSSON

Djupdykni
ng. Tre kilometer söder om Måkläppen har Kustbevakningens ribbåt ankrat vid två orange markeringsbojar. De ligger rakt ovanför det som tros vara det tyska postflygplanet 

som försvann i havet i slutet av andra världskriget. Johan Månsson och Henrik Roosberg, båda räddningsdykare, har just varit nere och undersökt den bränsletank som kan tillhöra planet. På 

bilden syns också dykledaren Patrik Risberg, som varit kvar i båten och hela tiden haft radiokontakt med dykarna.

Långt letande troligen över

JOBBAR KVAR. Renée Andersson tar i dag emot hedersdoktorshatten. Men hon vill definitivt  inte pensionera sig. ”Jag jobbar så länge jag får. Det här är det roligaste jag har gjort.” 

FOTO: HÅKAN E BENGTSSON

Indiskas etikchef 
får doktorshatt
Renée Andersson, etik- och miljöansvarig på klädkedjan Indiska, började sin karriär som volontär på Rädda Barnen.

I dag utnämns hon till hedersdoktor  av Lunds tekniska högskola för sitt arbete  i indiska klädfabriker.
I dag klockan tolv vid Lunds 
domkyrka tar Renée Anders
son emot hedersdoktors
hatten tillsammans med de 
vanliga doktoranderna vid 
Lunds universitet. 

Motiveringen är att hon har 
uppmärksammat vikten av att 
kombinera etik, miljö och eko
nomi och möjliggjort forsk
ning och teknikutveckling om 
vattenrening i Sydasien.

”Det känns väldigt stort. 
Jag har ett helt fantastiskt jobb 
och är väldigt stolt och glad 
över utmärkelsen”, säger 
Renée Andersson.

Aktiv som 13-åring
Det var efter att ha sett drama
tiska bilder i tidningen av barn 
som drabbats av jordbäv
ningen i Algeriet som den då 
13åriga Renée Anderssons 
sociala engagemang väcktes. 

Hon startade en insamling  
till Rädda Barnen i klassen 
för att bli fadder och blev 
sedan volontär och fick 
anställning på kansliet. Hon 
fortsatte sedan att arbeta för 
Rädda Barnen i Jemen, 
Bangla desh och Etiopen, 
framför allt med barns rättig
heter. 2003 började hon 
arbeta på Indiska. 

”Samtidigt som arbetarna 
har fått bättre villkor ser vi att 

de förbättringar som vi har 
åstadkommit hos våra leve
rantörer faktiskt har gjort att 
de fått fler kunder, ökad pro
duktion och att det är lönsamt 
för dem. Det är också bra för 
oss och gör att vi kan handla 
av dem utan att må dåligt”, 
säger Renée Andersson. 

Akademiskt samarbete
Det var 2006 som Lunds tek
niska högskola skickade en 
förfrågan till svenska textil
företag om samarbete med  
ett forskningsprojekt om 
 textilt avfallsvatten. 

Vattnet från exempelvis 
färgningsprocessen, som 
innehåller höga  halter farliga 
kemikalier, släpps ut helt ore
nat och det lika förorenade 
slammet hamnar på närlig
gande åkrar.

Öppnade dörrar
Renée Andersson och Indiska 
har drivit på och  agerat dörr
öppnare för forskningsgrup
pen i fabrikerna. Forskningen 
har lett till att man har hittat 
en lösning med bakterier som 
bryter ned det giftiga slam
met. Nu återstår att testa 
metoden på plats.

”Vi är inte intresserade av 
en lösning av det slam som 
redan finns, utan vill lösa pro

blemet vid källan och hindra 
att det bildas nytt giftigt slam”, 
säger hon.

Samlar industrin
Renée Andersson och Indis
kas vd Sophie Gunolf har varit 
drivande för att bilda Sweden 
Textile Water Initiative, 
STWI. Det är ett samarbete 
där flera ledande svenska 
 textil och läderföretag tagit 
fram riktlinjer för hur leve
rantörerna kan göra för att 
använda vatten mer effektivt. 
Riktlinjerna presenteras 
nästa vecka. 

”Ju mer man ser desto mer 
inser man att vi måste jobba 
mer strukturerat och samar
beta i branschen för att göra 
skillnad”, säger Renée Anders
son.

MARIA OTTOSON
maria.ottoson@di.se

08-573 650 59

 nDi Fakta
Renée Andersson 
■n Ålder: 65 år.
■n Familj: Man, tre barn och 

två bonusbarn och sex 
barnbarn. 
■n Bor: Lägenhet i Stock-

holm.
■n Utbildning: Läkarsekre-

terare, autodidakt.
■n Intressen: Yoga, odling 

och böcker.
■n Övriga uppdrag: Styrel-

seledamot i bland annat 
Swedfund och ledamot av 
Roburs etiska råd. 
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Tel 0320-123 91• www.nsb.nu

www.ivt.se
Auktoriserad VVS-installatörVärmepumparBergvärme •VVS

Vikdörrar, skjutdörrar, fönster och fönsterdörrar  för fasaden på ditt hus, vinterträdgårdar och uterum. Tillverkning i vår fabrik i Fotskäl.

www.markfonster.se

Ring oss för närmaste återförsäljare 0320 - 630 66

Kvistfritt trä av högsta kvalitet. Energiglas med  U-värde som klarar marknadens krav.  Produkterna finns i underhållsfri aluminium. 

Tel 0320-471 11, 070-563 35 53  • www.högbergslackering.se 

– Lackera om, byt luckor eller renovera ditt befintliga kök!Resultat: Ett nytt modernt kök till bråkdelen av kostnaden av ett helt nytt!
Ett stort sortiment - till försäljning KÖKSLUCKOR • BESLAGDu kan även köpa kök som måttanpassas till dinaGAMLA STOMMAR!

Byt INTE ut ditt kök!

För ÖkaD  

livskvalitet!
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Ring Camilla 0707 70 52 26,0320 141 37.Lyddevägen 18,Kinnawww.vitisstad.se

Hemstäd
Flyttstäd
Fönsterputs

Utnyttja
RUT-avdraget!

FRITSLA
Fastighet med bostadsdel och verkstadslokal. Källare under hela huset med stora förvaringsytor. 
Perfekt för egen verksamhet. Är i behov av renovering.
ADRESS FRITSLAVÄGEN 76 BOAREA CA 104 M²/ 
3 ROK + VERKSTADSLOKAL TOMTYTA 1 736 M² 
PRIS 495 000 KR/EL HBJ VISAS TI 22/5 KL 17.00-18.00MÄKLARE MATHIAS FOLKE TELEFON 072-733 48 02

UTERUM

Glas & Metall ABSvetsarevägen 3, Fritsla • Tel 0320-21 03 30 • www.lindelofs.se
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Jesper Wasling
0320-20 91 45jesper.wasling@markbladet.se

Stenhus

En majoritet av de svenskaarkitekterna skulle byggasitt hus i sten och användaen murad stomme. Och skä-let är att de ser goda möjlig-heter till kreativ arkitekturmed murning och putsning.Trä eller stål står däremotinte så högt i kurs (så mankan fundera lite på arkitek-ternas förmåga att tänka iformbanor).
– Arkitekterna förefalleratt uppskatta fördelarna ochkvaliteterna med muradefasader och stommar i störreomfattning än både bygg -entreprenörer och småhus-köpare, säger Miklós Mol -nár, lektor i konstruktions-teknik på Lunds TekniskaHögskola, som ansvarat förundersökningen. 

Ser till funktionen
Arkitekterna uppger iundersökningen att värme -tröghet, robusthet, bestän-dighet, vackert åldrande,lågt underhållsbehov, fuktsä-

kerhet och lufttäthet är detsom hör till det positivamed materialet sten. Brist på bra hantverkare,tidskrävande och dyrt ärdäremot faktorer som drarner intresset för stenhus. Depå senare år uppmärkamma-de fuktproblemen med en -stegstätade fasader harminskat stenintresset hosmånga arkitekter, och dåinte bara när det gäller deputsade byggnaderna. – Nästan hälften av arki-tekterna betraktar puts påisolering och ventileradeskivor som obeprövad tek-niska lösningar, sägerMiklós Molnár. 
– Bara några få procentskulle välja en fasad av putspå isolering eller puts påskiva om de skulle bygga etthus åt sig själva.

Det viktigaste är...
Arkitekterna har också fåttange de viktigaste faktorer-na som styr dem vid valet av

fasad. Fuktbeständighet top-par listan, tätt följt avenergi aspekter samt brandoch ljud. Trender inom byg-gandet ansågs inte vara likaviktigt.
76 procent av arkitekternabedömer att murat och put-sat byggande har goda fram-tidsmöjligheter om flerbeställare och brukare blirmedvetna om kvaliteternamed de nya byggmetoderna.Om utbudet av murverks-produkter ökade tack vareen mer internationaliseradbyggvarumarknad skulle val-möjligheterna öka, vilket isin tur skulle göra intressetför murade fasader större.

* Undersökning har gjorts påLunds Tek niska Högskola.

Om arkitekten själv får bestämma

Två av tre svenska arkitekter väljer stenhus åt sig själva. Här ett snyggt hus i trä och betong.60 procent av svenska arkitekter skulle välja en murad eller putsad fasad
om de skulle bygga ett hus åt sig själva*.
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Glad att flytta till Medicon Village
– JAG HADE gärna flyttat igår. Jag ser bara fördelar 
med att flytta till Medicon Village. Det säger Christer 
Wingren, forskare i immunteknologi vid LTH. Till våren 
lämnar han och ca 65 avdelningskollegor nuvarande ar-
betsplatsen BMC för Astra Zenecas tidigare lokaler vid 
Scheelevägen. Där kommer de att dela labb och fikarum 
med flertalet av universitetets övriga cancerforskare, 
vilka idag sitter utspridda i Lund och Malmö. 

– Det informella mötet blir lättare. Man kan spontant knacka 

på i varandras rum för att stämma av ett projekt, säger han.

Många av forskarna i immunteknologi jobbar med 

cancer eller autoimmuna sjukdomar. Grundtanken är dock 

densamma; att spåra biomarkörer för att diagnostisera och 

därmed kunna ge bättre behandling i det tidiga sjukdoms-

skedet. Christer Wingren (bilden) själv jobbar både med den 

autoimmuna sjukdomen SLE samt olika cancerformer såsom 

bröst-, prostata- och bukspottskörtelscancer.

– Det blir några hundra meter längre till sjukhuset, men 

många av de kliniker vi jobbar ihop med flyttar också till Medi-

con Village. Och de som inte flyttar med når vi med en kort 

promenad, säger han. 

Några hus bort på Medicon Village-området finns res-

taurangen Inspira där Lunda-forskarna kan dela lunchkö med 

någon från Region Skånes biobank, från ESS eller från någon 

av de runt 70 innovationsföretag inom life science-sektorn 

som också huserar på området.

För att främja mötesmöjligheterna ytterligare arrangerar 

Medicon Village seminarier, soppluncher och andra events för 

”medlemmarna”, som hyresgästerna kallas, och andra besö-

kare. Det finns också gemensamma konferensrum att tillgå.

– Vi ska ju bekämpa cancern tillsammans så att komma 

ihop så här tycker jag är en fantastisk möjlighet, säger Christer 

Wingren.

TEXT & FOTO: KRISTINA LINDGÄRDE

FAKTA/MEDICON VILLAGE
Medicon Village är en life science-by som i början av 
året öppnade i Astra Zenecas tidigare lokaler. Genom 
att samla hela värdekedjan från forskare till innovatörer 
och företagare under ett tak är tanken att ”skapa värden 
för människors hälsa och bättre liv”.

En av hyresgästerna är Lunds universitet. Av 80.000 
kvadratmeter lokaler hyr universitetet en tiodel. För den 
trångbodda cancerforskningen vid Lunds universitet 
innebär Medicon Village en välkommen expansionsmöj-
lighet. Den största poängen handlar dock om synergief-
fektiver. Fler verksamheter vid LU är intresserade av att 
flytta till Medicon Village.
Idén kunde förverkligas när Mats Paulssons stiftelse för 
forskning, innovation och samhällsbyggande köpte Ast-
raZenecas forskningsanläggning. Grundare av stiftelsen 
är Mats Paulsson, som av privata medel tillfört stiftelsen 
en grundplåt på 100 miljoner kronor. Genom stiftelsen 
har ett fastighetsbolag bildats, Medicon Village AB, 
vilken driver Medicon Village.

Drömmarnas buss finns i Korea
NU HAR LTH:S rektor åkt buss i Korea med induktionsdrift 
på en så kallad laddväg, något han drömmer om att 
kunna göra även på LTH:s campus och i Lund.

Anders Axelsson var nyligen med på en resa till Korea ar-

rangerad av IVA och STINT (Stiftelsen för internationalisering 

av högre utbildning) med Björn O Nilsson , VD för IVA, som 

ledare. 22 personer från nio lärosäten blev guidade av bland 

andra ambassadör Lars Danielsson.

– Vi besökte ett antal toppuniversitet i Seoul och forsk-

ningsinsitut i Daejon. Vi avslutade med ett besök vid den 

demilitariserade zonen på gränsen till Nordkorea. Då blev vi 

påminda om att det fortfarande officiellt är krig mellan Syd- 

och Nordkorea, berättar han.

På några decennier har Sydkorea gått från att vara ett 

utvecklingsland till världens 13:e största ekonomi. Det är ett 

fantastiskt tryck på högskoleutbildning i Sydkorea. I Sverige 

blir strax över 40 procent högskoleutbildade. I Sydkorea är 

motsvarande siffra 80 procent! Det skapar en av utmaning-

arna i landet: hur kan man skapa jobb som motsvarar deras 

utbildning.

– En annan utmaning är att skapa större jämlikhet. Trots 

att det finns flera kvinnouniversitet i Sydkorea, varav vi be-

sökte ett, så är Sydkorea ett manssamhälle där kvinnor har 

svårt att göra karriär på samma villkor som männen, säger 

Anders Axelsson.

Induktionsbussen, som diskuterats på LTH, är utvecklad 

på forskningsinstitutet KAIST och ska nu kommersialiseras.

Vid Institute of Basic Science bygger Korea en anläggning 

för materialstudier med neutronspridning, fast i något mindra 

skala än ESS.

TEXT: MATS NYGREN
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Forskarna om mobilkrisen
SEDAN SONY MOBILE i augusti la ett varsel och aviserade 
att man lämnar hårdvaruutvecklingen i Sverige har oron 
stigit även i forskarleden. Sony Mobile, och tidigare 
Sony Ericsson, har varit en mycket viktig medspelare 
för en lång rad forskare vid LTH.

Universitetsrektor Per Eriksson och förre arbetsmarknadsmi-

nistern Sven-Otto Littorin har med Forsknings- och Innova-

tionsrådet i Skåne talat om att skapa ett nytt forsknings- och 

innovationscentrum i Lund i samarbete med regionens många 

företag på det mobila området.

Idén stöds av LTH:s rektor Anders Axelsson, som menar 

att ett nytt centrum kan stärka ”vår position som ett av lan-

dets ledande ICT-kluster.” (Se även hans ledare på sidan 2.)

LTH-nytts bidrag till frågan är en enkät bland forsknings-

ledare på LTH för nationella centrumbildningar inom det så 

kallade ICT-området (Information, Communication, Techno-

logy). Av utrymmesskäl är svaren redigerade av tidningen. Vi 

har ställt följande fråga:

VAD SKULLE DU VILJA GÖRA FÖR ATT KOMPENSERA 
SONY MOBILES NERDRAGNING?

Viktor Öwall, professor och prefekt 
för Institutionen för elektro- och in-
formationsteknik (EIT). Han är dess-
utom ansvarig för det industriella 
forskningscentret System Design on 
Silicon (SoS):
– Vi vill satsa på visionär forskning inom 

mikroelektronik, interdisciplinär forskning 

där mikroelektronik appliceras på nya områden och ett ökat 

stöd till samarbetet mellan akademi och industri. Inom om-

rådet trådlös kommunikation finns en stark innovationsmiljö 

i regionen. Genom detta samarbete får våra forskningsresul-

tat en snabbare väg till produkter, ett talande exempel är en 

AD-omvandlare som presenterades i en doktorsavhandling 

2008 och nu är en del av produkt-portföljen hos en av våra 

samarbetspartners.

Per Runeson, professor i programva-
rusystem och föreståndare för EASE, 
ett excellenscentrum med industrin 
för inbyggd mjukvaruteknik:
– Jag vill inom forskningen expandera 

satsningen på mjukvarans roll i öppen 

innovation. Inom samverkansuppgiften 

få representanter från olika företag och 

branscher att samverka, t ex i avancerad uppdragsutbildning 

och projekt, som katalyseras från LTH och Sigrun. Vidare vill 

jag se en satsning på kompetenscoaching för start-up-företag. 

slutligen - en fortsatt satsning på kvaliteten i vår grundutbild-

ning. Det finns också en outnyttjad potential i studenternas 

kreativitet som skulle kunna kombineras med mer erfarna 

inom start-up-företag.

Karl-Erik Årzén, koordinator för LU-
delen av ELLIIT, professor i reglertek-
nik:
– Lunds främsta styrka, som möjliggjort 

etableringen och framväxten av Ericsson, 

ST Ericsson, Sony Mobile och flera andra 

företag i Lund, är den breda kompetens 

som finns inom hela ICT-området. Detta omfattar inte bara 

telekom, hårdvaru- och mjukvaruutveckling utan också reg-

lerteknik, signalbehandling och datorseende. Framtidens 

mobila ICT-systemlösningar behöver ämnesöver-skridande 

systemkompetens som inte finns inom en enstaka institution. 

Till detta krävs en institutionsövergripande struktur som kan 

hantera strategiska forskningsfrågor och topprekryteringar. 

Detta har emellertid LU redan i form av ELLIIT, Lund och Linkö-

pings gemensamma strategiska forskningsområde inom ICT! 

Här finns den internationella världsklass som behövs.

Sten Minör, föreståndare för mjukva-
ruinstitutet SIGRUN:
– Mjukvara upptar idag större delen av 

utvecklingskostnaderna för många företag 

inom området och är därför strategiskt för 

regionens företag. Det är också viktigt att 

fokusera på att forskningen når ut till re-

gionens företag och kommer till praktisk 

användning, en roll som Sigrun vid Lunds Universitet har tagit 

genom att koppla ihop forskare med företag i gemensamma 

pilotprojekt där forskningsresultat provas i ”verkligheten”. 

Sigrun arbetar för att företag och myndigheter ska bli mer 

konkurrenskraftiga och effektiva genom att ta forsknings-

resultat till praktisk användning. SIGRUN är ett samarbete 

mellan Lunds Universitet, Blekinge Tekniska Högskola, och 

Malmö Högskola.

Lars-Erik Wernersson, professor i 
nanoelektronik:
– LTH har flera styrkeområden av kraftig 

relevans för ICT och det är viktigt att 

balansera industriellt behovsmotiverad 

forskning med grundforskning, vilket kan 

generera nya teknologier. Vår forskning 

kring nanoteknik och inom nano-ICT-

området är internationellt stark och har utvecklat avance-

rade komponentteknologier. Applikationer har skapats inom 

högfrekvent (THz) radar och lågenergielektronik baserat på 

III-V CMOS implementering. Inom området Nanoelektronik 

önskar vi förstärka vår infrastruktur för att behålla interna-

tionell lyskraft och tillsammans med industri leta efter nya 

marknadssegment.
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Kalle Åström, professor i 
matematik:
– Starkast koppling till ICT har Mate-

matikcentrum inom datorseende där vi 

har en internationellt sett mycket stark 

forskargrupp. Forskningen handlar 

om datorseende, bild och signalanalys 

med starka kopplingar till ICT-området 

och resultaten kommer allmänheten/industrin till nytta så-

väl på lång sikt, som ganska direkt. Detta sker dels genom 

den långa rad av företag vi själva har startat (och som i 

flera fall köpts upp av storföretag) eller i projekt tillsam-

mans med världsledande företag.

– Vi satsar nu inom ELLIIT projektet på en ny professor 

Cristian Sminchisescu, som är expert på kognitivt seende 

(bildigenkänning, bildsegmentering, bildtolkning och ma-

skininlärning). Han kompletterar den expertis som vi har 

inom geometri, 3D-rekonstruktion och optimering

Boris Magnusson, professor i da-
tavetenskap och ansvarig för ett 
forskningsprojekt om mobilitet 
och sjukvård i hemmet:
– Mobilitet, snarare än mobiltelefoner, 

kommer att vara viktigt för den framti-

da utvecklingen av it-området. Mycket 

av infrastrukturen (som 4G) är redan 

på plats men utmaningarna ligger i den programvara som 

behövs ovanpå nätverken för att förverkliga visionen av 

en mobil värld med egna prylar i samverkan med andra 

på nätet. Lund bör ha ett försteg i denna nästa akt av 

it-revolutionen. Den mobila revolutionen kommer att göra 

stor skillnad inom hälsa och sjukvård – för både individen 

och professionen med t ex sensorer som ”pratar med” 

vårdpersonalen. 

Fredrik Tufvesson leder SSF High 
Speed Wireless Center, ett gränsö-
verskridande center inom trådlös 
kommunikation:
– Jag föreslår att vi skapar ett centrum 

för trådlösa prylar, och då inte bara 

telefoner. Vi kommer att se en framtid 

av uppkopplade prylar, ”internet-of-

things”, som alla kommer att kunna kommunicera med 

varandra och med sin omvärld. Då behövs det någon 

som kan ta ett helhetsgrepp och förstår alla de komplexa 

strukturerna en sådan uppkopplad värld innebär. Detta 

innebär att vi behöver bemästra hela systemet, mjukvara, 

algoritmer, systemuppbyggnad, applikationer, digital och 

analog hårdvara. En annan sak jag saknar för trådlösa 

uppstartsföretag är ett ”skunk lab”, en form av experi-

mentlabb där man kan realisera och testa idéer utan att 

ha ett eget stort labb.

Mats Ekstrand 
ser ljust på 
mobilbranschen
– LTH HAR varit helt avgörande för att vi har en mobilin-
dustri i regionen. Utan den forskning och de studenter 
som kommit fram genom åren hade vi aldrig haft det 
mobilkluster av världsklass som vi har här i regionen. 
Samarbetet med industrin har varit väldigt framgångs-
rikt. Kan vi nu gå vidare och få till samma tighta samar-
bete som råder mellan Stanford och företag som Cisco, 
Google och Apple i Kalifornien så kan vi lyckas lika bra.

Mats Ekstrand är sedan augusti ny i vd-stolen på Mobiles 

Heights, en klusterorganisation för mobil kommunikation i 

södra Sverige. Han är LTH-alumn (D87) och tjänstledig från 

Sony Mobile i Lund. Han ser stora möjligheter med den unika 

kompetens som finns i Skåneregionen för mobil teknik. 

För några år sedan skickades han till Kalifornien för 

att bygga upp ett kontor i Silicon Valley åt Sony Ericsson. I 

kontoret i Redwood arbetade 200 personer, inte långt från 

bolagsbjässar som Google, Apple och Facebook.

Därifrån har han tagit många lärdomar med hem:

– Båda regionerna har ett bra innovationsklimat med 

akademi och näringsliv som arbetar ganska nära varandra. 

En fördel för Sverige är den goda tillgången på kompetenta 

ingenjörer, vilket är en begränsande faktor i Silicon Valley. I 

Sverige är å andra sidan tillgången till riskvilligt kapital en mer 

begränsande faktor, säger han.

Så de cirka 350 av ursprungligen 650 varslade som ser ut 

att bli arbetslösa ser han nu som en ”talent pool” som gör 

regionen intressant för industrin. Just nu samarbetar han nära 

med Sven-Otto Littorin som fått regionens uppdrag att 

hitta nya mobillösningar.

– Jag tycker det är väldigt kul att Sony valt att lägga sitt Soft-

ware Competence Center här i Lund, speciellt med tanke på 

att jag själv har mjukvarubakgrund. Detta är ett bevis på att 

de satsningar inom mjukvara som gjorts i Lund gett resultat.

Mats tycker inte att man ska hänga upp sig på motgångar för 
ARTIKEL FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA >>

Mats Ekstrand och Sven-Otto Littorin
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EN SAMLING ELDSJÄLAR på Elektro- och informationstek-
nik kände att de hade kunskap att dela med sig av till 
ESS-anläggningen. 
– Vi insåg att det fanns flera bitar som behövdes till 
ESS-anläggningen som låg inom vår kompetens, säger 
Anders Johansson, universitetslektor på Elektro- och 
informationsteknik. 

ESS kontaktades och sedan ett par år arbetar Anders Jo-
hansson och hans kollegor med leveransen av reglersystemen 

till acceleratorn på ESS. År 2019 ska acceleratorn vara klar 

och år 2026 ska verksamheten vara igång med full kapacitet.

– Acceleratorn i ESS-anläggningen isolerar protoner som 

accelereras så att de har så hög energi att de kan skjutas in i 

kärnan av en atom. Accelerationen måste ske i 200 olika steg 

i den 600 meter långa acceleratortunneln och slutligen träffar 

de atomkärnan som går sönder så att protoner och neutroner 

sprids, förklarar Anders Johansson.

Neutronerna fångas upp i rör som sedan leds till expe-

riment. Detta kallas för spallation och är hela grundtanken 

med ESS. Eftersom neutroner är oladdade är det möjligt att 

se egenskaper hos material som man tidigare inte har kunnat 

se med exempelvis röntgenstrålning. Man kommer att kunna 

titta på ytkemi, molekyler, arkeologiska fynd samt följa hur 

DNA, proteiner och enzymer fungerar med hög tidsupplös-

ning.

Anders Johansson förklarar acceleratorn med hjälp av en 

fotbollsanalogi. 200 fotbollsspelare står på rad och skjuter 

bollen vidare till nästa spelare. För varje spark får den en högre 

hastighet. Spelarna sparkar vid en given tidpunkt och med en 

given kraft eftersom bollen till slut har så hög hastighet att 

den inte kan ses. Spelarna måste veta exakt vid vilken tidpunkt 

bollen kommer för att kunna sparka den vidare.

– I den långa acceleratorn finns 200 resonatorer. Varje 

resonator kan jämföras med en fotbollsspelare, säger Anders 

Johansson.

Acceleratorns styrelektronik byggs av Anders Johansson 

och hans kollegor. De ser till att det elektromagnetiska fältet 

i varje resonator har rätt storlek och fas, vilket kan jämföras 

med att varje fotbollsspelare sparkar till bollen lagom hårt 

och vid rätt tillfälle. Accelerationen och energin blir rätt med 

hjälp av en radiosändare som skickar energi till resonatorerna.

Förutom uppdraget att ta fram design och prototyp av 

acceleratorsystemet, ska kollegorna på Instiutionerna för elek-

tro- och informationsteknik och reglerteknik också ta fram 

huvudklockan för ESS. Huvudklockan ska styra hela anlägg-

ningen och behövs för att protonerna ska kunna accelereras 

på ett givet sätt.

– Om huvudklockan inte fungerar stannar hela anlägg-

ningen, säger Anders Johansson.

Anders radiosändare styr ESS
mobiltelefoniföretag. Framför oss väntar flera vågor av 

den andra fasen av den mobila revolutionen. Spådomen 

om 50 miljarder uppkopplade saker till 2020 har redan 

börjat uppfyllas, snart följs de uppkopplade skärmarna 

av sammankopplade industrivertikaler (t ex medicin – 

mobilteknik) och sedan det sammankopplade samhället.

– Jag vet att det finns många bra exempel på nära 

samarbete mellan industri och LTH men jag är säker på 

att det finns en mängd företag, framför allt mindre bolag 

och startups, som skulle ha otrolig nytta av ett samarbete 

med LU och LTH. Det finns säkert doktorander som sitter 

på lösningar för start-up-företag. I Silicon Valley sitter 

det nästan alltid personer från Stanford eller Berkeley 

i styrelserna för bolagen. Skulle vara utmärkt om vi såg 

detta samspel här också.

Mobile Heights kan 
bidra genom att t ex 

hjälpa till att initiera 

framtagandet av stan-

darder som saknas, att 

upplysa andra industri-

vertikaler vad man kan 

göra med mobilteknik, 

hålla seminarier, få in-

dustri och akademi att 

mötas, skapa intresse 

bland politiker, om-

världsbevakning, syn-

liggöra och attrahera 

studenter, hjälpa till 

med finansiärer, helt 

enkelt vara en mobil katalysator i regionen.

En sak som jag brinner för är att driva förståelsen 

bland de anställda inom industrin att de måste hålla sig 

uppdaterade om det senaste inom tekniken och forsk-

ningen. I Silicon Valley upptäckte jag att alla runt omkring 

mig höll sig tekniskt uppdaterad genom att regelbundet 

gå på seminarier och föreläsningar. Man polerar hela 

tiden på sitt tekniska CV – annars riskerar man att inte 

vara attraktiv på arbetsmarknaden vilket är viktigt i Silicon 

Valley där man byter jobb i snitt vart tredje år. 

Mobile Heights med många små och stora med-

lemsföretag driver tre industriella forskningscentra och 

ett affärscentrum där startups får hjälp av etablerad 

mobilindustri.

TEXT: MATS NYGREN

>> MATS EKSTRAND FORTSÄTTNING
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När Anders Johansson inte arbetar med ESS-projekt, utvecklar 

han radiosändare på andra sätt. Ett projekt görs tillsammans 

med medicinare, fysiker, biologer, teologer och teknologer 

och handlar om att förbättra livet för patienter som har sjuk-

domar med ofrivilliga skakningar som symptom; Parkinson, 

dystoni och essentiell tremor. Genom att stimulera rätt ställe 

i hjärnan med elektroder kan skakningarna minska. Anders 

Johansson arbetar med att ta fram radiosändare som kopplas 

till elektroderna för att signalerna till hjärnan ska skickas vid 

precis rätt tidpunkt.

– Frankensteinfaktorn måste hållas låg, och därför försö-

ker vi komma bort från kablarna som går från elektroderna 

till den dator som tolkar signalerna, säger Anders Johansson.

”Frankensteinfaktorn” är Anders Johanssons eget uttryck 

för att även om det finns teknik som förbättrar livet för många 

människor, så är det få som vill använda den när tekniken 

är alltför uppenbar och synlig. Han berättar att den bästa 

armprotes som finns vill få använda eftersom handen ser ut 

som en klo. Denna protes ger ett bättre handgrepp än de 

armproteser som är mer ”människolika”, men ändå väljer folk 

bort klon för att den är för robotlik.

– Det är viktigare att se ut som en vanlig människa än att 

få en bra funktion, säger Anders Johansson.

TEXT: JESSIKA SELLERGREN

Anders radiosändare styr ESS

Anders J Johansson är en man med flera ansikten.
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I ESS´ accelerator ska protoner accelereras steg för steg till hö-
gre hastigheter. Det kräver en komplicerad styrutrustning där 
nu LTH erbjuder en lämplig teknik, överförd från teknologin 
bakom radiosändare.

Illustration: ESS AB
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Bioraffinaderi  
– ett sätt att ersätta oljan åt industrin
JORDBRUKSPRODUKTER SKA ERSÄTTA oljan – även när det 
gäller framställningen av kemikalier. Sedan början av 
2000-talet har det forskats praktiskt om framställning 
av biogas på gården Anneberg norr om Teckomatorp. 
Nu finns också ett bioraffinaderi startklart på samma 
ställe för att utveckla just biologiska alternativ till ol-
jebaserade kemiprodukter.

Bakom detta finns ett initiativ av professor Bo Mattiasson i 

samarbete med lantbrukaren Kjell Christiansson, som länge 

varit intresserad av möjligheten att framställa biogas. Han 

hade ett före detta svinstall i byn Värmö i gården Anneberg, 

som han kunde tänka sig att använda för ändamålet.

Ursprungligen finansierades forskningen med medel från 

Energimyndigheten via Delegationen för Energiförsörjning till 

Södra Sverige (DESS), som ville satsa på forskning om förnybar 

energi i samband med att Barsebäcksverket skulle läggas ner.

2005 togs ett principbeslut på Avdelningen för bioteknik 

om att försöka inrätta även ett bioraffinaderi i Anneberg. Då 

hade Bo Mattiasson fått nys om en intressant utrustning som 

fanns oanvänd på Värmdö utanför Stockholm. Där hade näm-

ligen företag Bioreal bedrivit produktion av antioxidantrika 

hälsopiller baserade på produktion av alger. Processen drevs 

både i en belyst och i en mörk process, men när företaget fick 

nya ägare ville de inte fortsätta med den mörka processen.

Ursprungligen hade de stora kärlen tagits fram på upp-

drag av Kurt Nicholin för verksamhet som inbegrep företa-

garen Refaat el Sayed och hans Fermenta.

Bo Mattiasson köpte in utrustningen och under 2006 

kördes den från stockholmska Värmdö till skånska Värmö! 

Året därpå anpassades byggnaderna genom bland annat ett 

höjt tak.

Anläggningen består av två stora produktionstankar på 

11,5 kubikmeter, en på fem kubikmeter och en på 300 liter 

samt två lagringstankar på vardera 3,5 kubikmeter. Det ger 

möjligheten att köra processer i närmast industriell skala.

Sedan dess har tankarna kopplats ihop med sammanlagt 

cirka 800 meter rör och ventiler så att processerna kan styras 

emellan dem. Arbetet har gjorts av IA Montage i Arkelstorp 

och det har varit möjligt tack vare ett EU-projekt (Interreg 

Bioraff Öresund) med Bioteknik på LTH, SLU och DTU i 

Danmark. Hopkopplingen är nu klar och i stort sett testad 

medan finslipningen pågår av den elektroniska styrningen av 

processutrustningen.

LTH-nytt besökte anläggningen en dag i september samti-

digt som en grupp teknikintresserade lantbrukare kom dit för 

en visning. De stora tankarna dominerar en hög hallbyggnad 

och bredvid den finns labbet inrett med mer eller mindre be-

gagnad utrustning från bland annat bioteknikinstitutionen. 

Ett annat labb och ett fikarum och kontor i det ombyggda 

svinstallet delas med Biogasprojektet.

Ansvarig för anläggningen är idag docent Martin Hed-

ström, som hoppas att inom kort kunna anställa en process-

tekniker till sin hjälp. 

– Här ska vi kunna arbeta med både utbildning och forsk-

ning, säger Martin. Företag kan också kunna komma hit och 

köra pilotprocesser. Här kan processerna tas från labbet till 

en mycket större skala. Processdesign och on-line-analys kan 

utövas.

– Det viktigaste projektet från början blir BioVinn som 

drivs tillsamman med Perstorp, Bona Kemi och Lyckeby stär-

kelse sedan fyra år.

Målet i BioVinn att tillverka plattformskemikalien propi-

onsyra, som idag görs av olja, från långsiktigt hållbara jord-

bruksråvaror. Propionsyra kan enkelt omvandlas till flera andra 

ämnen av intresse i kemiindustrin. Ett sådant är akrylsyra till 

färger och lacker. Ett annat är konserverings-medel. Syran 

används bland annat som sådant för att hindra mögel i hö och 

ensilage. Värdet av propionsyran ligger kring en euro per kilo, 

så de nya processerna måste vara effektiva om de ska klara 

konkurrensen. På sikt väntas dock oljan bli mycket dyrare.

– Råvaran är glycerol, en restprodukt som Perstorp får i 

stora mängder (25.000 ton per år) i sin produktion av biodie-

Bo Mattiasson vid den nya anläggningen i Anneberg.
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sel i Stenungsund. Den tillförs en annan restprodukt, potatis-

saft från Lyckeby och processas med hjälp av mikroorganismer 

till propionsyra. På så vis slipper man odla nya grödor och 

konkurrera med livsmedelsproduktionen. Till skillnad från 

biogasprocessen kan man här utgå från relativt rena råvaror 

och skapa en ren och högvärdig produkt, berättar Martin 

Hedström.

Men bioraffinaderiet är inte låst till den användningen 

utan det är konstruerat för multi-purpose-användning. Bio-

massa från jordbruket kan testas till olika processer. En annan 

möjlighet är att att odla mikroorganismer för att producera 

exempelvis enzymer, eller i vissa fall mikrobiell cellmassa. 

Maximalt kan anläggningen klara två processer på en gång 

fast det blir nog svårt i praktiken, tror Martin.

Invigningen av raffinaderiet skedde i juni i somras och det 

lockade bland annat mycket press och media. Bengt Streif-
fert, chef för LU Open vid Lunds universitet, var med och 

talade och ville se raffinaderiet som resurs även i livsmedels-

relaterad verksamhet.

Verksamheten bedrivs idag i de mindre reaktorerna. I 

början av 2013 kommer de större tankarna att tas i bruk.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

Här är det föreståndaren, docent Martin Hedström som presenterar sitt bioraffinaderi.

Avancerad analysutrustning har placerats på labbet. 
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Internationella inslag debuterade i allt bredare nollning 

DEN 27 AUGUSTI kom 1.400 nya stu-
denter till LTH. De allra flesta av 
dessa accepterar att kallas nollor 
och kastar sig ut i en intensiv in-
troduktion under den första måna-
den. Fester och lekar, små utflykter, 
teambuilding, tävlingar och upptåg 
är tradition i teknologmiljön. Men 
det betyder inte att allt i nollningen 
är oförändrat.

– Nej, i år ändrade vi utbildningen av 

de 800 faddrarna. Vi ändrade ganska 

mycket av det som sker bakom kulis-

serna för att ha en bättre planering. Vi 

ändrade också kårkampen 

till en ”Domedags-kamp” 

med korta tävlingar vid 

lunchtid. Pub Proud var 

ett helt nytt inslag som 

lyfte upp HBTQ-frågorna, 

berättar en nöjd och stolt nollegeneral, 

Felicia Seeman.

Nyheter i introduktionen bjöd också 

LTH:s studievägledare på. Regelbundna 

möten hölls med överphösen och en 

överenskommelse skrevs under av alla 

faddrar och phös om att respektera nol-

lefriden och inte missbruka sin ställning 

till att hetsa fram oönskade aktiviteter.

– Nollning och introduktion går ut 

på att skapa en god balans mellan det 

sociala och akademiska livet. Vi imple-

menterar en modell för god studiestart 

från den amerikanske sociologen Vin-

cent Tinto, förklarar Elisabet Gersbro 

Bülow, avdelningschef för studieväg-

ledarna. Det gäller att möta de oroliga 

frågor som nybörjare har.

Nytt i år var också att de internationella 

studenterna var välkomna i nollningen. 

Vice kårordförande Dara Kader berät-

tar för LTH-nytt att han hade bjudit 

in alla utbytesstudenter till nollningen 

innan de kom hit och sedan träffat dem 

och att intresset var stort för att delta. 

Tyvärr var sektionerna tvungna att ha 

tak för den gruppen, men minst 50 

utbytesstudenter deltog två och två i 

svenska nollegrupper. Till nästa år ska 

formerna utvecklas vidare och möjligen 

också omfatta de internationella mas-

terstudenterna.

Nollegeneral Felicia läser teknisk 

matematik sedan 2007 och närmar sig 

sin examen (har gjort ett års uppehåll 

tidigare). Bredvid sig under nollningen 

hade hon sin ”sidekick” Lisa, egentligen 

Felicias bästa kompis, Lisa Eneroth, 

som läser teknisk fysik sedan samma år.

Felicia kommer från Stockholm och 

har i Lund engagerat sig i F-sektionen 

tills hon fick detta tunga uppdrag av 

kåren, TLTH. Uppdraget innebär för-

beredelser hela vårterminen som till 

sist övergår i arvoderat 

heltidsarbete över somma-

ren. ”Fast under nollningen 

arbetar man sedan dygnet 

runt”, säger hon.

De tekniska utbildningar-

nas långvarighet bäddar för dessa spe-

ciella traditioner, som dock förändrats 

betydligt på senare år. Sedan 2003 har 

studievägledarna och kuratorerna del-

tagit i utbildningen av phös och faddrar 

och påverkat inställningen till alkohol 

och medmänniskor, inpräntat i studen-

terna att ”inte alla är som jag” för att 

få bort diskriminering och kränkningar. 

Utbildningen har utarbetats tillsammans 

med generalen och stommen är grupp-

dynamik, ledarskap, alkoholhantering, 

likabehandling och brandskydd. Spon-

sorraggning drivs av nollegeneralen.

– Meningen med nollningen är att 
välkomna studenter och skaffa dem 
studiekamrater i sitt nya liv.

En Nolla kan nu också heta ”Zero”

SEKTIONSSYMBOLER
Av de 11 studentsektionerna på LTH deltar 10 i 
nollningen, Doktorandsektionen nollar inte.
Varje sektion har sina symboler och sin färg.
Under nollningen målas sektionernas märken om i 
backen framför Matematikhuset och symboler ut-
anför de olika husen byter mystiskt färg till andra 
sektioners färger.
Det handlar om följande färger:

Teknisk fysik, F: orange (även Teknisk matematik 
och Teknisk nanovetenskap)
Elektroteknik, E, vit (även Medicin och Teknik)

Maskinteknik, M: röd (även Maskinteknik teknisk 
design)
Väg och vatten, V: blå (även Lantmäteri – grön – 
och brandingenjör – svart)
Arkitektur, A: lila (även industridesign)
Kemiteknik, K: gul (även bioteknik)
Datateknik, D, rosa (även Infokom)
Högskoleingenjörerna, Ing: mörkblå
Ekosystemteknik, W: turkos
Industriell ekonomi, I, vinröd
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Idag är uppropsdagen och första 

torsdagen absolut alkoholfri. Dagarna 

under första veckan ”ägs” av program-

ledningarna, som också formar sociala 

aktiviteter. De 800 faddrarna fick prova 

värderingsövningar där de fick ta ställ-

ning till kontroversiella påståenden. De 

flesta av faddrar blev intervjuade och 

påminda om att ta sitt uppdrag med 

ansvar.

– Meningen med nollningen är att 

välkomna studenter och skaffa dem stu-

diekamrater i sitt nya liv. Det gäller inte 

bara att klara tentor utan att trivas och 

känna tillförsikt, säger Felicia.

Hur många som avstår från noll-

ningen helt eller delvis har inte under-

sökts.

– Det jag vet är att 94 procent av de 

nya studenterna gick med i kåren. Sex 

procent stod alltså utanför men fler kan 

ju avstå från det mesta av nollningen, t 

ex på grund av en annan livssituation, 

säger Felicia. En insikt som studievägle-

darna har fått är att de som missar för-

sta tentan ofta har deltagit för mycket i 

nollningen eller inte alls, alltså inte fått 

några studiekamrater.

– Det kan trots allt finnas ett ut-

anförskap kvar hos studenter som inte 

känner sig hemma i nollningen. Vi arbe-

tar med att minimera detta på olika sätt, 

säger Elisabet Gersbro Bülow.

De tio sektionerna har också egna  

nollningsaktiveter.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

INSLAG I NOLLNINGEN 2012
•	  Tre Domedagskamper vid lunchtid med små tävlingar.
•	  Märkespicnic när märkena målades
•	  Överphösarhinderbana och cheertävling
•	  FlyIng, när minst 650 studenter reste till Helsingborg och ser fly-

gande farkoster landa i hamnens vatten.
•	 Nollelördag i Lundagård med disco och tävlingar (lådbil, luftband, 

ballongkatapult)
•	 Regatta i sjön Sjön följd av regattabal
•	 Pub Proud
•	 S.L.U.T.E.T.(en dicofest i overall) och Domedagsfinal den 6 oktober.
•	 Datateknik segrade i regattan, F-sektionen segrade i MS-röjspel på 

Domedagsfinalen, E-sektionen vann på Nollelördagen, Datateknik 
vann regattan, Industriell ekonomi vann cheerleadingtävlingen.

Ansvariga för phös- och fadderutbildningen på LTH är förutom Elisabet Gersbro 
Bülow även Karin Cherfils-Karlsson, Maria Sörensson, Roger Berlin och Ingemar 
Åkerberg.

En Nolla kan nu också heta ”Zero”

Nollegeneralerna Lisa Eneroth och Felicia Seeman tog emot de nya studenterna.
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Mats om tre Matsar*:
– DET ÄR MYCKET mer liv i huset nu. Där hade Mats White 
rätt i sina visioner. LTH-nytt gick på rundvandring i E-
huset med husprefekten Mats Cedervall. Han visade 
stolt upp nya och fräscha lokaler, men var samtidigt 
kritisk.

– När arkitekt Mats White 
för två år sedan höll ett av 

E-husets tårtseminarier var 

han mycket tydlig med sin 

vision om hur E-husetskunde 

förändras för att det skulle 

bli en positiv miljö för främst 

teknologerna. Idag tror jag 

att alla som vistas i E-huset 

ger Mats rätt; det är mycket 

mer liv på bottenplanet i E-

huset, säger Mats Ceder-
vall (bilden intill). Det har 

skett en positiv förändring 

som initierades av LTH:s ledning och som gör mycket för 

teknologerna.

– Det jag kritiserar är hur Byggnadsenheten genomförde 

projektet med allt för lite kontakt med oss användare och 

allt för dyra lösningar som gjorde slut på pengarna i förtid, 

säger Mats. Han har i efterhand fått ”tigga” pengar hos LTH:s 

ledning för många kompletterande åtgärder.

Han kritiserar bl a dyra designmöbler och armaturer som 

kommer att bli dyra även att underhålla. I foajén finns de 

mysiga men dyra sittkuddarna och vägginklädning i tyg som 

redan har behövt göras om. Slutresultatet är han dock ganska 

stolt över. Renoveringen har kostat många miljoner, slutnotan 

har han inte sett än. Arkitekt Mats White stod för inspiratio-

nen och man inriktade sig främst på den dystra foajén.

Av någon anledning fick hörsalarna inte del av den pla-

nerade renoveringen, men LTH:s ledning gav extra pengar 

så att stolar och pulpeter kunnat bytas ut mot nya samtidigt 

som Akademiska hus målade och bytte golv. Från föreläsarnas 

pulpeter kan nu ljus, gardiner, projektor, ventilation etc styras. 

Dessutom kan man sänka dem till rullstolshöjd, visar Mats 

stolt. Alla föreläsare skall känna sig välkomna.

De dystra trapphusen ville Mats Cedervall och hans hus-

styrelse förbättra men det stoppades 2010 när renoveringen 

planerades. När den avslutats utan åtgärder för trapphusen 

så fullföljdes renoveringen i somras. Ny belysning och ommål-

ning har gjort trapporna ljusare och trevligare. Detta gjordes 

som en del av Akademiska hus renovering.

Biblioteket, som flyttade in i nya lokaler senvåren 2005, 

har nu flyttats norr ut till mindre lokaler och i stället har stu-

denterna fått flera stora, tysta läserum med glasdörrar och 

glasfönster in till innergården. Denna har samtidigt fått fler 

utemöbler och en ny dörr till läsrummen.

Ett seminarierum och några mindre rum har blivit ett fem-

modulsrum som kan delas av med en ljudisolerad blockvägg. 

Blockväggen kan användas som whiteboard att skriva på. 

Väggarna runt de gröna krittavlorna här har fått röd färg som 

gör att ögat bländar upp och ser texten bättre. Med rektors 

hjälp lånades en positiv lösning från Kemicentrum.

ETF, Elektroteknisk förening, som förr satt i smårum vid 

en korridor, har fått nya utrymmen i södra delen av E-huset. 

Mycket bättre, tycker Joakim 
Arnsby, som ”råddar” i det 

redan överfyllda labbet. Fören-

ingen gör en del systemförbätt-

ringar åt LTH och sponsras av 

företag.

Lantmätarutbildningen flyt-

tade in i norra flygeln här om 

året och vill stanna. Nu har deras 

studenter fått egna utrymmen 

som var knökfulla med folk när 

vi besökte dem, fler än koldi-

oxidmätarna gillar. Mats visade 

den ”Matska knappen” (bilden 

bredvid) som vid påtryckning 

genast ökar ventilationen. Den är inte endast uppkallad efter 

honom utan äran tillfaller även hans namne Mats Lindén 

från Byggnadsenheten.

En utomstående får nästan svindel när man går genom 

de eviga källarlabyrinterna där både Edekvata och Idét har 

lokaler kvar trots det nya LED-caféet. Här sitter bl a också 

Datordriftgruppen och E-husets tryckeri, som just ska upp-

dateras med nya maskiner.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN
* Mats Cedervall är husprefekt, Mats White arkitekt, Mats 
Lindén en uppskattad fastighetsförvaltare och Mats Nygren 
författare till denna text.

Så blev det mer liv i E-huset
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Nytt café invigdes
DEN 21 SEPTEMBER invigde E-sektionen sitt nya café, CED-café. 
De uppvaktades med blommor från LTH:s ledning som finan-
sierat ombyggnaden. Cafémästare Johan Westerlund tackade 
även husets institutioner som skänkt den stora vägg-teven i 
lokalen. Förra årets cafémästare, Johan Ehrentoft, var nöjd 
både med caféet och med det inflytande han haft på arki-
tektens design av det.

Det nya caféet har fått elektronik-, kommunikations- och datastu-

denterna att flytta upp ur källaren och etablera sig i en ljus lokal 

intill foajén. De har efter en extra insats från LTH under sommaren 

även tillgång till en ”uteservering” intill.

I källaren finns fortfarande Data-fiket kvar.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

  

FAKTA OM E-HUSET
…hyser bortåt 1.200 studenter och en personal på 

200 personer i fyra avdelningar eller institutioner på 
ca 19.000 kvadratmeter. Huset innehåller nu minst 26 
grupprum för studier, nästan alla fulla för det mesta, 
men ibland med ekonomistudenter som ju inte hör hit.

Huset byggdes till med nya flyglar i norr och söder 
när D-utbildningen startades i början av 80-talet. I den 
södra flygeln sitter idag Utbildningsservice. 

Hörsalarna byggdes om 1994–95. En större ombygg-
nad av E-huset gjordes 1996. Då tillkom en rad grupp-
rum eftersom man ville ändra undervisningsmiljön efter 
en europeisk utvärdering, som visade att utbildningen 
saknade projektkurser som förberedde teknologerna 
inför deras examensarbete.

Korridorerna i institutionerna åtgärdades också då 
och är idag tämligen fräscha. På 2000-talet har man 
ändrat ett antal labblokaler.

E-sektionens ordförande Sara Gunnarsson och cafémästare Johan 
Westerlund uppvaktades av LTH:s rektor Anders Axelsson.

Så blev det mer liv i E-huset

Uppifrån: Nytt läsutrymme i E-huset. Joakim Arnsby råddar i 
labbet. Spikade avhandlingar i foajén. 
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Cykeldriven hjälp för indianer
AN NI LE var en av 55 designstudenter vid LTH som några 
dagar i juni ställde ut sina verk, examensarbeten, i A-
huset på LTH, samt i en lokal centralt i Lund.

Hon var en av två studenter som hade hittat innovationer som 

kunde förbättra livet för fattiga urinnevånare i Amazonas – en 

pedaldriven cassavarotsskalare! Cassava är ett viktigt baslivs-

medel för indianbefolkningen i området och arbetet att skala 

dessa rotfrukter är tungt.

Den andra studenten i projektet var Johanna Bengtsson. 

Hon hade under sin vistelse i samhället Nossa Senhora das 

Grac as sett befolkningens svårigheter att ta vatten ur floden 

under årstider när vattenståndet sjönk i floden Solimoes, en 

gren av Amazonfloden. Hon konstruerade en pumpdriven 

anordning med långa slangar, som hon avsåg att resa tillbaka 

till Brasilien och testa på plats.

 Deras arbeten var samarbeten med University of Amazo-

nas i Manaus, Brasilien.

På utställningen kunde man se en nästan gränslös kreati-

vitet bland masterarbetena: 

Moé Takamura visade en kokbok med tips om nyttig 

japansk mat.

Mirjam Mitternacht hade åt Vattenhallen på LTH och i 

samarbete med Avdelningen för tillämpad näringslära gjort 

ett förslag till en utställning där äldre barn kan vandra genom 

en lärorik modell av det mänskliga tarmsystemet!

Susanne Ruijsenaars hade gjort Känslomjukisen som 

erbjuder barn vila.

Caroline Brahme gav exempel på hur grönska kan få mer 

plats i städer, t o m i gatstenen.

Mattias Nilsson visade en flygande kamerautrustning 

som ger första brandman på en olycksplats möjlighet att visa 

den övriga styrkan hur det ser ut och vad som väntar.

David Niklasson hade gjort en specialcykel med baga-

geutrymme för pendlingsresor till jobbet.

Mirko Ihrig hade konstruerat en bakningssats, ”Bread 

from scratch”.

Huilong Wang har i samarbete med IKEA gjort glada 

lådor för utbyte och återanvändning av leksaker.

Piotr Szpryngwald har konstruerat en köksutrustning 

som ska växa med sin användare och tillåta stor flexibiltet.

Lisa Frode visade möbler inspirerade av gamla flygplan 

gjorda av trä och tyg.

Patrik Eriksson hade sett behovet av ficktabletten, en 

ny kategori större smartphones med större skärm, som han 

utformat i samarbete med Sony Mobile Communication.

Bland bachelor-arbetena fanns bland andra Marina Lo-
thigius som utformat två stolar i en, Amanda Österlin La 
Monte som hade gjort en tandborste som ska kunna ”åter-

användas i all evighet”, Moses Kange med hörlurar som går 

att reparera, Oscar Dülow med en lätt men stark yxa för 

friluftsmänniskor, Axel Moll med en surfbräda för livräd-

dare, Alexandra Lidvall med en vandrarutrustning, Patrik 
Bruzelius med en hårig lampa och Peter de Fine Licht med 

en trädtoppsbelysning. 

TEXT & FOTO: MATS NYGREN
Se fler arbeten på: 
www.industrialdesign.lth.se/gallery
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Naturen kan lugna och trösta
NÄR STILLHET OCH ro ska skapas utan symboler för gudar 
och religioner ligger det nära att ta symbolerna från 
naturen. Det är tydligt i studenters färska förslag till 
ett stilla rum.

Ett stilla rum kan behövas på ett sjukhus. Ett rum där man kan 

bearbeta sin ångest inför sin egen eller en anhörigs sjukdom 

eller död. Detta är traditionellt ett område för sjukhuspräs-

terna och för ett år sedan fick dessa ett stilla rum vid SUS i 

Malmö.

Men budgeten var påver och rummet ganska kalt, särskilt 

som det skulle vara religionsneutralt. Det påminner enligt 

många besökare alltför mycket om ett väntrum.

Anna Pettersson, verksam på Avdelningen för formlära 

vid LTH, har ett intresse för sakrala formfrågor och intres-

serade sig för rummet och tog kontakt med sjukhusprästerna. 

Hon fick ett stort gehör bland sina studenter i industridesign 

för uppgiften.

Fem grupper av industridesignstudenter har i höst utar-

betat var sitt förslag till ett mer välfungerande stilla rum. 24 

studenter deltog och inslaget av internationella masterstuden-

ter var stort. Miriam Norinder och Akane Moriyama var 

assistent under övningen.

Den 15 oktober ställdes affischer med förslagen ut vid det 

stilla rummet på SUS Malmö. Sjukhuspräster, media och andra 

fick ta del av förslagen. Strax efter detta ställdes arbetena ut 

som modeller på A-huset på LTH.

– För närvarande har vi en ytterst skral budget, så vi 

söker främst inspiration till detta rum som invigdes för ett 

år sedan. Då det ska vara konfes-

sionsneutralt har det varit svårt att 

utsmycka det. Vi vill gärna göra 

det varmare och intressantare, 

en del tycker att det varit för kalt, 

förklarade sjukhuspastor Hillevi 

Jönsson. Därför kan SUS nu inte 

förverkliga något av förslagen rakt 

av, men kanske om några år?

Ett av förslagen heter ”And-

rum”. Det innehåller en stor sten 

över vilken vatten sipprar och en 

ljus öppning med sittmöjligheter 

på träribbor.

Tree of life är ett förslag där 

buskap kan hängas på stiliserade 

trägrenar.

Gruppen bakom ”Room of Silence” hade sökt inspiration 

i naturen med känslan av eld och ljus, berättade Isabel Ven-
neman, en av studenterna.

”Under the Surface” är ett förslag att med odefinierade 

former, skapa kontrast till sjukhusmiljön och med en ljuskälla 

ska skapa fascination och kanske ge svar.

En annan grupp med förslaget ”Make the place your 

own” skapade möjligheten att göra platsen till sin genom att 

t ex skriva i sand.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

Room of Silence.

Modellen över förslaget 
Andrum lyfts på plats 
av Kristbjorg Maria Gud-
mundsdottir, Ylva Gran-
ström och Sanne Alm.
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Yrke: Industridesigner
Att måla och teckna har alltid varit viktigt för Therese Eklund. Men konstnärslivet lockade 
inte. Istället visade det sig att en utbildning i industridesign var precis rätt!

Hon hann med ett års lärarutbildning 

innan hon insåg att det är färg, form, 

funktion och teknik hon ska ägna sig 

åt. Både utbildningen i Lund och i Kö-

penhamn hälsade välkommen och valet 

föll på LTH.

– Det var en bra utbildning, säger 

Therese Eklund. Vi fick utveckla vår 

artistiska sida men också lära oss att 

den måste kombineras med teknik. Jag 

har haft nytta av det jag lärt mig, även 

matte och hållfasthetslära som jag inte 

förstod vikten av då. Och utbildningen 

kändes kopplad till arbetslivet tack vare 

de gästlärare som vi hade, att ha nära 

kontakt med arbetslivet är bra!

Hon hade dock velat ha mer utbild-

ning i olika tillverkningsprocesser och 

mer materialkunskap. Therese skulle 

även gärna haft mer av gräns-överskri-

dande projektarbeten så att murarna 

mellan olika yrken rivs redan under 

utbildningen.

När hon var färdigutbildad indu-

stridesigner 2003 blev det ganska 

omedelbart jobb på Sony Ericsson, där 

hon hade gjort ett projekt under utbild-

ningen. Med en gång kände Therese att 

hon blev tagen på allvar.

– Under mina sju år på Sony Erics-

son designade jag ett tiotal produkter 

som kom ut på marknaden. Vi jobbade 

i team med olika yrkesspecialister, vilket 

var en bra skola. Bland annat lärde jag 

mig massor om plasttillverkning.

I stort sett hade utbildningen förbe-

rett henne för det arbetsliv hon trädde 

ut i. Men hon tycker att studenterna 

gärna kan peppas och uppmuntras mer 

än vad som sker under utbildningen. I 

arbetslivet måste man kunna kommuni-

cera och kompromissa och det är viktigt 

att ha ett bra självförtroende.

Efter sju år på Sony Ericsson var det 

dags för något nytt och en före detta 

chef, som börjat på Tetra Pak, lockade 

Therese Eklund att lämna in en ansökan 

till företaget. Hon tyckte det kunde vara 

kul att se vad man kan göra av olika 

slags förpackningar.

– Jag hade bra pejl på vad jag kunde 

bidra med, vilket behövdes eftersom Te-

tra Pak är en tuffare värld där designern 

inte har samma status som på Sony Er-

icsson. Tetra Pak är en väldigt innovativ, 

men tekniskt fokuserad arbetsplats. 

Innovationer och nya tekniska lösningar 

syns inte så mycket utåt.

Therese tycker det är kul att sälja in 

värdet av design – det triggar henne. 

För vissa handlar design bara om yta 

men den bästa designen förenar tek-

nik, funktion och utseende på bästa 

möjliga sätt. Här är man inte ute efter 

det konstnärliga hantverket utan efter 

en industriellt framtagen produkt opti-

merad på alla plan.

– Jag älskar mitt jobb, det är väldigt 

roligt! Det finns många fler industrier 

och arbetssätt att utforska så risken är 

liten att jag hinner tröttna under mitt 

arbetsliv. Och värdet av min profession 

blir snarare större än mindre.

Men arbetsmarknaden är ganska 

tuff. Designers kommer alltid att be-

hövas men man får delvis slå sig fram, 

menar Therese. Hennes kurskamrater 

har i de flesta fall fått jobb eller startat 

egen verksamhet.

Hon satsar inte på att stanna på 

ett och samma företag under många 

år utan hon vill skaffa sig större bredd 

inom yrket och så småningom bli crea-

tive director på ett företag.

– Att ha helhetssyn på det kreativa 

är min styrka, säger hon. Jag vill knyta 

samman ett företags produkter utse-

ende- och formmässigt. Min yrkesdröm 

är att leda det kreativa arbetet på ett 

företag.

TEXT & FOTO: GÖRAN NILSSON 

THERESES BÄSTA RÅD
•	 Ha kul under utbildningen 

och ta till vara allt det som 
du faktiskt får tillgång till 
gratis.

•	 Ta i alla sammanhang till 
vara möjligheten att utöka 
ditt nätverk. 

•	 Specialisera dig inte under 
utbildningen utan var öp-
pen för olika delar av yrkes-
området. Det är viktigt att 
kunna visa upp en bredd.

Therese Eklund, industridesigner.
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LTH:s anseende är gott
LTH:S ANSEENDE ÄR gott. På något annat sätt kan man 
knappast tolka den undersökning som TNS/SIFO har 
gjort om svenska lärosätens anseende hos allmänheten. 

– En organisations anseende är i sig inte tillräckligt för fram-

gång. Man måste också ha goda erbjudanden men kom-

binationen av dessa saker är mycket stark, menade Göran 
Celander från undersökningsföretaget TNS Sifo.

Och för anseendet spelar mediebilden en stor roll. Flerta-

let svenskar saknar ju egen erfarenhet av t ex LTH och många 

saknar också bekanta med sådana erfarenheter.  

72 procent av allmänheten uppger att de känner till LTH. 

För Chalmers och KTH är motsvarande andel 96 respektive 

95 procent. 

I anseende, där 100 är utomordentligt och 0 dåligt, har 

LU och Lund nästan exakt samma ”betyg”, 80 respektive 79. 

I anseendetoppen ligger Chalmers 88, Karolinska 87 och KTH 

87. Regionala högskolor hamnar genomgående i botten med 

siffror strax under 40. 

Medan Lunds universitet i högre grad associeras med 

forskning, förknippas LTH liksom de flesta andra tekniska hög-

skolor främst med utbildning. Det är också detta perspektiv 

som driver på uppskattningen – sammanfattningsvis uppfat-

tas LTH vara en framgångsrik högskola.  LTH förknippas också 

med framgångsrik forskning. Andra undersökningar visar att 

när LTH syns i media, handlar det främst om forskning och 

nya forskningsresultat. 

– Ska man koka ner till någon rekommendation blir det 

att också fortsättningsvis behålla sin goda position, rekom-

menderar Göran Celander från TNS Sifo.

TEXT: KRISTINA LINDGÄRDE

Biskopstal om osynlighet på mjukvarukonferens
ATT GÖRA DET osynliga synligt och 
hur metaforer kan användas för att 
förstå vad vi gör. Det och mycket 
annat pratade Antje Jackelén, bi-
skop i Lunds stift, om i sitt tal vid 
mjukvarukonferensen ESEM i Lund 
tidigare i höst.

Per Runeson på institutionen för data-

vetenskap vid LTH var den som bjöd in 

till evenemanget. Förutom presentation 

av forskningsresultat, inspirerande fö-

reläsningar och nätverksträffar arrang-

erades även möten med representanter 

från skånskt näringsliv.

– Största delen av besökarna är 

akademiker, men vi har även haft ett 

industrispår där personer från det lokala 

näringslivet kan ta del av vad vi gör. För 

mig personligen är frågorna kring forsk-

ningsmetodik mest intressanta, särskilt 

som jag och mina kolleger just i år har 

gett ut två böcker om metodik för em-

pirisk forskning om mjukvaruutveckling, 

säger Per Runeson.

Att ha en biskop som talare på en 

konferens är inte så konstigt som det 

kanske verkar:

– I mjukvarubranschen handlar 

mycket om att göra det osynliga synligt. 

Bilder och metaforer kan både hjälpa 

och stjälpa, de kan leda vilse och därför 

är det viktigt att funderar över hur vi 

använder och tolkar dem, säger Antje 

Jackelén (bilden).

Konferensen ESEM, Empirical Soft-

ware Engineering and Measurement, 

arrangerades för sjätte gången i sin 

nuvarande form, men för forsknings-

nätverket ISERN, International Software 

Engineering Research Network, var det-

ta den 20:e träffen. Totalt deltog drygt 

200 personer från bland annat Kanada, 

Japan, Brasilien och Uganda.

TEXT & FOTO: ANDERS FRICK

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN:
1.255 personer runt om i Sverige fick svara på frågor om 
22 svenska universitet och högskolor.  Om respondenten 
hade tillräcklig kunskap fick man svara om personligt 
intryck, förtroende och upplevd kvalitet och framgång. 
Svarsbilden motsvarar allmänhetens åsikter varför 
respondenterna är blandande vad gäller, kön, ålder, 
geografisk hemvist etc. Undersökningen genomfördes 
av TNS Sifo den 8–14 juni 2012. 

SE FILMEN PÅ 
lth.se/lthnytt
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Industrinära forskning visades upp på AF
EFTER STUDENTSPEX OCH dans till storbandsjazz kom – Pro 
Viking! På näst sista året tog detta industriforsknings-
program plats i AF-borgens stora sal för att visa upp 
sina rön.

Sådana redovisningar – Resultatdagar – gör man några varje 

år någonstans i Sverige, men formerna experimenterar Pro 

Viking med. Målgruppen är industrin men förutom deras 

representanter är det också ett tillfälle för forskarna att bli 

informerade om andra forskares projekt.

Det blev väldigt tydligt då alla kunde gå runt och lyssna 

på presentation och demonstrationer efter att först ha lyssnat 

på en kort introduktion om vart och ett av dem.

Av de 14 aktuella projekten är det inte mindre än fyra som 

leds från LTH – och bland dessa dominerar Institutionen för 

produktionsteknik.

I AF:s stora sal hörde vi Jan-Eric Ståhl presentera projek-

tet ShortCut som handlar om skärande bearbetning, Mats 
Alaküla visade upp DAMIA2, som handlar om att utveckla 

helt nya typer av el-aktuatorer, d v s generatorer och motorer. 

Man är idag framme vid fungerande prototyper. (Båda dessa 

projekt är är tidigare presenterade i LTH-nytt.)

Carin Andersson demonstrerade projektet GEORGH, 

som sysslar med produktion av kugghjul. Mats Andersson 

(bilden) från samma institution står bakom RaUCH, en teknik 

att snabbt värma och energieffektivt kyla plastverktyg eller 

livsmedel eller något annat. Man har redan uppnått förbätt-

ringar mellan på 100 och 900 procent!

Mathias Haage och Anders Robertsson från Regler-

teknik, LTH, verkar dessutom inom projektet ProFlexA, lett 

från Linköping Tekniska Högskola, där robotar ska läras att 

rensa gjutgods.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

FAKTA / PRO VIKING
Pro Viking finansieras av SSF, Stiftelsen för Strategisk 
Forskning, och Vinnova, Teknikföretagen och Svenskt 
Näringsliv. Första omgången fick 150 miljoner plus 30 
till en forskarskola. 2008 startade en andra omgång. 
Chalmers är värdhögskola för projektet och mycket 
handlar om fordonsindustrin, men här får också många 
andra slags industriföretag med. Varje projekt har sina 
industriintressenter.

Projekten inleddes 2002 och ska avslutas 2013. Vad 
som händer med forskningen därefter är oklart men få 
tror att en eventuell fortsättning blir lika industrinära.

Mer fakta finns hos www.kunskapsformedlingen.se 
och www.proviking.se

Nu samlar EIT flera labb till ett
ETT NYTT FORSKNINGSLABORATORIUM har skapats på In-
stitutionen för Elektro- och informationsteknik, EIT. I 
november invigdes nyskapelsen med tårtkalas, som i 
sig är en tradition i E-huset.

Det nya labbet innehåller (ännu) inte så många nyheter men 

det är ett utrymme som tagits i anspråk på tredje våningen 

och gör att flera verksamheter kan flyttas upp ur källaren och 

nu få ett större, sammanhängande utrymme, ja utgöra en ny 

mötesplats vid sidan av fikarummet.

Detta berättade pre-

fekten Viktor Öwall, 
som också förrättade 

klippet av ett blågult 

band.

– Det utrymmet 

har vi tidigare gett 

bort när det blev över-

flödigt, senare hyste det arkitektlärarna något år. Nu har vi 

återtagit ytan (och hyran), sa han.

 Nu finns därför en elektroniskt avskärmad så kallad 

Faradays bur för bland annat brusmätning tillsammans med 

en rad utrustningar för chipstillverkning och chipsmätning. 

Professor Henrik Sjöland, specialist på analoga chips, har lett 

den grupp som utformat laboratoriet. En ombyggnad gjordes 

av Akademiska hus, som fick beröm av Öwall.

Kvar i källaren finns fortfarande vissa elektroniklabb, som 

ett ekofritt rum och ett ekorum. Det finns också en ”chan-

nel sounder” för att testa radiokanaler. Det är institutionens 

största investering, som Wallbergstiftelsen hjälpt till med.

Om hur moderna modulära mätsystem fungerar berättade 

professor Anders J Johansson och om en annan specialitet 

talade Erik Lind, forskare i nanoelektronik, nämligen kryo-

mätningar. Dessa görs ofta bara några grader över absoluta 

nollpunkten.

– En ny kryoutrustning är nu på väg – efter upphandling – 
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till den kryokammare som inrättats i det 

nya labbet. För dessa mätningar gäller 

det att på flera listiga sätt undvika att 

värme leds in från yttervärlden via de 

elledningar som måste finnas där, sa Erik 

Lind. LTH har betalat investeringen.

Ute i det för dagen välstädade la-

boratoriet studerade en stor skara ma-

skinerna för bondning, där man under 

övervakning med mikroskop ansluter 

kablar till små ledare på chips som i sig 

bara är en kvadratmillimeter stora!

Bredvid står en laserkanon som kan 

ta bort anslutningarna igen om man 

gjort fel.

I laboratoriet kan man mäta frek-

venser upp till 70 GHz, mäta kanaler för 

trådlös kommunikation, fräsa kretskort 

och  mycket annat.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

LTH:s förste doktor rättade Einstein
FÖR 50 ÅR sedan, hösten 1962, kom 
de första elektroteknikteknologer-
na till LTH. Skolans andra civilingen-
jörsprogram startade – teknisk fysik 
var det första 1961. För att fira detta 
träffades lördagen den 27 oktober 
ett 80-tal av totalt cirka 185 tekno-
logie doktorer, som disputerat vid 
EIT eller någon av dess föregångare. 

Vid E-sektionen initierades sex tek-

nologie doktorsutbildningar svarande 

mot de sex institutionerna elautomatik, 

elektrisk mätteknik, teletrafiksystem, 

teletransmissionsteori, teoretisk elek-

troteknik och tillämpad elektronik. 

2007 hade alla utom elektrisk mättek-

nik successivt gått samman och bildat 

institutionen för elektro- och informa-

tionsteknik, förkortat EIT.

Dagen inleddes med en presenta-

tion av LTHs förste teknologie doktor 

(1967) Olov Einarsson (bilden) som 

på ett mycket uppskattat sätt och med 

insprängd tillbakalutad humor besva-

rade den något provokativa frågan ”Är 

världens mest kända ekvation E=mc2 

korrekt?”

LTHs förste E-civilingenjör Carl-Erik 
Sundberg (1966) berättade att han i 

sin ungdom byggde en radiostyrd båt. 

Därmed var hans yrkesval bestämt. 

Så småningom hamnade Carl-Erik på 

legendariska Bell Labs. Där satte han 

upp målet: 100 tidskriftsartiklar, 100 

konferensbidrag, 100 patent och 100 

länder. F n har Carl-Erik besökt drygt 

150 länder och med god marginal pas-

serat även övriga delmål.

Sven Mattisson är berömd krets-

konstruktör på Ericsson. Han avslöjade 

att en syokonsulent föreslog att han 

borde bli bonde. Han valde i stället 

elektronikbanan och kunde ge oss en 

intressant inblick i tankarna kring till-

komsten av Bluetooth.

Presentationerna avslutades av 

Skotte Mårtensson – LTH-legendar 

redan under sin livstid. Han illustrerade 

E-sektionens och delvis LTHs tillkomst 

och utveckling med hjälp av en uppsjö 

foton. Nostalgin flödade som den borde 

en sådan dag!

Fiestan avslutades med middag i 

E-husets foajé–var annars? Middagstal 

hölls av EITs teknologie doktor Rector 

Magnificus Per Eriksson – även han 

blev nostalgisk.

Dagen, som uppskattades mycket, 

hade planerats av Rolf Johannesson 
(E66) och Viktor Öwall (E82) med ovär-

derlig hjälp av Pia Bruhn.

TEXT: ROLF JOHANNESSON
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Så tycker unga ingenjörer:

Det mesta är bra men ge oss mer praktik!
UNGA INGENJÖRER ÄR nöjda med sitt 
yrkesval. Även om de kanske inte 
har hittat drömjobbet än känner de 
sig vara på väg dit. Ett generellt öns-
kemål på utbildningarna de just gått 
igenom är fler näringslivskontakter, 
inte minst gäller detta teknologer 
från LTH.

Detta var en av slutsatserna i en un-

dersökning som bransch- och arbets-

givarorganisationen Teknikföretagen 

presenterade på LTH i slutet av oktober. 

Bakom TF står 3.500 företag i tillverk-

ningsbranschen.

Teknikföretagens VD Åke Svens-
son kom till Lund för att diskutera 

samarbetet med LTH med högskolans 

rektorer. Med sig hade han bland andra 

Per Fagrell, som i egenskap av utbild-

ningsexpert beställt undersökningen 

hos Demoskop.

Demoskop frågade 2.700 civilin-

genjörsstudenter (varav 250 från LTH) 

och 620 färdiga civilingenjörer (varav 

100 från LTH). Ungefär hälften av in-

genjörerna anställs i organisationens 

medlemsföretag.

De gav sammantaget bilden av 

ett kreativt yrke med bra karriär och 

lönemöjligheter. Bakom valet stod ofta 

påverkan från föräldrarna. Vänner var 

viktigast när föräldrarna inte är akade-

miker. Teknikintresset är större hos killar 

och det syns tyvärr fortfarande på köns-

fördelningen. Resultaten stämmer bra 

med LTH:s årliga enkäter till nybörjarna.

– Praktiken har stor betydelse för 

hur studenterna upplever sin utbild-

ning, där kan man se vad kunskaperna 

är användbara till. Företagen kan det 

skapa en bas för rekryteringen. Men 

inte ens efter förlängningen av utbild-

ningarna återkom praktiken, beklagade 

Åke Svensson.

Han blev lite förvånad när rektorerna 

kunde berätta att LTH har en praktikkurs 

med 200 studenter årligen som snart 

25 procent av studenterna går igenom. 

Motsvarighet saknas på de två största 

högskolorna.  

 En annan modell är att använda sig 

av case från företagen i undervisningen. 

Detta sker kanske mest i de ekonomiin-

riktade ämnena, men det förekommer 

också i projektundervisningen under de 

sista åren på utbildningarna. 

Vicerektor Per Warfvinge berätta-

de om Miljöbron som parar ihop studen-

ter och företag kring små miljöprojekt i 

Skåne och Västra Götaland. Också det 

en nyhet för Teknikföretagen.

Sedan diskuterade ledningarna hur 

de kunde förbättra sitt samarbete.

Åke Svensson klagade på den för-

åldrade bild som media ger av industrin.  

Industrin själv bör öppnar sina portar för 

skolklasser och andra.

Examensarbetet är en viktig förbin-

delse, enades man om, där två av tre 

LTH-studenter arbetar i industrin, de 

övriga har ofta en koppling även om de 

sitter på en institution.

LTH-ledningen kunde berätta att 

deras stora problem är att studenterna 

är för duktiga! 91 procent klarar stu-

dierna och därmed blir de fler än LTH 

får anslag för att utbilda. Man tvingas 

dra ner på utbildningar trots att fler än 

någonsin söker dem, söktrycket är två 

förstahandssökande per plats, vilket är 

högst i landet. 

– LTH har näringslivsråd både cen-

tralt och för programmen och vi utvär-

derar våra kurser hos studenterna, men 

när det gäller att dra lärdomar av våra 

alumner har vi mycket kvar att göra, 

konstaterade vicerektor Per Warfvinge.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

Åke Svensson och Per Fagrell, två 
representanter för Teknikföretagen 
som gästade LTH.
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Nytt centrum 
för kollektivtrafik
I TAKT MED att allt fler flyttar till städerna 
ställs kollektivtrafiken inför nya utmaningar. 
Därför satsar nu Vinnova och Formas på ett 
nytt, nationellt kunskapscenter där Lunds 
universitet, Malmö Högskola och Statens Tra-
fik- och forskningsinstitut, VTI, tillsammans 
med branschen ska forska om och utveckla 
svensk kollektivtrafik med nya trafikkoncept, 
tjänster och produkter.

Efter en uppstartsfas på två år förväntas satsning-

en samla en styrka på ca 35 personer som kommer 

att sitta på Medicon Village i Lund.

– Detta är en jätteviktig satsning. Nu har vi 

möjlighet att bygga upp ett kunskapscenter som 

kommer att vara ett naturligt nav för Sveriges kol-

lektivtrafikforskning, säger Lena Hiselius, trafik-

forskare vid LTH.

Forskningscentrat, benämnt K2, bygger på 

tvärvetenskapliga forskningsidéer. Det handlar 

inte bara om teknik, traditionell kollektivtrafik-

planering och stadsplanering, utan i ökande grad 

om att integrera kunskap och kompetens från ett 

stort antal andra discipliner såsom statsvetenskap, 

beteendevetenskap, urbansociologi, media och 

kommunikation, tjänsteutveckling och ekonomi. 

– Ett viktigt tänk i upplägget är det branschnä-

ra förhållningssättet. På så sätt ökar chansen att 

vår forskning leder till en varaktig förändring och 

inte blir en hyllvärmare, säger Tom Rye, professor 

i trafikplanering vid LTH och blivande föreståndare 

för K2. Han tillägger att Region Skåne och Lunds 

kommun, Helsingborg och Malmö stad har utgjort 

viktigt stöd i ansökan.

Miquel blev doktor i Lund 
och Portugal på en gång
LTH HAR FÅTT sin första ”joint” 
doktor. Det innebär att Miquel 
Miranda efter disputation den 16 
november inte bara blev tekno-
logie doktor i atomfysik vid LTH, 
utan också samtidigt ”Doutor em 
Fisica” vid universitetet i Porto, 
Portugal.

Han hade sedan 2008 studerat efter 

ett avtal mellan de två universiteten 

som stadgade ett antal omständig-

heter som till exempel när han skulle 

vistas vid de olika lärosätena och vilka 

ekonomiska ansvar som gäller etc.

– I Portugal är det här ett inte så 

ovanligt sätt att skaffa sig finansiering 

för sin forskning, berättade han till 

LTH-nytt. Men här har jag förstått att 

jag är först.

Nu har han en doktorsgrad som 

gäller i båda länderna och har fått 

förmånen att lära sig av två hand-

ledare som båda är experter på 

höghastighetsfysik, i Lund professor 

Anne L’Huiller och i Porto professor 

Helder Crespo.

Den sistnämnde beskriver tekniken 

som de utvecklar som ett mikroskop 

för tiden, där man med ultrakorta 

laserpulser kan undersöka processer 

som är närmast ofattbart korta, så 

korta att man kan frysa atomers och 

elektroners rörelser i rummet. Detta 

görs med laserpulser i femtosekunder 

(0,000.000.000.000.001 sekund – 

en biljarddels sekund). Hur man ska 

kunna mäta dessa snabba pulser och 

processer när ingenting snabbare 

finns att jämföra med är sådana frå-

gor som Miguel Miranda har arbetat 

med.

Hans avhandling heter “Sour-

ces and Diagnostics for Attosecond 

Science” och är skriven på engelska 

men har en sammanfattning även på 

svenska och portugisiska.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

Professor Claes Göran Wahlström gratulerar Miquel Miranda (till höger) till att ha 
blivit Lunds första ”joint” doktor, en doktorsexamen delad mellan två universitet.
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Nu har de mätt land i 20 år
Lantmäteriutbildningen firade jubileum med fotbollstränare på plan

I OKTOBER FIRADE lantmäteriutbildningen på LTH 20-års-
kalas med en heldag i aulan.
– Vi har blivit myndiga, konstaterade utbildningsledare 
Klas Ernald Borges. Under de 20 åren har runt 400 civil-
ingenjörer i lantmäteri utexaminerats i Lund. Tidigare 
skedde det bara på KTH.

Programmet handlade en del om 

Malmös moderna utveckling. Kom-

munalrådet Anders Rubin (S) talade 

underhållande om stadsutvecklingen 

i Lunds grannstad.

Industrins nergång under 80-ta-

let och sedan i finanskrisen 1992–94 

stöpte om den tidigare stolta och 

ganska välmående arbetarstaden till 

en ort i kris. Den stora invandring 

som då redan pågick ändrade också 

stadens identitet. ”Det finns inte längre någon majoritet i vår 

regnbågsbefolkning från 170 nationer”, sa Rubin. Inte heller 

politiskt finns en säker majoritet.

– Medan jag tog mig till Lund för att ha roligt under min 

studietid är det tvärtom idag, konstaterade han. Förklaringen 

är den modernisering av Malmö som dess ledning oavsett 

partifärg har drivit.

– Högskola, Öresundsbro, Bo01 och mängder av andra 

byggnadssatsningar har gett staden ny fart och nytt liv och 

starkare handel. Arkitekturen har använts för att skapa synlig-

het. Den buttre malmöbon har utvecklats till ”Glader”.

Om hur denna framgångs-

saga sett ut från tjänstemannahåll 

berättade Börje Klingberg, som 

själv är civilingenjör i lantmäteri. 

”Öppen planering och ett öppet 

förhållningssätt till privata aktörer 

har varit en nyckelfaktor.” (bilden 

till höger)

När Sune Andersson 1991 

skrev en promemoria om beho-

vet av ny lantmätar-utbildning i 

södra eller västra Sverige bifogade han ett förslag på läro-

plan utarbetad av Gösta Lindhagen, professor emeritus i 

trafikteknik på LTH, som var med under dagen som ”pappa” 

till utbildningen. 

Bengt Kjellsson, generaldirektör på Lantmäteriet, berät-

tade om utvecklingen i ”sitt” verk, som arbetar för att säkra 

fastighetsägandet så att utveckling blir möjlig. Lantmäteriet 

har svårt att rekrytera tillräckligt många lantmätare. 

– Vi har 400 anställda civilingenjörer (ungefär 100 från 

LTH) och behöver anställa 100 per år under tre år. Det är 

lika många som utexamineras i landet.  Generationsväxlingen 

pågår än och utbildningen i Lund har varit värdefull för oss.

Seminariedelen avslutades med ett långt föredrag av fot-

bollstränaren och idrottsläraren Tom Prahl, om hur ledarskap 

och laganda skapas. Han förespråkade en ”svensk modell” 

där ledaren ska ha kunskap, analytisk förmåga, kunna entu-

siasmera och visa omsorg om individerna.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

Gösta Lindhagen, professor emeritus, som grundade programmet tillsammans Gun-Britt Rijpma, sekreterare på Avdelningen 
för Fastighetsvetenskap.
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Lunds Energi och doktorander 
till nytta för varandra
EN NY ADJUNGERAD lektor finns sedan den 1 december 
på Avdelningen för miljö och energisystem vid LTH. Liisa 
Fransson från Lunds Energikoncernen kommer under 
två år att ägna 20 procent av sin tjänst åt forsknings-
projekt, undervisning och handledning.

LTH och Lunds Energikoncernen har identifierat några olika 

samarbetsområden; hållbar stadsutveckling, bioenergi, biogas 

samt systemintegration och smarta nät.

– Lunds Energikoncernen arbetar för klimatneutral ener-

gikonsumtion och har länge haft samarbeten med LTH, säger 

Sylvia Michel, koncernchef för Lunds Energikoncernen. En 

djupare relation får vi nu genom att Liisa Fransson som an-

svarar för vår FoU-avdelning aktivt deltar aktivt i arbetet vid 

Avdelningen för miljö och energisystem och båda parter får 

ökad kunskap och kan utveckla nya metoder. Detta är stort 

och viktigt för oss! 

– LTH strävar i högsta grad efter samarbete med nä-

ringslivet, och industriell erfarenhet hos våra lektorer ökar 

utbildningens relevans för våra doktorander. Vår strategi för 

framtiden lyfter miljö, energi och klimat som de viktigaste 

frågorna, och samarbetet med Lunds Energikoncernen är en 

bra pusselbit, säger LTH:s rektor Anders Axelsson.

Liisa Fransson genomförde sin forskarutbildning vid Ke-

miteknik 1999–2004, och en viktig del var att kommunicera 

forskningsresultat så att de kunde användas av beslutsfattare. 

Innan hon började på Lunds Energikoncernen arbetade hon 

med att bygga upp FoU-verksamhet i två innovationsbolag 

inom miljöteknik.

Liisa Fransson ser fram emot att ta del av LTH:s kanaler 

och nätverk. Från Lunds Energikoncernens sida vill hon ge 

möjlighet åt forskare att utvärdera teknik och affärsmodeller, 

t ex vid bygget av det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket i 

Örtofta, och den planerade biogasanläggningen i Dalby, håll-

bar stadsutveckling i Brunnshög och hållbara energilösningar 

för ESS och MAX IV. 

– Allt handlar om att lära känna varandra och samverka, 

säger Liisa Fransson. Jag ser mig själv som en brobyggare 

genom min bakgrund som forskare och inom näringslivet. 

Att få finnas i korridorerna ochträffa människorna är en för-

utsättning för framgång, och det finns så mycket vi kan göra 

tillsammans.

TEXT & FOTO: CHRISTINA FRÖJD

Sylvia Michel och Liisa Fransson i samtal med LTH:s rektor Anders Axelsson.
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Gardell torkade sina tårar
”TORKA ALDRIG TÅRAR UTAN HAND-

SKAR” har vållat en flod av just 
tårar. Läsare och tv-tittare gråter 

över förstörda liv och förned-
rade människor. Författaren 

själv grät inte en tår förrän 
han började berätta om 

sina böcker för journalister.  
– Sedan dess har jag bölat mig 
igenom den svenska journalist-

kåren, sa han.

 ”Riksbögen” Jonas Gardell var 

inbjuden till LTH:s kårhus av Kemi-

centrum en kväll i oktober. Prefekten 

Olle Söderman förklarade att anledningen var 

att kemiska institutionen ville ha inspiration i sitt 

jämställdhetsarbete. Och vem kan göra det bättre än 

Lunds universitets hedersdoktor Jonas Gardell?

Jonas berättade för en välbesatt aula att han 

skrivit i 15 år på det projekt som just nu presenteras 

på bokhandelsdiskar och tv-skärmar. Och där allt 

verkligen har hänt fast kanske inte just då eller där 

det påstås i böckerna.

Det han framför allt vill förmedla är att ka-

tastrofen skedde för bara 25 år sedan i en anda 

som var helt annorlunda än den relativa tole-

rans som HBTQ-människor bemöts med idag. 

Den gången kunde Expres-

sen skriva i en bokrecension 

att ”äcklet och avsmaken vältrar sig över 

läsaren”. Man skrev om aids som ”bögpest”. 

Peter Bratt i DN kallade homosexuella ”kopule-

rande djur” och i en insändare i Kyrkans Tidning 

hette det att ”det värsta är att även oskyldiga 

kan smittas av HIV”.

Jonas Gardell vill ge upprättelse åt de fyra 

vänner som den gången tog sina liv under bara 

några månader. En annan vän ringde en av de 

dödas mamma och frågade var han låg begravd 

för han ville lämna honom en blomma.

– Nu tänker vi inte på honom längre, glöm 

Anders, blev mammans svar.

Många bögar lämnades mitt i sin dödsskräck 

när hiv-viruset slog till på 80-talet. Repliken om 

att aldrig torka tårar utan gummihandskar 

kom i en utskällning från en översköterska. 

Bögarna fick inte bara skylla sig själva, de kan än idag 

betraktas som mördare om de fortsätter sitt sexliv.

– När väl bastuklubbarna förbjudits kom sambolagen 

som gjorde monogama bögar rumsrena – fast monogami 

verkar vara en tråkig hobby, tyckte Gardell.

Sedan kom bromsmedicinen 1996 och Pride 1998. 

Nu är bögarna och de andra minoriteterna så införlivade 

i Pride mellan Mona Sahlin och alla organisationer och 

kommuner att de inte syns längre.

– Prästerna var de första som såg att aids drabbade 

människor och inte odjur, säger Gardell. Men de som 

gjorde omänskliga gester eller uttalanden har aldrig bett 

om ursäkt. De ser sig säkert själva som fullblodshuma-

nister.

Än idag överges folk, ta reda på vad som sker och 

säg inte om 25 år att ni inte visste. En av Kemicentrums 

anställda vittnade själv om de många transexuella som 

lider och umgås med självmordstankar.

– Jag har bara gett min historia, ge er, men ge den 

gärna med humor, blev Jonas Gardells avslutande råd.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN
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Olle Söderman, prefekt på kemiska institutionen tackar 
Jonas Gardell med en bok.
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För en trygg jul:

Hårda test av pepparkakshus
PEPPARKAKSHUS ÄR ROLIGA saker. 
Ännu roligare blir de när livsmed-
elstekniker bygger dem - och bygg-
nadstekniker testar dem! Då kan 
de stackars små husen utsättas för 
fläktar med orkanvindar eller för 
infraröd mätning av värmeläckage. 

En tradition – i sann tvärvetenskaplig 

anda – har pågått sedan 1999, då Ma-
rilyn Rayner kom till Institutionen för 

livsmedelsteknik. Jultraditionen kan ha 

något att göra med att hennes man, 

Fredrik Malm-
berg, finns bland 

LTH:s byggnads-

tekniker.

Testmetoderna 

är ibland avance-

rade. Här om året 

användes al lt så 

fläktar som med orkanvindar blåste 

sönder husen. Lite mer stillsamt var det 

när man undersökte värmeläckage med 

infraröda kameror.

Inför julen 2011 testades de små 

läckra husen av byggnadsfysiker Den-
nis Johansson som nöjde sig med en 

okulär bedömning utifrån ett flertal 

parametrar som exempelvis fuktsäker-

het. Platta och otäta tak dömdes då ut 

och kompakta och täta konstruktioner 

premierades. Det innebar att första pri-

set gick till en pepparkakssvamp som 

tillverkats av Emma Magnusson, Erik 
Börjesson och Karolina Gustafsson. 

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

Kalenderduett lockar experimentlusta i juletid
EXPERIMENT SOM ALLA kan göra därhemma – det är målet 
med LTH:s populära julkalender i år. Varje dag under 
hela december öppnas en ny lucka i LTH:s julkalender 
på webben. Bakom döljer sig en filmsnutt med ett nytt 
spännande experiment. Traditionen lockar årligen tu-
sentals nyfikna webbtevetittare.

Årets upplaga av experiment består av allt från fysik och me-

kanik till kemi. Det är en skillnad mot tidigare kalendrar, som 

främst fokuserade på enbart kemi. I år får dessutom tittarna 

följa med på virtuella studiebesök på ett antal 

av LTH:s institutioner.

Julkalendern spelas in av studenterna Pat-
rik Karlsson, som studerar maskinteknik, och 

Ulf Hansson, som pluggar Väg och vatten.

– I år har vi en bred inriktning så att det ska 

finnas någonting som intresserar alla. Dess-

utom är det upplagt så att man med enkla 

medel själv ska kunna upprepa experimenten 

hemma, säger Ulf Hansson.

VILKET AVSNITT TYCKER NI SJÄLVA ÄR 
DET ROLIGASTE?
– Absolut det sista, så håll utkik efter lucka 

24. Men vi har även en hel del spännande 

experiment i början av kalendern, säger Patrik 

Karlsson.

HUR HAR NI VALT UT EXPERIMENTEN?
– Vi har frågat runt bland vänner och bekanta, och kombine-

rat det med experiment som vi själva tyckte var roliga att göra 

när vi gick på gymnasiet. Dessutom har vi hämtat en hel del 

inspiration från internet, säger Patrik Karlsson.

TEXT & FOTO: ANDERS FRICK 

Möt personerna bakom kalendern: 

Årets julkalender: www.lth.se/julkalender
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– Överskatta inte studenterna  
som ”digitala infödingar”
TRO INTE ATT alla studenter är ”digitala infödingar” som 
behärskar den nya tekniken och kan studera via modern 
informationsteknik. För den varningen stod brittiska 
pedagogikforskare på konferens på LTH i slutet av au-
gusti.

I sju år har LTH:s Genombrottet arrangerat pedagogiska inspi-

rationskonferenser för lärare. I år samkördes denna konferens 

delvis med en brittisk motsvarighet, ISL, Improving Student 

Learning Symposium 2012.

I deras fall handlade det om ett 20-årsjubileum och den 

första konferensen utanför de brittiska öarna. Det är en rö-

relse som vill förena de som forskar kring utbildning med dem 

som utövar den. ISL sökte sig då till en av de platser som har 

en liknande tradition av forskning kring studenters lärande. 

Några av föredragen presenterades för båda konferenserna 

och lunchen på torsdagen var gemensam.

På den svenska konferensen deltog förutom ett 80-tal 

lundalärare även ett 20-tal lärare från åtta andra högskolor, 

varav en från danska DTU.

LTH-nytt lyssnade på ett föredrag av Greg Benfield och 

Rhona Sharp från Oxford Brookes University. De hade reflek-

terat över studenters användning av modern teknik. ”Mycket 

har hänt de senaste 20 åren, sedan en svart tavla och en 

kopiator var det mesta en lärare kunde utnyttja”, konstaterade 

Greg.

En erfarenhet de gjort är att studenters digitala ”läskun-

nighet” inte ska överskattas. Det räcker inte att vara född på 

90-talet för att man ska kunna hantera all ny teknologi utan 

även den kunskapen måste läras ut.

Under de senaste 20 åren har teknik som CD-skivan, In-

ternet, multimedia och många nya program och sajter som 

Youtube gjort entré i undervisningen. Idag används twitter, 

flickr, facebook, ipad, smartphones, videokonferenser, vir-

tuella världar. Alla klassrum värda namnet har datorer och 

projektor. Begreppet e-learning har myntats.

Idag finns föreläsningar tillgängliga på Internet som kan 

konkurrera med lärarens egna, kunde man tillägga.

Men har studenterna förbättrat sitt lärande?

Om detta har Oxfordforskare gjort flera studier under 

senare år och genom intervjuer, studenters audio- och vi-

deodagböcker med mera fått en intim förståelse av lärande-

processen. Några av studierna antyder att det gjorts framsteg, 

andra är mer tveksamma. Men ett skifte har skett i undervis-

ningen mot större fokus på studenternas lärande.

Rhona Sharp påpekade att ”digital natives” som dagens 

ungdom i många fall faktiskt inte alls är duktiga på it-tekniken, 

vilket de flesta äldre tror. 

– Att lära och öva studenterna i ny digital teknik är inte 

bara bra för deras förmåga att till-godogöra sig modern un-

dervisning utan höjer också deras värde i arbetsgivarnas ögon. 

Det är därför en stor och viktig uppgift för de undervisande 

institutionerna. Lärarna har ett ansvar för att denna förmåga 

skapas. Det kräver funktionell tillgänglighet för studenterna 

till tekniken och utlärande av kunskaper och tid att person-

ligen öva på dessa. Kort sagt att en lärandemiljö skapas för 

ändamålet, Rhona Sharp.

För ingenjörsutbildningarna kan kompetenskraven exem-

pelvis gälla att använda relevant mjukvara för sina uppgifter, 

simulera och bygga modeller och kunna rapportera på de 

senaste mjukvarorna (dataprogrammen). Denna förmåga blir 

dock sällan bedömd hos studenterna.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

Notiser
NYA PROFESSORER
Sedan 14 juni fungerar Fredrik Nilsson 
som professor i förpackningslogistik. 

Som LTH:s jubileums-professor har Lars 
Bengtsson anställts från 1 september. 

Hans ämnesområde kallas industriell 

ekonomi med inriktning mot teknolo-

gistrategier och affärsmodeller.

NY ARKITEKTUTBILDNING
Universitetsstyrelsen har godkänt LTH:s 

ansökan från i somras att inrätta en 

masterutbildning i arkitektur. Examens-

benämningen ska vara masterexamen 

i arkitektur, på engelska Master of sci-

ence in Architecture.

CAD-VERKTYG
Anders Ekholm vid Avdelningen för 

projekteringsmetodik har fått ut en 

produkt på marknaden från projektet 

”Tillgänglighet och CAD-verktyg”. Pro-

jektet fick stöd av ”Teknik för äldre”. 

Hans grupp har arbetat med detta från 

idé till färdig produkt.
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NYA LEKTORER
Michael Lentmaier, i telekommunika-

tionsteori sedan 1/1. Jörgen Svensson, 

i industriell automation, 1/6. Fredrik 
Rusek, i telekommunikationsteori, 1/7. 

Gao Chuansi, termisk miljö, 1/7. Elin 
Anna Topp, programvaruteknik, 1/7. 

Magnus Aspenberg, matematik, 1/7. 

Jacob Stordal Christiansen, matema-

tik, 1/7. Mikael Persson Sundqvist, 

matematik, 1/7. Mats Galbe, kemitek-

nik, 1/4. Per Hansson, mekanik, 1/6. 

Sara Maad Sasane, matematik, 1/1 

2013. Nedelko Grbic, signalbehand-

ling, 1/7. Stefan Svensson, i brand-

teknik, 4/2 2013, Anders Wretstrand, 

trafikplanering 1/10.

TJI PILOTUTBILDNING
Den nya pilotutbildningen vid Yrkeshög-

skolan ska arrangeras av BF Scandina-

vian Aviation Academy AB i Västerås. 

Det innebär att uppdraget inte gick 

till Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed, 

som sorterar under LTH. Kanslichef 

Per Göran Nilsson på LTH uttryckte 

besvikelse i Sydsvenskan i september. 

Beslutet betyder att det inte tas in nya 

på utbildningen i Ljungbyhed i år men 

att LTH och TFHS tar nya tag när 20 nya 

platser åter ska utlysas nästa år.

PRISAD FÖR VINBOK
Måltidsakademin delade nyligen inte 

mindre än fyra priser till forskare vid LU. 

Per Warfinge, vice rektor vid LTH, fick 

pris i klassen Restaurang-, hotell-, mu-

sei-, och turistguider för sin ”Vinguide 

Alsace”. Boken är en resguide med 

praktiska tips och intervjuer med vinpro-

ducenter. Pris fick också den fina Lunds 

universitets kokbok med Per Lindström 
som fotograf och Johan Stenström 

som redaktör.

STÖD TILL GASPOROX
Gasporox AB, ett Lundaföretag base-

rat på teknik utvecklat på Atomfysik, 

LTH, har fått nära 2,3 miljoner kronor 

av Vinnova, Detta för att utveckla ett 

lasersystem för inline kvalitetskontroll 

av gasinnehåll i förpackningar. Vinnova 

stödde i slutet av oktober 58 lovande 

FoU-projekt med stöd på 61 miljoner 

genom programmet Forska&Väx. Målet 

är att små och medelstora företag ska 

öka sin konkurrenskraft genom forsk-

ning och utveckling.

EN ÄKTA LIMERICK
Fem studenter från Technology Manage-

ment vann pris för bästa studentbidrag 

till PMI Conference i Limerick, Irland, i 

somras. Det är en årlig internationell 

konferens som sammanför akademiker, 

såväl professionella som studenter, 

i syfte att diskutera och utbyta idéer, 

forskning och utbildningsmodeller inom 

projektledning. De fick priset för sin arti-

kel ”Motivational Triggers in Projects: A 

Comparative Study of the Construction 

and Consultant Industry”.  Studenterna 

är: Henrik Wallström, Förpacknings-

logistik, Ylva Ridderheim, EHL, Erik 
Pålsson, LTH, Hanna Langren, Kemi-

teknik, och Erik Åkesson, också LTH.

STUGOR I LANDSKRONA
Citadellsområdet i Landskrona ska be-

gåvas med en kolonistugeutställning 

nästa år, när staden fyller 600 år. Det är 

arkitektstudenter vid LTH som ska rita 

kolonistugorna med stöd av flera bygg-

företag. Statens fastighetsverk har lovat 

återuppföra en gångbro mellan kastellet 

och koloniområdet.

Studenterna byggde 31 modeller av 

kolonistugor och tio valdes ut v en jury. 

Dessa modeller ställdes ut på Lands-

krona Posten och nu är det klart att de 

ska uppföras i naturlig storlek.

– Ja vi har fått tio sponsorer att 

ställa upp och bygga stugorna, som 

ligger på 15 kvadratmeter och därmed 

klassas som Friggebodar, säger Christin 
Nielsen.

”SLÖSAR BORT SPETSKOMPETENS”
Av de hundratals internationella dok-

torander som varje år tar examen på 

svenska lärosäten stannar bara ungefär 

hälften kvar i landet. Det här ses av flera 

som ett slöseri med spetskompetens. 

Karin Granbom Ellison, riksdagsleda-

mot för folkpartiet, föreslog för ett år 

sedan i en motion att fyra års dokto-

randstudier, precis som fyra års annat 

förvärvsarbete, ska ge permanent up-

pehållstillstånd. 

ÅTER TILL GYMNASIET
Via LTH och LU bedrivs undervisning 

inom projektet SI, Supplemental Instruc-

tion, även på ett antal gymnasie- och 

grundskolor. Ett nytt sådant inslag är 

att Emma Trulson, som läser industri-

ell ekonomi på LTH, återvänder till sitt 

gamla gymnasium i Höganäs och hjälper 

ettorna där med matematiken. Hon or-

ganiserar läxläsning och problemlösning 

i grupp.

LU UPP PÅ RANKING
Lunds universitet har i den senaste 

rankingen från QS Word University 

Rankings stigit från plats 86 till plats 

71. Ifråga om akademiskt anseende 

och anseende bland arbetsgivare ligger 

det något högre, vad gäller citat något 

lägre. Det internationella inslaget i fa-

kultet och studentkår bedöms inte räcka 

till toppbetyg.

E-HUSET VANN INTE
E-huset på LTH nominerades till Svenska 

Ljuspriset för sina genomtänkta, nya 

belysning men segern gick i september 

till den nya belysningen på Götaplatsen 

i Göteborg.

SEGER I CASETÄVLING
Några grupper kemistudenter från 

LTH under ledning av professor Hans 
T Karlsson har tävlat i Blekinge med 

verkliga uppgifter som de fått från nä-

ringslivet under sin kurs. Här utmärkte 

sig en grupp med bl a nanostudenter 

under ledning av Reine Wallenberg 

som vann guldmedalj för en ”scintil-

lator” till en brainscanner. I laget del-

tog studenter från LTH:s program för 

kemiteknik och teknisk nanovetenskap: 

kemiteknologerna Eric Skopal, Björn 
Öhrstrand, Mikael Sjölin, Yousef 
Zaghi Valencia och Andreas Åhberg, 

samt nanoteknologerna Niklas Ehrlin, 
Caroline Lindberg och Robert Hall-
berg. Handledare var Reine Wallenberg, 

Staffan Hansen och Maria Messing.

En annan grupp tog fram en miljö-

vänlig färg åt Akzo Nobel, blev tvåa och 

går nu vidare med detta utvecklings-

arbete med företaget. Ytterligare en 

grupp löste ett föga kemiskt problem 

med elupptagare på spårvagnar. Deras 

lösning vann inte men används nu på 

några 100 spårvagnar i Bryssel!

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

{smoothest ride}

Philips Research på Senoren utanför 

Karlskrona hos Sigvald Harrysson, 

som uppfunnit tävlingsformen.

FÖRKYLNINGSFORSKNING
Hur sprider sig förkylningsvirus på job-

bet? Det är en fråga om Jakob Löndahl 
och Mats Bohgard vid Avdelningen 

för Ergonomi och aerosolteknologi ska 

forska om. De ingår i ett projekt med 

operationsavdelningen vid Helsingborgs 

lasarett, danska mikrobiologer och To-

talförsvarets forskningsinstitut, FOI. De 

ska undersöka de partiklar som virus 

sitter på och hur de påverkas av tempe-

ratur, ventilation med mera.

FRAKTIONERING
Lars Nilsson, forskare i livsmedelstek-

nik, arbetar med fältflödesfraktionering 

i kölvattnet på Karl-Gustav Wahlunds 
pionjärarbete. Nu upplever de ett starkt 

ökat intresse från industrin av fraktio-

nering och karaktärisering av proteiner 

och polymerer. Solve AB är ett nystartat 

bolag för att göra dess analyser, startat 

av Lars och två kolleger.

NYTT STUDENTBOENDE
200 studentrum ska för första gången 

byggas på Akademiska Hus mark och 

hyras ut av universitetet via Prime Living 

som arrenderar marken. Totalt 600 nya 

lägenheter ska byggas på Campus, 

enligt Unni Solbe på Akademiska hus. 

Hyran för 23 kvadratmeter med badrum 

och balkong blir 4.500 kronor inklusive 

möbler, el och internet. Lösningen be-

tecknas som tillfällig och bygget är 

igång sedan början av hösten.

NILS GEORGE ASP AVLIDEN
Den 1 juni kom beskedet att professor 

emeritus Nils-George Asp gått bort, 

67 år gammal. Han var en ledande nutri-

tionsforskare, professor i livsmedelskemi 

sedan 1980, som har skapat en stark 

forskning inom industriell näringslära 

och livsmedelskemi vid LTH. Han gjorde 

också stora insatser för Skåneländska 

Gastronomiska Akademien, Kungliga 

skogs- och lantbruksakademin och inom 

Svensk näringsforskning.

CENTRUM FÖR RENOVERING
Ett nationellt renoveringscentrum pla-

neras vid LTH. Detta ska utvecklas i 

samarbete med branschen och andra 

tekniska högskolor. Efter ett förslag från 

VVS Företagen har Dennis Johansson 
vid Avdelningen för installationsteknik 

engagerat sig. Han påpekar att det 

handlar om behov för 500 miljarder 

kronor där både forskning, utbildning 

och information behövs. Han hoppas på 

ett Renoveringscentrum som kan få en 

långsiktig finansiering.
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Studenter sticker ut
Selime Osman och Ilyas Awadh (bilden), arkitektstudenter 

vann en arkitekttävling, Bullhorn – Cembrit Design Competi-

tion, i Helsingfors i hård konkurrens med ett 100-tal andra 

arkitektteam. Deras tävlingsbidrag ”Papilio” som inspirerats 

av en svärm fjärilar belönades med 10.000 euro.

Christian Bladh fick ett hedersomnämnande när Skånes 

vindkraftspris för första gången delades ut i somras. Detta 

för sitt examensarbete ”Vindkraft i Skånes kommuner – Kom-

munernas attityd till och planering för en stundande vind-

kraftsutbyggnad” av (LTH 2011). Han diskuterade där de stora 

skillnaderna i rekommendationer för vindkraftsetableringar i 

olika skånska kommuner. Priset är instiftad av Skånes vind-

kraftsakademi och sponsrat av Eon och Serviceförvaltningen 

i Malmö stad.

Per Augustsson, Elektrisk mätteknik, har fått Färs och Fros-

tas forskningspris på 100.000 kr för ett framstående avhand-

lingsarbete. Han har enligt juryn tagit fram nya tillämpningar 

av akustofores inom livsvetenskap, särskilt med inriktning mot 

medicin, bl a behandling av blodcancer.

Ellen Persson, LTH-teknolog i Teknisk nanovetenskap, fick 

så kallat Dagmar-stipenium av Fredrika Bremerförbundet i 

Landskrona i slutet av maj.

Linus Ludvigsson, LTH-teknolog, har gjort ett X-jobb om 

riskhantering vid tillverkning av kolnanorör. Detta har sedan 

belönats av Prevent och AFA Försäkring med priset ”Utmärkt 

arbetsmiljöuppsats”. Materiellt bestod belöningen av en Ipad. 

Linus prisas för att ha ”utvecklat en ny metod för att identi-

fiera kolnanorör ur den komplexa blandningen av luftburna 

partiklar som finns i arbetsmiljön. Kolnanorör är en typ av fi-

bermaterial som har unika egenskaper ur ingenjörssyfte, men 

som i djurförsök visats ha samma typ av skadliga effekter på 

lungvävnad som asbest.”

Karl Rydergård, arkitektstudent och ID-studenterna Martha 
Brauer och Andreas Hansson, samtliga vid LTH, fick i juni 

tredje pris i en designtävling om nya entrélösningar med bi-

draget ”Modular Door” fokuserat på själva dörrbladet. Detta 

kunde utformas individuellt för olika behov, t ex för att lyfta 

fram ett företags identitet. Tävlingen var ett samarrangemang 

mellan dörrtillverkaren Besam och studentkårerna vid Sveriges 

tekniska högskolor.

Andreas Wernersson från Falkenberg utsågs i september 

till Årets fågelskådare av Sveriges ornitologiska förening. Han 

studerar ekosystemteknik vid LTH och hoppas kunna hitta ett 

fågelrelaterat jobb i framtiden.

Mia Erlandsson, tills nyligen arkitektstudent vid LTH, fick 

stipendium på 10.000 kronor av Ostron-akademin. Priset var 

en följd av ett examensarbete som hon och medstipendiaten 

Maja Bernvall gjorde. De gjorde ett arbete för att promota 

ostron som föda, ostron och musslor är den föda man kan 

äta med gott miljösamvete, menar det två.

Pernilla Persson, arkitektstudent, och Caroline Gullqvist, 
civilingenjör (V), har belönats av Lunds Byggmästareklubb 

för sina examensarbeten. De handlar om planerna på ett 

arkeologiskt forskningsmuseum i Uppåkra respektive ”Av-

vikelsehantering på byggarbetsplatser med hjälp av mobila 

datasystem. (bild nedan)

Daniel Alavei, Mattias Karlsson, Karolina Lindén och 

Jesper Tempel från civilingenjörsutbildningen i Industriell 

ekonomi vann årets case-final i European BEST Engineering 

Competition (EBEC.) Tävlingen hade 5.000 deltagare från 26 

länder. Finalen gick i Zagreb mellan i augusti och föregicks för 

det svenska laget av en lokaltävling på Lunds Tekniska Hög-

skola och en Nordenfinal i Stockholm. Under tävlingsveckan 

löste TALK, som laget kallar sig, case om flygplatsetablering 

i samarbete med Zagrebs universitet, logistik i samarbete med 

Deutsche Bahn och utsläppsminskningar från oljeraffinade-

rier i samarbete med INA Oil. De fyra studenterna från Indu-

striell ekonomi på LTH i det vinnande laget var: 
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Nytt om namn
Carl Borrebaeck, professor i immun-

teknologi och vicerektor vid LU, har fått 

en av Kungliga Ingenjörsvetenskapsa-

kademiens (IVA:s) guldmedaljer.  IVA 

kallar Borrebaeck ”en driven innovatör 

som förutom att ha startat upp ett antal 

egna bolag även inspirerat andra forska-

re att ta sina upptäckter till produkter” 

och ger honom guldmedaljen för ”hans 

grundläggande och banbrytande forsk-

ning inom tillämpad immunologi” samt 

”hans stora entreprenörskap”.

Han fick tidigare i höstas även 

Forska! Sveriges utmärkelse för 2012. En 

sådan gick då även till moderatpolitikern 

Mats Eriksson i Halland. Borrebaeck 

har startat flera företag för att säker-

ställa att hans medicinska innovationer 

verkligen kommer patienterna till del.

Torleif Dahlin vid Teknisk geologi och 

hans grupp vid LTH har fått utmärkelsen 

Telford Premium Award för deras artikel 

”Mapping Landfill Gas Migration Using 

Resistitivity Monotoring”. Bakom utmär-

kelsen står Institution of Civil Engineers 

i Storbritannien. Artikeln handlar om 

geoelektrisk mätning av gasläckor vid 

NSR:s deponi i Helsingborg. I grunden 

finns problemet att våra soptippar läcker 

metangas som ökar växthuseffekten i 

atmosfären men som kan tas om hand 

som biogas. För att upptäcka denna gas 

har Dahlin visat att elektriska mätmeto-

der är ett effektivt medel.

Läs hela artikeln: 

www.icevirtual-
library.com/content/
article/10.1680/
warm.2011.164.1.3 

Claes-Göran Wahlström har tagit över 

som koordinator för Laserlab-Europe. 

Denna organisation består av de 28 

främsta laserlaboratorierna och drygt 

ytterligare 10 associerade medlemmar i 

totalt 19 olika europeiska länder. Claes-

Göran tackar universitetsledningen 

för stödet till hans kandidatur inför en 

uppgift som han varit tveksam till, då 

han vet att den kräver mycket tid, en-

gagemang och diplomati.  Wahlström 

är professor i atomfysik och chef för 

Lasercentrum i Högeffektslabbet på 

Fysikum i Lund, som i våras invigde 

större och förbättrade lokaler. Den 25 

oktober tog han formellt över ansvaret 

efter Wolfgang Sandner från Max-

Born-Institutet i Berlin.

Thomas Laurell, professor i medicinska 

och kemiska mikrosensorer vid Lunds 

Tekniska Högskola, får 33 miljoner 

kronor från Knut och Alice Wallenbergs 

stiftelse. Pengarna ska användas till att 

utveckla ultraljudsbaserad mikrochip-

teknik, så kallad akustofores, som kan 

användas för att upptäcka om prosta-

tacancerceller finns i ett blodprov och 

även för att detaljstudera cellers interak-

tion med läkemedel.

Lennart Kvarnström, en av de ur-

sprungliga 28 professorerna vid LTH 

1965, får en plats uppkallad efter sig 

i Mölnlycke centrum, där han bott och 

arbetat.
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Gustaf Olsson, professor emeritus 

från LTH, utnämndes den 13 oktober 

till hedersdoktor vid Universiti Tekno-

logi Malaysia av ingen mindre än hen-

nes kungliga höghet Zarith Sofiah. 

Detta bland annat för att detta år ha 

publicerat boken ”Water and Energy” 

vid IWA Publications (London). ”Ett 

genombrott för en hållbar och integre-

rad syn på resursanvändning”, enligt 

universitetet. Han hyllades av universi-

tetets rektor Raja Zarith och framför 

allt av vicerektor Zaini Ujang, som 

hoppas kunna besöka Lund i vår. Han 

och Gustaf Olsson har samarbetat i tio 

år med vattenreningsfrågor.  Läs mer i 

The Star: thestar.com.my/education/
story.asp?file=/2012/10/28/educatio
n/12196340&sec=education

Rebecca Seviour är anställd som 

gästprofessor i acceleratorteknik och 

innehavare av Lise Meitner-professuren 

från 1 oktober 2012 till 30 juni 2013. 

Hon kommer från universitetet i Hud-

dersfield, Storbritannien.

Patrik Nordbeck och Jonas Måns-
son, universitetslektorer vid Matema-

tikcentrum vid LTH har vunnit Kurslit-

teraturpriset hos Studentlitteratur för 

”Flerdimenensionell analys”.  ”Det är 

med stor glädje vi tilldelar boken årets 

Kurslitteraturpris. Författarna håller fast 

vid sin pedagogiska idé och lyckas till-

gängliggöra ett komplext ämne utan att 

förenkla”, säger Stefan Persson, juryns 

ordförande och Studentlitteraturs vd. 

De två fick 150.000 kronor vid årets 

Bok- och biblioteksmässa i september. 

Martin Hedström på Avdelningen 

för bioteknik vid LTH vann andra pris 

and Lo Gorton vid Centrum for mole-

kylär proteinvetenskap i Lund vann i 

somras första pris i den internationella 

DropSens Award för bästa forsknings-

arbete i tillämpad elektroanalytisk kemi. 

Förstapriset var värt 3.000 euro.

Jan Olhager (bild ovan), ny professor 

vid LTH i teknisk logistik, har vunnit ut-

märkelsen ”Highly Commended Award” 

av Emerald för sitt paper ”A hybrid 

model of competitive capabilities” 

som publicerats i International Journal 

of Operations & Management”. Hoda 
Darvarzani på samma avdelning fick 

hedrande uppmärksamhet för sin av-

handling om ”Sanctions as an Econo-

Political Risk to Supply Chains” vid en 

konferens i somras.

Nina Reistad, docent på Atomfysik vid 

LTH, fick universitetets pedagogiska pris 

för framstående insatser i utbildningen. 

Priset delas i år med professor Karin 

Rengefors, Naturvetenskapliga fakul-

teten. Nina Reistad får priset för sitt ” 

långsiktiga och systematiska arbete med 

att utveckla studenternas lärande och 

läromedel i de utbilningar hon ansvarat 

för. Hon har också på ett föredömligt 

och professionellt sätt delat med sig av 

sina erfarenheter till kollegor. Resultatet 

av det utvecklingsarbete hon drivit kan 

avläsas i såväl ett ökat söktryck från stu-

denterna som excellenta utvärderingar.” 

Per-Olof Hedvall, teknologie doktor 

på Certec vid Lunds tekniska högskola 

berättade om sin forskning på tillgäng-

lighet, framför allt kring familjer som 

har barn med omfattande funktions-

nedsättningar. Detta skedde när Utbild-

ningsradion och Handikappförbunden 

uppmärksammade dessa frågor på en 

särskild dag i oktober.

Per Becker, Centre for Risk Assessment 

and Management, har fått “a Highly 

Commended Award” från Emerald för 

sitt paper ”Whose risks? Gender and 

the ranking of hazards” som publice-

rats av Disaster Prevention and Mana-

gement: An International Journal, Vol. 

20 No 4 2011.

Marwa Dabaieh, tills nyligen dokto-

rand i Bebyggelsevård vid Arkitektur, 

har fått Elna Bengtssons pris för sin 

avhandling om den gamla egyptiska 

staden Balats lerarkitektur. Den publi-

cerades i höstas på American University 

Press. (bild nedan)

Oskar Larsson och Lars Wadsö nomi-

nerades båda till Svenska Betongpriset. 

Oskar Larsson för en avhandling om 

temperaturgradienter och temperatur-

spänningar i lådbroar. Lars Wadsö för 

ett samverkansprojekt om värmetröghet 

i betong. Resultaten visar att värmetrög-

het, bl a med hjälp av smarta energinät, 

har fått allt större betydelse för det mo-

derna byggandet.

Kristian Storm, doktorand i nano-

teknik, har fått en artikel publicerad i 

Nature Nanotechnology. I den har han 

för första gången hittat en metod att 

mäta ström i halvledare på nanonivå. 

Kristian arbetar med nanotrådar i indi-

umfosfid. De beläggs med en polymer, 

förses med kontakter och skickar ut ljus 

om de utsätts för en elektronstråle. Ge-

nom mätning av det ljuset kan man se 

vilken andel dopningsatomer som ingår 

i nanotråden.

Anders Carlsson, postdoc vid Univer-

sity of California, men med bakgrund 

på LTH, vann The Gina Prize på 10.000 

kronor från BioCARE för en artikel om 

bröstcancer. 
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Här står Martin och 
ställer om det svenska 
energisystemet.
Varje år investerar vi på E.ON cirka 1 miljard kronor i nya svenska vind-
kraftverk. Det gör vi för att öka andelen förnybar energi i energisystemet 
 – och på så sätt ge hushåll och företag tillgång till långsiktigt hållbar 
elförsörjning. Det är också därför våra projektledare tillbringar så mycket 
tid ute i naturen.

Vill du hjälpa Martin och hans kollegor att hitta Sveriges blåsigaste  
platser? Läs mer om att jobba hos oss på eon.se/jobb.

Your energy shapes the future.
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Alumner i världen
Johan Löw har utsetts till ordförande 

hos Stålbyggnadsinstitutet, SBI, med 96 

medlemsföretag. Han är civilingenjör (V) 

från LTH. Han har tidigare arbetat på 

olika positioner inom Ruuki.

Mats Fägerhag har bytt från konstruk-

tionschef på Saab till ett nytt uppdrag 

inom förre konkurrenten Volvo. Han är 

50 år och civilingenjör (M) från LTH. I sitt 

nya uppdrag ska han leda avdelningen 

Alliance Office som ska hitta samarbets-

partners till Volvo.

Jan Johansson är sedan något år VD i 

Peab där han efterträdde Peabs grunda-

re Mats Paulsson. Jan är helsingborgare 

och anställd på Peab sedan 1986. Han 

är civilingenjör V från LTH.

  

Maria Wahlgren blev under hösten 

chef, ”Director Table Top”, för Dunis 

bordsdukningsprodukter inom af-

färsområde Professional och i Dunis 

koncernledning. Hon är född 1963 och 

civilingenjör från LTH med påbyggnad 

i internationell management och mark-

nadsföring. Hon har tidigare arbetat 

med förpackningsfrågor på Amcor.

Per Ekholm, 52, är ny VD i Hjältevads-

hus. Han är civilingenjör (M) från LTH 

och har tidigare bland annat varit ansva-

rig för verksamheten inom biltillbehörs-

firman Mont Blanc Group AB.

Nils Bjelm, 46 år, är regionchef på NCC 

region Väst på NCC Construction Sve-

rige AB. Han är civilingenjör (V) från LTH 

med ett förflutet som bl a projektchef 

på Citytunneln i Malmö.

Maria Jonasson, civilingenjör (V) på 

LTH, än ny avdelningschef på WSP Ma-

nagement i Malmö. 

 

Malin Sjögren är sedan i somras ny 

stadsarkitekt i Lund. Hon är arkitektut-

bildad vid LTH. Tidigare var hon chef för 

byggloven vid myndigheten i Lund. Hon 

är 41 år och uppvuxen i Bohuslän.  

 

Johan Szymanski, brandingenjör 05 

från LTH, blev hela Dalarnas hjälte när 

han den 2 september hoppade i Siljan 

och räddade en kvinna som fastnat 

under en ångbåtsbrygga. Hon klarade 

livhanken men var då starkt nedkyld.

Henrik Hallgren fick en idé redan un-

der studietiden på LTH. En app skulle 

kunna betala parkeringsavgifter och 

hålla reda exakt vilken tid man ska 

betala för. Via Venture Cup blev hans 

verksamhet ett bolag i Ideon Innova-

tion och fick ett pilotavtal med Lunds 

parkeringsbolag. Sedan i våras har för-

säljningen kommit igång.  

Örjan Larsson har en meritlista som 

slår det mesta. Projektledare för City-

tunneln och brodelen av Öresundsbron 

och nu ESS i Lund. Han är teknologie 

hedersdoktor och förklarar som sin fi-

losofi att människor ska ges förtroende 

att tänka själva, då utvecklas de.

Viveka Alfredsson är nybliven profes-

sor i fysikalisk kemi på naturvetenskap-

liga fakulteten vid Lunds universitet. 

Hon är i botten civilingenjör (K) från 

LTH och tekn doktor vid Institutionen 

för oorganisk kemi 2 samt expert på 

porösa material.

Mats Ohlsson är vd för och ägare av 

Examec i Tomelilla, som bl a tillverkar 

ett vertikalt vindkraftverk i samarbete 

med LTH, är civilingenjör från LTH med 

en lång utlandskarriär inom Tetra Pak 

bakom sig.

Thomas Stoll är arkitekt, utbildad på 

LTH, och affärsområdesansvarig på 

Tengbom Stadsbyggnad sedan mer än 

ett år.

Henrik Peitz, 39, är ny logistikdirektör 

hos Dahl. Peitz har läst produktion och 

logistik vid LTH och sedan verkat som 

konsult hos bl a Saint Gobain, Sverige, 

dit även Dahl hör.

Erik Yderborg har anställts på trafik-

institutet VTI som forskningsingenjör 

för att köra deras största körsimulator. 

Han är civilingenjör (F) från LTH och har 

tidigare varit konsult på ÅF.

Jonas Wåglund, industridesigner från 

LTH, arbetar på byrån PS Communica-

tion. Hans uppgifter där kan innebära 

att göra utställningar eller ”allt som gör 

en upplevelse spännade”, ett drömjobb 

säger han till Svenska Dagbladet i ett 

reportage om utbildningar och jobb. 

Anna Andersson har anställts som 

storhusvärderare på NAI Svefas Göte-

borgskontor. Hon är civilingenjör inom 

Lantmäteri på LTH med fastighetseko-

nomisk inriktning och har tidigare bl a 

arbetat på NAI Svefas kontor i Malmö 

och Göteborg.

Johan Drott är ny chef för Biofilms, 

ett mycket aktivt forskningscentrum 

vid Malmö högskolas Research Center 

for Biointerfaces. Johan är teknologie 

doktor från LTH och har tidigare varit 

innovationschef vid Lunds universitet 

och ledare för en forskningsdel inom 

Gambro samt konsult i affärsutveckling.

Maria Jonasson är ny avdelningschef 

på WSP. Hon är civilingenjör (V) från LTH 

och har tidigare jobbar för Skanska bl 

a i Polen, för Tyréns och Ramböll och 

Kärnfastigheter. 

Emma Morin, 36 år, är trafikutredare 

hos region Skåne. Hon är civilingen-

jör (V) med inriktning på trafik och 

samhällsplanering. Har arbetat på 

Banverket, konsultfirman Trivector och 

Vägverket. Kom till Skånetrafiken 2009 

som projektledare i infrastruktur och 

uppmärksammades i år med folklig kri-

tik efter en översyn av kollektivtrafiken 

i nordöstra Skåne.

Peder Kock, från Bollnästrakten, civil-

ingenjör (F) på LTH 2007, är nybliven 

doktor i medicinsk strålningsfysik i Lund 

och snart anställd på Strålsäkerhetsmyn-

digheten. I sin avhandling presenterade 

han ett nytt och bättre sätt att spåra 

radioaktivitet.
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Har du en ny 
a�ärsidé och drivet 
att förverkliga den?
Kanske ett forskningsresultat som räddar klimatet, en okrossbar     
mobiltelefon, en app-karta över Lunds o�entliga toaletter eller något 
annat som världen har väntat på? Teknopol erbjuder professionell 
a�ärsrådgivning vid uppbyggnaden av innovativa startup-företag 
inom exempelvis IT/mobil, digitala medier, cleantech, life science. 

Som Teknopol-klient kan du få hjälp med följande:

Vi arbetar under sekretess och all rådgivning till innovatörer och 
startups är kostnadsfri. Kom förbi eller ring och boka ett möte – 
du hittar oss på teknopol.se 

STRATEGISK AFFÄRSCOACHNING AV BRANSCHKUNNIGA
RÅDGIVARE – AFFÄRSPLAN, MARKNADSANALYS, ÄGAR-
FRÅGOR, PRODUKTION, LANSERING…

KONTAKT MED FINANSIÄRER, PILOTKUNDER, INKUBATORER

FÖREDRAG OCH WORKSHOPS MED VÅRA EXPERTER PÅ
IDÉGENERERING, IPR-FRÅGOR OCH AFFÄRSJURIDIK,
REKRYTERING, MARKNADSFÖRING

OPEN INNOVATION – AFFÄRSUTVECKLING I GRUPP MED
RELATERADE IDÉER OCH PROBLEMSTÄLLNINGAR

TEKNOPOL.SE
TEL 046-286 87 50

INFO@TEKNOPOL.SE
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A PILLOWCASE THAT lets you sleep on your laptop (the 
“Naptop”), a talking teddy bear for infants, a photo 
frame for the elderly, who can speak to the person 
pictured, and a chair for pensioners to wait for the bus 
were among the creative ideas when Lund students 
practised innovation and product development on a 
course in China.

Charlotta Johnsson (programme coordinator Technology 

Management, LTH) and Carl-Henric Nilsson (programme co-

ordinator Technology Management, EHL), started a new inter-

disciplinary and international course in China at the beginning 

of the autumn semester. They took 37 Swedish students with 

them to China, who joined 32 Chinese students from Zhejiang 

University in Hangzhou. The Swedish students are studying 

Technology Management (TM), a two-year programme at 

Lund University which admits a mixture of engineering and 

economics students.

The Swedish students, half of whom are from LTH and 

half from EHL, had already been studying together for a year. 

The Chinese students, however, did not know one another 

in advance, because they came from different disciplines and 

interdisciplinary collaboration in undergraduate and Master’s 

education is very unusual in China. They specialised in indu-

strial design, automatic control engineering or management.

“The idea of the course is for students to learn innovation, 

product development, marketing and sales and writing a bu-

siness plan. They worked in mixed groups of 8–9 students on 

the theme of ‘Helping everyday life’. The task involved iden-

tifying needs, coming up with ideas and how to realise them, 

implementing them and making a business plan”, explained 

Charlotta. “How can an idea be taken from development to 

market to sale? The groups developed a product prototype 

and wrote a business plan for it. They also made short fi lms 

about the process.”

“It was a great course, especially for those of us who had 

not studied abroad before”, said one of the students.

The course was concluded in China, where all the groups 

gave an oral presentation of their work, showed the fi lms they 

had recorded and demonstrated their prototypes. The local 

newspaper, Quinjiang Evening Post, was also there. Hangzhou 

is a city of around 6 million. 

A number of lecturers with different areas of expertise 

contributed to the course; from Lund, LTH lecturers Andreas 
Larsson, innovation, Damian Motte, product development, 

and Charlotta Johnsson, automatic control, and EHL lecturer 

Carl-Henric Nilsson, marketing and sales. Lecturers from China 

were Jun Jin, innovation, Qinmin Yang, automatic control, 

Shijian Luo, industrial design, and Weiqing Xu, marketing. 

“It has been a lot of fun and a great learning experience 

to work in such an integrated manner with the Chinese lectu-

rers”, said Charlotta Johnsson, who also took the opportunity 

to do some research with her Chinese counterparts from au-

tomatic control in Hangzhou.

The prototypes that were developed were a blanket, 

a solar-powered lamp for an electric scooter, seats for the 

elderly in bus shelters, a teddy bear that can talk to a child if 

it wakes up, and an infl atable laptop shell, called the Naptop. 

Another product idea was a computer alarm that is activated 

An inventive course shared between Sweden and China
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if anyone touches it. One group based their product on the 

silent electric scooters that travel the streets of the city, often 

without lights, so they can neither be seen nor heard. Solar-

powered lamps that come on automatically when it is dark 

could be a solution to the problem.

Andreas Larsson was impressed that the groups not only 

hit on a concept but managed to also make prototypes, even 

if some got further than others.

The original idea for the course came from Per Warf-
vinge, LTH’s vice-dean, who told Charlotta and Carl-Henric 

about the agreement LU has with Zhejiang University and 

the summer courses that environmental engineering students 

take in China. 

“We received good support during the planning of the 

course from the Joint Centre for Innovation and Entrepreneur-

ship (JCIE), a platform that has been created for collaboration 

between Lund University and Zhejiang University”, say Char-

lotta and Carl-Henric. They also received fi nancial support 

from STINT, which enabled them to travel to ZJU a couple of 

times before the start of the course. There were also many 

meetings on Skype with the Chinese staff.

The Swedish students also gave a later presentation from 

the course back in Lund. The students spoke about wide 

cultural differences and differences in language skills. At the 

start of the project, the Swedish students took charge in the 

groups, but they put this down to the fact that they had al-

ready known one another for over a year – unlike the Chinese 

students. The Swedish students also thought they had greater 

experience of working on projects. However, they were im-

pressed by the Chinese students’ knowledge of their subjects. 

“It might be an idea next time to have more discussion 

of cultural differences in ways of working at the start of the 

course, and more teambuilding”, suggested a few students. 

Others said that their preconceived ideas had been dispro-

ved. The Chinese seemed similar to the Swedes once they got 

to know one another; they were creative and their different 

knowledge often proved very useful. Some of the Chinese 

were also keen to go further and actually apply for a patent 

for their ideas.

“It took a long time to get going in the groups”, said seve-

ral students, “because it took a long time to get to know one 

another. But it was defi nitely worth it. We have learnt a lot.” 

TEXT: MATS NYGREN | FOTO: CHARLOTTA JOHNSSON

An inventive course shared between Sweden and China

ABOUT THE COURSE 
The new 7-credit course is entitled International Market-
Driven Engineering and was offered for the fi rst time in 
autumn 2012. The course forms part of the interdiscipli-
nary programme Technology Management (TM), which 
is run and administered by the School of Economics and 
Management (EHL) and the Faculty of Engineering (LTH) 
at Lund University. 

Four Swedish lecturers and four Chinese lecturers 
participated. During their six weeks in China, the stu-
dents fi tted in ten lectures, two company visits and 
work on their projects. The Swedish students also had a 
number of lectures on Chinese culture and a chance to 
try Kung Fu and Tai Chi.

The course was a pilot project and the intention is 
to offer it every year. The students have to pay for their 
travel and accommodation, but the teaching is fi nanced 
by the two universities. STINT (www.stint.se) has hel-
ped fund the start-up work and JCIE has also provided 
fi nancial support.
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working methods; instead it is part of 

the educational responsibilities of the 

lecturers and the programme directors. 

There are several positive examples of 

good integration. The engineering stu-

dents’ union also plays an important 

role and shows increasing commitment 

to incoming students.

One argument for taking in students 

from abroad is also that we must do it 

in order to be able to send out our own 

students,” Per Warfvinge points out. 

“About 300 students travel abroad and 

the trend is currently on the rise.”

WHAT ATTRACTS STUDENTS FROM 
ABROAD TO LTH?
“Our range of courses is extensive, we 

have a good reputation, Sweden is an 

interesting country which is perceived to 

be clean and safe as well as egalitarian. 

Our strong economy also plays a part. 

The Nobel prize and a fantastic industry 

mean that we are seen as ‘the world’s 

smallest superpower’. As long as we 

attract students from the best univer-

sities in the world, we can rest assured 

that we offer good programmes!”

DOES EMPLOYABILITY INCREASE 
FOR STUDENTS WHO HAVE 
STUDIED ABROAD?
“Studies abroad do not constitute such 

a great merit in themselves, taken out 

of context. Employers want to see rele-

vant professional experience, initiative 

and communication skills. All these are 

skills you acquire through international 

studies. Learning foreign languages 

is however a key to jobs abroad for 

Swedish students. Now many of them 

are choosing Chinese and Japanese. 

German and French are also offered at 

LTH whereas English for engineering 

students is being discontinued. At the 

moment we have 32 students in China 

on our China specialisation which is a 

success.”

WILL OUR MASTER’S DEGREE 
PROGRAMMES SURVIVE THE NEW 
TUITION FEES SYSTEM?
“Some of them will but it is not looking 

so good for others. We are very negati-

vely affected by the tuition fees and the 

increase in the number of scholarships 

doesn’t help much. Twenty-fi ve people 

declined places on programmes that 

they had applied for in spite of being 

offered scholarships. They have to be 

able to afford the cost of travel and 

living abroad. In the autumn, 30 fee-

paying students from countries outside 

the EU started their studies. A few years 

ago there would have been 160. But we 

must also be self-critical and create a 

range of programmes which are not 

only extremely good but also attractive 

and competitive. We need to re-think 

and think innovatively. ”

WHAT DOES THE LANGUAGE 
POLICY LOOK LIKE?
“The language policy, which was de-

veloped fi ve years ago, did not entail 

any dramatic changes. Swedish was to 

be the main language of instruction, 

because we think best in our mother 

tongue. But it may be time to evaluate 

whether what was right at the time is 

still right now. We engineers, after all, 

share the language of mathematics and 

our lecturers’ level of English is clearly 

more than suffi cient for teaching.”

ARE RESEARCHERS SUFFICIENTLY 
INTERNATIONALLY ORIENTED?
“I think that everyone thinks interna-

tionally, but too few doctoral students 

actually travel abroad. There is plenty 

of EU money to travel as a lecturer, but 

few make use of it. I myself am part 

of a project with Virginia Tech, funded 

by STINT, to develop quality in educa-

tion. There are many opportunities to 

benefi t from this type of development 

funding.”
INTERVIEWER: MATS NYGREN AND 

ELISABETH DAWSON

>> CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE
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Strengthening our international communication 
AS OF SEPTEMBER of this year, Elisabeth Dawson is LTH’s 
new English speaking Communications Executive.  Her 
role, which is split between LTH and the Faculty of Med-
icine, is intended to improve the quality and availability 
of information in English at both faculties.

WHAT WILL YOUR MAIN AREAS OF FOCUS BE?
“Formulating that, and deciding which areas to prioritise, is 

still a work in progress. In broad terms I will be working to 

improve our English communication, both internally and exter-

nally. LTH has an ever-increasing group of international staff 

and students, and it is important to recognise and address 

their specifi c needs for information.”        

“The fi rst step is speaking with members of our interna-

tional community, and fi nding out where the English infor-

mation gaps are. Once that is done, we can establish which 

areas are in most urgent need of attention, and work from 

there. I would encourage anyone who has ideas or views on 

this subject, to get in touch with me. All feedback is greatly 

appreciated.” she adds.

Elisabeth also mentions how important a role communica-

tion plays in helping people feel part of a community, espe-

cially for someone who is living in a foreign country. For this 

reason she thinks that, in an ideal world, all information in the 

workplace should be available in both Swedish and English.

WHAT CAN YOU TELL 
US ABOUT YOUR 
BACKGROUND?
My family has always 

moved around quite a 

bit, so my childhood was 

split between Sweden, 

Canada and England. I 

got my Bachelor’s de-

gree in Media Studies 

and Psychology at the 

University of Stirling, in 

Scotland, and have since 

spent the majority of 

my career in marketing 

and communications – 

starting out at a small web design agency in London. Most 

recently I spent four years working for Ernst & Young (a global 

professional services fi rm) in Belfast, Northern Ireland.

Elisabeth moved back to Sweden (Helsingborg) at the tail 

end of 2012, “importing” her Northern Irish husband in the 

process, and is now doing the daily commute to Lund.

PLUME can give you a mentor
PLUME IS A mentorship programme for PhD students 
at LTH that is organized every year. The PhDstudents 
who participate in the programme will be given men-
tors who are graduated PhDs with some years of work 
experience in either industry or academia.

– Most of the research in Sweden is carried out by PhD stu-

dents. It can seem like a paradox – to perform the work of 

established researchers as a student. But that is how it is! sais 

Anders Axelsson, dean of LTH.

The advantage of this education is that everything is done 

“for real” from the start. On the other hand, it raises heavy 

demands on the PhD student. A professional mentorship is a 

very good way to support PhD students.

At the moment there is place for 30 PhD-students and 30 

mentors at the program. The program is organized by three 

PhD-students, one of wich is Kristofer Hellman in applied 

Geophysics.

It would help the students to get perspective both on 

themselves and their situation. To receive good advice and 

refl ections from someone who has experienced similar pro-

jects is worth gold. At the same time the PhD student gets an 

outside perspective both on the research process and project 

work in general. Meanwhile, I think that a mentor in return 

can become more up to date with what is happening in the 

academic research.

A mentor with experience from the industry can give 

insights into the difference between development (R&D) in 

the industry and research at the university. At LTH there is 

often time to go to the bottom with a problem. That is even 

the main challenge.

A mentor with experience as an academic senior resear-

cher can give insights into research traditions and researcher 

networks. This is important to succeed with grant applica-

tions.

If you are interested in participa-

ting, you can apply using the form 

on our webpage www.tlth.lth.

se/dokt/plume before the 5th of 

February.
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WHAT DOES THE LANGUAGE 
POLICY LOOK LIKE?
“The language policy, which was de-

veloped fi ve years ago, did not entail 

any dramatic changes. Swedish was to 

be the main language of instruction, 
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tongue. But it may be time to evaluate 
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ARE RESEARCHERS SUFFICIENTLY 
INTERNATIONALLY ORIENTED?
“I think that everyone thinks interna-

tionally, but too few doctoral students 

actually travel abroad. There is plenty 

of EU money to travel as a lecturer, but 

few make use of it. I myself am part 

of a project with Virginia Tech, funded 

by STINT, to develop quality in educa-

tion. There are many opportunities to 

benefi t from this type of development 

funding.”
INTERVIEWER: MATS NYGREN AND 

ELISABETH DAWSON

>> CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE
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Strengthening our international communication 
AS OF SEPTEMBER of this year, Elisabeth Dawson is LTH’s 
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spent the majority of 

my career in marketing 

and communications – 

starting out at a small web design agency in London. Most 

recently I spent four years working for Ernst & Young (a global 
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Will we get a “Mobile Village”?

WHEN SONY MOBILE announced its cutbacks in Lund, 
there was a sense of déjà vu. It is not long since As-
traZeneca pulled out of Lund. In 2011, there were 900 
people employed there. This time it is the same num-
ber again. AstraZeneca became Medicon Village, and 
the development of this venture has been very rapid. 
There are already over 525 people working at Medicon 
Village.

In spring 2013 LU’s cancer researchers will also be moving in. 

There are expected to be 900 people working at Medicon Vil-

lage by the end of 2013. This shows a great power of initiative 

and desire to develop something new. We must not forget 

Mats Paulsson’s donation of SEK 100 million which made it 

possible. We note that an equivalent cutback in Södertälje 

prompted the Government to contribute with a grant of SEK 

100 million in conjunction with the research and innovation 

bill. We have not seen any such state funding here.

We are now facing a similar challenge: safeguarding ICT 

expertise in business and higher education. The telecommuni-

cations industry has been very important to LTH and LTH has 

been important for the ICT sector in the region. We can point 

to a long list of companies besides Sony Mobile: Ericsson, ST 

Ericsson, Teliasonera, Axis, Qliktech, Scalado, etc. etc.

At LTH we would be happy to host some form of centre of 

excellence for mobile communications that would display our 

cutting-edge research. In this way, expertise could be further 

developed in interaction with business. This would enable 

companies to meet researchers and collaborate in order to 

be at the forefront in both basic and applied research. Our 

link with the regional innovation system has already proved 

successful.

Can we hope for a repeat of Medicon Village – a “Mobile 

Village”? We are now awaiting a new Mats Paulsson and it 

would not be a bad idea if the Government were to discover 

that there is a very active region in the south of the country.

Our academic expertise was demonstrated recently when 

the Swedish Research Council announced the recipients of its 

project grants. The various sections of our strategic research 

area ELIIT were particularly successful. Four departments – 

Automatic Control, Mathematics, Computer Science, and 

Electrical and Information Technology – obtained very large 

grants. Here is a lot of expertise on which we can build and 

which can be used to “understand, explain and improve our 

world and the human condition”, to quote the university 

strategic plan. LTH is willing and able to act as a motor in 

this process.

ANDERS AXELSSON – DEAN OF LTH

LTH-news partially in English
Welcome to the very fi rst issue of LTH-news that features 

an entire section written wholly in English. The demand for 

information in English is growing rapidly, and the faculty’s 

new English-speaking communications executive, Elisabeth 

Dawson, is currently investigating exactly what our interna-

tional students and colleagues need. She has contributed to 

this issue, and also features in a brief interview.

Our international community is signifi cant in size, and the 

need – and desire – to learn Swedish varies greatly. Many of 

our PhD students would fi nd it very diffi cult to fi t language 

studies into their already busy schedules. I have heard people 

say that you can get by in Sweden knowing only three words: 

‘ja’,’ nej’, and, of course ‘fi ka’. 

The English section of LTH-news is, for now, a trial run 

that will be assessed and evaluated in the coming months. Un-

fortunately, we do not currently have the necessary resources 

to translate LTH-news in its entirety, but this may well be a 

possibility in the future.

What we are hoping to give our international readers is a 

fl avour of what can be found in the rest of the magazine, 

as well as some original articles, written specifi cally for the 

English pages. For example, you will fi nd an interview with 

Per Warfvinge, Assistant Dean for Education and International 

Relations, in which he emphasises the importance of main-

taining an international mindset in everything we do – in our 

studies, our research and every other part of our organisation. 

If you have any feedback or suggestions regarding the 

new English pages in LTH-news, I would be delighted to hear 

from you. Please do not hesitate to contact either myself, or 

Elisabeth Dawson, to share your thoughts. 

MATS NYGREN, EDITOR
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A masterful event
LTH REVIVED AN old tradition on 22 November, when a party was 
held for its 150 international Master’s students. Several of the 
guests, including LTH’s Vice Dean Per Warfvinge and the Head of 
the International Department Christina Grossman, had dressed 
in traditional folk costumes for the occasion.

The party was organized 

jointly by the International Of-

fi ce and the Student Union. A 

few students had also brought 

some Pakistani and Chinese 

specialities to add to the buf-

fet table. The entertainment 

was provided by Professor 

Sven Mattisson, the creator of 

Bluetooth, and Stephen Myers 

from Malmö University, whose 

musings on the quirky pecu-

liarities of Swedish culture and 

behaviour elicited plenty of laughter among the guests.

The festivities wrapped up once the attendees had had a chance 

to mingle and pose for some pictures. The event was a great success 

and is sure to be repeated.

TEXT & PHOTO: MATS NYGREN

An international spread – Swedish and Pakistani specialties on offer at 
the buffet table.

Lin and Golnaz had dressed up for the 
occasion.

3LTH NEWS | NR 2  | 2012

PUBLISHER

Per-Göran Nilsson, LTH Kansli

EDITOR

Mats Nygren, 046-222 70 86

LAYOUT

Robin Poulsen, Media-Tryck

046-222 49 86

PRINTED BY

Elanders

www.elanders.se

CIRCULATION

15.000 ex

PAPER

Multi Art Silk 115 gr

QR CODE

QR codes enable your smart phone to na-

vigate directly to web pages with further 

information.

Questions to Per Warvinge: 

What does 
internationalisation 
mean for LTH?
INTERNATIONALISATION IS A verb, not a noun, 
says Per Warfvinge. He means that the con-
tinuous process is the most important thing; 
to think and plan for a more internationally 
oriented and culturally diverse organisation.

He is Assistant Dean for Education and Internatio-

nal Relations at Lund University’s Faculty of Engi-

neering (LTH). LTH News has therefore asked him 

a few questions.

ABOUT 400 EXCHANGE STUDENTS TRAVEL 
TO LTH EVERY YEAR TO STUDY. ARE THEY 
EXPECTED TO LEARN SWEDISH?
“No, that is compulsory only for those taking a joint 

degree. That is the case for about twenty students 

just now, who are here for two years.” 

A few hundred doctoral students from all over the 

world are employed here. Shouldn’t they learn 

Swedish?

“On a personal level it is an advantage for eve-

ryone to know the local language, wherever they 

live. In the research teams where these doctoral 

students work, however, we have come to a point 

where people from several different countries col-

laborate, using English as their language of work 

and publication.  Even so, it is of course positive 

and important that the University offers Swedish 

language courses for all employees who do not 

speak the language. This makes both working life 

and society as a whole accessible in a better way 

for non-native doctoral students.”

 WHAT DO THE INTERNATIONAL STUDENTS 
MEAN TO THE SWEDISH STUDENTS WHO 
REMAIN IN THEIR HOME COUNTRY?
“That is what is known as internationalisation at 

home. When integration is good – and it does 

vary somewhat from one course to another – the 

international students can enrich both the subject 

knowledge and the personal experience of their 

Swedish fellow students.”

WHAT IS LTH DOING TO INCREASE 
INTEGRATION ON THE PROGRAMMES THEN?
“Integration depends a lot on the lecturers who 

organise and divide students into groups. LTH’s 

management has not wanted to interfere in their 

CONTINUES ON NEXT PAGE >> 
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