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tvecklingen av robotar är verkligen fascinerande. Tänk till exempel 

på Isaac Asimovs ”I, Robot” från 1950, boken med nio novel-

ler som utkom i svensk översättning 1954. Idag befinner vi oss 

närmare, eller egentligen i, en verklighet där robotar griper in i 

vardagen. Ser vi detta som spännande eller skrämmande? Det beror nog 

på vem vi frågar men naturliga frågor blir: Var och hur kommer robotar att 

användas i framtiden? Vilka egenskaper måste de ha för att kunna utföra 

de uppgifter vi önskar?

Roboten är en naturlig del av industrin idag. Men hur blir det inom sjuk- och 

äldrevården, och inom skolan?

Nyligen hade jag äran att installera sex nya professorer. En av dem var 

Volker Krüger som är professor i datavetenskap med särskild inriktning på 

robotsystem. Volker Krüger är rekryterad inom WASP – det för LTH och Sverige 

mycket viktiga forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems 

and Software Program – och hans forskning är inriktad på att skapa en robot 

med förmågan att se och tänka på egen hand för att den skall kunna utföra 

nya uppgifter. Detta kopplar väldigt tydligt till artificiell intelligens, AI, och 

kan öppna upp nya världar för oss alla.

 

Idag förändrar digitaliseringen världen i rask takt, och vi ser en mängd nya 

möjligheter och risker. För LTH är det en stor fördel att vara del av det ”kom-

pletta” Lunds universitet. I våra tvärvetenskapliga nätverk – som det nybildade 

AIML-nätverket för artificiell intelligens – bidrar forskarna inte bara till teknisk 

utveckling, där stöts och blöts även juridiska, affärsmässiga, samhälleliga och 

etiska implikationer av digitalisering. En av de grundläggande frågorna är 

rimligen: Hur ser vi till att tekniken ställs i människans tjänst?

På LTH menar vi att digitaliseringen är och än mer kan vara till nytta för 

samhället – det framgår förhoppningsvis av de berättelser och nedslag som 

görs i det här numret av LTH-nytt. 

Med detta sagt, på inga villkor skall vi bortse från riskerna och de etiska 

avvägningar som måste göras!

VIKTOR ÖWALL  
Rektor LTH

PS Att vi på LTH ser hoppfullt på framtiden märks 

också inom vår utbildning: nyligen har vi utökat 

antalet studenter och satsat på tre nya internatio-

nella masterprogram, närmare bestämt inom AI, VR 

(Virtual Reality) och läkemedel. 

 En större satsning gör vi också inom vår peda-

gogiska verksamhet CEE – Center for Engineering 

Education. En del i en särskild digitaliseringssatsning 

– där vi sporrats av LTH:s styrelseordförande Charlotta 

Falvin – är att introducera så kallade Active learning 

classrooms och i större utsträckning använda digitala 

hjälpmedel i undervisningen. Vi vill se till att studen-

ter får en god plattform för digitalt lärande men 

behålla fördelarna med att mötas i den traditionella 

”analoga” världen.
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Omvälvning 
med rika 
möjligheter
Digitaliseringen förändrar världen i rask takt. 
Följ med till robotlabbet, läs om 3D-printade 
väggen och om sensorer för minskat matsvinn. 
Att tingen, städerna och människorna kopplas 
upp innebär nya risker – men också potential 
att förbättra människors livskvalitet.
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Jag hoppas att fler verktyg 
kan bli till nytta för oss 
människor, att de ska bli 
en förlängning av våra 
kompetenser.

S
edan jag gjorde mitt exjobb i Luleå – inriktat på själv-

gående fordon som bland annat användes på sjukhus, 

i fabriker och i Kirunagruvan – har maskininlärning 

fått ett uppsving. Den här ”revolutionen” har varit 

spännande att följa, men idag händer det att jag som forskare 

känner mig manad att balansera bilden när olika möjligheter 

och framtidsscenarier diskuteras. 

Riskerna med väldigt intelligent AI ska vi ta på allvar och 

forska på, men denna intelligens ligger en bra bit fram i tiden. 

Idag står vårt samhälle inför en hel rad ganska akuta samhälls-

utmaningar – med risker och möjligheter – som vi behöver 

jobba med de närmaste årtiondena. Därför är det läge att varna 

för både hype kring och ensidigt fokus på AI eller artificiell 

intelligens ...

Forskningsområdet datorseende har under den tid jag varit 

aktiv forskare präglats av stora framsteg inom två områden. Det 

ena handlar om att räkna ut hur en kamera rör sig och vilken 

form ”scenen” har. Här brukar vi använda termen struktur-

rörelse-problemet, eller ”SLAM”.

Det andra handlar om att känna igen vad som syns i en 

bild. I detta forskningsområde har en revolution skett med nya 

tekniker för så kallade djupa faltningsnätverk. De första stora 

genombrotten kom under 2011–2012, och sedan dess har 

tekniken visat sig användbar för ett stort antal frågeställningar. 

Ja, vi har fått användbara metoder och tekniker, men knappast 

ett verktyg som automatiskt och enkelt löser alla problem och 

exempelvis ersätter hela vårdapparaten med robotar. 

Att stora framgångar sker inom forskningen kring maskin-

inlärning och att teknikerna används inom många områden är 

inget magiskt utan en naturlig fortsättning av det civilingenjörer 

arbetat med sedan länge. Det handlar om att lösa tekniska 

problem med en stor verktygslåda som ser olika ut för olika 

ingenjörer, och som i exempelvis mitt fall innehåller matematik, 

statistik, modellering och programmering. Många av de fors-

kare jag samarbetar med – bland annat i det tvärvetenskapliga 

nätverket kring AI som nyligen bildats vid Lunds universitet – har 

helt andra kompetenser eller verktyg. 

En debatt där vi forskare framöver måste bidra handlar om 

hur vi ska ta tillvara den nya tekniken. Jag hoppas att fler 

verktyg kan bli till nytta för oss människor, att de ska bli en 

förlängning av våra kompetenser. Men detta ställer stora krav 

på hur verktygen integreras i vardagen när det gäller använ-

darvänlighet och visualisering. Det ställer också krav på att vi 

förstår hur maskininlärningen kommit fram till en viss slutsats. 

Ett bra AI-beslutsstöd för en läkare ska exempelvis vara en hjälp 

att ställa diagnos. Det gör inte läkarens arbete överflödigt.

Förhoppningsvis får vi se många föredömliga exempel på 

hur AI och maskininlärning ställs i människans tjänst och inte 

tvärtom. Bilindustrin imponerar eftersom den – stegvis och 

på ett sätt som bilförare har lätt att förstå – infört stöd som 

farthållare, avåkningsvarnare och automatisk broms. 

I den breda samhällsdebatten, och självklart inom forskar-

världen, är det värt att fundera på vilka samhällsutmaningarna 

är, nu när vi arbetar på vad vi ska använda maskininlärning 

och AI till. På LTH tror jag att många av oss är överens om att 

vi behöver tekniken för att lösa klimatkrisen – genom smarta 

elnät, elbilar, batteriteknik, sol- och vindlösningar. Vi behöver 

tekniken för att klara optimerade transporter och hållbara 

städer, med självkörande bilar och tåg. Vi behöver den för 

att använda vårdens resurser på bästa sätt – kanske i form av 

beslutsstöd och stöd för journalhantering. 

Hur ska framtiden se ut? Vad mår vi människor bra av? Senast 

jag kollade blev vi lyckliga av mänskliga relationer, av naturen 

och i bästa fall av att arbeta. 

Så visst är det ett drömjobb att – tillsammans och över 

ämnesgränser – forska vidare och ständigt påminna sig själv om 

meningen med det hela. Att tekniken ska ge oss ett bättre och 

friskare liv. g 

Kalle Åström är professor 
vid Matematik LTH. Hans 
forskningsområden är bild 
analys, datorseende och 
maskininlärning.

Att stora framgångar sker inom forskningen kring maskininlärning 
och att teknikerna används inom många områden är inget magiskt 
utan en naturlig fortsättning av det civilingenjörer arbetat med 
sedan länge, skriver Kalle Åström.  FOTO: CHARLOTTE CARLBERG-BÄRG
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Människans 
sista uppfinning?
DET GÅR ALLT FORTARE. I stort sett varje dag görs vetenskapliga 
genombrott och det mänskliga kunnandet och vetandet blir allt större. 
Men snart, kanske i vår livstid, kan mänskligheten göra sitt sista 
större vetenskapliga genombrott och sin sista betydande uppfinning. 
Superintelligent AI.

D
agens AI i all ära – den är fan-

tastisk på många sätt och vi 

kan knappt föreställa oss vad 

AI kommer att kunna göra 

om fem till tio år, men vid horisonten 

anas något större och mer omvälvande. 

Artificiell generell intelligens (AGI), det vill 

säga en AI som kan utföra vilken intel-

lektuell uppgift som helst minst lika bra 

som en människa. En AI som är som du 

och jag. Fast som aldrig blir trött, aldrig 

glömmer något, är mycket snabbare i 

tanken och alltid exakt.

AGI väcker många intressanta etiska 

frågor. Är en maskin eller ett program 

med intelligens på mänsklig nivå med-

veten? Kan en AGI känna? Bli sårad? 

Borde den ha mänskliga rättigheter och 

rösträtt?

Science fiction-litteraturen har länge 

knådat temat med att människan skapar 

intelligent liv eller intelligenta maskiner. 

Från Frankenstein för tvåhundra år sedan 

till dagens tv-serier som Westworld. Inte 

minst känner vi igen undergångsscena-

rier från Hollywoodfilmer där maskiner 

”tar över” och människan förslavas eller 

utrotas.

De skönlitterära dystopierna blir inte 

mindre skrämmande av att genier som 

Stephen Hawking varnat för att utveck-

ling av fullständig artificiell intelligens 

kan innebära slutet för mänskligheten, 

eller att entreprenören Elon Musk slagit 

fast att AI är farligare än kärnvapen.

Då är det inte främst dagens AI de pro-

blematiserar, kanske inte ens våra fram-

tida jämlikar AGI:erna, utan den möjliga 

utvecklingen därefter – superintelligent 

AI (eller ASI). Alltså när människan inte 

längre är det smartaste väsendet på 

jorden. Av naturliga skäl har vi svårt att 

föreställa oss vad övermänsklig intelligens 

innebär och för med sig.

En ASI kommer att vara mänsklighe-

tens sista stora uppfinning – därefter görs 

alla stora vetenskapliga genombrott av 

superintelligenser. En del tror att detta 

blir människans undergång, medan 

andra tror att välvillig ASI kommer att 

bygga ett fantastiskt jordiskt och inter-

planetärt paradis som ger människan 

evigt liv.

Trots att science fiction-litteratur och 

-filmer har försökt att förbereda oss på 

dylika scenarion länge, kan man fråga 

sig om vi förstår vad AGI eller superintel-

ligens kommer att innebära.

Vi borde nog förbereda oss, för utveck-

lingen kan gå fort. Uppfinnaren och 

futuristen Ray Kurzweiler förutspår att 

den första AGI:n på mänsklig nivå ska-

pas redan 2029. Kurzweiler har utifrån 

en variant av Moores lag beräknat att 

människans teknologi fördubblar sin 

kraft med jämna mellanrum och att till-

växten nu i det närmaste är exponentiell. 

På en AI-konferens som den svenska 

matematikern Max Tegmark arrangerade 

häromåret var den genomsnittliga giss-

ningen av AI-forskarna att AGI finns 2047. 

En del tror inte att AGI förverkligas, eller 

åtminstone inte på hundratals år.

Året för en superintelligent AI – det vill 

säga ASI som kan bli människan sista upp-

finning – sätter Ray Kurzweiler till 2045 

då han menar att en teknologisk singu-

laritet som förändrar vår värld i grunden 

kommer att inträffa. En teknologi- och 

intelligensexplosion utan dess like. 

Är du redo?

YENS WAHLGREN 
Yens Wahlgren är expert på det utom-

jordiska språket klingonska och arbetar 
till vardags som webbredaktör på LTH:s 

kansli i Kårhuset, Lund, Tellus.

FILM | AI VI MINNS

Örlogskapten Data 

Rick Deckard

BILD: SHUTTERSTOCK

TIPS | LÄS VIDARE OM AI-VISIONER
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Studenterna har all rätt att förvänta sig att våra 
pedagoger har tillgång till och utnyttjar effektiva 
digitala verktyg för att förmedla sin viktiga 
ämneskunskap, menar Charlotta Falvin.  

FOTO: HANDELSKAMMAREN

Digitalisering för nybörjare 
Här är några korta – inte nödvändigtvis självklara – förklaringar till ord som ofta används 
när LTH:s forskare talar om digitalisering och dess inneboende möjligheter.

u Digitalisering kan beskrivas som en 

förändring av arbetssätt, affärsmodel-

ler och beteenden – med digital teknik 

som grund. Omvälvningen berör alla 

aspekter av samhället. En förhoppning 

som uttrycks är att digitalisering genom 

kreativitet och innovationer ska öka män-

niskors livskvalitet.

u Maskininlärning är ett kraftfullt 

verktyg för att hitta och förstå samband 

mellan data. Med hjälp av förståelsen av 

dessa samband görs förutsägelser och 

prognoser – alternativt föreslår systemet 

”rätt” handlingar.

Maskininlärning (som i själva verket 

är en rad olika metoder, däribland så 

kallad djupinlärning) ligger till grund 

för att datorer kan identifiera ansikten 

och hjälpa till att ställa vissa medicinska 

diagnoser. 

Maskininlärning bidrar till att bygga 

självlärande system som i sin tur bidrar 

till att åstadkomma AI. 

u Artificiell intelligens (AI) är intelli-

gens som uppvisas av ett datorsystem. Ett 

intelligent system kan dra slutsatser, lösa 

problem, planera – och vara självlärande. 

Med det menas att systemet kan dra lär-

dom av sina erfarenheter och utvecklas 

till att bli en än bättre problemlösare. 

AI är ofta en förutsättning för ett auto-

nomt system.

u Ett autonomt system kan – på basis 

av komplex information – fatta egna 

beslut i syfte att uppnå mål som satts 

upp för det. Här används kameror, radar 

och andra sensorer för att samla infor-

mationen, medan artificiell intelligens 

används för att tolka informationen och 

fatta beslut.

Ett autonomt system kan vara exem-

pelvis en självkörande bil eller en robot 

som hjälper sjuka personer i hemmet. 

u Mjukvara är datorprogram som 

behövs för att bearbeta, tolka och till-

verka information. Datorprogrammet 

kan sägas uttrycka programmerarens 

vilja eller intention.

u Hårdvara är till skillnad från mjukvara 

fysiska föremål – exempelvis datorchip, 

sensorer och motorer. Förenklat genom-

för hårdvaran ”uppdrag” från mjukvaran.

u Med datorseende menas datoriserad 

bearbetning och analys av bilder. Inom 

industrin används datorseende för att 

övervaka olika processer – och ibland 

för att styra dem. 

u En robot är ett programmerbart sys-

tem – med hårdvara och mjukvara – som 

kan utföra ett verkligt fysiskt arbete. Vissa 

robotar kan vara autonoma.

u Reglerteknik och automation handlar 

om att få tekniska system och processer 

att automatiskt uppföra sig på ett önskat 

sätt, exempelvis inom verkstadsindustrin. 

Processen ska ”gå av sig själv”. 

u Smart industri utnyttjar den senaste 

tekniken inom digitalisering, samtidigt 

som den ofta fokuserar på hållbarhet, 

kompetens och ökad innovationskraft. 

Smart industri kallas ibland för den fjärde 

industriella revolutionen, Industry 4.0, 

eller Smart Manufacturing.

FOTO: HÅKAN KOGG RÖJDER

Du har betonat att LTH ska använda 
sig av digitaliseringens alla möjlighe-
ter. Vad menar du då?
– Som teknisk fakultet ska vi självklart se 

till att ligga långt fram när det gäller att 

ge studenter relevant och uppdaterad 

kunskap. Det gäller dels för program 

med studenter som i ett senare yrkesliv 

ska utveckla och bygga våra digitala 

verktyg och system – dessa studenter 

ställer extra höga krav. Men det gäller 

också andra program, där studenterna 

hamnar på användarsidan men behö-

ver bli skickliga användare av digitala 

verktyg.

Är du missnöjd med LTH:s tempo?
– Jag har respekt för utmaningen att 

åstadkomma förändringar i en orga-

nisation som denna. Men den snabba 

utvecklingen i omvärlden ställer höga 

krav, precis som studenterna gör. De 

förväntar sig, med all rätt, både relevanta 

kunskaper i exempelvis programmering 

och att våra lärare använder effektiva 

digitala metoder för att förmedla sin 

djupa ämneskunskap. För egen del vill jag 

vara en ifrågasättare och en blåslampa 

också när det gäller att driva på digitali-

seringen av själva undervisningen, så att 

den på bästa sätt utnyttjar de möjligheter 

som tekniken ger. 

Vad står på spel, menar du?
– För LTH är det en konkurrensfråga och 

en kvalitetsfråga att ligga i den tekniska 

framkanten, och det handlar inte minst 

om att leva upp till vår höga förväntan 

på oss själva i fråga om pedagogisk 

excellens. En del i LTH:s strategiska 

arbete är också att vi ska använda digi-

tal teknik för att effektivisera interna 

processer. Jag är övertygad om att stora 

tids- och kvalitetsvinster går att göra 

genom att använda digital teknik och 

att förståndigt ifrågasätta existerande 

analoga rutiner.

TIINA MERI

HALLÅ DÄR | CHARLOTTA FALVIN | LTH:s styrelseordförande

För egen del 
vill jag vara en 
ifrågasättare 
och en 
blåslampa

FAKTA |  
CHARLOTTA FALVIN

En del ser det som en revolution
Historiskt sett uppkommer disruptiva tekno-

logier med viss regelbundenhet. På sista tiden 

har mycket hänt vad gäller AI, big data, 5G, 

molnteknologi och Internet of things, IoT.

När allt detta börjar nyttjas inom industrin 

sker stora förändringar – i flera led och med en 

mängd nya utmaningar som följd. Man talar 

om Smart industri, som innebär en förnyelse 

av de industriella värdekedjorna och sättet 

som produktionen utförs på golvet. Effek-

ten kommer att bli snabbare produkter och 

omställningar. Ett exempel är massproduktion 

av individualiserade produkter, som läkemedel 

anpassade till enskilda individer eller mycket 

små patientgrupper.

De stora förändringar som nu tar fart inom 

industrin betraktar en del som en revolution 

– en fjärde industriell revolution.

CHARLOTTA JOHNSSON 
professor i reglerteknik

CITAT | INDUSTRI I OMVANDLING
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FAKTA | VINSTEN MED 3D-PRINTAD ARKITEKTUR 

ALGORITMER OCH 3D-PRINTING kommer att förändra både arkitekturen och arkitektens roll. 
Den övertygelsen har LTH-forskaren och arkitekten David Andréen, som låtit termitstacken 
visa vägen till en innovativ vägg. 

T
rots att arkitektur ofta handlar om 

nya idéer och tillvägagångssätt 

– som senare kan få spridning i 

samhället – är det ovanligt inom 

forskningen kring arkitektur att tala om 

innovationer.

David Andréen, lektor i arkitektur vid 

LTH, hör till dem som ändå vågar tala i ter-

mer av innovationer. Han forskar kring hur 

digitala processer förändrar arkitekturen 

och arkitektens roll, och föremål för hans 

särskilda nyfikenhet är 3D-printing och 

hur vi människor kan lära av eller försöka 

kopiera växt- och djurrikets sinnrika former.

– Inom en inte alltför avlägsen framtid 

kan det hända att komplexa former varken 

är dyrare eller svårare att tillverka än de raka 

och massproducerade former vi förknippar 

med dagens industriella tillverkning, där 

form ofta står för något dyrt, säger David 

Andréen.

De senaste ett till två åren har 3D-prin-

tad arkitektur blivit mycket omtalad, och 

insikten att betongen med sin stora miljö-

påverkan inte kan vara det allenarådande 

materialet sprider sig allt mer. 

Själv söker David Andréen nu forsk-

ningsmedel för att gå i närkamp med sin 

innovation – 3D-printat trä, där sågspån 

och andra växtbaserade rest- och retur-

produkter tillåts bli angripna av en svamp.

– Trämaterialet kan behandlas med 

olika svampar som växer till sig i de 

utskrivna byggnadsdelarna. Efter en tid 

värms materialet upp och torkas ut, det 

är inte meningen att svampen ska leva 

vidare i byggnaden. Sågspånsmaterialet, 

eller det nya träet, blir starkt eftersom 

svampen – mycelet – bildar fibrer som 

binder samman materialet.

Inspirationen till väggen fick David 

Andréen under sin avhandling, då han 

försökte förstå termiternas byggande och 

bland annat tog reda på hur former och 

hålrum i termiternas stackar driver mass-

transport och bidrar till att behålla stackens 

interna så kallade homeostas – balans eller 

jämviktstillstånd. I hans vägg är principen 

densamma: hålrummen och luften utgör 

isolering och ger möjligheter att kontrollera 

inre flöden av luft, värme och vatten.

Tanken finns också på att forska kring 

vattenbeständighet, att göra det nya bygg-

materialet hydrofobt.

– Industriell tillverkning kan vi kanske 

inte få till stånd i morgon baserat på den här 

tekniken, många grundläggande frågor återstår 

att lösa. Men jag är övertygad om att vi ofta kan 

gräva där vi står och att vi inte helt ska förlita oss 

på högpresterande men resursintensiva material. 

En väg framåt är att jobba med naturliga, 

lokala material, och genom algoritmer få kontroll 

över tillverkningen, menar David Andréen. 

– På så vis kan vi skapa former som, precis 

som i naturen, leder till funktion och prestanda. 

Målet måste vara en bättre arkitektur som lyckas 

med fler saker.

TIINA MERI

Förstärkt verklighet 
blir hjälp i att 
hantera teknik
ÄR DU UPPKOPPLAD? Få svarar nej på den frågan idag. 
Antalet enheter som är anslutna till internet beräknas 
vara 50 miljarder år 2020. Ju mer uppkopplad 
mänskligheten blir, desto bättre lösningar krävs för att 
enheter ska kunna samverka och kommunicera.

E
n person som jobbar på smarta lösningar för vårt digitala liv är 

Günter Alce, forskare i interaktionsdesign vid Designvetenskaper, 

LTH. Han har nyligen disputerat med en avhandling som handlar 

om framtida interaktionsmodeller och ny teknik för att hantera våra 

uppkopplade saker.

– För en tid sedan var det inte många som trodde att vi skulle kunna tända 

lampan eller låsa upp ytterdörren med mobilen, men nu är det tvärtom svårt att 

föreställa sig saker som vi inte kan göra med uppkopplad teknik, säger Günter Alce.

Husets uppvärmning, teven, kylskåpet och tvättmaskinen är exempel på saker 

som kopplas upp – och behovet av att idag och i framtiden få våra enheter att 

samverka med varandra är skriande.

– De fem fjärrkontrollernas tid på soffbordet är förbi, vi behöver nya sätt att 

kommunicera med vår teknik, säger Günter Alce. 

Han nämner Augmented Reality (AR) som ett lämpligt gränssnitt för att 

koppla ihop och kontrollera våra enheter.

– Augmented reality kan beskrivas som en förstärkt verklighet och är en teknik 

som sammanför digital information med den fysiska verkligheten. Just därför 

är tekniken extra bra att använda för att visualisera våra digitala aktiviteter, 

alltså att hitta våra uppkopplade enheter och styra dem.

Mobiltelefonen är ett av verktygen som kan användas för att uppleva AR. 

Snapchat och Pokémon Go är två exempel på AR-teknik inom den spelinriktade 

och sociala sfären.

– En ännu mer lämplig enhet än mobiltelefonen är glasögon som höjer upp-

levelsen av AR ännu ett snäpp. Men även klockor, juveler och kläder utforskas 

som enheter för AR.

I sin kommande forskning planerar Günter Alce att fördjupa sig i möjlighe-

terna och utmaningarna med nästa generations uppkopplade tekniker.

JESSIKA SELLERGREN

Trämaterialet som består av sågspån och andra växtbaserade rest- och returprodukter. FOTO: DAVID ANDRÉEN

Luftig isolering 
i 3D-printat trä
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Snart en mycket 
lättanvänd assistent?  

FOTO: HÅKAN KOGG RÖJDER

A
tt optimera produkter och 

arkitektur handlar vanligtvis 

om att tillverka så billigt, 

snabbt och energieffektivt 

som möjligt. Axel Nordin, biträdande lek-

tor i produktutveckling på institutionen 

för designvetenskap vid LTH, programme-

rar algoritmer som automatiskt genererar 

intelligent design. Det är ett matematiskt 

sätt att ta fram objekt med till exempel 

lägsta möjliga vikt och materialförbruk-

ning, men med samma hållfasthet.

En av metoderna han använder för att 

ta fram ny design är så kallade genetiska 

algoritmer som inspirerats av naturlig 

evolution:

– Säg att vi ska designa ett bord. Det 

ska ha vissa mått och tåla att en vuxen 

person sätter sig på det. Då skapar 

algoritmen en massa varianter av bordet 

och testar artificiellt om det håller, hur 

mycket det skulle väga och kosta att 

producera. Sedan väljer algoritmen ut de 

bästa formerna och låter dessa smälta 

samman till nya. Avkomman, de nya 

borden, presterar förhoppningsvis ännu 

bättre och korsas igen. Så fortsätter det 

tills en optimerad design uppstår, säger 

Axel Nordin.

De senaste åren har robotteknik och 

artificiell intelligens (AI) revolutionerat 

byggnadskonstruktion och produkt-

design genom användandet av avan-

cerad matematik och ”arbetare” som 

kan jobba dygnet runt – exempelvis 

3D-printande robotar. Designen är ibland 

så komplex att en människa skulle ha 

svårt att konkurrera. Detsamma gäller 

vid tillverkningen. 

Men mänskligheten behöver inte 

hänga läpp för det, tröstar Axel Nordin. 

AI-verktygen kan hjälpa designern att 

generera än bättre och än mer kreativa 

lösningar, sådana som hade varit omöj-

liga att göra på egen hand. Vinsterna 

med att låta AI göra delar av jobbet är 

ansenliga, menar han:

– Jämfört med en traditionellt tillver-

kad design kan man i regel spara 50 till 

80 procent av vikten utan att förlora pre-

standa. Om ett föremål redan är designat 

för att hålla låg vikt, som en flygplansdel, 

går det att minska vikten med runt 20 

procent, säger Axel Nordin.

Nästa steg inom produktdesign är att 

konsumenter själva får utforma till exem-

pel kläder, smycken och möbler. Skräd-

darsydda prylar tenderar att ha längre 

livslängd och bytas mer sällan eftersom 

de är individanpassade. 

Intelligent design har med andra ord 

potential att markant reducera vår mil-

jöpåverkan: 

Minskad konsumtion, lägre materi-

alåtgång och lättare produkter kan ge 

betydande energivinster och sänkta 

utsläpp – förutsatt att det inte bara är 

produktdesignen som är intelligent.

THEO HAGMAN ROGOWSKI

Byggnadsverk och konsumtionsprodukter designade av artificiell intelligens kan vara lika 
hållbara – men mer miljövänliga – än människodesignade motsvarigheter. En forskare på 
LTH har tagit teknologin vidare och utvecklat AI som skapar kontor att trivas i.

Bättre kontor när artificiell och 
biologisk intelligens samarbetar

Kontorsbyggnad som genererats åt designföretaget 
Superlab. ”Vi låter den artificiella intelligensen ge 
form åt ett så humant kontor som möjligt. Det är en 
rolig kontrast mellan det artificiella och det väldigt 
mänskliga”, säger Axel Nordin. FOTO: AXEL NORDIN

FAKTA | SAMARBETE MED 
SUPERLAB

u

Idag har produktionen flyttat från många europeiska länder, 
eftersom mänsklig arbetskraft är dyr i dessa länder. Min forskning 
handlar om ett försök att se till att människor med hjälp av en 
robot ska få fyra armar – och därmed kunna bli mer produktiva. 

Vad många frågar sig är om robotar kommer att stjäla 
arbetstillfällen från människor. Att det är svårt att förutsäga 
framtiden märks på 1950-talets antaganden om att alla 
kontorsarbeten skulle försvinna tack vare datorerna. Men gör 
vi oss medvetna om teknikens risker och möjligheter, då kan vi 
också vara med och forma framtiden.

Roboten som jag forskar för att finna skulle kunna användas 
för arbeten som vi människor finner för stressiga, tråkiga, 
ohälsosamma eller farliga. Men det betyder också att roboten 
måste kunna se och tänka. Om vi ber roboten att hämta en stol, 
hur vet roboten vad en stol är, och var den ska leta? 

Att skapa en robot med förmågan att se och tänka på egen hand, 
så att den kan göra arbetare i fabriker mer produktiva, och att 
göra robotar lika enkla att använda för arbetarna som dagens 
smarta telefoner är – det är målet för mitt arbete.

VOLKER KRÜGER

professor i datavetenskap  

med särskild inriktning på robotsystem, LTH

Med fyra armar i fabriken

FAKTA | VOLKER KRÜGER 

FORSKARJAGET
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F
rån institutionen för designveten-

skaper – avdelningen för ergo-

nomi och aerosolteknologi – vid 

LTH leder docent Chuansi Gao ett 

EU-samarbete som utvecklar ClimApp, en 

mobilapplikation som ger individanpas-

sade tips för att klara av extrema väder-

händelser som exempelvis de långvariga 

värmeböljorna under sommaren 2018. 

Appen ger råd om klädsel, vätskeintag 

och hur länge det är möjligt att befinna 

sig i extrem värme och kyla. Individuella 

faktorer som ålder, fysisk arbetsintensi-

tet och hur väl personen redan hunnit 

anpassa sig till rådande temperaturer och 

förhållanden kombineras med klimatdata 

– och så görs beräkningar utifrån veten-

skapliga rön om kroppens värmebalans 

och så kallad termisk komfort.

Utan sammanhang kan ClimApp verka 

överflödig. Många dricker väl när de blir 

törstiga och väljer framgångsrikt kläder 

efter en snabb flukt på termometern? 

Utvecklarna konstaterar att sunt förnuft 

räcker en bit på vägen, men att det inte 

är tillräckligt.

– När man känner sig törstig är man 

redan uttorkad, och det är svårt att uti-

från erfarenhet fastställa hur isolerande 

kläder som behövs om man exempelvis 

arbetar flera timmar i kyla. Det är också 

svårt att på egen hand uppskatta hur 

mycket den inre kroppstemperaturen 

höjs när man arbetar i värme, säger 

Chuansi Gao.

Klimatförändringar har gett upphov 

till mer extremt väder över hela värl-

den och konsekvenserna är påtagliga. 

Under perioder av intensivt varmt eller 

kallt väder sjunker produktiviteten, 

samtidigt som sjukdomar kopplade till 

så kallad termisk stress ökar bland barn 

och äldre, liksom bland personer som 

arbetar utomhus. Här kan ClimApp 

bidra.

– När äldre människors fysiska funk-

tioner försämras behöver de ett bättre 

omhändertagande, och små barn kan 

ibland inte ens berätta om det är för 

varmt eller för kallt. ClimApp ska skicka 

ut tidiga varningar och ge säkrare råd, 

säger Chuansi Gao.

THEO HAGMAN ROGOWSKI

M
alin Göransson är doktorand vid Förpacknings-

logistik på Institutionen för designvetenskaper, 

LTH. I likhet med många andra oroas hon av att 

en tredjedel av all mat som produceras i världen 

aldrig når en mage – och att matsvinnet står för 6,7 procent 

av världens samlade utsläpp av växthusgaser.

I slutet av sin utbildning till civilingenjör i bioteknik på LTH 

gick Malin Göransson två kurser med förpackning som tema, 

vilket ledde till ett exjobb i skärningspunkten mellan förpack-

ningslogistik och teknisk mikrobiologi, där minskat matsvinn 

var ett tänkt slutmål. 

– Jag började leta efter ett snabbtest för att se på faktisk 

hållbarhet för livsmedel. Problemet med nuvarande tester är 

att labbsvar ofta dröjer flera dagar. Jag visste att elektriska 

förändringar uppstår när olika mikroorganismer förökar sig, 

men metoden jag tog fram fungerade inte utanför labbet, så 

det var bara att tänka om. 

Som doktorand började Malin Göransson jobba med predik-

tionsmodeller i ett forskarteam. Laget tog fram en Internet of 

things-teknik där sensorer mäter tid, temperatur och position 

och där beräkningar görs kring kvaliteten på livsmedel. En av 

fördelarna med den kontinuerliga temperaturmätningen – som 

ger besked om alla temperaturavvikelser – är att återkommande 

fel och brister i livsmedelskedjan kan rättas till.

– I Sverige är matvarukedjorna oftast bra på att hålla stabila 

temperaturer på livsmedel. Men om en produkt varit en halv 

grad varmare eller kallare under flera timmar eller dagar kan 

det påverka hållbarheten radikalt. Så det är viktigt att inte bara 

göra stickprov, utan att kunna följa varans temperatur över tid.

Därför har Malin Göransson och hennes forskarkollegor i 

samarbete med bland annat handeln de senaste åren utveck-

lat Dynahmat – efter ”dynamically predicted shelflife” – där 

sensorer sätts i första hand på de gråa lådor som idag används 

av handeln för transporter av livsmedel. 

– Sensorerna skickar informationen till servrar. På så vis kan 

livsmedlet följas hela vägen genom livsmedelskedjan, mellan 

olika aktörer och fram till konsumenten. 

I servrarna – eller i ”molnet” – finns de mikrobiologiska 

prediktionsmodellerna, olika modeller för olika livsmedel. 

Informationen som det dynamiska hållbarhetssystemet ger 

kan jämföras med bäst-före-datum, som idag är lagstadgat.

– Att minska matsvinnet och onödiga transporter är det stora 

målet. Maten som vi producerar i Sverige och i världen ska ätas 

och inte slängas – något annat är inte hållbart. Med bättre 

information om hur hela livsmedelskedjan ser ut kan vi nå en 

bit på vägen.

En viktig aspekt med den nya tekniken för livsmedelskontroll 

är att den bygger på ett systemperspektiv: ska det bli fråga om 

framgångssagor räcker det inte med att enskilda individer och 

företag gör en insats. 

– Om hela handeln är med går det att minska matsvinnet. 

Nästa steg är att utöka och skapa funktioner som konsumenter 

kan använda för att ta beslut om produkten är tjänlig eller inte. 

TIINA MERI

MALIN GÖRANSSONS 

avhandling handlar 
om hållbara innovationer 
i livsmedelskedjan. En sådan 
är Dynahmat – en teknik 
som håller koll på livsmedels 
temperatur över tid.

En personlig rådgivare i extremväder
UNDER PERIODER av intensivt varmt eller kallt väder 
får bland annat barn, äldre och personer som arbetar 
utomhus problem med värmebalansen i kroppen. Med 
en ny app hoppas LTH-forskare lindra och förhindra 
detta lidande.

FAKTA | DYNAHMAT 

Sensorer 
ska minska 
matsvinnet

Från jord till bord. Maten som vi producerar i Sverige och i världen ska ätas och inte slängas, säger Malin Göransson. 
Med bättre information om hur hela livsmedelskedjan ser ut går det att nå en bit på vägen. 

FAKTA | CLIMAPP

FO
T

O
: 

S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

FO
T

O
: 

E
R

IK
 A

N
D

E
R

SS
O

N

FO
T

O
: 

JO
H

A
N

 P
E

R
SS

O
N

16 17

TILL NYTTA FÖR | DIGITALISERINGTILL NYTTA FÖR | DIGITALISERING

LTH-NYTT | NR 1 2019 LTH-NYTT | NR 1 2019



Öppenhet 
som lönar sig
FÖRETAG HAR ANLEDNING att dela med sig till sina konkurrenter 
och satsa på samarbeten kring öppen källkod – inte minst för 
att de tjänar på det själva. Det säger Per Runeson, professor vid 
Institutionen för datavetenskap.

V
ad ser du – som professor i programvarusystem 
– som nyttan med digitalisering?
– Med digitaliseringen kan du skilja på det fysiska 

och det logiska. Ett exempel är transportsektorn, 

där digital information gör det möjligt att planera trafiken innan 

lastbilar skickas ut på vägarna med minskad energiåtgång och 

utsläpp som följd. Genom att planera i den logiska världen kan 

vi alltså spara resurser i den fysiska. När vi utbyter information 

och kopplar tvärs över – också mellan branscher – får vi andra 

perspektiv och kan organisera arbetet på ett nytt sätt. Men vi 

måste veta vilka problem vi försöker lösa, för digitaliseringen 

ska inte vara ett mål i sig.

Om digitalisering är ett medel – vad är då målet?
– Det skiljer sig åt. I ett läge kan det vara att minska bräns-

leförbrukningen, i ett annat att underlätta för anhöriga till 

sjuka och äldre så att de vet att hemvårdspersonal har varit på 

plats. Generellt är målet att effektivisera, att förbättra tjänster 

och funktioner. Men det är viktigt att minnas att all teknisk 

utveckling inte är en förbättring. Ett exempel är att synskadade 

har svårt att använda platta pekskärmar, när det inte längre 

går att känna och knappa sig fram. Vi måste se till att tekniken 

stödjer den verksamhet vi vill bedriva.

Din forskning handlar till stor del om samarbete kring 
öppen källkod. Vad är poängen med dessa?
– För att få väl fungerande mjukvara i sina system samarbetar 

företag öppet kring källkod, och de får då tillgång till ständiga 

tillägg och korrigeringar och kan lägga sina resurser på det 

som gör just deras produkter och tjänster unika. När företa-

gen, och ibland forskare, utbyter idéer ökar kunskapen. Hela 

samhället gagnas i slutänden, när produkter och system bidrar 

till innovation. 

Är det fråga om delningsekonomi?
– Ja, i en mening. Nätverken, eller open source communities, 

handlar om att göra icke-monetära affärer där företagen ser 

och skapar andra värden. Jag skulle säga arbetssättet radikalt 

har förändrat sättet att göra affärer under det senaste decen-

niet. Vi befinner oss i ett skifte, där företagens jurister kliar sig 

i huvudet över nya affärs- och samarbetsformer. Här i Skåne 

har utvecklingen varit särskilt påtaglig. 

Varför just i Skåne?
– Ett skäl är att det i regionen finns många ingenjörer med 

erfarenhet av att jobba med öppen källkod. Axis har jobbat 

med Linux, Sony har gått in i Androidvärlden där öppen källkod 

är grunden. Att fordonsindustrin – som omvandlas genom 

sakernas internet eller IoT – etablerar sig i Lund med omnejd 

är alltså ganska naturligt. Bland andra Volvo och Bosch arbetar 

med mjukvara här.

Du har sagt att LTH och Lunds universitet bör satsa stort 
på öppen källkod?
– Ja, en av universitetets uppgifter är ju att dela med sig av 

kunskap och på LTH har vi en ansenlig kunskap som jag tror 

kan göra än större nytta. Mitt förslag är bland annat att vi ska 

stärka LTH:s miljö för öppen källkod genom att integrera den i 

grundutbildningen, så att åtminstone studenter i datateknik kan 

bygga upp en portfolio av kod som de jobbat med. Också inom 

forskningen har vi goda skäl att ta ledartröjan, för som forskare 

ska vi inte bara göra publikationer utan också data och källkod 

tillgängliga. Inom fysik och kemi används simuleringsmodeller 

där jag menar att mjukvaran för analyser i fler fall borde vara 

öppen källkod. Detta kräver kunskap om hur man arbetar med 

öppen källkod. 

En spaning är att 
företagen, på samma sätt 
som de idag delar öppen 
källkod, kommer att 
dela data. 

FAKTA | ÖPPEN KÄLLKOD

Varför ska LTH vara involverat eller ta ledningen?
– Universitetet behövs verkligen i open source-samarbetet. Att 

vi är en katalysator har jag förstått efter flera projekt, bland 

annat det nu avslutade EASE-projektet. Som forskare kan vi 

stimulera utbyte, observera, analysera och ibland ge råd. Vi 

är inte nödvändigtvis bäst på att knacka kod, däremot kan 

vi förstå vad företagen gör och föreslå nya kopplingar. Jag 

och mina kollegor kan samspela i förändringsprocesser och 

vara samtalspartners när det gäller vägval när det gäller stora, 

komplexa och samverkande system.

Vad vågar du säga om framtiden?
– I det nybildade, tvärvetenskapliga nätverket AIML här vid 

Lunds universitet (The network for artificial intelligence and 

machine learning at Lund University) ser vi att data som 

krävs för att träna upp intelligenta och självlärande system 

kommer att bli svår att få tag på och kostsam att underhålla. 

Företagen behöver öppen samarbetsdata – ibland käns-

lig sådan – som ger en grund för verksamheten men som 

ändå inte direkt går att tjäna pengar på. En spaning är att 

företagen, på samma sätt som de idag delar öppen källkod, 

kommer att dela data. 

TIINA MERI

Västra Skåne – stark miljö för samarbete kring öppen källkod. I regionen finns många ingenjörer med erfarenhet av att jobba 
med öppen källkod och här bygger många företags verksamheter på det sättet att tänka, menar professor Per Runeson.  
På bilden: Långa bryggan i Bjärred. FOTO: MIKAEL RISEDAL

Per Runeson.  

FOTO: ANDERS FRICK
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H
åkan Jonsson är färsk doktor i datavetenskap vid 

LTH i Lund. Men han ringer från Berlin. Där har han 

nyligen börjat sin tjänst på klädnätsjätten Zalando, 

som chef för ett matematiskt team.

– Två vuxna barn. Klar med avhandlingen. Min fru och jag 

är redo för ett äventyr, säger Håkan Jonsson.

Han har undersökt om det är tekniskt möjligt att konstru-

era appar som underlättar människors sociala relationer. Vilka 

positiva och negativa konsekvenser ger den nya tekniken?

Håkan Jonssons forskning visar att information om en per-

sons mobilappar bildar ett unikt digitalt fingeravtryck, en digital 

identitet. 

Det så kallade appfingeravtrycket är inte kopplat till din 

fysiska person, men det är en klen tröst, menar Håkan Jonsson. 

Tidigare forskning har visat att man med hög precision kan 

avgöra till exempel ålder, kön, sexuell läggning och religion 

från appfingeravtrycket. 

I genomsnitt använder vi aktivt 25–30 appar per månad. 

Om någon vill göra en så kallad återidentifieringsattack i en 

databas som innehåller appfingeravtryck behövs endast fyra 

väl valda appar för att återfinna en individs digitala identitet. 

– Detta är förvånande få appar, och resultatet är viktigt efter-

som beräkningsresurser kostar pengar. Ju fler appar som behövs, 

desto mer resurser krävs och desto dyrare att göra en attack.

Idag ses digitala fingeravtryck som anonym statistik. Men 

eftersom de är så avslöjande och kan utnyttjas i ovälkomna 

reklamsammanhang, påverkanskampanjer och ren utpress-

ning, borde de behandlas som personlig information, menar 

Håkan Jonsson. 

Många länder, inklusive EU-länderna, anser att tredjeparts-

tillgång till personlig data i sig är känslig. Respekt för privatlivet 

står ju också med i EU:s konvention om mänskliga rättigheter, 

påpekar han.

– Annonsörer har idag tillgång till stora databaser. Vissa av 

dessa innehåller miljarder användare. Här ser jag det allvarli-

gaste hotet mot den personliga integriteten.

Håkan Jonsson talar om vikten av en etisk guideline för 

designers och apputvecklare. Användaren bör enligt honom 

kontinuerligt göras medveten om vilken data som samlas in 

liksom i vilket syfte den används. Då kan applikationerna bli 

till stor hjälp och stå i människans tjänst.

STEFAN DANIELSSON

Digitalt fingeravtryck 
hotar integriteten
VÅRA MOBILAPPAR bildar ett unikt digitalt fingeravtryck. Det kan köpas av vem som 
helst och utnyttjas i påverkanskampanjer. Annonsörer kan gnugga händerna. Och i värsta 
fall även utpressare och bedragare.

FAKTA | AVHANDLING MED APPAR

AI ger stöd 
i hjärtefråga 

Förvånande få appar behövs 
för att kartlägga en individs 
digitala identitet. Resultatet 
är viktigt eftersom det visar 
att det krävs oväntat små 
beräkningsresurser och 
medel för att göra en attack, 
menar Håkan Jonsson.  

FOTO: JOHAN PERSSON

I Sveriges utförs ungefär 60 
hjärttransplantationer varje 
år. Kanske kan siffran öka 
om datorn får vara med och 
tycka till om lämplig organ-
mottagare. FOTO: MOSTPHOTOS

VEM SKA FÅ NYTT HJÄRTA? Om AI får välja patienter kan den 
genomsnittliga överlevnaden öka med ett år. En ny avhandling 
presenterar en snabbtänkt hjärträknare som väger samman flera 
hundra kriterier och kan bli ett beslutsstöd för läkare.

O
mkring 40 svenskar står i kö för att få nytt hjärta 

inopererat. När ett hjärta kommer in väljer läkaren 

mest lämpade mottagare utifrån ett antal kriterier. 

Men om en ”upplärd” dator får välja blir urvalet 

ett annat – och den förväntade genomsnittliga överlevnaden 

kan öka med ett år. Målet är att denna snabbtänkta hjärträknare 

ska komma att användas som ett kompletterande beslutsstöd 

till läkare.

– Idag tar läkare ställning till ett tiotal kriterier såsom ålder, 

blodgrupp och vikt. Vår algoritm analyserar 267 möjliga variab-

ler och ser samband och mönster som för en människa kan vara 

svåra och ibland omöjliga att uppräcka, säger Dennis Medved 

som nyligen disputerade i datavetenskap vid LTH. 

Programmet är byggt som ett neutralt nätverk. Sådana efter-

liknar den mänskliga hjärnan vars nervceller är uppbyggda 

i komplexa nätverk. Finessen med neuronnätverk är att de 

möjliggör maskininlärning, det vill säga att datorn kan lära sig 

själv och bli smartare efter hand. Ju mer råmaterial programmet 

kan sätta tänderna i och bekanta sig med, desto bättre blir den 

på att snabbt se mönster och dra slutsatser. 

I Sverige står cirka 40 personer i kö för ett nytt hjärta och 

omkring 60 hjärttransplantationer utförs varje år. Idag används 

bara cirka 30–-50 procent av de erbjudna organen. 

– Användandet av en sådan här modell som vi har utvecklat 

skulle kunna möjliggöra användandet av fler donatorshjärtan 

utan att öka risken för patienterna.

I sin forskning har Dennis Medved utgått från amerikanska 

databaser. Principerna för urval är liknande i Sverige och i USA. 

Tillsammans med sina kollegor i Lund har Dennis Medved han 

visat att  i ett simulerat kö-system, så skulle den förväntade 

medianöverlevnaden i ett simulerat kösystem skulle kunna för-

längas med ungefär 400 dagar med hjälp av den nyutvecklade 

metoden, jämfört med en enkel prioriteringsmodell. 

Går det då att säga att överlevnaden blir bättre om artificiell 

intelligens får välja organmottagare?

– Det är för tidigt att säga. För att göra ett sådant påstående 

krävs randomiserade kliniska studier, men mycket talar för det. 

Det vi har gjort är en typ av registerstudie, där vi har kunnat 

visa att den förväntade överlevnaden skulle kunna öka med ett 

år. Det är dock inte samma som att det i realiteten kommer 

att bli så.

Efter årsskiftet hoppas Dennis Medved kunna ta klivet från 

institutionen i datavetenskap vid LTH till den medicinska fakul-

teten vid Lunds universitet för att fortsätta sin forskning. 

Det verktyg som Dennis Medved utvecklat har tagit avstamp 

i en mjukvara, IHTSA, som utvecklats av bland andra Johan 

Nilsson, adjungerad professor i thoraxkirurgi med särskild 

inriktning mot thoraxtransplantation, och andra kollegor har 

utvecklat.

– I princip har vi återanvänt ursprungsidén från IHTSA. Arbe-

tet har landat i en mer avancerad variant med fler invariabler, 

en mer modern arkitektur och djupare nätverk. Vad vi vet, finns 

idag inte någon maskininlärningsalgoritm för att prioritera 

patienter på väntelistan för hjärttransplantation. 

KRISTINA LINDGÄRDE
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Svårare att vara 
uppriktig i 
journalföringen 

E-journaler ska göra det lättare för patienter att bli mer 
delaktiga i sin vård. Men hur påverkas arbetsmiljön 
för vårdpersonalen, och vad innebär det att få 
sjukdomsbesked via en e-hälsotjänst?  
 Lena Petersson, doktorand i arbetsmiljöteknik, 
studerar e-hälsolösningar och hur de påverkar 
arbetsmiljön.

Hur påverkas vårdens arbete av e-journalen?
– E-journalen infördes för patienter inom den somatiska vården i Region Skåne 

år 2014, och året efter för patienter inom vuxenpsykiatrin. Då fanns en osäker-

het om införandet skulle påverka personalens arbete, eller om de skulle kunna 

jobba på som vanligt. Men e-hälsotjänsten ’journal via nätet’ är framtagen för 

patienter och egentligen inte för vårdpersonal, och arbetsmiljön stod inte i fokus 

vid införandet. Våra enkätstudier visar att en femtedel av personalen inom den 

somatiska vården och en fjärdedel inom vuxenpsykiatrin – av dem som svarat 

– anser att det är svårare att vara uppriktig i journalföringen sedan e-journalen 

infördes. Många upplever också att risken att utsättas för våld och hot ökar.

Hur funkar e-journalen för patienten?
– Vi har inte studerat hur patienterna upplever e-journalen, men tjänsten har 

tagits fram för att göra det enklare för patienterna att få ökad insyn i sin vård. 

Många i personalen tror dock att det kan vara problematiskt att förstå innehål-

let och att läsa sig till sjukdomsbesked, särskilt utan att ha möjlighet att ställa 

frågor till en läkare eller få stöd från en anhörig. E-journalen förutsätter också att 

patienten har bank-id och kan logga in, att journalen läses och att all information 

är begriplig. Idag vet personalen inte alltid om patienten läser sin journal digitalt 

eller inte, vilket är en utmaning.

Hur säkras en god arbetsmiljö vid införandet av nya e-hälsolösningar?
– Det behövs mer forskning och bättre förståelse för hur e-hälsotjänster påverkar 

arbetsmiljön så att eventuella problem kan förebyggas redan vid införandet. Ett 

sätt är att vårdpersonalen involveras 

mer i framtagandet av den nya tekni-

ken och att de får utbildning i system 

som används. Personalens kunskaper 

måste öka i samma takt som tekniken 

utvecklas – det går inte att luta sig 

tillbaka och tänka att personalen är 

färdigutbildad.

JESSIKA SELLERGREN

ETT EU-DIREKTIV om digital tillgänglighet blir snart lag i Sverige. En 
vardag där fler kan delta – oavsett bakgrund och förmåga – är att vänta.

E
n lång korridor i Ingvar Kamprad Design Center, IKDC-

huset. En kvinna och en man är på väg till ett samtal 

med LTH-nytt. Båda har på olika sätt vigt sina liv åt en 

viktig fråga: alla människors rätt till en inkluderande 

miljö och en vardag som fungerar för alla. Detta är också kärnan 

i forskningsområdet universell utformning (Universal Design 

på engelska).

Patricia Moore är en pionjär i USA inom inkluderande design. 

Hon var huvudtalare på den senaste Certec informerar-konfe-

rensen, där intresserade en gång om året kan se hur teknologi 

och design skapar bättre förutsättningar för människor med 

funktionsnedsättningar. I år deltog cirka 500 personer. 

Som ung designer reste Patricia Moore till 116 städer i USA 

klädd som en äldre kvinna i sin mormors kläder, obekväma skor 

och tjocka glasögon som förvrängde hennes syn.

– Jag ville veta hur samhället fungerar för äldre. Varför är 

folk så rädda för att bli gamla och varför var designsamhället 

så ointresserat av äldre och funktionshindrade?

Docent Per-Olof Hedvall är ämnesföreträdare vid Certec 

–  Rehabiliteringsteknik och Design vid Designvetenskaper 

på LTH. Han arbetar för en design som underlättar både den 

digitala och verkliga världen. 

Det finns en stark tradition av särtänkande i samhället. Vi 

tänker på ”särskilda människor” med särskilda behov, vi talar 

om särskilda insatser. I förlängningen leder de tankarna till 

särlösningar som separata handikapp-entréer vid nya byggen, 

istället för en och samma entré.

– Gör rätt från början. Skapa en inkluderande miljö med 

en design som kan användas av alla medborgare, så slipper 

vi anpassningar och efterkonstruktioner längre fram, säger 

Per-Olof Hedvall.

Allt eftersom som samspel och deltagande smyger sig in i 

olika nischer av vår vardag uppstår nya möjligheter att mötas. 

På det sättet blir också digitalisering en kraft för inkludering, 

till exempel via sociala medier och datorspel.

– Ju mer flexibilitet desto större utrymme för olikhet. Du kan 

inte enkelt ändra storleken på en fysisk entré, medan digitalise-

ringen bygger på ett mer flexibelt material. Det går till exempel 

att ändra textstorleken på skärmen, att öka kontrasten, få en 

bild beskriven eller en text uppläst, säger Per-Olof Hedvall.

I januari genomförs ett EU-direktiv i Sverige. Då blir det 

lag på att alla nya webbsidor och mobila applikationer inom 

offentliga sektorn ska följa en särskild standard. EU-direktivet 

utformades för ökad tillgänglighet för alla användare, inklu-

Skapa 
inkluderande 
design som kan 
användas av alla 
medborgare

Tänk på designen när du bygger 
digitalt, säger Per-Olof Hedvall, 
ämnesföreträdare vid Certec.  

FOTO: HÅKAN KOGG RÖJDER

Lena Petersson.  
FOTO: ERIK ANDERSSON

FAKTA | PATRICIA MOORE

u

sive äldre och personer med funktionsned-

sättning.

– Tänk på designen, utformningen, när 

du bygger digitalt. Hur du interagerar med 

programvaran i datorn eller en app på mobil-

telefonen är också en design. Interaktionsde-

sign behandlar inte bara det som sker inne i 

skärmen, utan också det som finns utanför, i 

rummet och samhället.

Per-Olof Hedvall tror att EU-direktivet skapar 

nya möjligheter som kommer att få människor 

att göra nya och oväntade val. Digitalisering 

öppnar upp för olikheter.

Patricia Moore är övertygad om att sats-

ningen på inkluderande design kan förändra 

hela samhället till det bättre. Det gynnar alla 

människor oavsett var i livet de befinner sig.

STEFAN DANIELSSON
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Digitalisering 
ska få maskiner 
att göra jobbet
MED EN MER DIGITALISERAD TILLVARO kan specialiserade maskiner 
ta över fler arbetssysslor från människor. LTH:s Karl-Erik Årzén 
försäkrar dock att människan aldrig blir helt underlägsen de 
begränsade artificiella hjärnorna.

D
igitaliseringen består dels av idén om det pap-

perslösa kontoret – att skapa digitala versioner 

av dokument och bilder. Dels av målet att koppla 

upp allt och alla och lagra data i ”molnet”, där 

den finns tillgänglig överallt. På senare år har artificiell intel-

ligens och maskininlärning – hyperspecialiserade program 

som ständigt blir bättre – tillkommit som områden där snabb 

utveckling sker.

Den krassa verkligheten är att den nya tekniken genom 

automatiseringen av arbete och processer på sikt ersätter 

människor med maskiner, menar Karl-Erik Årzén, professor 

vid institutionen för reglerteknik. 

– Det är ett sätt att rationalisera, visst är det så. Att skapa 

effektiva processer, utnyttja information på ett bättre sätt och 

därmed tillhandahålla nya tjänster och frigöra människor till 

nya mer utmanande uppgifter.

Karl-Erik Årzén är också Lunds universitets koordinator i 

forskningsprojektet Wallenberg AI, Autonomous Systems and 

Software Program. WASP är ett samarbete mellan fem svenska 

lärosäten som fokuserar på AI, autonoma system och mjukvara 

och det största individuella forskningsprojektet i Sverige någonsin.

 

Anledningen till att WASP skapades var att Knut och Alice 

Wallenbergs Stiftelse sett att Sverige låg efter jämförbara länder 

när det gäller forskning, utbildning och industriella tillämp-

ningar inom autonoma system, AI och maskininlärning. Den 

valde att ge rejält med pengar för att få upp nivån i Sverige.

Idag finansierar WASP 24 universitetsdoktorander, tio indu-

stridoktorander, fyra postdocs, en professor, en lektor och två 

biträdande lektorer på LTH.

– Dessa personer ägnar sig framför allt åt datorseende, 

molnteknologi, mjukvaruutveckling, distribuerade system, stor-

skalig optimering och reglering, V2X-kommunikation, adaptiva 

mjukvarusystem, AI och maskininlärning, säger Karl-Erik Årzén.

WASP-forskningen innebär att LTH har fått mer fokuserad 

forskning på AI, maskininlärning och autonoma system. LTH:s 

rektor Viktor Öwall, som ingår i WASP:s styrelse har också 

lovat att studenterna ska dra nytta av WASP-forskningen, 

eftersom svensk industri behöver personer med dessa kun-

skaper.

Karl-Erik Årzén hör inte till dem som tror att maskiner kom-

mer att bli smartare än människor och ”ta över”. Mjukvaru-

program kan bli bättre på vissa saker, som bildigenkänning, 

naturligt språk och komplexa brädspel som go och schack. 

Men de kan inte generalisera och förklara.

– Bara för att ett program kan spela go kan det inte spela 

kinaschack. Detta kräver en helt ny upplärning.

THEO HAGMAN ROGOWSKI

Bara för att ett program 
kan spela go kan det 
inte spela kinaschack. 
Detta kräver en helt ny 
upplärning.

FAKTA | WASP OCH AI-
SATSNINGEN SOM MÄRKS 
PÅ LTH

Läs om LTH:s tidiga AI-resa

Den första renodlade AI-avhandlingen 

kom 1987, då Karl-Erik Årzén skrev om 

tekniska reglersystem i processindustrin som 

kunde ge användaren förbättringsförslag. 

Inte långt därefter kom två avhandlingar av 

Jan Eric Larsson respektive Per Persson om 

smarta assistenter vid analys och konstruk-

tion av reglersystem.

– Det blev inga produkter, men det 

generades en väldans massa idéer. Vi var 

lite tidigt ute, men tankarna är relevanta 

idag när man vill ha obemannade fabriker, 

säger Karl Johan Åström.

Läs mer om den tidiga AI-forskningen 

på LTH – inom reglerteknik, matematik och 

datavetenskap – på LTH:s forskningswebb: 

lth.se/forskning

Drönare – anno 2018.  

FOTO: THEO HAGMAN ROGOWSKI

Rationalisera mera? På bilden syns Anders 
Blomdell, forskningsingenjör vid Institutionen 
för reglerteknik. FOTO: THEO HAGMAN ROGOWSKI
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Om bilar 
kunde tala
SÄKRARE TRAFIK, färre bilköer och minskade 
utsläpp. Det är målet när nästa generations 
självkörande bilar börjar samarbeta.

E
n vanlig dag på jobbet? Den handlar om massiv mimo-

teknik, millimetervågssystem och radiobaserad positio-

nering. Därutöver arbetar Fredrik Tufvesson, professor 

i radiosystem vid LTH, med bilkommunikation, alltså 

hur bilar i framtiden ska stå i kontakt med varandra, direkt 

eller via molnet.

Den forskningen är högintressant för industrin, eftersom det 

i framtiden inte räcker med att en självkörande bil vet att väja 

för en människa eller ett annat fordon.

– Vad som också måste fungera är samarbetet många fordon 

emellan. Om alla fordon kan kommunicera och komma överens 

går det att optimera trafikflöden, så att köer och utsläpp kan 

minska. I en sådan situation behöver vi inte egentligen trafikljus 

och stopp i trafiken, säger Fredrik Tufvesson.

Enligt honom kommer många av dem som idag är medelål-

ders att vara med om detta tekniska språng. 

 

Känner Fredrik Tufvesson inte sviktande självförtroende 

emellanåt inför forskningen som kommer att förändra trafik 

och hela samhällen?

– Det handlar egentligen bara om att visa på teknik som kom-

mer att skapa mycket bättre förare än vad människor är idag. 

Och att skapa kommunikationslänkar, trådlösa uppkopplingar, 

det vet vi ju redan hur vi gör. Så nu måste vi få bilarna att ta 

tala samma språk, få alla att bli överens om reglerna.

Fredrik Tufvesson samarbetar med Volvo Cars, som har 

ett intresse i att säkra snabb och pålitlig uppkoppling och 

vill minska testtiden för fordon genom att göra fler virtuella, 

simulerade, tester.

 

Vid sidan om att skapa pålitliga kommunikationslänkar går 

hans och LTH-kollegornas arbete ut på att söka efter mate-

matiska modeller som gör det möjligt att urskilja mönster 

i radiosignalerna som finns omkring oss – så att bilarna på 

decimeternivå kan förstå var de är och så att det stora systemet, 

med många uppkopplade och kommunicerande bilar, kan styra 

sig självt. Detta görs med hjälp av maskininlärning.

– För att få robusthet och se till att autonoma bilar överträffar 

en mänsklig förare också när det inte blåser medvind och är fint 

väder behöver vi veta mer. Nyckelbegreppet är sensorfusion. Det 

är först när kamera, radar, lasermätare och radio ger samma 

bild som vi fullt ut kan lita på vad de säger.

TIINA MERI

Maskininlärning ska öka effektiviteten i mobilnät

Aldrig förr har så många männ-

iskor tittat på video, uppdate-

rat sociala medier och använt 

strömmade tjänster i mobilen. Detta 

nöjeslystna beteende ställer – precis som 

utvecklingen där allt fler fysiska föremål 

blir uppkopplade och ”intelligenta” – 

höga krav på pålitlighet och kapacitet i 

mobila nätverk.

 

Ett bidrag till nästa generations kraft-

fulla mobilteknik ska Dino Pjanic, kom-

mande industridoktorand vid Institutio-

nen för elektro- och informationsteknik, 

förhoppningsvis snart kunna ge, tack 

vare ett anslag från Stiftelsen för strate-

gisk forskning, SSF.

Dino Pjanic arbetar redan idag på 

Ericsson – som har ett strategiskt sam-

arbetsavtal med Lunds universitet – och 

kommer att ingå i det forskarlag vid LTH 

som studerar hur Massiv mimo-teknik 

kan överbrygga gapet mellan 4G och 5G. 

Närmare bestämt ska han fördjupa sig 

i hur kommunikationssystem grundat på 

Massiv mimo kan bli självlärande med 

hjälp av så kallad machine learning eller 

maskininlärning.

– Massiv mimo bygger på att vi har en 

stor mängd ihopkopplade basstationer 

och basstationsantenner. När föremål är 

i rörelse, som en bil, behöver systemet 

lära sig att i förväg veta när ett stort antal 

bilar, eller många samtidiga användare, 

är att vänta och hur de förväntas röra 

sig. Då ska systemet kunna styra bort 

och fördela datatrafiken mellan olika 

noder, så att vi får bort flaskhalsar som 

ger fördröjningar i överföringen av data, 

säger Fredrik Tufvesson, professor i radio-

system.

 

5G kommer enligt Fredrik Tufvesson att 

bestå av flera olika tekniker, där Massiv 

mimo är en av hörnstenarna. Utveck-

lingen mot allt mer komplexa system 

innebär att automatisering blir ett måste, 

konstaterar han:

– Om du har miljoner användare att 

styra måste du börja göra systemet intel-

ligent, det vill säga se till att systemet 

styr sig självt.

TIINA MERI

FAKTA | 5G

u

u
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Labbet 
som lockar
När öppna visningar ges i robot-
labbet är platserna slut innan 
du hunnit säga robotik. Hos 
skolor och allmänhet är intresset 
för besök i LTH:s robotkvarter 
enormt. Vad är det med robotiken 
som fascinerar så? 

A
nders Robertsson, professor i reglertek-

nik och ansvarig för RobotLab på LTH:

”Hos oss samlas forskare från vitt 

skilda områden. Vi möts i gemen-

samma, tvärvetenskapliga projekt som vi tar oss 

an ur ett holistiskt perspektiv. I de praktiska till-

lämpningarna som utförs i labbet kombineras de 

olika forskningsområdenas delar. Var och en kan 

delarna vara svåra att få en uppfattning om, men 

tillsammans skapar de en konkret helhet. 

Till exempel är det ofta lättare att förstå, bedöma 

och ta till sig digitaliseringens olika delar via en 

robots utförda uppgifter. Om en dator laggar är det 

inte så spännande att titta på. Men om en robot gör 

en oavsiktlig paus mitt i en rörelse syns det tydligt, 

och konsekvenserna blir uppenbara. Den är helt 

enkelt ett tacksamt verktyg för åskådliggörandet 

av tillämpad forskning. 

Att många människor redan har en föreställning 

om robotar via populärkulturen väcker så klart en 

generell nyfikenhet för robotar. Dessutom sker 

någonstans en identifikation med roboten, tack vare 

dess människoliknande egenskaper. Inte minst när 

det gäller de nya tvåarmade robotarna, så kallade 

kollaborativa robotar. 

Humanoida science fiction-robotar kan tyckas 

vara långt ifrån de industriella robotar vi ofta använ-

der. Men det stämmer inte riktigt. Dialogen mellan 

människa och maskin är en viktig del i att göra alla 

robotar lättanvända och nyttiga, oavsett var roboten 

verkar och hur den ser ut.” 

BERÄTTAT FÖR SARA HÄNGSEL

FOTO: HÅKAN KOGG RÖJDER

I RobotLab möts främst reglerteknik, 
datavetenskap och matematikens 
bildbehandlingsgrupp. Det finns 
även starka kopplingar till produk-
tionsteknik, kognitionsforskning, 
samt AI och machine learning.

”Det märks att programmering har 
kommit in i skolan på ett annat sätt. 
Våra unga besökare är ofta väldigt 
bekanta med programmering, och har 
kanske programmerat mobilrobotar 
tidigare”, säger Anders Robertsson. 

En 400 kilo tung robot som 
ritar porträtt? Ja visst! Philipp 
Leitner och Alexander Schulmann 
visar upp sitt projekt under en 
kurs examination inom till-
lämpad robotteknik. Många av 
kursens projekt syftar till att 
underlätta robotanvändning för 
icke-experter. 

Vid visningar av labbet är intresset 
enormt. Ett exempel är den årliga  
EU Robotics Week, då upp till 20 
skolklasser under tre fullbokade dagar 
besöker labbet i 75 minuter vardera.
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Vad är detta? 
Harry Potters och Voldemorts trollstavar 
som möts? En illustration av kampen 
mellan Nato och Sovjet? Omslaget till en 
syntskiva från 1980-talet? 

SVARET FINNS PÅ NÄSTA SIDA

u 
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u SVAR: Nej, bilden är en illustration av ett grundläggande expe-

riment som för första gången visar att det i praktiken är möjligt att 

direktomvandla värme till el med mycket hög verkningsgrad.
ILLUSTRATION: PHILIP KRANTZ, KRANTZ NANOART

KOL kan upptäckas 
med nanopartiklar
Kan nanopartiklar vara en hjälp att upptäcka sjukdomen KOL? 
Det menar aerosolforskare vid LTH som utvecklat en ny metod för att 
kartlägga lungsjukdomar.

K
roniskt obstruktiv lungsjukdom, eller KOL, är en 

av världens dödligaste sjukdomar. Bara i Sverige är 

närmare en halv miljon människor drabbade. Att 

upptäcka KOL tidigt är ofta avgörande för att bromsa 

sjukdomsförloppet.

– Genom att titta på hur en viss typ av nanopartiklar sprids 

och fastnar i lungan när vi andas in dem kan vi få ny informa-

tion om lungans struktur och funktion. Vi kan även upptäcka 

förändringar hos den som drabbats av lungsjukdom, säger 

Jonas Jakobsson, en av aerosolforskarna som undersöker hur 

nanopartiklar kan användas för att få kunskap om lungsjuk-

domar.

Metoden kallas AiDA (Airspace Dimension Assessment with 

nanoparticles) och bygger på vetskapen att nanopartiklar rör 

sig på ett mycket förutsägbart sätt i luft. Hur stor andel av 

partiklarna som fastnar i lungan vid inandning beror på hur 

länge de befinner sig i luftvägssystemet och hur långt det är 

till ytorna i lungan.

– Hos en person som drabbats av KOL bryts lungvävnadens 

lungblåsor ner och det bildas förstorade hålrum i lungan. Hål-

rummen leder till att partiklarnas avstånd till vävnaden blir 

längre och att färre partiklar fastnar i denna del av lungan. 

Genom att mäta hur stor andel av inandningsluftens nanopar-

tiklar som fastnar får vi information om hur lungan ser ut, säger 

Jonas Jakobsson.

En undersökning med AiDA-metoden tar runt 15 minuter, 

och mängden partiklar som följer med vid inandningen är 

jämförbar med luften vi normalt sett har omkring oss.

– De partiklar vi använder har inga kända eller misstänkta häl-

soeffekter. Om en person genomgår undersökningen en miljon 

gånger kan det jämföras med mängden partiklar man utsätter 

sig för om man röker en cigarett, säger Jonas Jakobsson.

 

I framtiden hoppas Jonas Jakobsson att AiDA-metoden kan 

användas av sjukvården vid KOL-diagnostik, men även vid 

andra sjukdomar i luftvägssystemet. Det tar dock många år 

att etablera ny teknik i klinisk praktik.

– Idag har sjukdomen i många fall hunnit framskrida långt 

innan diagnosen ställs, och datortomografin som ofta görs för 

att ställa diagnos innebär en strålningsrisk för patienten. Kan vi 

få kännedom om sjukdomen tidigare, kanske till och med innan 

symtomen börjar visa sig, så har vi helt andra möjligheter att 

bromsa sjukdomsförloppet, säger Jonas Jakobsson.

JESSIKA SELLERGREN

FAKTA | AIDA-METODEN
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Kvantprickar 
direktomvandlar värme till el
EN FRÅGA SOM DISKUTERATS bland fysiker i decennier är om det effektivt går att 
direktomvandla värme till el – utan mellanled. Nu vet vi svaret: det går. 

F
orskare i nanoteknik har tagit fram en ny teknik och 

publicerar sina rön i Nature Nanotechnology vars 

omslag pryds av en illustration av tekniken. Detta gör 

att elproduktion bör kunna ske i sådan liten skala att en 

mobiltelefon delvis skulle kunna ladda ”sig själv” i framtiden.

Att använda värme för att producera elektricitet är i sig inget 

nytt. Termoelektricitet har varit känd i nästan två hundra år, och 

fenomenet används exempelvis i elektriska termometrar. Inte heller 

termoelektriska material är något nytt – sådana har utvecklats 

sedan man började använda halvledare på 1950-talet och används 

exempelvis i små kylskåp eller för att kyla kamerasensorer. Men 

effektiviteten och tillämpningarna har hittills varit begränsade. 

 

Den nya teknikens verkningsgrad är lika hög som i de betyd-

ligt större kraftverk som genererar el av värme. Men av uppen-

bara skäl kan den klassiska kraftverkstekniken inte tillämpas på 

liten skala – det går helt enkelt inte att driva en mobiltelefon av 

värme som framställts av gas, kol eller kärnenergi med hjälp av 

en ång- eller gasturbin. Om vardaglig elektronik ska generera el 

av värme på egen hand måste det av utrymmesskäl ske direkt, 

utan mellanled.  

– Vi har nu visat att det överhuvudtaget går att göra denna 

typ av termoelektrisk energiomvandling med hög verknings-

grad. Det finns en hel del praktiska problem kvar att lösa, men 

vi har visat att en fundamentalt viktig begränsning inte finns, 

säger Heiner Linke, professor i nanofysik vid LTH, forsknings-

ledare och en av artikelförfattarna.

Hur fungerar den nya tekniken? Grunden utgörs av nano-

trådar: atomtunna, halvledande ”pinnar” som under många 

år utvecklats i bland annat Lund och som används för att 

effektivisera till exempel LED-lampor och solceller. 

Det är här termoelektriciteten kommer in. Principen med 

termoelektricitet handlar om att utnyttja den spänning som 

uppstår när elektroner börjar förflytta sig från varma till kalla 

områden. I nanotrådarna börjar elektroner vandra från den 

yttersta, varma änden – som i experimentet värms med hjälp 

av ett litet element men som i en tillämpning kan utnyttja vär-

meskillnader från omgivningen – till den innersta, kalla änden 

av nanotråden och blir ström. 

 

Men det räcker inte med nanotrådar. Man måste också lyckas 

fånga den energi som annars ”går upp i rök” som värme. Lun-

daforskarnas ”infångare” heter kvantprickar. Inuti nanotråden 

har de placerat en extremt liten struktur som fungerar som 

ett filter. Denna väljer ut de elektroner som drivs av exakt den 

mängd energi som ger optimal verkningsgrad. Elektroner som 

för med sig mycket värme, men generar lite ström, avvisas. 

Storheten i de nya resultaten ligger i att forskarna utvecklat 

en materialoberoende teknik som skulle kunna användas i flera 

sammanhang. Energiförbrukningen kan minska rejält om olika 

slags elektronik förmår tillvarata värmeskillnader i omgivningen 

för att utvinna elektrisk ström. 

Exempelvis kan solceller och andra sensorer bli effektivare, 

kylskåp få längre livslängd och elektriska prylar behöva laddas 

mer sällan. 

Härnäst kommer forskarna att jobba vidare med tekniken 

genom att undersöka om den går att tillämpa på att solceller.

– I solceller ger ljusets fotoner elektronerna en extra knuff som 

i traditionella solceller går förlorad i form av värme. Vi hoppas 

att den nya tekniken istället kan omvandla den extra energin 

till el och på så vis kanske kunna göra solcellerna mer effektiva.

KRISTINA LINDGÄRDE

Snapshot från labbet: Den lilla pinnen 
i mitten är själva nanotråden. Kvant-
pricken gömmer sig i mitten av tråden. 
Det runtomkring är mätutrustning.  

ILLUSTRATION: NANOLUND
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Delfiner visar vägen 
till bättre ultraljudsteknik
EVOLUTIONÄR FINSLIPNING har gjort delfiner fenomenalt duktiga på att använda ultraljud 
för att orientera sig, hitta mat och kommunicera med varandra. Hur de faktiskt gör är 
ännu höljt i dunkel, men nya forskningsresultat för oss ett steg närmare gåtans lösning.

F
ör några år sedan gjorde Josefin Starkhammar, forskare 

i biomedicinsk teknik vid LTH, en upptäckt om delfiners 

ekolokalisering. Det ultraljud som delfiner skickar ut för 

att ekolokalisera består inte av en signal, utan av två 

sammanvävda ultraljudsstrålar. Delfiner kan forma två ljudstrålar 

på en gång. Nu har Josefin Starkhammar också visat att de två 

signalerna faktiskt inte skickas ut exakt samtidigt, även om de 

kommer väldigt tätt. 

Likaså har hon visat att delfinernas två sammanvävda ljud-

strålar har olika frekvens. Ljudets frekvens är högre längre upp 

i strålen, vilket ger ett ljusare eko inom detta område. 

För delfinen blir vinsterna med sina komplext formade ljud-

strålar troligtvis flera, tror Josefin Starkhammar: Med de täta 

ekona, som de två överlappande strålarna ger, skulle djuret teo-

retiskt snabbt kunna uppfatta exempelvis hastigheten hos ett 

byte som närmar sig eller är på väg bort – men om det faktiskt 

är så har forskarna inte undersökt ännu. Frekvensvariationerna, 

å sin sida, ger mer exakt information om föremålets position.

– Höga och låga frekvenser är bra på olika saker. Ljud med 

låga frekvenser sprider sig längre under vattnet medan ljud 

med höga frekvenser kan ge mer detaljerad information om 

föremålets form och material, säger Josefin Starkhammar.

För att komma fram till sina upptäckter har hon jobbat med 

Maria Sandsten och Isabella Reinhold, professor respektive 

doktorand i matematisk statistik vid LTH. Tillsammans har de 

utvecklat en matematisk algoritm för just så korta signaler som 

delfiners ekolod består av. Det var med hjälp av den algoritmen 

som Josefin Starkhammar lyckades bena ut och läsa av de 

överlappande signalerna.

– Den fungerar nästan som en magisk formel! Plötsligt kan vi 

se saker som med  traditionella metoder varit dolda. Eftersom 

algoritmen dessutom gått att göra mer eller mindre helautoma-

tisk har den kunna köras effektivt på stora mängder data, där 

en operatör annars skulle behövt göra subjektiva bedömningar. 

Algoritmen ökar inte bara förståelsen för 

delfiners ekolokalisering. Den kan också kom-

ma att bana väg för skarpare bildkvalitet på 

mänskligt byggd ultraljudsteknik, till exempel 

medicinskt ultraljud. 

– Kanske den i framtiden kan användas för 

att exempelvis mäta tjockleken på organhin-

nor längre in i kroppen, där nuvarande meto-

der inte räcker till. Precis detta undersöker vi 

nu, och resultaten ser än så länge lovande ut.

Sonarer och ekolod är ett annat område med förbättringspo-

tential. Det vill säga utrustning som används för att orientera 

sig till sjöss, läsa av undervattensmiljön och spåra fiskstim.

– Förutom att algoritmen förhoppningsvis kan hjälpa oss få ut 

ny information ur ekona skulle vi också kunna kopiera principen 

att använda ljudstrålar med frekvensinnehåll som ändras över 

tvärsnittet. Till att börja med kommer vi att bygga om vår egen 

utrustning som bygger på pulseko-principen.

Tillsammans med forskare i teknisk geologi har Josefin 

Starkhammar även planer på att testa tekniken för att ersätta 

förstörande provning av vägar, till exempel genom att snabbt 

få en bild av hur en nybyggd väg ser ut inunder, utan att borra.

Även delfinerna är behjälpta av att människor bättre förstår 

deras ekolokaliseringsförmåga.

– Med större förståelse kan vi skydda dem från mänsklig akti-

vitet som skulle kunna skada, störa eller slå ut denna förmåga, 

exempelvis sjöfartsbuller, pålning i vatten, undervattensspräng-

ningar, starka båtsonarer och sökande med akustiska metoder 

efter olja under havsbottnen, säger Josefin Starkhammar.

Hur det faktiskt går till när delfinen skickar ut sina två nästan 

samtidiga strålar vet forskarna ännu inte.

– Egentligen är det lite konstigt att delfinen skickar ut två 

olika strålkomponenter eftersom de kommer från ett och samma 

organ. Vi vill väldigt gärna få reda på hur just detta går till.

KRISTINA LINDGÄRDE

Josefin Starkhammar.

FAKTA | UNIKT MÄTSYSTEM FÖR 
ULTRALJUDSSTRÅLAR

FAKTA | ULTRALJUDSTEKNIKEN  
UPPFANNS I LUND 

Hellmuth Hertz
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Grön bensin 
från skogen
UTTRYCKET ”SVERIGES GRÖNA GULD” har fått en ny innebörd. Skogen ska 
numera inte bara ge virke och papper – utan också rädda klimatet.

K
emiteknikforskaren Christian Hulteberg har lyckats 

omvandla en restprodukt från pappersmassatillverk-

ning till en vätska som är kemiskt identiskt med ben-

sin. År 2021 planeras denna svenska skogsbensin 

finnas på tankstationerna.

– Det här är utvunnen lignin från tall och björk. Ligninet kan 

i nästa steg katalyseras till bensin eller diesel, för att dryga ut 

vanliga fossil varianter, säger Christian Hulteberg och viftar med 

en liten plastbehållare men ett brunt pulver i. 

Han står i vit rock och skyddsglasögon i sitt labb i Tygelsjö 

där flera spinoff-företag från forskningen på Kemicentrum i 

Lund tagit sina första steg. Ligninforskningen har tagit många 

steg redan. Fullskalig tillverkning är på gång med intressenter 

från grankvist till bensin. 

Den stora fördelen med den här tekniken, enligt Christian 

Hulteberg, är att den dockar in i befintlig tillverkning och inte 

kräver nya mellanled.

– Det blir en win-win-win-situation. Skogsägarna får ytter-

ligare en inkomst, pappersmassaindustrin slipper en flaskhals 

och bränsleproducenten undviker straffavgifter, säger han. 

Det sistnämnda, avgiften, syftar på den nya kvotplikt som nu 

gäller i Sverige. I och med den måste drivmedelsleverantörer 

ha förnybara komponenter i både bensin och diesel. Andelen 

förnybart höjs efter hand med det indikativa målet 50 procent 

till år 2030. 

När ligninbensinen finns på tankstationerna uppskattas 

mängden förnybart producerad bensin och diesel öka från 

dagens cirka 300 000 ton per år till mellan två och tre miljoner 

ton per år. 

Drivmedel gjorda på förnybar råvara är inget nytt. Växter och 

även mer ”svårtuggade” växtdelar som kvistar, grantoppar och 

flis kan bli bränslen som inte ökar koldioxidutsläppen. 

Det i särklass största biodrivmedlet i världen är etanol, men 

i Sverige har politikerna vänt etanolen ryggen. Istället är bio-

diesel som görs på tallolja eller fetter det vanligaste svenska 

biobränslet. 

– Det finns många idéer. Men de flesta är fortfarande dyrare 

än att pumpa råolja ur marken, så utmaningen är att få eko-

nomi i det hela. Sedan kan man ibland ifrågasätta hållbarhe-

ten i vissa av dem. Några konkurrerar med mat och det finns 

biodiesel som görs på palmolja. Det är ju inte så bra, påpekar 

Christian Hulteberg. 

En hämsko för svenska initiativ är att styrmedlen idag endast 

är inriktade på att öka användningen av biodrivmedel, vilket 

ofta gynnar billigare, utländska biodrivmedel. 

Vi lämnar labbet och går ut i solskenet. Innan vi skiljs åt 

undrar jag retoriskt om det överhuvudtaget är lönt att syssla 

med biodrivmedel, nu när alla vurmar för elbilar?

– Elektrifiering kan inte lösa tunga och långa transporter på 

länge än, det skulle kräva en enorm utbyggnad av elnätet. Och 

halva vår el kommer ännu från kärnkraftverk. Det viktigaste 

är att vi får en grön elproduktion. Det är stora mängder det 

handlar om, så jag tror personligen på flera olika lösningar.

– Hursomhelst, den här förnybara råvaran behövs också om 

vi bara kör runt i elbilar. Kemikalier och plast görs idag framför 

allt på fossil olja. Här finns en stor omställning att göra. 

KRISTINA LINDGÄRDE

Christian Hulteberg talar om en win-win-win-situation. 
När ligninbensinen finns på tankstationerna uppskattas 
mängden förnybart producerad bensin och diesel öka 
från dagens cirka 300 000 ton per år till mellan två och 
tre miljoner ton per år. FOTO: KENNET RUONA
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Tång på tallriken ska 
boosta tarmfloran
TÅNG ÄR INGET VI BRUKAR ÄTA i det nordliga Europa, men detta kan 
förändras. Växten är näringsrik och innehåller fibrer som antas gynna 
tillväxten av nya tarmbakterier vilka i sin tur stimulerar immunförsvaret. 

O
m det verkligen är så, ska professorn i bioteknik 

Eva Nordberg Karlsson ta reda på. Målet är också 

att ta fram nya livsmedel och tillsatser, till exempel 

ett pulver som livsmedelsindustrin kan använda för 

att näringskrydda grönsaksröror, bröd och annan färdigmat. 

Kanske tångchips till fredagsmyset?

 

Ingen blir glad av att på sommaren vada runt i illaluktande 

tång, men dessa så kallade makroalger är proppade med nyt-

tigheter. Och i takt med att kampen om biomassan tätnar, 

grönsaker utarmas och allt fler vill äta djurfritt, så kan det bli 

läge för tången att göra inträde i köket.

I Japan och vissa delar av Asien är olika slags alger bokstavli-

gen vardagsmat. I vår del av världen, är det som bekant inte så. 

Mikroalger, såsom Spirulina, kan odlas i labb och förekommer 

sparsamt som hälsokost, men makroalger äter vi i stort sett inte.

– Nyligen har forskningsintresset för havsväxter som närings-

källa fullkomligen exploderat. I havet finns helt enkelt en massa 

biomassa som vi inte utnyttjar, konstaterar Eva Nordberg Karls-

son, professor i bioteknik vid LTH.

Sedan tidigare driver hon två internationella projekt om mak-

roalger och fick nyligen fick anslag till ett tredje, ProSeaFood, 

som är ett europeiskt samarbete för att utforska tångens hälso-

bringande egenskaper. Närmare bestämt hur dess kolhydrater 

påverkar tarmfloran och immunförsvaret. Parallellt kommer 

forskarna att undersöka hur de förmodat välgörande bestånds-

delarna kan massproduceras – till gagn för miljö och folkhälsa.

– Här gäller det inte bara att hitta och plocka ut godbitarna. 

Också smak och konsistens måste vara tilltalande och produk-

tionskostnaderna överkomliga.

I sina studier kommer Eva Nordberg Karlsson att plocka fram 

olika fiberfraktioner och sedan med hjälp av en simulerad tarm-

reaktor – ungefär en mänsklig tarm i labbmiljö – studera effek-

ten av tillsatser av dessa fibrer på den mänskliga tarmfloran.

Tångsorten som hon studerar hör till en av de vanligare, 

Saccharina, och odlas av samarbetspartners på rep i havet 

utanför Norges kust. Totalt finns hundratals sorter i havet, men 

de flesta odlas inte kommersiellt. 

– Det som är spännande är att kolhydraterna i tången, alltså 

fibrerna, ser annorlunda ut jämfört med fibrerna hos växter på 

land, säger Eva Nordberg Karlsson.

Landväxter är byggda av kolhydraterna cellulosa, hemicel-

lulosa och det ”svårtuggade” ligninet. I havet ger vattnet stöd 

och stadga åt växten vilket leder till att ligninet inte behövs. 

Dessutom ser kolhydratfibrerna annorlunda ut. De har andra 

typer av glykosidbindningar och annorlunda funktionella grup-

per, vilket påverkar nedbrytningen i tarmen. 

KRISTINA LINDGÄRDE
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Från havet, via labbet – och kanske 
snart i maten. Forskare undersöker 
möjligheten att äta tång. På bilden: 
Roya Sardari, postdoc i bioteknik.  

FOTO: KRISTINA LINDGÄRDE
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Satsning för att attrahera 
de främsta talangerna

Från slutet av 2018 och under fem år framåt gör LTH en 

satsning på att ge tryggare karriärvägar och utveckla ledarskap, 

med fokus på biträdande universitetslektorer. 

LTH erbjuder alla nyanställda biträdande universitetslekto-

rer ett samlat fyraårigt, engelskspråkigt karriärprogram där 

pedagogik, nätverk, personlig utveckling och ledarskap ingår.

LTH Career Academy – som karriärprogrammet kallas – lan-

seras som ett sätt att attrahera de främsta talangerna och att 

säkerställa briljans inom akademin.

TIINA MERI

Skrivpodd blev svaret

Tre universitetskollegor 
träffas på en av LTH:s hög-

skolepedagogiska kurser. 

De enas snabbt om att 

alltför få samtal förs kring 

skrivande för doktorander 

och beslutar att spela in 

en serie under rubriken 

The good, the bad, and 
the ugly of writing in 
academia. Här berättar 

Öivind Andersson om den 

nya podd som är tänkt 

att ge verktyg och aha-

upplevelser åt forskare.

Varför startade ni podden?
–  Vi träffades i ett skrivsammanhang på en av Genombrottets 

kurser och insåg hur lite man pratar med doktorander om skrivande, 

fast att det är en så viktig forskarkompetens. Man behöver tala om 

skrivande för att utvecklas som skribent, lika väl som man behöver 

prata forskning för att bli en bättre forskare. Det är ett hantverk 

som tar tid att lära sig, men det underlättar förstås om man har lite 

verktyg och idéer att bygga upp hantverket kring. 

 

Vad ska lyssnaren få med sig?
–  I varje avsnitt pratar vi mer eller mindre fritt kring ett tema som 

har med skrivande att göra, och om problem man kan stöta på från 

idé till färdigt manus. Hittills har vi hunnit med ett fågelperspektiv 

på skrivprocessen och tankar om hur man undviker distraktioner. 

I framtiden kommer vi också att tala om mer textnära saker och 

det här med vetenskaplig stil, som tyvärr kan vara en ganska svår 

nöt att knäcka i början. Förhoppningsvis får lyssnaren med sig nya 

infallsvinklar och lite aha-upplevelser kring hur det går att jobba 

med texter. 

Vem lyssnar till skrivpodden – har ni fått respons? 
–  Än så länge vet vi inte hur många som faktiskt lyssnar, men 

under den månad podden legat på hemsidan har vi haft besökare 

från hela världen, och de blir fler hela tiden. Den feedback vi fått 

hittills har mest kommit från doktorander i vår närhet, och från 

dem har det varit många tummar upp. Poddformatet är tacksamt 

eftersom det går att lyssna när och var man vill – över diskbaljan, i 

affären eller på tåget till jobbet.

TIINA MERI

FAKTA | PERSONERNA BAKOM PODDEN

Hur mycket stiger havet?

I Sverige räknar de flesta kustkommuner med att havets med-

elvattennivå stiger med en meter fram till år 2100. I Tyskland 

och Portugal är motsvarande siffra 1,5 meter – medan man i 

England räknar på ett worst case-scenario på nästan två meter. 

Skillnaderna framkommer i en sammanställning som diskute-

rades vid en kustkonferens i Ystad i höstas.

Samtidigt flaggar flera länder för att prognoserna kan komma 

att höjas ytterligare inom de närmaste åren. 

– Dagens scenarier grundas på IPCC:s rapport från 2014 och 

sedan dess har det kommit nya forskningsrön kring avsmält-

ningen på Antarktis, säger Hans Hanson, professor i kustproces-

ser vid LTH och en av arrangörerna av programmet.

I Holland räknar man idag med samma scenario som i Sve-

rige. Men enligt en rapport från forskningsinstitutet Deltares är 

osäkerheterna kring framtida havsnivåhöjningar mycket stora. 

En framtida havsnivå i ett två grader varmare klimat kan vara 

0,3 till 1,9 meter högre år 2100. Om temperaturen stiger med 

fyra grader blir det uppskattade intervallet 0,7–3,2 meter.

KRISTINA LINDGÄRDE

Till nytta för världen 
– fem berättelser om LTH

LTH är en bred fakultet som på olika sätt bidrar till 

lösningar på de stora samhällsutmaningarna.

Vill du ta del av berättelsen om hur vi är till nytta 

för industrin, klimatet, 

digitaliseringen, samhälls-

bygget och livet självt 

– välkommen att beställa 

broschyren ”Drömmar och 

upptäckter” på: 

info@lth.lu.se

i ett två grader varmare klimat kan havsnivån stiga mellan 0,3 och 
1,9 meter till år 2100. FOTO: MOSTPHOTOS

Mer forskning och 
diskussion krävs 
för att motverka att 
individer och grupper 
diskvalificeras på oklara 
eller felaktiga grunder.

CALLE ROSENGREN 
arbetsmiljöforskare vid Designveten-

skaper och redaktör för Arbetsliv i 
omvandling – om att arbetssökandes 
digitala spår på nätet granskas efter 

ledtrådar om exempelvis karaktär och 
moral. Detta sker ofta utan en plan 

för hur insamlingen ska gå till och hur 
resultatet ska tolkas och användas.

Podd som ska ge aha-upplevelser.

Hälften av oss har en mutation som stärker immunförsvaret

Halva befolkningen har en mutation 

som kraftigt ökar nyproduktionen av ett av 

immunförsvarets viktigaste vapen, T-celler som 

tillverkas i thymus. Det visar forskningsresul-

tatet som publicerats i Science Translational 

Medicine.

Studien visar även att kvinnor producerar 

betydligt fler av nämnda celler som män. 

Könsskillnaden kan vara en tänkbar förklaring 

till varför kvinnor mer sällan drabbas av infek-

tioner men oftare av autoimmuna sjukdomar 

än män. 

Huruvida det är övervägande bra och dåligt 

att ha en extra arsenal av T-celler, redo att 

oskadliggöra virus, bakterier och andra inkräk-

tare, är för tidigt att dra några slutsatser om. 

–  Men det är en viktig vetenskaplig upp-

täckt. Den visar hur det skiljer sig mellan 

män och kvinnor på biomolekylär nivå. Det 

är en konkret skillnad i en mycket viktig del 

av det immunologiska systemet. Kunskapen 

kan förhoppningsvis bana väg för fördjupad 

förståelse till för varför personer reagerar 

olika på sjukdomar, säger Jacob Bergstedt, 

bioinformatiker, doktorand i reglerteknik vid 

LTH och förste författare. 

Forskningen har han gjort tillsammans med 

forskare vid Pasteurinstitutet och Diderotuni-

versitet i Paris samt forskningsinstitutet Inserm. 

KRISTINA LINDGÄRDE

Skalbagge ger dieselmotorn en ny chans

Forskare i förbränningsmotorer vid LTH har utvecklat en renings-

teknik som tar bort de skadliga kväveoxiderna, NOx, ur dieselmotorns 

avgaser. Tekniken är inspirerad av en ovanlig insekt, Bombardierskal-

baggen.

Per Tunestål, professor i förbränningsmotorer vid LTH, gör bedöm-

ningen att de flesta elektrifierade fordon kommer att vara hybrider 

i en nära framtid, eftersom det tar många år innan elproduktionen 

blir tillräckligt ”grön”.

I ett projekt har forskarna tillsammans med företaget Swedish 

Biomimetics 3000 utvecklat en ny teknik som helt tar bort de hälso-

vådliga kvävoxiderna ur dieselmotorns avgaser, vilka kopplas till flera 

hundratusen förtida dödsfall varje år.

De byggt en ny insprutare – inspirerad av bombardierskalbaggen. En 

nyckel till att halten reduceras signifikant är utformningen av sprayen.

– Vi får till en spray med många små varma droppar som injiceras 

med hög hastighet jämfört med dagens system. Detta underlättar 

omblandningen med avgaserna och fördelar sig bättre över kataly-

satorns yta.
KRISTINA LINDGÄRDE

Naturen har utrustat den lilla skalbaggesorten Bombardier med en 
inbyggd ”motor” som sätts igång när den känner sig hotad av fien-
den. Då skjuter skalbaggen ut en varm och giftig vätska från baken, 
bestående av flera hundra droppar per sekund. Konstruktionen av 
denna inbyggda millimeterstora anordning är både avancerad och 
ovanlig och har därför fascinerat och inspirerat forskarvärlden – och 
motorutvecklare.  FOTO: SWEDISH BIOMIMETICS 3000
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MED NY BLICK PÅ BIOMASSATILLGÅNG

När forskare tittar på naturresurser 
glömmer de ofta att fråga ägarna, alltså 
privata bönder och skogsägare, vad dessa 
är beredda att göra. Men vi kan inte bara 
att räkna på den fysiska potentialen, på 
vad som finns på backen. Personer fattar 
beslut längs vägen också.

Kristina Blennow är professor i landskapsplanering vid SLU i Alnarp – och så 

kallad Lise Meitner-professor vid LTH. I ett samarbete mellan LTH och SLU ska 

hon och en ny doktorand se över hur det går att öka biomassatillgång från halm 

och snabbväxande lövträd på nedlagd åkermark.

FÖR KVALITET I HÅLLBAR STAD

Nytänkande i byggprocessen hålls 
tillbaka av sådant som silotänkande 
inom förvaltning och industri, föråldrade 
konventioner och kortsiktiga vinstintressen. 
Här är teorier och experiment väldigt 
användbara för att utmana och arbeta 
kreativt i komplexa processer.

Per-Johan Dahl har tillträtt ett samverkanslektorat vid Institutionen för Arkitektur 

och byggd miljö. I ett samarbete mellan LTH och Region Skåne får han uppdraget 

att skapa en regional ”nod” för forskning och samverkan kring arkitektur och sam-

hällsbyggnad, med sikte på att stärka kvaliteten i byggandet av hållbara städer och 

samhällen. Ett sätt att göra det är, enligt Per-Johan Dahl, att sudda ut gränsen mellan 

akademi och praktik.

FOTO: MIKAEL RISEDAL LTH-NYTT | NR 1 2019 4342 LTH-NYTT | NR 1 2019
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Azra Malagic brinner för 
jämställd teknikbransch
ATT TJEJER STUDERAR till civilingenjör ska vara en självklarhet – överallt. Därför driver 
lantmäteristudenten Azra Malagic på för jämnare könsfördelning inom teknikbranschen 
och för att fler kvinnor ska välja tekniska utbildningar.

A
zra Malagic är LTH-studenten som brinner för att 

inspirera andra unga tjejer att välja tekniska utbild-

ningar – och för en mer jämställd teknikbransch. 

Hon är ursprungligen från Bosnien-Hercegovina 

men flyttade till Sverige när hon var 13 år. Idag bor hon i Lund 

där hon läser civilingenjörsprogrammet Lantmäteri.

– Jag valde lantmäteri på grund av mitt stora intresse för 

samhällsbyggnad, det som rör allt från städernas uppbygg-

nad och flöden till enskilda, ofta vackra men kanske mindre 

energieffektiva byggnader, och det ekonomiska och tekniska 

samspelet. Det bästa med lantmäteriutbildningen är bredden 

och den eftertraktade kompetens man får kring fastigheter 

inom ekonomi, juridik och teknik. Den ger både allmänbildning 

och en specifik kunskap som samhället har otroligt stor nytta av.  

Som student finns en hel del saker att engagera sig i, en möj-

lighet som Azra Malagic tar vara på. Hon har valt att jobba på 

nationer, anordna arbetsmarknadsmässor, vara övningsledare 

i en kurs på LTH och välkomna nya studenter. 

Sedan barnsben har frågor som berör jämställdhet legat 

henne särskilt varmt om hjärtat.

– Att studera till civilingenjör som tjej är fortfarande ingen 

självklarhet i alla samhällen och sammanhang, och det vill jag 

ändra på. För att förändra världen får man börja lokalt, därför 

har jag sedan år ett på LTH engagerat mig i Her Tech Future (ett 

rekryteringsprojekt med syftet att inspirera gymnasietjejer att 

välja tekniska utbildningar, reds anm). I år var jag projektledare.

Azra Malagic menar på att det är viktigt att även företag 

i branschen engagerar sig för jämn könsfördelning. Hon sit-

ter med i bolaget ÅF:s 

Advisory Board och fick 

nyligen en tjänst som 

rådgivare till ÅF:s VD 

Jonas Gustavsson inom 

frågor som jämställd-

het, ledning och unga 

kvinnor i teknik. 

– Genom att vara 

med i Advisory Board 

tillsammans med tre 

andra engagerade och 

fantastiska tjejer får vi 

ÅF att tänka en extra 

gång på dessa viktiga 

frågor. Vi kommer med 

frågor och idéer och ger 

vår syn på olika beslut. 

ÅF är ett stort företag och Jonas Gustavsson har ett stort infly-

tande i teknikbranschen, bland annat som vice ordförande i 

Teknikföretagen. Genom att nå ut till honom når vi även ut till 

många andra företag i branschen, vilket är så coolt!

Azra Malagics råd till blivande studenter är att våga testa en 

utbildning även om den inte låter bekant.

– Var noga med att kolla igenom kurserna som erbjuds inom 

utbildningen för att få en bättre inblick i vad programmet fak-

tiskt innebär och vad du kan bli efter utbildningen.

JULIA HANSSON 

Det bästa med lantmäteri-
utbildningen är bredden och 
den eftertraktade kompetensen 
kring fastigheter inom ekonomi, 
juridik och teknik, säger Azra 
Malagic. FOTO: SARA LOFTHAMMAR

FOTO: KENNET RUONA

Tillsammans ser vi till 
att kunskapen växer

L
TH arbetar ”nära” näringslivet och 

det omgivande samhället i stort. 

Exempel på samverkan är att 

många studenter gör ”exjobb” 

i samarbete med industrin, något som i 

sin tur ofta leder till nya  och fördjupade 

samarbeten. 

Vid LTH finns idag 22 adjungerande 

professorer som delar sin tid mellan 

akademin och näringslivet. Vidare finns 

tio gästprofessorer och flera industridok-

torander – som alla kan föra in ny kom-

petens och se till att kunskapen växer.

u Science and Innovation Talks är 

ett koncept som lanserades av LTH och 

TetraPak, men som hittills hållits även i 

samarbete med Alfa Laval, NovoNordisk 

och Ericsson. Science and Innovation 

Visits – företagsbesök vid LTH – har ägt 

rum i samarbete med NovoNordisk och 

EON.

u LTH Open Door – där företag kan 

hyra in sig i labb och siktet ytterst är 

inställt på att stärka konkurrenskraft i 

regionen – har vuxit till åtta deltagande 

laboratorier.

Ny metall-3D-printer var ett av samtalsämnena. Anders Persson, till vänster, är test-
tekniker på Alfa Laval och deltog under ett besök som företaget gjorde inom ramen 
för LTH Open Door. Till höger syns LTH-forskaren Axel Nordin. FOTO: TIINA MERI
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Välkomna till 
samhällsbygget
EN DAG OM ARBETET som samhällsbyggare samlade förstaårsstudenter på 
programmen Väg och vatten, Lantmäteri och Arkitekt. Tre LTH-alumner berättade 
om Brunnshögprojektet i nordöstra Lund – om små skavsår och stora framsteg som 
blir följden när yrkesgrupperna jobbar samfällt för goda livsmiljöer.

E
n förmiddag med föreläsningar – och salladslunch 

– tillsammans med studenter från tre program som 

både på LTH och i ett framtida yrkesliv kommer att 

lära känna varandra när de arbetar ”hands on” med 

att utforska och skapa goda livsmiljöer.

Brunnshögprojektet i nordöstra Lund ska enligt kommu-

nen bli ett skyltfönster för hållbart byggande och dessutom 

världens bästa forsknings- och innovationsmiljö. Föreläste i 

A-husets utställningshall gjorde LTH-alumnerna Börje Fenn-

hagen, Karin Wennerholm och Eva Dalman. Eva Dalman, 

projektchef för Brunnshögområdet, inledde:

– Välkommen till samhällsbygget! Att bli samhällsbyggare 

betyder att förbättra för människor, och det är fantastiskt 

att få vara del av det arbetet. 

I Brunnshög – ett område som ska förbinda de stora forsk-

ningsanläggningarna ESS och Max IV och där byggkranarna 

nu står tätt – samarbetar olika yrkesgrupper som ett ”samlat 

gäng och inte som separata grupper” menar Eva Dalman. 

– Den här bredden har vi stor nytta av. Om vi tänker på 

samhället som en teater är det vi samhällsbyggare som 

skapar dekoren. Vårt verkliga arbete är att skapa förutsätt-

ningar i den hårda, fysiska miljön. I den ska ett gott liv levas.

 

Brunnshögområdet knyts ihop av spårvägen, som just nu 

byggs och beräknas vara i drift år 2020. Eva Dalman under-

strök LTH:s, universitetets och forskningsanläggningarnas 

betydelse för den framväxande stadsdelen.

– Det är unikt och spännande få befinna sig här, på en 

plats där stora upptäckter har gjorts – som Bluetooth, den 

konstgjorda njuren, ultraljudet … 

– Forskningsanläggningarna ESS och Max IV är en jät-

tegrej för regionen, Sverige, Europa. Vi vill skapa en miljö 

som gör att människor vill leva kunskapsintensiva liv här 

och som leder till att forskare inte bara tar taxi till och från 

Kastrup och äter pizza ur kartong, utan stannar ett par dagar 

och gärna vill återvända.

 

En tät och blandad stad är målet – omkring 40 000 männ-

iskor väntas med tiden bo, arbeta och studera i Brunnsh-

ögområdet.

– Hur ser vi till att inte tära på jordens resurser, hur skapar 

vi förutsättningar för hållbara transporter, för en livsmiljö 

som är så underbar att alla vill ta hand om och utveckla 

den? Det här är ett solklart samhällsbyggnadsuppdrag där 

alla våra yrken kommer till användning på grund av kom-

plexiteten och intressekonflikter.

TIINA MERI

TOM LAUMOLA 
LANTMÄTERI

Med samhällsbyggnad som uppdrag. LTH-studenter från 
tre program fick inblick i samarbetet som väntar.  

FOTO: TIINA MERI

LUCAS FORSLUND 
VÄG OCH VATTEN

FOTO: THEO HAGMAN ROGOWSKI
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S
nart ska Carl-William Palmqvist 

återvända till Tokyo för att 

bedriva ytterligare en månad av 

sina doktorandstudier vid Chiba 

Institute of Technology.

Varför han, en doktorand på Trafik 

och väg vid LTH-institutionen Teknik och 

samhälle, intresserade sig för samarbetet 

med ett universitet beläget i Japan?

– Jag åkte dit för att forska om tåg-

förseningar, eftersom Japan är känt för 

sina punktliga tåg. Jag knöt kontakter 

och intervjuade tidtabellsplanerare vid 

en handfull järnvägsföretag, och sedan 

analyserade jag data från tre företag.

Vad Carl-William Palmqvist fann var 

att persontågen i Tokyo – i första hand 

pendel-, tunnelbane- och  regionaltåg – 

verkligen hade hög punktlighet och färre 

antal förseningar än persontåg i Sverige.

– Men annars är situationen ganska lik 

den i Sverige på det sättet att försening-

arna ofta uppstår under rusningstrafik 

och i huvudsak beror på trängsel. En 

skillnad är att förseningar i Japan ibland 

beror på allvarliga störningar som tyfoner 

och jordbävningar.

 

LTH:s utbyte med Chiba Institute 

of Technology undertecknades våren 

2018, då den japanska motparten också 

besökte Lund. Med sig hem efter två och 

en halv månad i Tokyo har Carl-William 

Palmqvist några slutsatser som kan intres-

sera svenska myndigheter och företag:

– Den enskilt största saken jag lärde mig 

handlar om hur de arbetar med planerade 

uppehåll, alltså tiden för att låta männ-

iskor stiga av och på. Uppehållen varierar 

från dag till dag och mellan olika platser, 

så att tidtabellen hela tiden anpassas. Det 

kan vi ta efter på ett enkelt sätt.

I Sverige är det vanligt att tåg blir för-

senade på perrongen och förlorad tid ska 

tas igen mellan stationerna. Detta kan 

leda till oreda och stopp på spåren.

– Den andra lärdomen handlar om 

tågens faktiska uppehåll på perrong-

erna, där jag såg att man i Tokyo har 

ett effektivt sätt att se till att resenärer 

kommer av och på tågen. Tågen stannar 

på samma ställe varje gång, och plattfor-

men är målad för att göra det smidigt för 

människor att kliva av och på. 

Med tanke på den svenska spårtrafi-

kens tämligen skamfilade rykte – finns 

det något som intresserar japanska fors-

kare i Sverige?

– De är intresserade av hur vi gör tid-

tabeller och fördelar kapacitet på spåren. 

Det ska kanske tilläggas att vi i Sverige 

har en av de bättre järnvägarna i världen. 

Resenärer gör ändå helt rätt i att ställa 

höga krav på punktlighet, den måste bli 

bättre i Sverige. 

TIINA MERI

något som inte syns för blotta ögat. 

Man vet inte riktigt vad man letar efter. 

Så dyker det plötsligt upp oväntad ny 

information, säger hon.

Frida Sandberg reser sig och går fram 

till rummets gröna griffeltavla, original 

sedan E-huset byggdes på 1960-talet. 

Kritorna skriker när hon skriver. Här gör 

hon beräkningar, mest på kul. I ena 

hörnet står namnen på hennes man 

och barn. 

I sin forskning är Frida Sandberg inte 

rädd för att misslyckas. 

– Tvärtom. Jag är beroende av fel. 

Men jag kallar det ’oväntade resultat’. 

Ganska ofta blir det inte som jag tänkt 

mig. Och det är helt okej. Det är då jag 

kanske hittar något nytt!

Vilka förmågor gör en forskare bril-

jant? Frida Sandberg svarar utan att 

tveka.

– Du bör vara analytisk och logisk, 

strukturerad, envis och ha tålamod. 

Hitta nya projekt och få dem finansie-

rade. En senior forskare måste ha koll 

på det mesta. Det är en press. Men den 

är bra för mig. Jag kan bli rastlös, så jag 

behöver triggas.

Forskare är hårt konkurrensutsatta. 

Snart får Frida Sandberg besked om tre 

nya ansökningar om anslag. 

– Att söka pengar är en del av forsk-

ningsjobbet, att verbalisera och konkre-

tisera vad man gör. Var finns kunskaps-

glappet? Vad behöver utvecklas? Här 

tvingas vi tänka efter och det är lärorikt. 

STEFAN DANIELSSON

Stillar nyfikenhet 
på punktliga tåg
DET FINNS SÄTT att minska förseningar i den svenska 
persontågtrafiken. LTH-doktoranden Carl-William 
Palmqvist har i Tokyo funnit sådant vi i Sverige kan ta efter.

Tokyotips mot tågkaos?  

FOTO: CARL-WILLIAM PALMQVIST

FAKTA | JAPANS 
TÅGINFRASTRUKTUR

F
rida Sandberg är docent vid 

avdelningen för biomedicinsk 

teknik vid LTH. Signalbehandling 

är hennes forskningsämne. Hon 

samarbetar med ingenjörer och läkare i 

ett europeiskt nätverk. Endast några få 

forskare i världen arbetar inom fältet: 

skräddarsydda EKG-mätningar för att 

kartlägga patienter med förmaksflimmer. 

Dessa mätningar skapar ökad förståelse 

för flimrets orsaker och möjliga behand-

lingsvägar.

Det är en vacker höstdag. Frida Sand-

berg sitter längst ner i en korridor, där 

dörrarna står öppna och koncentrerade 

forskare söker efter ny förståelse. Hon 

analyserar en EKG-mätning från ett sjuk-

hus i Oslo. Där gör patienter med kroniskt 

förmaksflimmer en stresstest genom att 

cykla. 

– Patienter reagerar olika på läkemedel 

och behandlingar. En individuell kartlägg-

ning kan avgöra sjukdomens allvar. I 

framtiden kan vi sätta in en effektiv hjälp. 

Hur patienterna svarar på testet när de 

är utan behandling säger eventuellt hur 

de kommer att reagera på läkemedel 

som beta- och kalciumkanalblockerare. 

Eller om kateterablation är lämpligare. 

Detta är min arbetshypotes, säger Frida 

Sandberg.

Hon är särskilt intresserad av AV-knu-

tans funktion under förmaksflimmer. När 

signalerna från sinusknutan dränks i en 

mängd andra elektriska impulser från 

hjärtats förmak blockerar AV-knutan en 

del av  de impulser som är på väg till kam-

rarna. Därmed hindrar den hjärtfrekven-

sen från att bli alltför snabb. Med andra 

ord sker dämpningen inte i förmaken, 

utan mellan förmak och kammare.

Frida Sandbergs modell för AV-knutan 

visar sannolikheten för att en elektrisk 

impuls från förmaken blockeras i AV-

knutan när den anländer en viss tid efter 

föregående hjärtslag.

– Vi vet i nuläget inte om det ger svar 

på vilken behandling som ska sättas in, 

men vi tror att denna information kan 

användas som en del i ett beslutsstöd. 

Metoden är ny. Man har tidigare inte 

kunnat mäta AV-knutans elektrofysiolo-

giska egenskaper, alltså hur signalerna 

fortplantar sig, genom ett vanligt EKG. 

Tack vare Frida Sandbergs forskning är 

det möjligt att utläsa mer ur ett vanligt 

EKG.

– Hjärtat, det är viktigt. Det är livet. 

Och autonom respons, den viljelösa styr-

ningen, är spännande. Hur hjärtat slår 

styrs av känslor och hur du mår. Om du är 

nervös slår hjärtat snabbare. Då reagerar 

sinusknutan, trummisen som bestämmer 

rytmen. Den ändrar sig efter vad en män-

niska gör och känner.

 När Frida Sandberg läste elektrotek-

nik tyckte hon att signalbehandling var 

särskilt kul. 

– Det är ett detektivarbete att ta fram 

Hon  
vill hejda 
hjärtats 
trummis

FRIDA SANDBERG söker efter nya ledtrådar i sina analysprogram. Det är ett 
spännande detektivarbete, när hon framkallar världar osynliga för ögat. 

Frida Sandbergs forskar om skräddarsydda EKG-mätningar för att kartlägga patienter med förmaksflimmer. FOTO: HÅKAN KOGG RÖJDER

FAKTA | AV-KNUTAN
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M
ike Olsson är doktorand 

på avdelningen Industri-

ell produktion vid LTH. 

Han är projektledare 

för CATE-PRO, ett projekt som handlar 

om att sprida teknisk kunskap kring 

tillverkning och se till att företag ökar 

sina chanser att bli leverantörer till stora 

forskningsanläggningar som ESS och 

MAX IV. 

Projektet drivs av ProMatEn, ett kom-

petenscenter vid avdelningen Industriell 

produktion, och finansieras av Region 

Skåne liksom EU-projektet Regionala 

strukturfonden genom Tillväxtverket. 

− Något av det roligaste med mitt 

arbete är nog att få träffa representan-

ter från industrin, akademin och forsk-

ningsanläggningarna. När vi diskuterar 

lär vi oss vilka krav forskningsanlägg-

ningarna ställer på produkter och vilka 

möjligheter som finns för tillverknings-

industrin.

Komponenterna måste vara mycket 

precisa när det gäller exempelvis ytfin-

het och passform i fråga om så kallade 

toleranser. Enligt Mike Olsson bistår 

CATE-PRO med material och verktyg 

för att tillverka modeller av komponen-

ter som används vid forskningsanlägg-

ningarna ESS och Max IV – prototyper 

som kan bli viktiga för framtida anbud.

− En ambition för framtiden är att 

uppmuntra de deltagande företagen till 

samverkan här i södra Sverige, så att de 

tillsammans kan arbeta fram konkurrens-

kraftiga anbud. 

Ett sådant samarbete behövs, menar 

Mike Olsson, eftersom flera av de kom-

ponenter som ska tillverkas till forsknings-

anläggningarna kräver specialiserade 

maskiner och dessutom särskild kunskap 

kring tillverkningsmetoder. Denna kun-

skap finns inte alltid finns ”in house”.

− En av fördelarna för företag att delta 

är att de kan skaffa sig kunskap om rela-

tivt okända och outforskade material 

för tillverkning. På så vis kan de också 

utforska och utöka på nya marknader, 

säger Mike Olsson.

TIINA MERI

Vi lär oss vilka krav 
forskningsanläggningarna 
ställer på produkter, och 
vilka möjligheter som finns 
för tillverkningsindustrin.

KOMPONENTER TILL STORA forskningsanläggningar som Max IV och ESS kräver 
specialiserade maskiner och särskild kunskap kring tillverkningsmetoder.  
Vid LTH drivs ett projekt som hjälper företag att utforska nya tillverkningsmaterial  
– och nya marknader.

Med nya, superprecisa material i fokus. 
I ett särskilt projekt ger LTH-doktoran-
den Mike Olsson stöd till företag med 
ambitioner att leverera till forsknings-
anläggningarna ESS och Max IV.   

FOTO: KENNET ROUNA
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Alumnträff 
– men inte på 
alma mater

E
tt udda val av lokal för LTH:s 

senaste alumnfrukost i mit-

ten av november var Elmia 

Subcontractor-mässan i Jön-

köping, där många av tillverkningsin-

dustrins experter samlas. 

– Vi ville vara på plats bland indu-

striföretagen och knyta nya kontakter 

med alumner och fråga vad de har för 

förväntningar på oss, säger Beatrice Nordlöf, avdelnings-

chef vid Ledningsstöd, LTH.

De LTH-utsända tog emot värdefulla tankar och idéer 

om LTH:s framtida alumnverksamhet. 

– Det var intressant att höra att de flesta LTH-alumner-

na uttryckte intresse för livslångt lärande och att fortbilda 

sig inom bland annat cirkulär ekonomi och olika aspekter 

av digitalisering, säger Beatrice Nordlöf, som också riktar 

uppmaningen till alumner att ge inspel via exempelvis 

mejl.

TIINA MERI

FAKTA | ALUMN
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DET HADE HAN INTE KUNNAT ANA under utbildningen till LTH-brandingenjör. 
Att han sommaren 2018 skulle beordra Jas-plan att bomba en skogsbrand.

J
ohan Szymanski är räddningschef i Mora och 

Orsa kommuner. Under tre veckor i juli var han 

räddningsledare under den största branden i Sve-

riges moderna historia. Mot alla odds blev ingen 

allvarligt skadad i branden.

Han blev färdig brandingenjör år 2010, och minns 

studieåren som roliga och lärorika:

– Utbildningen har gett mig goda förutsättningar att 

verka i min roll. 

Och som han har verkat. Johan Szymanskis brandbe-

kämpning har gett eko i världen, bland annat New York 

Times har skrivit om hans sätt att tänka utanför ”lådan”.

Torsdagen den 12 juli var Johan Szymanski tillbaka från 

en veckas semester med en orolig känsla. Det hade varit 

extremt varmt under lång tid. Han förstod att någonting 

skulle hända. Frågan var bara när?

Ett oväder med torråska, utan regn, drog in under 

dagen. 

– Vi hade ett tiotal larm i Mora och Älvdalens kom-

muner. Åkte kors och tvärs och släckte. Men en av brän-

derna, på Trängslets skjutfält, tog sig igen på fredagen, 

säger Johan Szymanski. 

Söndagen den 15 juli spred sig branden till ett fält 

med odetonerade granater. Ett område på 1 000 meter 

från brandhärden spärrades av när ammunition började 

explodera i den höga värmen. 

Johan Szymansky fick det yttersta ansvaret för insat-

sen. Som räddningsle-

dare satsade han på fler 

kompetenser i lednings-

gruppen. En militär ser 

verkligheten på ett sätt, 

en brandingenjör eller 

polis har andra infalls-

vinklar, förklarar han. 

– Jag arbetade ihop 

med en biträdande 

brandchef. Vi avlöstes 

inte som räddningsle-

dare, som i normala fall. 

Det gav kontinuitet och 

Bomben blåste 
ut elden hundra 
meter runt 
nedslagsplatsen.

Johan Szymanski blev brand-
ingenjör år 2010, nu är han 
räddningschef i Mora och 
Orsa kommuner. 

trygghet eftersom medierna mötte samma personer.

När en skogsbrand bekämpas måste någon av 

de grundläggande beståndsdelar som föder elden 

påverkas: syre, värme och bränsle. Men exploderande 

ammunition gjorde situationen mycket speciell, efter-

som personal inte kunde närma sig härden. 

– Vi sökte efter alternativa lösningar. Snö finns lagrad 

till bland annat Vasaloppet. Vi fick ihop 300 000 kubik-

meter. När branden når snön smälter den och hejdar 

brandens framfart, tänkte vi. Hypotesen kunde tyvärr 

inte testas eftersom det bara fanns en enda minröjd 

väg genom området.

En åtgärd som fungerade var däremot att svälta ut 

branden. Hela 800 hektar skog brändes bort i historiens 

största skyddsavbränning. 

Syret är den tredje faktorn som kan påverkas. Johan 

Szymanski kontaktade överbefälhavaren och fick grönt 

ljus att bomba branden med Saab 39 Gripen-plan. 

– Det var en worst case-planering. Om branden vänt 

söderut hade Älvdalens och Moras tätorter riskerat att 

brinna ner. Bomben blåste ut elden 100 meter runt 

nedslagsplatsen. Det var ett lyckat test, säger Johan 

Szymanski.

STEFAN DANIELSSON
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FOTO: JOHAN SZYMANSKI

Välkommen tillbaka!
Via adressen lth.se/alumni kan du  

registrera dig i alumnnätverket.

Mässträff med LTH.  

FOTO: BEATRICE NORDLÖF
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Automatisk ritare. Gunnar Kullberg, M-sektionen, presente-

rar datorstödd produktion, till exempel en automatisk ritare för 

industrin. Han hävdar att tekniken skapar fler arbeten snarare 

än färre.

Energikarneval. Karnevalen döps efter tidens heta debatt-

ämne, där kärnkraften och oljan dominerar.

Tidig VR. Relatoskop kan på en tv-skärm visa en miljö som 

ännu bara fanns i en liten skalmodell – fast det upplevs som att 

man vandrar runt i den. Jan Jenssen, Gunnar Sorte och Harald 

Tafvelin på Arkitektur demonstrerar.

LTH 1978–79

LTH 1988–89
Bildtelefon och fax. I Teletransmissionsteori forskas det om 

framtidens kommunikation genom telekablar som bär både 

TV, fax, datasignaler, musik och bildtelefoni.

ARNE. Bo Bernhardsson, reglerteknik, berättar i en intervju i 

ORDO: ”Teknologens dröm är nu uppfylld. Mata in skrivningen 

i Analys 2 till programmet ARNE och vänta tio minuter. Ut på 

laserskrivaren kommer lösningar färdiga att lämna in på ten-

tamen. Programmets prestanda är jämförbar med medeltek-

nologens.” ARNE utläses AnalysRäkning Numera Elektroniskt 

och kom till på en kurs i artificiell intelligens. 

Robotpingis. Europamästerskapen i robotpingis avgörs 1988  

i Zürich, men dessvärre blir det ingen medaljplats för LTH:s 

robotstolthet GIRL.

Framtidens mobiltelefoni. Lars Olsson, tillämpad elektronik, 

berättar i ORDO en ”rövarhistoria” om framtidens mobil-

telefoni då man kan sitta i London och prata med brorsan i 

Stockholm och koppla om till bild och se, och spara, en 3D-bild 

på brorsans nya hus, från dennes databas. Det spås även att 

man ska kunna spela spel via telefonen med en kompis.

YENS WAHLGREN

Källa: 50 år med LTH – en fingervisning om teknik.
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