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Företal
LENA NORDHOLM

Rektor

Institutionen Ingenjörshögskolan har genom åren imponerat med sin livskraft
och sitt starka engagemang. Detta har bibehållits också under de år av minskad
studenttillströmning och avtagande intresse för teknik och naturvetenskap som
vi sett bland studenter i hela västvärlden. Med sin kombination av världsledande
forskning inom vissa områden och attraktiva utbildningsprogram med anknytning till näringslivet är Institutionen Ingenjörshögskolan mycket viktig för Högskolan i Borås.
En hjärtefråga för mig som rektor är högskolans fortsatta utveckling vad det gäller
att erövra forskarutbildningsrättigheter. Här kommer Institutionen Ingenjörshögskolan att få en betydelsefull roll, eftersom dess forskare kommer att bidra
med hög kompetens både inom det egna området energi och material för hållbar
utveckling, men också genom samverkan i andra ämnesområden, som till exempel
textil.
Jag ser med stor tillförsikt fram emot utvecklingen de närmaste åren och önskar
20-åringen lycka till!

HÖGSKOLAN I BORÅS

7

8

VETENSKAP FÖR PROFESSION

Förord
HANS BJÖRK

Prefekt sedan 2006

I föreliggande skrift beskriver vi Institutionen Ingenjörshögskolans utveckling
under 20 år. Vi beskriver också dagsläget och pekar ut en riktning för de kommande 20 åren. Vår vision är att bli Sveriges mest professionsnära Ingenjörshögskola, och en förhoppning om att det regionala näringslivet vill vara med och
dela vår vision. Tillsammans kan vi göra studenterna ännu bättre förberedda för
yrkeslivet.
Det är viktigt med lokal och regional förankring av både utbildning och forskning,
institutionens prioriterade forskning ska ha en tydlig relevans för Sjuhäradsbygden
och Västsverige. Flera av våra nuvarande forskningsprojekt har en påtaglig koppling till bygden, till exempel forskningen kring biogas och returlogistik. Just nu
fokuserar vi också på internationalisering – institutionens studenter måste självklart vara förberedda på ett alltmer globaliserat näringsliv. Vi har valt att, utöver
det europeiska samarbetet, också samarbeta med tillväxtländer som Kina och Brasilien.
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Inledning
Ingenjörer för profession
Hans Björk & Belma Kratovic
När Institutionen Ingenjörshögskolan 2007 fick rättigheter att kunna utfärda
masterexamen, var det ett kvitto på den kompetens som fanns inom institutionens största forskningsområde, energi och material för hållbar utveckling.
Detta ledde till att institutionen med anledning av forskningspropositionen
(2008/09:50) i nuläget också förbereder en ansökan om rättigheter att utfärda
doktorsexamen inom forskningsområdet energi och material för hållbar utveckling. Institutionen tillhandahåller redan egna handledare inom forskningsområdet, som för övrigt består av de fyra delområdena polymerteknik, bioteknik,
beräkningsteknik och datormodellering samt förbränning och termiska system.
Tillsammans med medicinteknik och kvalitetsdriven logistik, bildar energi och material för hållbar utveckling institutionens tre huvudsakliga forskningsområden.
Gemensamt för dessa är att de har utkristalliserats från Institutionen Ingenjörshögskolans strategi om att bedriva forskning som bygger på regionala styrkefaktorer. Likaså har de en nära anknytning till den forskning som bedrivs vid Institutionen Textilhögskolan.
Institutionens tre forskningsområden ligger samtliga till grund för den föreliggande rapporten, vars syfte också är att celebrera de 20 år som Institutionen
Ingenjörshögskolan funnits med som en vital del av Högskolan i Borås. I detta
inledande kapitel blickar vi mot institutionens nuläge såväl som historia, samt
utvecklingen av samarbeten och profilering av rådande forskningsområden.
Institutionen idag
Alltsedan embryot till Institutionen Ingenjörshögskolan bildades 1989 har institutionen vuxit stadigt och erbjuder idag 22 olika utbildningsprogram inom så gott
som samtliga ingenjörsområden. Utmärkande för utbildningarna, som omfattar
allt från basår till olika former av vidareutbildning, är att de är yrkesförberedande,
har fokus på miljö och tillgång till den senaste tekniken. Samtliga utbildnings-

HÖGSKOLAN I BORÅS

13

program har dessutom en stark koppling till institutionens tre forskningsområden. Institutionen Ingenjörshögskolan har idag ett 70-tal anställda, varav 11
professorer och 24 doktorander, samt drygt 1 850 studenter (motsvarande cirka
1 000 helårsstudieplatser).
Högskolan i Borås verksamhetsidé om att vara ett nyskapande och professionsnära lärosäte utgör också grunden för Institutionen Ingenjörshögskolans vision om att bli den mest professionsnära Ingenjörshögskolan i landet. För att
stärka professionens inflytande ingår i Institutionen Ingenjörshögskolans styrelse idag fyra externa ledamöter från näringslivet eller offentlig förvaltning.
I institutionsstyrelsen ingår också prefekt, lärarrepresentanter, studenter och övrig
personal. Idag, 2009, är kommunstyrelsens ordförande, Ulrik Nilsson, också institutionsstyrelsens ordförande. Ett fokusområde är att ta fram utbildningar som
omfattar ännu flera verksamhetsförlagda utbildningsmoment, i nära samarbete
– så kallat partnerskap – med regionalt arbetsliv. Målet är att säkerställa att ingenjörsutbildningarna också leder till efterfrågad kunskap på arbetsmarknaden. Därför satsar institutionen på att skapa tekniska utbildningar med tydlig professionsprägel, vilka ger förutsättningar för en hög grad av anställningsbarhet och en tidig
produktivitet hos den nyutbildade.
Sedan starten 1989 bedriver Institutionen Ingenjörshögskolan även ett nära och
prioriterat samarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) i Borås. Ett
samarbete som 2007 bland annat ledde till uppbyggnaden av ett gemensamt kompetenscentrum, Waste Refinery, där även Borås Energi och Miljö AB utgör en
viktig samarbetspartner.
Waste Refinery hämtar in kompetenser från universitet, institut, offentlig förvaltning och industri för att bäst kunna fokusera sitt arbete på effektiv resurshantering av avfall. Forskargruppen har som mål att biologiskt och termiskt
behandla avfall för att få produkter med högt förädlingsvärde. För närvarande
utgör Waste Refinery också det största forskningsprogrammet i Sverige på området avfallshantering – ett område som också stödjer utveckling av cleantech och
exportmöjligheter av sådan. Därmed är Waste Refinery också ett gott exempel på
hur Institutionen Ingenjörshögskolan arbetar efter strategin att bedriva aktuell
forskning och forskarutbildning som bygger på regionala styrkefaktorer.
Ett annat exempel på det är en samlad insats inom forskningsområdet kvalitetsdriven logistik, där bland annat styrning av efterfrågekedjor, så kallad Demand
Chain Management (DCM), effektiviserar försörjningssystem utifrån Sjuhäradsbygdens unika förutsättningar när det gäller snabbrörliga konsumentvaror och
distanshandel. Forskningsprojektet utgör ett snabbt växande samarbete med
bland andra Ericsson, Centiro, Hans K och Eton i spetsen.
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Till följd av den ökande globaliseringen och därmed också större rörlighet och ett
ökat behov av att kunna kommunicera på engelska, har Institutionen Ingenjörshögskolan sedan början av 2000-talet arbetat för en större internationalisering.
Det har bland annat utmynnat i att föreläsningarna på magister- och masternivå numera hålls helt på engelska. Likaså har institutionen arbetat med att vidga
affärssinnet hos de framtida ingenjörerna och därmed förbereda dem inför de
ökningar av utbyte och rörlighet som globaliseringen medfört. Inom grundutbildningen har till exempel ämnet industriell ekonomi utvecklats och finns nu i fyra
olika programvarianter.
Institutionen Ingenjörshögskolans internationella kontakter sker genom forskning, kursutveckling och undervisning. Institutionen arbetar aktivt med att skapa
nya samarbeten med utländska universitet och företag. Med utbytesprogram som
Erasmus, Linnaeus-Palme samt Erasmus Mundus EuroAsia kan institutionen
erbjuda goda möjligheter till student- och lärarutbyten. Därigenom finns också
etablerade kontakter i bland annat Tyskland, Schweiz, Nederländerna, Frankrike,
Spanien, Italien och Österrike. I resten av världen finns kontakter med universitet
i bland annat Indonesien, Kuba, Brasilien, Kina och Sydostasien.
De första tappra stegen
När Utbildningsdepartementets arbetsgrupp 1988 föreslog en försöksverksamhet
med en så kallad mellaningenjörsutbildning, som skulle utgöra ett led mellan
gymnasieingenjör och civilingenjör, hade Borås redan en gedigen tradition inom
ingenjörsutbildning. Tekniska Elementarskolan i Borås startades till exempel så
tidigt som 1856 och var en av de första i landet. Så småningom övergick den till
att bli Tekniska Läroverket. De tekniska utbildningarna i Borås hade därmed gott
renommé, med en lärarkår som ansågs skicklig bland annat på vidareutveckling av
kurserna. När förslaget kom att en ny mellaningenjörsutbildning skulle kopplas
till högskolan, väcktes mycket starka känslor. I Borås och på andra håll i landet
gjorde de tekniska gymnasieskolorna starkt motstånd mot den nya ingenjörsutbildningen, då man hellre ville utveckla en egen tvåårig påbyggnad till den redan
existerande gymnasieutbildningen.
De tekniska gymnasieskolorna vann dock inte gehör för sina tankar. Riksdagen
beslöt att alla gymnasieprogram i fortsättningen skulle vara treåriga och därmed
upphörde det fjärde året på gymnasiets tekniska linjer. Reformen medförde också
att underlaget för de ettåriga påbyggnadslinjerna på högskolan försvann. Den
ingenjörsutbildning som hade inletts som en försöksverksamhet permanentades
istället, och riksdagen fastställde ett utbyggnadsprogram fram till 1993–94. Fullt
utbyggd skulle ingenjörsutbildningen omfatta totalt 6 600 nybörjarplatser i hela
landet, varav 150 vid Högskolan i Borås.
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Borås kommuns dåvarande skoldirektör, Hans Rosendahl, var starkt pådrivande
för att den nya ingenjörsutbildningen skulle ges i samarbete med kommunen.
Han engagerade Bengt Andersson, lektor vid Sven Eriksonsgymnasiet (skolan
som i folkmun kallades för Teknis), som projektledare och tillsammans med Hans
Holmqvist från Högskolan i Borås, drev de utvecklingsarbetet under den första
tiden. Till arbetet knöts också en referensgrupp av personer med erfarenheter från näringslivet, som exempelvis
”När jag börHans Andersson från Sveriges Tekniska Forskningsinstijade som rektor
tut (SP), Leif Hedman från Kabeldon, konsulten Staffan
var det rena
Grahn och Bert Lanne från Chalmers.
pionjärandan
på ingenjörsutbildningen.
Den hade just
startat i liten skala, och det fanns ett
motstånd mot den, framför allt från
den tekniska gymnasieutbildningen
i Borås. Där uppmanades elever att
inte söka till ingenjörsutbildningen
på högskolan. Hösten 1990 hade
vi för få sökande, så jag och prefekt
Bengt Andersson gick till Teknis och
informerade om vår utbildning för
de elever som just hade börjat sista
året. Det hela slutade med att en
stor grupp av dem följde med oss till
högskolan och registrerade sig hos oss
på stående fot. Det var en mycket
speciell känsla när vi promenerade
genom Borås tillsammans, från Teknis till högskolan.”
Anders Fransson, rektor
vid Högskolan i Borås
1990–2001

I mars 1989 fick Högskolan i Borås rätt att anordna två
varianter av ingenjörsutbildningen, kemiingenjörslinjen
om ett år och elektroingenjörslinjen om två år. De första
studenterna skulle rekryteras från ett snävt geografiskt område. Hösten 1989 antogs 33 studenter, varav 4 kvinnor,
till elektroingenjörslinjen och 18 studenter, varav 13 kvinnor, till kemiingenjörslinjen. Inför hösten 1990 byggdes
verksamheten ut med en tredje linje, maskiningenjörslinjen.
Institutionen för teknik, som senare kom att benämnas
Institutionen Ingenjörshögskolan, inrättades officiellt den
1 juli 1990 med Bengt Andersson som dess förste prefekt.
Verksamheten var då mycket begränsad, med omkring
100 helårsstudenter och ett fåtal anställda.
Idag, 2009, råder dock inte längre några sådana motsättningar mellan ingenjörsutbildningar på högskolenivå och
de tekniska gymnasieskolorna. Istället är samarbetet mellan Institutionen Ingenjörhögskolan och gymnasieskolorna i Borås, inkluderande Teknis, gott.

De första föreläsarna vid institutionen hämtades från gymnasieskolan, näringslivet
och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Genom att anlita föreläsare från
SP och även använda deras lokaler, kunde utbildningen redan från början ges en
hög kvalitet. Sveriges nya ingenjörsutbildningar blev en stor angelägenhet för alla
högskolor i landet. Av den anledningen bildades också en samverkansgrupp som
kom att bestå av prefekterna vid respektive utbildning.
I samverkansgruppen för ingenjörsutbildningarna diskuterades ett stort antal
frågor kring den nya utbildningen, till exempel namnfrågan. Man enades om att
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ersätta mellaningenjör med den mer adekvata benämningen högskoleingenjör.
Studietidens längd och olika examensnivåer var ytterligare frågor som debatterades inom samverkansgruppen. Framför allt gällde det för gruppen att utforma
en utbildning som höll liknande kvalitet oavsett vid vilken högskola den genomfördes. Gruppen fick formell ställning genom Universitets- och Högskoleämbetet
(UHÄ) och blev i många frågor ett remissorgan eller tog
egna initiativ till uppvaktningar.
”Vi hade också
Syftet med den nya ingenjörsutbildningen var också att
öka tillgången till kompetens för det näringsliv som fanns i
närregionen. Det ledde till att Institutionen Ingenjörshögskolan satsade på att få ett så komplett utbud av utbildningar som möjligt inom elektronik, bygg-, kemi- och maskinteknik. Utbildningarna fick till en början högst vara tvååriga. Behörighet att söka hade endast de som genomgått teknisk linje på gymnasiet. Men vid institutionen insåg man
snart att det skulle bli nödvändigt att bredda rekryteringen
av studenter och också konstruera utbildningen på ett nytt
sätt. I Europa var till exempel alla ingenjörsutbildningar
minst treåriga och motsvarande en kandidatexamen. Det
framstod därför som rimligt att redan från början bygga ut
även den svenska ingenjörsutbildningen till tre år.
Redan 1990 inleddes planeringen av en treårig kemiingenjörsutbildning. Året därpå lyckades Högskolan i Borås som
första högskola i landet att få rätten att ge den treåriga
kemiingenjörsutbildningen med start redan höstterminen
1991. Institutionen Ingenjörshögskolan fick även gehör
för önskemålet att bredda rekryteringen till att omfatta
även studenter från naturvetenskaplig linje.

en representant
i Samverkansgruppen för ingenjörsutbildningarna, där
det fanns representanter för alla sådana utbildningar i landet. Vi träffades varje år
och gjorde bland annat studieresor.
Där har jag propagerat för mina
idéer, till exempel att lärarna ska
ha bra kontakt med näringslivet.
På så vis får de inblick i vilka jobb
studenterna kommer att få, och då
kan man på ett bättre sätt anpassa
undervisningen till behoven. Numera har flera utbildningar börjat
arbeta på det sättet.”
Bengt Andersson, prefekt
vid Institutionen
Ingenjörshögskolan
1989–1998

Därefter infördes ett påbyggnadsår på övriga program och från och med 1993
blev samtliga program treåriga. Efter hand blev även samtliga ingenjörsutbildningar i landet treåriga. Detta innebar också att de första längre examensarbetena
började genomföras. För att stimulera till ökat samarbete mellan högskolorna och
näringslivet, inrättade Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) en nationell tävlan
om bästa examensarbete inom ingenjörsutbildningarna. De två första åren, 1995
och 1996, vann Institutionen Ingenjörshögskolans studenter det prestigefyllda
priset. Även senare har institutionens studenter hävdat sig väl i denna tävling.
Redan 1991 genomfördes den första kvalitetsutvärderingen av landets nya ingenjörsutbildningar. Utvärderingen gjordes av ingenjörsutbildningsrådets inter-
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nationella bedömningsgrupp och Institutionen Ingenjörshögskolans två utbildningar fick genomgående mycket högt betyg och bedömdes som etta, (maskiningenjörsutbildningen) respektive sexa (elektronikingenjörsutbildningen) i konkurrens med 92 andra utbildningar.
Interaktion med omvärlden
Även om rekryteringen till ingenjörsutbildningarna gick väl i inledningsskedet,
insåg man snart vikten av att uppmärksamma förändringar i studenternas efterfrågan samt vikten av att redan på ett tidigt stadium väcka
och fånga upp intresset för naturvetenskap och teknik
”Jag vill gratubland blivande studenter. Högskolan i Borås initierade därlera Institutioför tillsammans med två högstadielärare en utredning om
nen Ingenjörsskapandet av ett naturvetenskapligt centrum för en yngre
högskolan till
allmänhet. Borås stad blev så småningom ägare av projektde fantastiska
framgångar ni
et Naturvetenskapligt och Tekniskt Deltageri (NAVET),
uppnått genom
som blev en stor succé och som än idag engagerar bland
åren. Nu vill jag rekommendera er
annat skolklasser att på egen hand upptäcka och utforska
– och betona vikten av – att inte
olika tekniska och naturvetenskapliga fenomen.
bara blicka framåt, utan även utåt.
Fortsätt att bilda starka allianser,
för det kommer att vara en framgångsfaktor!
Det är också viktigt att våga dela
med sig i partnerskap, för vi vinner mycket på ett sådant förhållningssätt. Det är mänskligt att fundera över vad vi förlorar på att dela
med oss – och givetvis kan vi förlora
något – men det gäller att fokusera på
vad vi vinner. På så sätt blir nyttoeffekten större. Än större blir den om
vi ingår strategiska partnerskap, med
väl utvalda miljöer.”

NAVET bedriver också kompetensutveckling av lärare
och arbetar efter perspektivet hållbar utveckling. Länken
till Institutionen Ingenjörshögskolan finns idag mestadels
genom samarbetet med forskare inom energi och material
för hållbar utveckling, men också genom utvecklingen av
matematikavdelningen, Matematikpalatset, som invigdes
på NAVET i augusti 2009. Institutionen Ingenjörshögskolans samarbete med NAVET omfattar även deltagande
i gemensamma evenemang för allmänheten, uppdragsutbildningar samt studentpraktik.

Den kraftiga expansionen av ingenjörsutbildningarna under 1990-talet och flytten till kvarteret Balder, gjorde att
Institutionen Ingenjörshögskolan redan 1993 kunde ta
nya laboratorielokaler i bruk. Under åren som följde växte
ingenjörsutbildningarna och institutionen fick ytterligare
våningsplan i kvarteret Balder. Runt 2002 fördes också
diskussioner med Borås stad om etablerandet av en design- och utvecklingspark,
dit delar av institutionens forskningsverksamhet skulle kunna förläggas. Så småningom, 2006, bildades ett tillväxtcenter, ESPIRA, i syfte att stimulera tillväxt och
hållbar utveckling i Sjuhärad. Tillväxtcentrat kom att bli en mötesplattform för
avknoppning av nya idéer mellan forskare, entreprenörer och näringsliv. Förutom
Said Irandoust, rektor
vid Högskolan i Borås
2001–2006
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kommersialisering av forskningsresultat, är professorsföreläsningar och utställningar av examensarbeten några exempel på Institutionen Ingenjörshögskolans
nuvarande bidrag till tillväxtcentrat.
Institutionen Ingenjörshögskolan började tidigt bygga upp en samverkan även
med andra kommuner, till exempel Varberg och Alingsås. I Varberg utökades successivt utbudet till att omfatta även basår, KY-utbildningar samt arbetsmarknadspolitiska vidareutbildningar som dåvarande NT-SVUX. Idag klassar Campus
Varberg Institutionen Ingenjörshögskolans tvååriga grundutbildningar inom
energi och processteknik samt vatten och miljö som några av sina viktigaste utbildningar.
Institutionen Ingenjörshögskolans tankar om ett nära samarbete med näringslivet
i Sjuhärad ledde under 1990-talet till ett antal uppdragsverksamheter. Flera utbildare skulle få möjlighet att föra ut kompetens i regionen, men också att inhämta
intressanta problemställningar för implementering i undervisningen. Med stöd
från Länsstyrelsen kunde en lärare under ett halvår arbeta med ett företag i Borås
på halvtid. Men strax efter projektets start, i början av 1990-talet, gick Sverige in
i en lågkonjunktur, varför möjligheterna att erbjuda ”gratis” konsulthjälp kom att
strida mot de anställdas krav på att allt arbete skulle genomföras av fast anställd
personal.
Istället utvecklades ett nära samarbete med Länsarbetsnämnden och under lågkonjunkturen togs två efterfrågade utbildningar fram för byggingenjörer med
inriktning mot fastighetsförvaltning. Likaså inledde Institutionen Ingenjörshögskolan också ett mångårigt samarbete med Ericsson, som bland annat utgjordes av
skräddarsydda utbildningar för Ericssons anställda. Man erbjöd då kurser utifrån
företagets kompetensbehov. Även deltagare från andra företag kunde få tillgång
till dessa platser. I vissa fall kunde anställda vid olika företag också följa en ordinarie kurs tillsammans med institutionens campusstudenter. Under åren har
Institutionen Ingenjörshögskolan utvecklat sina uppdragsutbildningar gentemot
företag och organisationer, till att idag omfatta ett flertal skräddarsydda och flexibla kurser, som utgör alltifrån halvdagsseminarier till längre utbildningar, inom i
stort sett samtliga ingenjörsområden.
Ungefär samtidigt som Institutionen Ingenjörshögskolan började utveckla sina
uppdragsutbildningar, uppmärksammades på ett nationellt plan också behovet av
olika former för vidareutbildning, framförallt för de redan yrkesverksamma med
gymnasieingenjörsexamen. Gruppen LivsLångt Lärande (LLL-gruppen) bildades
för att diskutera möjligheten att ge fort- och vidareutbildning ur ett nationellt
perspektiv. Tanken var att en högskola skulle kunna ha huvudansvar för en
viss kurs där kursdeltagare från näringslivet kunde genomföra laborationer och
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andra praktiska moment vid den högskola som fanns närmast till hands. De kunskaper som inhämtats på högskolan skulle direkt kunna omsättas i praktiken.
Liknande tankar fanns också bland ett 60-tal företag i Västra Götalandsregionen,
som alla i en undersökning från 2002 önskade någon form av vidareutbildning.
Detta ledde till att Institutionen Ingenjörshögskolan i samarbete med Högskolan i Skövde och Högskolan Väst samt med stöd från Västra Götalandsregionen
och Europeiska regionala utvecklingsfonden, 2003 drog igång vidareutbildningsprojektet Bättrekonceptet, med distanskurser i bland annat produktionsteknik.
Bättrekonceptet fick med en gång ett 50-tal kursdeltagare från näringslivet som
inom loppet av några veckor kunde börja implementera produktionstekniska
lösningar och utveckla produktionen i sina respektive företag. Till skillnad från de
mer traditionella uppdragsutbildningarna var dessa distansutbildningar kostnadsfria och gav dessutom högskolepoäng, vilket medförde att de ökade i popularitet
bland både mindre och medelstora företag.
Sedan starten har ett 40-tal kurser anordnats och cirka 1 300 personer från olika
företag har deltagit inom ramen för Bättrekonceptet. Likaså har det regionala
högskolesamarbetet gällande vidareutbildningarna utökats, till att idag också omfatta Högskolan i Jönköping. Inom Institutionen Ingenjörshögskolan klassas idag
Bättrekonceptet som en mycket lyckad verksamhet, då deltagande företag snabbt
kunnat få nytta av utbildningen och på så sätt också gjort många besparingar i
sina respektive företag.
Profileringsarbetet
Under mitten av 1990-talet tog Institutionen Ingenjörshögskolan kontakt med
nio universitet i USA, Australien och Storbritannien för att genom överenskommelser bana väg för Boråsstudenter att kunna avlägga en internationell masterexamen i sitt huvudämne. Detta var dock bara en provisorisk lösning, ambitionen
var att så småningom kunna erbjuda en längre utbildning på egen hand. Därför
lämnade Högskolan i Borås 1996 in en ansökan till Högskoleverket om rättigheter
att utfärda magisterexamen inom fem ämnen. Ingenjörsutbildningen hade vid det
laget vuxit till 800 studenter, vilket kunde jämföras med de 300 som regeringen
ursprungligen tänkt sig som en övre gräns för antalet studenter. Institutionen
kunde nu också redovisa god anknytning till forskningen inom ett flertal ämnesområden med sex vetenskapliga ledare, var och en med lägst docentkompetens.
Därför var det också föga förvånande att Institutionen Ingenjörshögskolan 1997
beviljades rättigheter till magisterexamen i fyra ämnen; byggteknik, elektroteknik,
kemi- och miljöteknik samt maskinteknik.
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När institutionen hade beviljats rättigheter att utfärda magisterexamen, förväntades det också att ett mer systematiskt arbete med forskningsområden skulle inledas. De första stegen mot uppbyggnaden av institutionens forskningsområden
togs dock redan 1991–93, då NUTEK fördelade medel för tre forskningsprojekt som startades inom energiteknik, materialteknik och kvalitetsstyrning, som
alla visade sig vara framgångsrika. Men i slutet av 1990-talet var institutionens
forskargrupper oftast små och hade bitvis svag koppling till Sjuhärad. I många fall
byggde forskningsmiljöerna på enskilda forskares initiativ
inom de egna områdena, vilket gjorde att institutionens
”Jag arbetade
forskningsprofil sammantaget spretade.
deltid som preSå småningom, och som resultat av Institutionen Ingenjörshögskolans strategiska arbete, utvecklades forskningsmiljöerna till att allt mer bygga på regional styrka. De leddes också av en eller flera kvalificerade forskare, i regel med
professorskompetens. Institutionens magisterstudenter
blev därmed genomgående knutna till någon av institutionens forskningsmiljöer. På så sätt fick forskningen också
ett nära samband med grundutbildningen. Utvecklingen
kom att ses som en naturlig följd av Högskolan i Borås
verksamhetsidé om att bedriva vetenskap för profession och
Institutionen Ingenjörshögskolans ambition att i större
utsträckning vara Sjuhäradsbygden till nytta. Inom institutionen skedde då också en övergång, från fortbildning
av individer till allt större fokus på lösning av problem,
relevanta för näringsliv och offentlig förvaltning. Därför
övergavs till exempel utbildning i miljöteknik till förmån
för ökad forskning om återvinning, och därför satsade
institutionen också på att inom ramen för medicinteknik
utveckla samarbete med exempelvis forskningsplattformen
Smart Textiles.

fekt på Institutionen Ingenjörshögskolan
och deltid som
gruppchef på
SP Trätek. Under de åren var det
svårt att rekrytera stdenter till tekniska utbildningar, så därför
krympte vi utbildningen. Jag har
aldrig gjort så många konsekvensbeskrivningar av sparbeting som
då! Men det pågick också ett projekt för att högskolan skulle bli
universitet och då fick främst de
områden där Institutionen Ingenjörshögskolan har stark forskning
växa. Mitt starkaste intryck är
den entusiastiska stämningen hos
lärarna och forskarna. De gjorde
verkligen allt för att studenterna
inte skulle känna av den ansträngda ekonomin. Vi genomförde också
en ny arbetsorganisation. Så här i
efterhand är jag lite stolt över det.”

De tidiga forskningsgrupperingarna kom därmed att från
Charlotte Bengtsson, prefekt
vid Institutionen
mitten av 2000-talet ersättas med tre mer professionsIngenjörshögskolan
anknutna forskningsområden med tydligare koppling till
2003–2006
regionala styrkefaktorer. De tidigare så kallade forskningsmiljöerna energi och forskningsplattformen samt miljöanpassade material och processer omvandlades därför båda till
Institutionen Ingenjörshögskolans största forskningsområde, det vill säga energi
och material för hållbar utveckling. Forskningsmiljön logistik och godstransporter
blev istället ett gemensamt forskningsområde, kvalitetsdriven logistik, medan
forskningsmiljön medicinteknik förblev detsamma till namnet, men som ett
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numera prioriterat forskningsområde kom det att utveckla egna speciella inriktningar. Forskningsmiljöerna sötvattensekologi samt byggteknik och innemiljöer
försvann från institutionen, och den datatekniska forskningen flyttades till Institutionen för data- och affärsvetenskap.
Institutionen Ingenjörshögskolan var en av de första Ingenjörshögskolorna att
snegla på Bologna-direktiven och utformade därefter sina magisterutbildningar till
att omfatta två år – något som kunde underlätta för ingenjörer från Högskolan i
Borås att fortsätta sina studier vid utländska universitet, men även öka möjligheterna att ta emot studenter från andra länder. Institutionen Ingenjörshögskolan var
därmed väl förberedd när riksdagsbeslutet kom 2007 om att samtliga masterutbildningar skulle vara tvååriga och magisterutbildningar ettåriga. Institutionen
Ingenjörshögskolan kunde på så sätt vara tidigt ute med att söka rättigheter för att
utfärda masterexamen, och således även att få dessa. Detta öppnade också dörren
för att så småningom också kunna erhålla rättigheter att på egen hand utfärda
doktorsexamen. Då institutionen, som tidigare nämnts, redan tillhandahåller egna
handledare inom området energi och material för hållbar utveckling, förbereder
man också för närvarande en ansökan om rättigheter att utfärda doktorsexamen
inom just detta forskningsområde.
Som också nämnts tidigare har institutionens samtliga forskningsområden, förutom en nära koppling till Sjuhäradsbygden, också en koppling till den forskning
som bedrivs vid Institutionen Textilhögskolan. Några exempel på forskningsområdenas olika tvärvetenskapliga samarbeten beskrivs i den föreliggande rapporten 20 år med Institutionen Ingenjörshögskolan – historik, nuläge, framtid.
I samband med sitt profileringsarbete har Institutionen Ingenjörshögskolan också
fått ett välutvecklat nätverk för utbyte och samarbete på andra håll i landet, liksom
internationellt. Kontakterna sker både i form av samordnade aktiviteter på institutionsnivå och genom direkt samarbete mellan enskilda forskare.
Rapportens disposition
Denna rapport inleds med en redogörelse för den medicintekniska forsknings- och
utvecklingsplattform som Institutionen Ingenjörshögskolan är med och driver.
Som professor Kaj Lindecrantz beskriver har institutionens medicintekniska forskning en tyngdpunkt på signalbehandling och analys av medicinska/fysiologiska
signaler med en tydlig inriktning mot teknikutveckling för mätning och övervakning. Forskningsprojekten syftar främst till att lösa kliniskt relevanta problem
inom intensivvården, med viss fokus på nyfödda barn. Ett annat tillämpningsområde för medicinteknik vid Institutionen Ingenjörshögskolan är hemsjukvård,
där ett exempel på pågående projekt utgör samarbetet kring lösningar med så
kallade smarta textilier.
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Rapportens andra kapitel ägnas åt forskningsområdet kvalitetsdriven logistik, där
professor Dag Ericsson gör nedslag i nyutvecklingen inom logistik med inspiration från snabbrörliga konsumentvaror såväl som modeindustrin. Hans Sarv,
adjungerad professor, tar därefter logistiken vidare på den så kallade Ingenjör
Anderssons yrkesfärd, som symboliskt får stå för den resa som kunskapsarbetaren i
ett modernt innovationssystem bör göra för att på bästa sätt anpassa logistikarbete
till dagens så kallade ”levande system”.
Det tredje kapitlet ägnas åt Institutionen Ingenjörshögskolans största forskningsområde energi och material för hållbar utveckling. Professor Kim Bolton med flera,
berättar om datormodellering, det vill säga beräkningsteknik, som utvecklats till
en viktig forskningsmetod då det underlättar för studier av system som är för små
eller för farliga för experimentella försök. Detta kompletterar den experimentella
forskningen eftersom det leder till förståelse för det som avgör viktiga materialegenskaper och processer inom kemiteknik, och därmed kan användas för utveckling av nya material med speciella och önskade egenskaper.
Professor Mohammad Taherzadeh skildrar sin forskargrupps ambition att använda bioteknik som ett verktyg för att lösa miljörelaterade problem, som exempelvis
avfallshantering, och istället utveckla mer hållbara processer. Den starkast växande
delen av forskningen på Institutionen Ingenjörshögskolan fokuserar just på förädling av avfall för att producera förnyelsebara bränslen som bioetanol och biogas
samt superabsorberande material.
Inom förbränning och termiska system beskriver Bengt-Åke Andersson, adjungerad professor, och Andreas Johansson, teknisk doktor och projektledare vid
Institutionen Ingenjörshögskolan, hur de arbetar främst med forskning och utvecklingsfrågor relaterade till förbränning och samförbränning av avfall. Målet
är att optimera effektiviteten och ekonomin för kraft- och värmeanläggningar.
Gemensamt för de arbeten som utförs är att resultaten åtminstone till viss del är
baserade på försök i kommersiella anläggningar.
Rapporten avslutas därefter med ett nedslag i forskningsområdet polymerteknik,
där professor Mikael Skrifvars beskriver utvecklingen vid Institutionen Ingenjörshögskolan och ger exempel på projekt som bedrivs i syfte att utveckla miljömässigt
hållbara plaster, textila fibrer och fiberkompositioner.

Materialet i Inledningstexten bygger delvis på den sammanställning som Hans Holmqvist,
före detta utredningsdirektör på Högskolan i Borås, gjort i samband med Högskolan i Borås
jubileumsbok ”Hur Knallebygden fick sin akademi – En bok om Högskolan i Borås första 25
år” (Fransson med flera, 2002, Högskolan i Borås).
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1. Medicinteknik
Välrenommerad medicinteknik från Borås
Kaj Lindecrantz
För tio år sedan inledde Institutionen Ingenjörshögskolan den satsning på
medicinteknik som nu givit Högskolan i Borås ett gott renommé inom
medicintekniska kretsar, såväl i Sverige som internationellt. Forskningen
är främst inriktad på hantering av medicinska signaler, det vill säga registrering av signaler i klinisk miljö samt att med diverse signalbehandlingsmetoder tydliggöra informationen i signalerna. Därmed fås nya och förbättrade diagnos- och övervakningsmetoder inom sjukvården. Ett viktigt kliniskt verksamhetsområde är vård av små och för tidigt födda barn, och då
framför allt övervakning av hjärnan och dess funktion. Annan viktig forskning rör användning av modern informations- och kommunikationsteknik
inom exempelvis hemsjukvård, där lösningar som inkluderar bland annat
”smarta textilier” studeras i allt högre utsträckning.
De senaste årtiondenas snabba utveckling inom biomedicin och klinisk medicin
hade inte ägt rum utan medverkan av tekniska vetenskaper. Gränssnittet mellan
medicin och teknik brukar i anglosaxisk litteratur benämnas Biomedical engineering, det vill säga biomedicinsk teknologi eller medicinteknik, som används allt
oftare. Utveckling av datortomografi, ultraljudsdiagnostik samt olika magnetresonansmetoder är påtagliga exempel på den biomedicinska teknologins potential.
Det finns dock mycket mer.
Sverige har en lång tradition av gott samarbete mellan de tekniska och medicinska
disciplinerna. Svensk forskning och utveckling ligger bakom flera av de framsteg som resulterat i nu välkända tekniker och metoder över hela världen. Exempelvis gjorde utvecklingen av bläckstråleskrivaren EKG- och EEG-registreringar
kliniskt lättillgängliga, samtidigt som ett framgångsrikt medicintekniskt företag
byggdes upp (Elema-Schönander). Pacemakern och viktiga grundläggande resultat inom ultraljudstekniken har framkommit genom samarbete mellan svenska
medicinare och ingenjörer på akademisk nivå.
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I Göteborg har bilaterala samarbeten mellan forskare på Chalmers och forskare
vid den Medicinska fakulteten existerat sedan 1960-talet. De inleddes med Henry
Wallmans innovation för reduktion av stråldosen vid genomlysning – den traditionella utrustningen ersattes då med TV-teknik. Det fortsatta samarbetet har
resulterat i ett antal medicintekniska landvinningar som alla påverkar sjukvård
och forskning. Aktuella exempel på system och metoder som utvecklats i detta
samarbete är system för övervakning av akutsjuka under ambulanstransport och
system för fosterövervakning, båda systemen vidareutvecklas och tillgängliggörs
nu för världen av kommersiella bolag.
Framväxten av medicinteknik i Borås
Institutionen Ingenjörshögskolans intresse för medicinteknik inleddes 1998 då
teknisk doktor Bo Ohlsson anställdes som lektor i elektronik vid institutionen.
Bo Ohlsson, som disputerade 1987 vid dåvarande Institutionen för tillämpad
elektronik vid Chalmers, tog ganska omgående initiativet till en treårig högskoleingenjörsutbildning i medicinsk elektronik som startade 1999. Aktiv medverkan
av teknisk doktor Bengt Lindberg vid Medicintekniska avdelningen vid Östra
sjukhuset i Göteborg och av personal vid Medicintekniska avdelningen vid Södra
Älvsborgs sjukhus i Borås gjorde snabbt utbildningen till en framgång.
Två år senare, 2001, inrättades en professur i medicinsk signalbehandling och
systemteknik och denna besattes av Kaj Lindecrantz som närmast kom från
en tjänst delad mellan Institutionen för signaler och system vid Chalmers och
Stiftelsen Medicin & Teknik. Liksom Bo Ohlsson, var Kaj Lindecrantz aktiv
under medicinteknikens glansdagar vid dåvarande Institutionen för tillämpad
elektronik på Chalmers. Under 1970- och 1980-talet var tillämpad elektronik
elektrosektionens största institution med två professurer inriktade på medicinteknik, men denna era har som nämnts sin upprinnelse redan under 1960-talet.
Mellan Institutionen Ingenjörshögskolan och Institutionen för signaler och system vid Chalmers, finns ett väletablerat samarbete inom medicinteknikområdet.
Goda kontakter och samarbeten finns också med forskare vid olika avdelningar
inom Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Som ett led i arbetet att både fördjupa och bredda samarbetet mellan västsvenska
aktörer inom medicinteknik har, 2009, MedTech West bildats. Det är en forsknings- och innovationsplattform som inom det medicintekniska området förenklar och katalyserar samarbete mellan akademi, vård och industri rörande forskning, utveckling och utbildning inom medicinteknik. MedTech West stöds
inledningsvis gemensamt av de fem parterna Chalmers, Högskolan i Borås, Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen.
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Medicinteknisk forskning vid Institutionen Ingenjörshögskolan
Den medicintekniska forskningen vid Institutionen Ingenjörshögskolan har en
tyngdpunkt på signalbehandling och analys av medicinska/fysiologiska signaler
med en tydlig inriktning mot teknikutveckling för mätning och övervakning.
Det förtjänar att nämnas att många medicinska forskningsprojekt inte kräver
teknisk frontlinjeforskning utan snarare tillämpning och anpassning av avancerad mät- och analysteknik till komplexa medicinska undersökningssituationer.
Forskningens nivå och betydelse är då närmast kopplad till förmåga att integrera
metoder och kunskaper från flera deldiscipliner till nya sofistikerade metoder och
system. När nya biologiska data erhålles på detta sätt kan det i sin tur ge behov av
helt ny teknik och därigenom stimulera såväl teknisk grundforskning som kommersialisering.
Ett viktigt kriterium vid val av forskningsprojekt vid Institutionen Ingenjörshögskolan är att de ska syfta till att lösa kliniskt relevanta problem. Med de samarbeten som är etablerade med Sahlgrenska akademin/universitetssjukhuset kan
en fokusering på problem med koppling till neurofysiologi och intensivvård av
nyfödda barn urskiljas. På senare år har också samarbete med Institutionen Textilhögskolan och forskningsplattformen Smart Textiles etablerats. Detta samarbete
är främst inriktat på att utveckla medicinska tillämpningar av smarta textilier för
exempelvis hemsjukvård.
Ingenjörsvetenskap och utmaningar inom neurovetenskap
Sjukdomar relaterade till nervsystemet utgör en enorm belastning på sjukvården.
I Sverige uppgår den årliga kostnaden för samhället till storleksordningen 100
miljarder kronor; cirka tio gånger kostnaden för cancer. Lidandet för patient och
familj är stort. En bättre förståelse av hjärnan och dess sjukdomar kan alltså få
tydliga effekter inte bara på hälsan hos aktuella patienter utan också på samhällsekonomin.
Överlevnaden hos patienter med hjärnskada har ökat markant under de senaste årtiondena, men antalet patienter med symptom och handikapp till följd
av hjärnskada har inte reducerats. Samhället får betala den ökande överlevnaden
med en ökad risk för permanenta neurologiska skador hos överlevarna. Den reducerade dödligheten kan tillskrivas en kombination av grundläggande kunskap,
förbättrade behandlingsmöjligheter samt förbättrade möjligheter för intensivvårdsövervakning av livsviktiga funktioner såsom cirkulation, andning och metabolism. Emellertid saknar vi fortfarande kunskap om skadeprocesser liksom metoder för att upptäcka, förebygga och behandla störd hjärnfunktion innan en permanent skada uppkommit. Mer kunskap behövs om dessa processer i hjärnan
som vi delvis kan påverka med mediciner.
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Det finns i dagsläget flera goda metoder för att konstatera och diagnosticera
etablerad hjärnskada, flera av dessa är baserade på modern bildåtergivande teknik
såsom CT och MR. Däremot saknas effektiva metoder för kontinuerlig övervakning av hjärnans funktion. Som exempel kan nämnas att så många som upptill
50 % av alla patienter som genomgått öppen hjärtkirurgi uppvisar tecken på
störning i kognitiva funktioner. Det är oklart varför och när under operation
skadan uppkommer och därmed också om hur och om den kan undvikas. En
registrering av hjärnans elektriska aktivitet (EEG) skulle här sannolikt kunna erbjuda information av värde. Av skäl som behandlas nedan är det dock ovanligt att
EEG registreras i dessa situationer.
I samband med förlossning liksom under intensivvård av nyfödda såväl som vuxna föreligger en särskild risk för hjärnskada till följd av syrebrist. Överraskande
nog är det ofta inte själva syrebristen som utgör den huvudsakliga skadefaktorn,
även om naturligtvis långtgående syrebrist i sig kan leda till döden. Det är snarare delar av kompensations- och återställningsprocesserna som skapar en toxisk
miljö för hjärnans celler. Denna kunskap öppnar för teoretiska möjligheter att
förhindra eller åtminstone minimera hjärnskada även efter att ett syrebristtillstånd
har uppkommit.
Den hjärnskada som uppkommer i samband med stroke eller andra syrebristtillstånd i hjärnan, liksom för övrigt vid övergående tillstånd som epilepsi, kan relateras till problem med att upprätthålla den för hjärncellerna nödvändiga biokemiska
omgivningen. Det är framför allt speciella celler i hjärnan, astrocyter, som svarar för
att den kemiska miljön upprätthålls och i samband med att de i detta sammanhang
påfrestas kan deras volym öka signifikant. Denna astrocytsvullnad har stor betydelse
för flöde och koncentration av joner i cellmellanrummen.
Djurmodeller visar att astrocytsvullnaden under vissa omständigheter kan gå så
långt att kapillärerna, de finaste blodkärlen, sammanpressas helt. Cellsvullnad
drabbar för övrigt även övriga celltyper i hjärnan. Förändringarna i kemisk miljö
påverkar också de elektrokemiska processerna i hjärnan, något som bland annat
leder till förändringar i frekvensinnehåll i EEG-signalen. Men det faktum att
cellsvullnad utgör en viktig del av de fysiologiska och patologiska processerna i
hjärnan pekar på en alternativ teknik att registrera och detektera dessa processer
– elektrisk bioimpedansteknik (EBI). EBI innebär att det elektriska motståndet i
vävnaden registreras.
Detektion och övervakning vid stroke
Stroke kan indelas i två stora huvudtyper, ischemisk stroke, det vill säga hjärninfarkt med åtföljande syrebristtillstånd i delar av hjärnan, och hjärnblödning.
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För patienter med ischemisk stroke, hjärninfarkt, har propplösande terapier av
liknande slag som används vid hjärtinfarkt visat sig vara värdefullt. Framgångsrik
användning av sådan behandling förutsätter emellertid två saker, dels en säker
diagnos – behandlingsmetoderna blir direkt farliga om de sätts in på felaktiga
premisser – och dels att behandlingen sätts in tidigt efter insjuknandet. I Sverige
är cirka 85 % av strokefallen av ischemisk typ.
Stroke, av bägge typerna, liksom för övrigt även andra sjukdomstillstånd i hjärnan, leder till lokala eller allomfattande förändringar i balansen mellan vätska
i cellerna (intracellulärt) och vätska som omger cellerna (extracellulärt), bland
annat genom de mekanismer som beskrivits ovan. Förändringarna ser emellertid
olika ut och är olika lokaliserade för olika sjukdomstillstånd. En klassisk metod
för detektering och kvantifiering av störningar i kroppens vätskebalans i form av
ödem, svullnad, är att studera den elektriska impedansen, motståndet i vävnaden,
elektrisk bioimpedans (EBI).
Då lågfrekvent ström främst tar sig fram emellan cellerna, extracellulärt, medan
högfrekvent ström också passerar cellväggarna, utgör förhållandet mellan impedans vid hög respektive låg frekvens ett mått på vätskefördelningen intracellulärt
och extracellulärt. Då skallen utgör ett slutet rum kommer svullnad hos cellerna
i utrymmet med nödvändighet att ske på bekostnad av det extracellulära utrymmet, man kan alltså förvänta sig att cellsvullnad kommer att avspeglas i en impedanssignal uppmätt över skallen, transcefal impedans. Preliminära försök bekräftar också en kraftig ökning av impedansen i samband med inducerad syrebrist,
med åtföljande cellsvullnad, hos hjärnan på försöksdjur, som det illustreras i
figur 1.

Figur 1: Elektrisk bioimpedans (EBI) visar signaler från två fårfoster utsatta för
en period av syrebrist. I båda fallen stiger impedansen omedelbart då syrebristen
inträder och då syresättning återetableras sjunker inledningsvis impedansen i båda
fallen. I fallet till höger stiger åter impedansen efter en stund, vilket visar att återhämtningen avstannat, i slutet av registrering avlider också försöksdjuret.
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Grundläggande teoretiska studier av metoden liksom studier på djurmodeller
utgjorde tema för en doktorsavhandling av Fernando Seoane 2005.
Metoden valideras nu på en patientkategori som under en period har en känd
förhöjd risk att utveckla stroke, och som under denna period är inlagda på sjukhus för kontinuerlig övervakning. Detta erbjuder en unik möjlighet att följa utveckling av stroke liksom återgången i samband med insatt medicinering. Metoden kommer också att testas i det akuta skedet av ischemisk stroke och då i samband med att propplösande läkemedel ges.
Faller de nu pågående försöken väl ut och det visar sig vara möjligt att säkerställa
om en stroke är av ischemisk typ eller en hjärnblödning, kommer det akuta omhändertaget i samband med stroke att kunna revolutioneras. Diagnos kan ställas
redan i ambulans och tid till insättande av propplösande medicinering kan förkortas betydligt.

Nyföddhetsövervakning
Ett aktuellt kliniskt problem är det faktum att mycket omogna barn som överlever
födelsen, drabbas av en kraftigt ökad risk för hjärnskada på grund av blödning,
syrebristperioder, med mera. Neonatal intensivvård saknar idag metoder för
kontinuerlig övervakning av hjärnan. Detta kan tyckas märkligt, medan vi betraktar det som självklart att god sjukhusvård inkluderar möjligheter för kontinuerlig övervakning av andning och cirkulation hos svårt sjuka patienter, så saknar vi närapå fullständigt motsvarande möjligheter när det gäller kroppens viktigaste organ, hjärnan.
Återigen, bildåtergivande tekniker såsom ultraljud, CT, MR, etc, erbjuder goda
diagnosmetoder när hjärnskadan väl är etablerad, men för att kunna förebygga
hjärnskada krävs övervakning av hjärnfunktion som larmar vid störd funktion
innan irreversibla skador uppkommit. EEG kan ge denna typ av information,
de erfarenheter av kontinuerlig EEG-registrering som finns är positiva. Den
kliniska användningen av EEG i samband med neonatalövervakning kompliceras emellertid av att EEG är en komplex och svårtolkad signal. Ett friskt EEG
kan se ut på många sätt beroende på sömnstadium, ålder, aktivitetsgrad, med
mera. Ett normalt EEG kan i många fall också påverkas av medicinering. Onormala, patologiska, mönster i EEG kan också ta sig många former såsom skift i
frekvensinnehåll hos signalen, så kallad anfallsaktivitet, det vill säga utryck för
kramp eller epilepsiliknande aktivitet i hjärnan med mera. Situationen illustreras av figur 2, 3 och 4.
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Figur 2: Exempel på två registreringar av normalt EEG, den vänstra under lugn sömn och den högra
under lugn vakenhet.

Figur 3: Exempel på två EEG-registreringar där den vänstra visar ett periodiskt EEG som är allvarligt
patologiskt, medan den högra visar ett exempel på friskt periodiskt EEG.

Figur 4: Exempel på EEG-registrering med tydlig anfallsverksamhet (patologisk) i fjärde kanalen från
ovan.

Analys och tolkning av EEG kräver specialkompetens baserad på mångårig erfarenhet, personal med denna specialinriktning finns inom neurofysiologiska avdelningar, men den är inte tillgänglig vid varje neonatalavdelning. Till detta kommer att
även om specialistkunskap finns inom räckhåll så vore det inte möjligt ha en expert som kontinuerligt övervakar EEG-signalen dygnet runt alla veckans dagar.
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System för kontinuerlig övervakning av neonatalt EEG
Sedan flera år tillbaka pågår ett forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete
mellan Institutionen Ingenjörshögskolan och Avdelningarna för Klinisk neurofysiologi samt Neonatologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Samarbetet
syftar till att förbättra nyföddhetsvården med avseende på övervakning av hjärnan och diagnostik av hjärnskada. Automatiserat stöd för EEG-analys är en viktig komponent och väsentligen går analysen ut på att känna igen vilken typ av
EEG-mönster som är den dominerande och att kvantifiera kliniskt viktiga egenskaper hos detta mönster. Proceduren beskrivs översiktligt i figur 5.

Figur 5: Översiktlig beskrivning av ett tänkbart system för automatisk tolkningsstöd och övervakning av
EEG.

Arbetet har hittills resulterat i en doktorsavhandling av Nils Löfgren 2005, som
huvudsakligen behandlar karaktärisering av kontinuerligt EEG och en licentiatavhandling av Johan Löfhede 2007, som handlar om karaktärisering av burstsuppression.
Smarta textilier och hemsjukvård
Begreppet smarta textilier innebär textilier som givits nya ”smarta” egenskaper
jämfört med dem som traditionellt förknippas med textil. De kan inkludera material som kan avge ljus, leda elektrisk ström, eller liknande. Bland redan existerande
produkter som inkluderar smarta textilier kan nämnas joggingtröjor som kan registrera hjärtfrekvens via textila EKG-elektroder. Smarta textilier innebär nya, enklare och kanske mer patientvänliga sätt att registrera diverse medicinska signaler
inom klassisk sjukvård, men de öppnar också för enkel och användarvänlig registrering av medicinska signaler i nya miljöer, exempelvis i hemmet.
Samhället kommer i en inte alltför avlägsen framtid att behöva genomföra
väsentliga förändringar i hur vård bedrivs för stora delar av befolkningen. Till
detta finns flera skäl, såsom ökande krav på effektivisering, kostnadspress, nya
tekniska lösningar, förbättrade behandlingsmetoder och terapi samt inte minst en
”kostnadsdrivande”, generellt åldrande, befolkning med kroniska och ofta multipla
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sjukdomstillstånd. I detta sammanhang blir det av stort intresse att modifiera
eller introducera nya vårdformer, där vård kan bedrivas utanför de traditionella
vårdinrättningarna, till exempel i hemmet. Hjärtsvikt kan tjäna som exempel,
en sjukdom som drabbar omkring 2 % av befolkningen i västvärlden, och de
flesta patienter är över 60 år. Med hjälp av IT-baserad hemövervakning och
behandlingsuppföljning av hjärtsviktspatienter kan potentiella sjukvårdskostnader
minskas, samtidigt som vården förbättras för den enskilda individen.
Registrering av diverse fysiologiska signaler och/eller genomförande av olika
mätningar på patienten utgör viktiga komponenter i hemövervakning eller i system för hemsjukvård av ett flertal olika patientkategorier. Många patienter är
gamla och kan ha svårt att själva genomföra registreringar och mätningar av
exempelvis EKG med konventionell teknik på ett riktigt sätt. Elektroder måste
appliceras enligt speciella scheman, sladdar anslutas, etc. Med elektroder och elektronik som integrerats i plagg skulle däremot sådan självinitierad registrering kunna bli möjlig.
Vid Institutionen Ingenjörshögskolan bedrivs projekt inom båda dessa områden.
Ett som går under namnet Care@Distance, drivs tillsammans med Institutionen
för signaler och system vid Chalmers, där doktoranden Anna Gund är huvudsaklig projektledare. Inom Care@Distance utvecklas främst de IT-lösningar som
behövs för ett fungerande system inom hemsjukvård. Utvecklade lösningar testas
parallellt på hjärtsviktspatienter.
Ett annat projekt syftar till att studera de elektriska egenskaperna hos olika varianter av ledande textilier och främst dessa materials förmåga att fungera som bioelektriska elektroder, för registrering av EKG, EBI, etc. Projektet genomförs
främst av doktoranden Juan Carlos Marquez vid Institutionen Ingenjörshögskolan i samarbete med forskare vid Institutionen Textilhögskolan.
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2. Kvalitetsdriven logistik
Kvalitetsdriven logistik och Demand Chain Management
Dag Ericsson
Logistiken står under ständig utveckling. Nya synsätt, metoder, tekniker
och verktyg kommer till i rask takt. Detta innebär att forskning och utbildning inom området också måste förnyas och förändras kontinuerligt.
Marknads- och konkurrensutvecklingen medför idag en förskjutning av
fokus från standardiserade produkter mot mer innovativa. Snabbrörliga
konsumentvaror och modeindustrin har kommit att bli den nya förebilden
när det gäller att inte bara ”sälja de produkter vi kan tillverka” utan att
”tillverka produkter som vi kan sälja”. Det är inom detta område som inspiration till nyutveckling inom logistik kan hämtas. Forskning och utbildning vid Institutionen Ingenjörshögskolan tar hänsyn till och speglar denna
utveckling.
När materialadministration/logistik växte fram som ämne under slutet av 1960talet och början av 1970-talet, var det industriell tillverkning som stod i fokus.
Företag med långa avstånd till sina huvudmarknader var då tvungna att börja
tänka nytt. Svenska företag var tidigt ute med den integrerade ansats till logistik
som numera är allenarådande. Denna svenska definition av materialadministration/logistik kan sammanfattas som ”synsätt och metoder för planering, utveckling, samordning, organisation, styrning och kontroll av materialflödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare”. Något som också numera känns igen i de
flesta definitioner av logistik och Supply Chain Management.
Industriell tillverkning och distribution blev modell och förebild för utvecklingen. Inre effektivitet, produktivitet och resurssnålhet baserad på skaleffekter var
utgångspunkten. Företag som SKF, Volvo, Astra, Atlas-Copco, Sandvik, Perstorp
med flera, var föregångare i utvecklingen samt förebilder och testbänkar vid utformning av de nya koncepten. Utbildning och forskning inriktades på att belysa
och utveckla förutsättningarna för effektiv logistikverksamhet. Utgångspunkten
var främst funktionella produkter med relativ stabilitet i efterfrågan och ganska
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små svängningar i sortiment och sammansättning. Prognoser, planer, program
och budgetar var användbara hjälpmedel för att uppnå en resurssnål verksamhet.
Logistik i förändring
Marknadsefterfrågan blev efterhand alltmer volatil och svårprognosticerad.
Kraven på kortare ledtider och kundanpassning ökade samtidigt som kostnadseffektivitet och lönsamhet måste fokuseras. Globaliseringen och allt kortare produktlivscykler accentuerade betydelsen av integration i hela försörjningskedjan.
Men detta räckte inte. För att skapa bestående konkurrenskraft krävdes ett utökat och mer intimt samarbete med slutkund/konsument. Tidig information om
trender och förändring av behov och önskemål har givit klara konkurrensfördelar.
Begreppet Demand Chain Management (DCM) med fokus på konsumentens
behov och önskemål började växa fram. DCM innebär att konsumentens explicita
och implicita behov tas som utgångspunkt för produktutveckling, produktion och
distribution.
Förståelse för och djup insikt i slutkundens/konsumentens behov och önskemål
är idag en nödvändig ingrediens för produktutveckling, produktion och distribution i effektiva företag. Kundinsikt (Consumer Insight) är utgångspunkt för
såväl integrerad produktutveckling (Time to Market), som integrerat produktflöde (Time to Cash) i ett växande antal företag. Begreppet Concurrent Design
blir därmed allt väsentligare. Relationsmarknadsföring och branding blir också
alltmer betydelsefullt för att skapa en effektiv relation till konsumenten. Detta
är en viktig och integrerande del vid utformning av en DCM-ansats och är därför
vital vid forskning och utbildning inom området.
Modeindustrin kännetecknas av snabba förändringar där framgång eller misslyckande bestäms av flexibilitet och förmåga att anpassa sig till konsumenternas
föränderliga behov och önskemål. Korta ledtider och förmåga att variera produktions- och distributionskapacitet blir konkurrensavgörande. Sammanfattningsvis
kan sägas att modeindustrin kännetecknas av korta produktlivscykler, hög volatilitet, låg förutsägbarhet och hög andel impulsköp, vilket gör att produkternas
tillgänglighet är nyckeln till framgång.
Försök att öka prognostiserbarheten har i stort sett misslyckats och man strävar
därför efter att utveckla strategier, strukturer och system som kan svara upp mot
efterfrågan i realtid. Detta har initierat det framväxande området Leagile Supply/Demand Chain Management. De nya förebilderna i denna utveckling blir
företag med snabbrörliga konsumentvaror som lyckas hantera stora efterfrågesvängningar och kort ledtid på ett lönsamt sätt. Arketyper är modeföretag som
tidigt har lärt sig att lösa dessa problem. Distributionsföretag inom snabbrörlig
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detaljhandel – till exempel norska BAMA inom frukt och grönt – har också utvecklat system för att klara den här typen av situationer. Även industriföretagen
börjar se kopplingen mellan lean och agile (leagile) som en väg till ökad konkurrenskraft. Datorindustrin (speciellt Dell med sin så kallade ”direct model”) utvecklade tidigt modeller för att skräddarsy produkter baserade på standardiserade
komponenter. Electrolux baserar idag sin produktutveckling och produktion
bland annat på kundinsikt (Consumer Insight). Ericsson i Borås och Hans K i
Kinna är andra företag som arbetar med DCM i samverkan med Högskolan i
Borås.
Logistiktanken i Sjuhäradsbygden
Industriföretag var, som nämnts, modeller och arketyper för den traditionella
logistiken med dess betoning på planering och kontroll. Nu är det modeindustrin
och snabbrörliga konsumentvaror som är inspirationskällor och testlaboratorier
för utvecklingen. Sjuhäradsbygden har ett stort antal företag inom denna sektor.
Handel och logistik har alltid varit en kärnverksamhet inom Sjuhäradsbygden.
Knallen kan kanske ses som en symbol för den nära kopplingen mellan konsument och ”handlare”. Knallen hade en djup och ingående kunskap om kunderna.
Han kände till deras behov och önskemål och den miljö där produkten skulle användas. Det är denna djupa kundinsikt som det engelska begreppet Consumer Insight syftar till. Insikt innebär mer än att bara förstå och tolka information.
Insikt innebär att man sätter sig in i konsumentens problem, att man får känsla
och förståelse också för implicita behov och önskemål. ”Insight” innebär i sin
tur att man får ”foresight” – en närmast intuitiv känsla för utvecklingen. Brand
Management, det vill säga vård och utveckling av varumärket, måste baseras på
djup insikt. En produkt tillverkas i en fabrik, men ”a brand is imagined by the
consumer”.
Företagen i Sjuhärad har behov av forskning och utbildning som inte bara belyser dagens metoder och tekniker för handel och logistik. Man måste också utbilda de personer som om fem till tio år ska leda och vidareutveckla verksamheten. Visioner, strategier och synsätt för framtida företagsverksamhet ska utvecklas. Men det är framför allt tillämpning och genomförande som måste illustreras
i forskning och utbildning.
Distributionskanaler är komplexa socioekonomiska system. För att lyckas med
utveckling av sådana krävs förståelse och kunskap inte bara om metoder, tekniker
och verktyg för att skapa systemeffektivitet. Man måste också ha metoder för att
skapa acceptans för förändringar. Området Change Management är därför ett
väsentligt inslag i utbildningen av framtidens ledare. Inom materialadministration/-
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logistik finns en välkänd formel som säger att resultatet är beroende av systemeffektivitet multiplicerat med social acceptans. R=SxA! Denna formel har aldrig
varit mer aktuell än nu.
Dagens DCM innebär att man definierar marknadssegment baserade på kundupplevt värde, skapar strukturer och system för virtuell integration med hjälp av
Informations- och Kommunikationsteknik (ICT) samt kontinuerligt utvecklar
och förbättrar relationsskapandet i det sociala systemet. Idag är den kritiska faktorn inom konsumentvaruindustrin att förutse och tolka trender när det gäller
mänskliga behov och att översätta dem till meningsfulla erbjudanden av produkter och tjänster. Detta kan endast uppnås genom ett kreativt samspel mellan olika
discipliner och synsätt. En samverkan mellan Institutionen Ingenjörshögskolans
DCM-satsning och den forskning som bedrivs inom Institutionen Textilhögskolan, bland annat under rubriken Humanistic Marketing, kommer att leda till
mycket intressant nytänkande. Den utveckling som idag sker, i samarbete mellan
dessa två institutioner, när det gäller forskning under rubriken Fashion Logistics/DCM ligger i framkant av den moderna forskningen rörande logistik och
marknadskanaler.
Ämnet logistik vid Institutionen Ingenjörshögskolan
Högskolan i Borås med sin professionsinriktning anpassar sig till och utnyttjar de
möjligheter som skapas genom Sjuhäradsbygdens unika förutsättningar när det
gäller snabbrörliga konsumentvaror och distanshandel. Satsningen på logistik och
DCM ligger därmed helt i linje med näringslivets krav och önskemål och lever
upp till de krav på nytänkande som ställs. År 2008 gjordes vid Högskolan i Borås
en studie rörande behov och önskemål när det gäller forskning och utbildning
inom logistikområdet. Resultatet av studien visade att 88 % av respondenterna
såg behovet av kompetensförstärkning inom området och 51 % upplevde behovet
som stort eller mycket stort. Hela 91 % såg behovet av forskning och utbildning
inom DCM och 67 % upplevde behovet som mycket stort.
En effektiv och modern grundutbildning är en förutsättning för forskning och
vidareutveckling. En omfattande översyn och modernisering av logistikutbildningen har också ägt rum under åren 2007–2009. Detta har inneburit en tydligare
progression i materialet från logistikkurserna på kandidatnivå till magisterprogrammet i logistik. Efterfrågan på anpassad logistikutbildning från olika sektorer
har även lett till tillämpade kurser. Inslaget av praktisk tillämpning hämtat från
företagsverksamhet är idag stort. Seminarier med praktiker från näringslivet varvas med teorin. Även kravet på egenarbete från studenternas sida betonas. De
studerar praktikfall och ”papers” samt redovisar dessa både muntligt och skriftligt.
Det är mer fråga om inlärning än ”utlärning”.
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Lyckad tillämpning bygger, som nämnts, på vilja och förmåga till förändring.
Kraven på ledarskap och systematik vid utveckling och förändring betonas och
nytänkande ligger till grund för ansatserna när det gäller Change Management
och Change Governance. Institutionen Textilhögskolan har också tagit ett steg
i denna riktning genom att utveckla en magisterutbildning i Supply/Demand
Management inom Applied Textile Management. Denna magisterutbildning behandlar logistik och supply chain-tänkandet inom DCM, det vill säga det som
brukar kallas transaktionsfullföljande. Också den andra halvan av DCM, som
fokuserar på transaktionsskapande – det vill säga inköp, marknadsföring och
försäljning kopplat till olika led i kedjan – studeras.
Forskarutbildningen har också utvecklats och en stark forskningsgrupp inom
professionsorienterad tillämpad forskning är nu under etablering. Daniel Ekwall
disputerade i maj 2009 inom området transportsäkerhet. Han är nu koncernsäkerhetschef på Schenker, men arbetar vidare med projektet SecureFlow inom
Högskolan i Borås. Roy Andersson vid Institutionen Ingenjörshögskolan la fram
sin doktorsavhandling i oktober 2009 om resiliens i försörjningskedjor. Hans
avhandling är av stort praktiskt intresse och behandlar ett viktigt område inom
logistiken. Effektiv logistik kräver att oförutsägbara variationer och osäkerheter
minimeras, att man undviker onödig komplexitet i strukturer, system och metoder samt att informationsflödet hanteras på ett konstruktivt sätt.
Klas Hjort och Jonas Stray vid Institutionen Ingenjörshögskolan arbetar med
professionstillämpningar som returhantering i distanshandel respektive logistikstyrning i sockerproduktion. Klas Hjorts utveckling av begreppet returhantering
mot Returns Management, som inte bara betonar de kostnadssänkande utan också de intäktsökande aspekterna, är av stort intresse för företagen i Sjuhärad, där
bland andra Ellos, H&M och Haléns är partners i forskningen. Returns Management, i denna tappning, är av avgörande betydelse för att skapa insikt om kundernas behov och önskemål vid ansatser inom DCM vilket är ett nyckelområde som
ger möjlighet att skapa en unik kompetens inom Institutionen Ingenjörshögskolan. Samarbetet med näringslivet är under snabb tillväxt när det gäller utveckling och tillämpning av nya ansatser inom området. David Eriksson vid Institutionen Ingenjörshögskolan har just börjat forska kring tillämpningar inom DCM
i bland andra Ericsson, Oriva, Hans K och Eton.
Vid Institutionen Textilhögskolan finns dessutom flera forskare med anknytning
till DCM. Jonas Larsson har lagt fram en licentiatavhandling i augusti 2009 om
efterfrågedrivna stickade produkter. Joel Peterson arbetar med Fashion Logistics i kombination med Mass Customization och Rudrajeet Pal har just påbörjat
doktorandutbildning inom området med inriktning på textilsektorns framgångsfaktorer.
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Forskningen inom Fashion Logistics och DCM är för närvarande inriktad på
områdena efterfrågestyrda textila värdekedjor, returhantering i ett efterfrågeperspektiv samt säkerhet och resiliens i försörjningskedjor. Ansatserna är direkt
kopplade till olika aspekter av DCM.
För närvarande löper sju större projekt:
● Knit-on-Demand – efterfrågestyrda stickade produkter
● SecureFlow – säkerhet i godstransporter
● Resiliens i logistiksystem
● Returns Management i distanshandel
● Success or survival – faktorer för framgång och överlevnad
i den textila sektorn
● DCM med tillämpning inom modekonfektion och
snabbrörliga konsumentvaror
● DCM med fokus på synkronisering av marknadsföringsoch logistikfunktionerna
För närvarande är tre professorer, en doktor och nio doktorander relaterade till
forskningen inom Fashion Logistics och DCM. Gruppen har etablerade kontakter inom flera olika nätverk, såsom Sweden Logistics (logistikföretag, IT-företag,
kommun med flera i Sjuhärad), PLAN, SILF, Godsvårdsgrupperna och Svenska
Föreningen för Miljötålighetsteknik, SEES (företag i Sverige som arbetar med
produktskydd mot exempelvis transportpåkänningar).
Genom medverkan i EU-projekt, intresseanmälningar och projektförslag finns
också ett stort europeiskt kontaktnät. Samarbete avseende både forskning och
undervisning sker inom Västsverige med bland andra Högskolan i Jönköping,
Chalmers, Lunds tekniska högskola, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
och SSPA. Inom området finns också ett etablerat samarbete med Cranfield University, Tammerfors Tekniska Universitet och University of North Carolina. En
kompletterande satsning görs på samverkansaktiviteter genom Sweden Logistics
och andra kontaktytor mot högskolans omvärld.
Interna och externa ansökningar om forskningsmedel för att utveckla och driva
den eftersträvade profilinriktningen är en annan viktig del i satsningen. Sådana
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ansökningar har skrivits under våren 2009 för att vidareutveckla forskningsområdena Returns Management, DCM i modesektorn samt resilienta försörjningskedjor.
Ett samarbete mellan Institutionen Ingenjörshögskolan och Institutionen Textilhögskolan kan skapa en internationellt mycket konkurrenskraftig forskning kring
temat Fashion Logistics och DCM.
Fashion Logistics och DCM som ett profilområde
Logistik i modevarusektorn, så kallad Fashion Logistics, karaktäriseras, som tidigare nämnts, av påtagligt volatila produkter, med fluktuerande och ickelinjär
efterfrågan, låg prognostiserbarhet, stor betydelse av produkters tillgänglighet vid
köptillfället och stort ledtidsberoende. Synkronisering med kunden blir därmed
avgörande för framgång. Styrning av efterfrågekedjor, Demand Chain Management (DCM), syftar till att utveckla kundrelationer och kundförståelse för att
förbättra samverkan i försörjningskedjan. Att kunna ge bästa kundvärde är en
nyckelfaktor vid dessa ansatser.
Målsättningen är att etablera Fashion Logistics och DCM som ett profilområde
för Högskolan i Borås. Syftet är att genom interaktion mellan teori och praktik
dels skapa en plattform för fortsatt utbildning och forskning inom logistik/DCM
vid Högskolan i Borås, dels utgöra en resurs för utveckling av företag, som kan
ge avknoppningar och arbetstillfällen i Sjuhäradsbygden. Fashion Logistics och
DCM kompletterar varandra i strävan att utveckla och upprätthålla en effektiv
och kundanpassad distribution av modevaror. Högskolan i Borås ligger i logistikens framkant med en satsning på forskning inom området.
Hittillsvarande forskning har fokuserats på de operativa flödena och därtill kopplade informationssystem. Syftet har i de flesta fall varit att öka effektiviteten genom
kostnadsminimering och samordning på taktisk och operativ nivå. Såväl forskning som empiri visar emellertid att enbart rätta tekniker och system inte leder till
framgång vid praktisk tillämpning. Systemeffektiviteten måste kompletteras med
social acceptans av åtgärderna och strategiskt orienterad innovation. De sociopolitiska aspekterna, till exempel relationsskapande, förtroende, belönings- och
incitamentssystem som skapar win/win-situationer, måste också beaktas. Data,
information och kunskap måste överföras inte bara på den operativa nivån utan
också på den strategiska för att bestående och effektiva virtuella nätverk ska etableras.
Innovationssystem för logistik, det vill säga nytänkande när det gäller flödesstruktur, informations- och kommunikationssystem samt samarbetsrelationer, har inte
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tidigare studerats från forskningssynpunkt. Kravet på innovation och nytänkande
blir dock allt större i takt med globaliseringen, den ökande konkurrensen samt
kundorienteringen med krav på anpassade och differentierade logistiksystem.
Utvecklingen inom webbtjänster och informationsteknik, till exempel ServiceOriented Architecture (SOA) och Event Driven Architecture (EDA) ger möjligheter att i realtid skapa nya ”löst kopplade system” som ger en utmärkt plattform för applikationer inom Demand Chain. Inom detta forskningsområde har
Högskolan i Borås ett mycket nära samarbete med Centiro som är världsledande
inom denna typ av systemarkitektur.
Sambandet med och genomförandet av utbildningen i logistik och styrning av
försörjningskedjor vid Institutionen Ingenjörshögskolan kommer att stimuleras
av den fokusering som forskningen inom Fashion Logistics och DCM får. Det
gemensamma profilområdet kan bidra till målinriktad forskning och leva upp till
de förväntningar och krav som näringslivet och samhället ställer på utbildning av
såväl dagens som morgondagens medarbetare. Något som därmed också uppfyller
Högskolan i Borås övergripande krav på professionsanknytning.
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Ingenjör Anderssons yrkesfärd
Hans Sarv
”Levande” system utvecklas i hög grad via de krafter som uppstår ur människors lärande, ur våra bilder av oss själva i systemen, och av våra möjligheter.
Och inte minst då också av ingenjör Anderssons bild av sig själv, det vill säga
om vi med ingenjör Andersson menar kunskapsarbetaren i ett innovationssystem. Att hålla sig á jour med utvecklingen inom sitt eget område i ett
kunskapssamhälle som vårt, är ganska enkelt för ingenjör Andersson. Den
stora organisatoriska utmaningen hittar vi istället på det systemiska planet;
hur det som ingenjör Andersson gör i slutändan blir till något bra för dem
som är användare av kunskapssamhällets produkter. Det är också där som de
stora möjligheterna finns, och som alltmer också kommer att påverka ingenjör Anderssons yrkesfärd.
Till skillnad från min fars ingenjörskarriär som började vid Eskilstunas tekniska
skola och slutade med en 40-årig ledning av konstruktionsavdelning på Tändsticksbolaget (som det hette i Jönköping), kom min egen yrkesbana som ingenjör
redan tidigt på avvägar. Via beteendevetenskapliga licentiat- och doktorsavhandlingar vid Chalmers och en del andra studier, kom jag allt längre bort från de klassiska allfarvägarna för ingenjörer. Det blev inte heller bättre av att jag i mitt första
jobb utanför högskolevärlden, som managementkonsult, kom att arbeta mer tillsammans med psykologer än med tekniker och ekonomer. Några år därefter, när
jag blev chef vid dåvarande Apoteksbolaget sattes min karriär som tekniker ytterligare på prov. Jag kom då att basa i 15 år för en mix av farmaceuter, arkitekter,
byggnadsingenjörer, samhällsvetare och IT-experter.
Idag är jag forskare på deltid och managementkonsult i egen regi sedan 20 år
tillbaka. Jag har logistik som ämne och arbetar i min konsultpraktik, främst med
regional utveckling – något jag inte har utbildning för, om man bortser från en
mindre kurs i kulturgeografi på Handelshögskolan i Göteborg. Men låt mig backa
till sommaren 1966.
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Jag var nybliven civilingenjör vid Chalmers. Särskilt teknikintresserad var jag inte,
det hade jag insett. Tanken att sadla om till läkare övergav jag också. Jag kanske
skulle läsa vidare på Handelshögskolan nere på Vasagatan? En assistenttjänst på
Läran om transportanordningar vid Chalmers avgjorde saken. Nu behövde jag inte
ta ytterligare studielån och assistenttjänsten kunde inte vara särskilt betungande.
”Transportanordningar” var nog det minst krävande ämnet i den maskintekniska
kursplanen. Jag skulle få gott om tid för mina teknikuppmjukande studier.
Det sprack. Samma vår befordrades det undanskymda sidoämnet till en riktig
institution, Institutionen för Transporteknik. Transportdirektören på Volvo,
Harald Lindahl, kom dit som landets förste transportprofessor. Hade han sagt
något om denna förändring, specialläraren Sven Åsander? Jo, det hade han kanske.
”Du ska gå ner på biblioteket och låna allt som handlar om logistik” sa Harald
Lindahl när jag frågade vad jag skulle syssla med månaderna fram till hans tillträde
i september. ”Läs och skriv ihop ett PM” var hans arbetsorder. Han förklarade
inte vad logistik var för något, men att det hade med transporter att göra förstod
jag.
På biblioteket begrep man ingenting. Ordet logistik hade den vänliga bibliotekarien aldrig kommit i kontakt med, och det fanns inte i ordböckerna. Förutom
i en: ”Logiska resonemang i matematisk form” stod det där. Det kunde det väl
ändå inte vara. Ett telefonsamtal till Harald Lindhal fick oss att i stället leta under
engelskans Logistics. ”Business Logistics” gav napp! Några amerikanska artiklar
hamnade så småningom på mitt skrivbord och PM:et fullbordades. Efter mycket
möda blev det till slut tre sidor.
Från logistiknovis till logistikguru på en eftermiddag
Presskonferensen vid Haralds Lindhals tillträde i september var välbesökt. Alla
facktidskrifter och flera dagstidningar var där. ”Vad är det senaste inom transporttekniken?” var frågan. ”Det är Logistik” sa Harald Lindahl. ”Logistik vadå?”, blev
motfrågan.
Harald Lindahl gjorde så gott han kunde. Men förvirringen bara ökade. Något
vidare på abstrakta resonemang var han inte, den gode Harald. Han var på många
sätt nydanande. Han var bland annat en av huvudfigurerna bakom lastpallar och
containers i Sverige. Men teorier var inte hans starka sida. Alla hans föredrag byggde på diabilder, foton av lastpallar och containers. Det hjälpte inte att han sa logistik eller Logistics i varannan mening. Ingen begrep någonting. ”Finns det inget
skrivet om logistik, något på svenska” var det någon som frågade, i ett försök att
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bryta förvirringen. ”Nej, tyvärr” sa Harald Lindahl. ”Jodå”, lyckades jag trycka
fram med sprucken röst, fortfarande kvar i förvirringen. Först sekunden efter mitt
djärva inpass började jag fundera på om Harald Lindahl inte gillade mitt PM, eller
om det var så att han inte hade läst.
Hursomhelst blev resultatet att jag hamnade på förstasidan i Moderna Transporter och i flera artiklar. Jag blev en slags ”instant guru” på logistik. Slår du upp
ordet logistik i Nationalencyklopedin står det nog fortfarande: ”Se Sarv”. Och jag
har alltså varit professor i ämnet i snart 30 år, bara adjungerad, men ändå.
Detta med system
Begreppet system kom tidigt att rådbråka min yrkestillvaro. Logistik framställdes
då för drygt 40 år sedan som ett systemsynsätt på näringslivets flöden. Systembegreppet har förföljt mig. Men det har lett mig in på helt andra tankesätt än de
jag först kom i kontakt med, där i de ödsliga lokalerna på Gibraltargatan sommaren 1966. Därtill ganska så annorlunda utmaningar. Även om den ursprungliga
logistikidén finns med på många sätt, och alltjämt är lika spännande.
Låt mig förklara tankegången, för jag tror den har stor betydelse för ingenjörsyrkets utveckling. Jag råkar skriva det här på bussen från Göteborg till Kinna, efter
att ha inlett uppsatsen på tåget från Stenungsund till Göteborg. Jag satt en god
stund i går kväll med Västtrafiks reseplanerare i trägna försök att lista ut hur jag
utan bil skulle ta mig från min sommarbostad på Orust till Kinna. Jag hamnade
under denna stund, och nu under själva resan, i ett resenärsperspektiv på, eller
snarare i ett system, i det här fallet det västsvenska trafiksystemet. Just detta med
ett resenärsperspektiv på och i system är den huvudsakliga infallsvinkeln för det
systemtänkande jag arbetar med i dag. Samma infallsvinkel börjar också bli viktig
för alltfler ingenjörer.
Innan jag går in på själva ingenjörsfärden vill jag förklara litet närmare vad jag
menar med ett resenärsperspektiv. För några minuter sedan fotograferade jag för
mina föreläsningars skull två A5-ark på det överfyllda biljettkontoret för bussresenärer vid Nils Ericsson-terminalen. Två tättskrivna ark som med hjälp av flera
foton på komplicerade knappsatser förklarade hur ”enkelt det var att lösa biljett i
det nya systemet”. Killen framför mig i kön hade just lämnat sin plats i högljutt
vredesmod och den godmodiga resetjänstemannen hade just vant skrattat av episoden i samförståndiga ögonkast med kollegorna.
Biljettpersonalen ifråga arbetar inom ett system, inom ett levande system för att
gå tillbaka till ingressen, eller komplext system som det också kallas. Detta system
består inte av kunder i form av resenärer. De arbetar också med hjälp av ett antal
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system, bokningssystem, biljettutskriftssystem, system som i det här fallet kan
kallas maskinella eller enkla system. De hamnar i det levande systemet, trafiksystemet, också de i ett resenärsperspektiv. De reser genom delar av trafiksystemet
varje dag, de biljettbokande delarna, och de kommer som alltid i levande system i
stundlig kontakt med andra delar.
Nog dock om detta trafiksystem som analogi för resenärsperspektivet i ett levande
system. Låt mig i stället övergå till det slags levande system vi i fortsättningen ska
ägna oss åt, industrins produktions- och innovationssystem. Alltfler ingenjörer
får i dag sin utkomst som aktörer i sådana system, som ”resenärer” i dem. De
får också sin utkomst som systemsättare, eller ”researrangörer” om vi så vill. De
konstruerar och utvecklar sådana system, till exempel logistiksystem och logistiska
innovationssystem.
Logistik i tidigare icke skådad förändring
När jag skriver detta kommer jag just från ett styrelsemöte vid Volvo Logistics. Jag har varit med i denna styrelse i snart 15 år. I början handlade mötena
mest om nya transportavtal och nya transporttekniska lösningar. Det var konkreta frågor som var lätta att förstå. Dagens frågor är på en helt annan abstraktionsnivå. Som historikern Eric Lampard har uttryckt det: ”När en civilisation
utvecklas blir den alltmer beroende av abstrakta eller konceptuella insikter”.
Vi har idag ett allt större behov av förklaringsmodeller som hjälper oss att se
sammanhang och mening i en alltmer abstrakt värld. Vi har nu inte bara en
förmåga att rita kartor över produktions- och innovationssystem, utan också en
förmåga att bygga systemen. Till den del de kan byggas. Styrelsemötet vid Volvo
Logistics visade hur långt vi har kommit. Tre stora, sammansatta och samtidigt
sammanflätade system stod på dagordningen, ett för distributionsstyrningen,
ett för styrningen av den ekonomiska redovisningen och ett mer grundläggande
system för processtyrning. Det är inte längre lappverk vi talar om, som det var
på den tiden när funktion las till funktion, utan verkligt integrerade system med
entydiga begrepp och flöden.
Det nya är kontroll och transparens, ner på individnivå. Den ingenjör som arbetar
i en process, till exempel i materialförsörjningen har hela bilden klar för sig. Så
långt styrningen och redovisningen sträcker sig, och den sträcker sig allt längre
för varje dag som går. Utvecklingen innebär att fronten flyttar sig och det är här
resenärsperspektivet kommer in i bilden igen, och med det en radikal frontförskjutning. Inom logistiken, och inom affärsverksamhet överhuvudtaget, har det
komplexa i affärstransaktionerna bland annat att göra med detta att man arbetar i
kedjor eller nätverk och att det yttersta syftet med dessa kedjor eller nätverk är att
skapa värde för en slutkund, en konsument.
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Övergången blir tydlig om vi tittar ett ögonblick på utvecklingen av den logistikanalytiska verktygslådan. Jag tänker närmast på det verktyg som kallas Agency
Based Modelling (ABM), det vill säga användningen av transaktions- snarare än
parameterbaserade simuleringsmodeller. Med dessa börjar vi för första gången
hantera sann komplexitet. ABM-tekniken är möjliggjord av den senaste tidens
datorutveckling. Den kan användas så att varje systemaktör ges möjlighet att reflektera över sin roll i det värdeskapande systemet. Lagerarbetare, till exempel, blir
inte längre hänvisade till att avvakta logistikingenjörens förändringar. De kan på
egen hand reflektera över sin roll i systemet och på egen hand utveckla sina tjänster till förmån för systemet som helhet och de värden systemet skapar. Begrepp
som självorganisering och egenansvar träder i förgrunden.
Samtidigt som jag skriver detta pågår i Stockholm en internationell transportkonferens, ITS World Congress. Volvo deltar i denna konferens tillsammans med
Green Cargo och Viktoria-institutet vid Chalmers i en presentation av fem teaterföreställningar där publiken får följa transportgodset (i form av en skådespelare)
i värdekedjan och i godsets passage av olika fabriker eller flödesstationer via olika
transportslag. ”Det smarta godsets” sätt att hantera de framväxande flödessituationerna illustreras av skådespelaren. Återigen alltså resenärsperspektivet och
egenansvaret; pjäsernas syfte är att illustrera hur olika intressen och aktörer kan
samverka i komplexa system för att uppnå effektiva, säkra och miljövänliga transporter.
Vi har börjat arbeta på ett nytt sätt även med och inom logistikens innovationssystem. Vi kan inte bara kopiera den gamla utbildningslogiken eller den gamla
projektlogiken när det gäller sammansatta systemiska utmaningar. Det räcker inte
att personalen i kuren på Nils Ericssonsterminalen får en bemötandeutbildning;
resenärsproblemen och -utmaningarna är större än så, och allt hänger samman.
Det räcker inte att ingenjör Andersson på Västtrafiks utvecklingsavdelning lär sig
allt om kollektivresesystem. Han måste se sina personliga möjligheter i systemet
om systemet ska utvecklas. Och dessa möjligheter hänger samman med det tillhörande innovationssystemets utveckling.
Resenärsperspektivet i fokus för företag
För att göra en lång historia kort, pågår det i dag en utveckling där just resenärsperspektivet blir det förlösande perspektivet, det som skapar systemorienteringen
och det systemiska lärandet och som håller samman innovationsarbetet bättre
än mål och projektdirektiv. På alla plan och för systemsättare såväl som systemaktörer. Ett av de mer omskrivna exemplen är amerikanska Proctor & Gamble där
man bland annat har startat ett blöjtestcenter, öppet för alla konsumenter, alldeles
invid den aktuella divisionens (”Baby Cares”) huvudkontor. Det handlar då inte
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bara om testformulär utan också om personliga iakttagelser och reflektioner från
blöjutvecklarnas sida. De studerar och reflekterar över föräldrarnas och bebisarnas
resa genom blöjanvändningen, sedd genom det levande systemets ögon. Fokus
blir då inte bara på handgrepp och passformer utan också om varseblivning, mentala bilder, hur man kommer i kontakt med och använder blöjorna.
Många av Proctor & Gambles anställda har dessutom själva blöjbarn. Ett annat
inslag har då varit att uppmuntra den egna personalen att utbyta synpunkter och
idéer om företagets blöjor på en intern hemsida. Och resenärserfarenheterna stannar inte vid detta. Man har även bjudit in personal vid divisionens samarbetspartners att delta i webbdialogen och dessutom kan vem som helst som kan blöjor och
deras användning, till exempel någon bloggare, vara med och delta.
En helt ny typ av innovationssystem är på väg att födas. Alltfler företag hakar på
och erbjuder innovationssystemiska tjänster, många gånger nätgemenskaper och
nättjänster. Fenomenet tränger in på olika sätt även i vår egen närhet. En grupp
postorderföretag i Sjuhäradsbygden har till exempel startat ett samarbete för att
via gemensam kunskapsutveckling förbättra sin returhantering. Samarbetet inkluderar logistikforskare vid Högskolan i Borås. En av de webbtjänster forskarna
använde sig av var en så kallad Web-Crawl, som ritar bilder av de nätverk som
kan rekonstrueras via företags hemsidor, bloggar och andra fenomen i den fria
webbvärlden. Det visade sig att just konsumentbloggar var ett påtagligt inslag i
företagens nätverk av intressenter, ett inslag som man från företagens sida inte var
riktigt medvetna om. Det visade sig också att man kunde lära sig en hel del om
returernas psykologi och tricks via just dessa konsumentbloggar som då bjöd på
”resenärsinsikt”.
Det är många företag som satsar på att utveckla dessa resenärinsikter. Electrolux
gör det till exempel via sina ”scouter”. Man nöjer sig inte med kundenkäternas
ytliga bekantskap. Scouterna besöker kunderna i deras hem. De filmar kunderna,
och deras användning av företagets produkter, till exempel diskmaskiner. Det personliga hos konsumenten är viktigt, likaså detaljerna i konsumenternas användning av diskmaskiner och sammanhanget då dessa används.
Företag som säljer tjänster på nätet har förstås lättare att utveckla denna interaktiva relation med sina kunder eller konsumenter. Man behöver inte som exempelvis
Electrolux filma konsumenterna. Nätet skapar en slags ”filmer” eller ”berättelser”
om köp- och användningsmönstren, och om hur alla detaljerna fungerar.
Även företag som säljer på mer traditionella sätt kan få mycket ”film-” eller ”berättelsematerial” via nätet. Ingenjör Andersson på Västtrafik skulle exempelvis kunna
få mängder av konsumentinsikt bara genom att följa min enda resa genom sys-

56

VETENSKAP FÖR PROFESSION

temet, eller den arga killens, eller vems som helst. Man hade inte behövt filma
min resa, det hade räckt att studera mitt knapptryckande, när jag var inne i bokningssystemet, eller lyssna till personalens berättelser, om vi tar den delen av resan.
Det finns ett ord för denna paradoxala tanke, den att man kan förstå hur ett stort
och komplext system fungerar bara genom att följa ett enskilt händelseförlopp i
systemet. Ordet är fraktal och det är känt främst från fysikers sätt att identifiera
och arbeta med mönster i levande system, såsom naturer – skogar, molnformationer, kustlinjer, trädverk, med mera. Komplexa levande eller naturliga system
kännetecknas av mönster som går igen när vi slår ihop enskilda händelseförlopp,
eller enskilda inslag i naturen, till större bilder, i exemplet med Västrafik de bilder
av hur deras trafiksystem som helhet fungerar utifrån en närmare förståelse för
enskilda resenärsförlopp.
Systemiska möten
Min huvudmetod för att arbeta med fraktal- eller resenärsperspektivet på och i
innovationssystem har de senaste tio till femton åren varit, vad jag kallar systemiska möten. Systemiska möten är på många sätt motsatsen till agendastyrda
möten, de med en dagordning: fråga ett, fråga två och så vidare. Om agendastyrda
möten är argumenterande – föredragaren argumenterar och övriga argumenterar
kring frågans hantering – är systemiska möten reflekterande. De utgår från en
berättelse och deltagarna tolkar berättelsen via dialog. De introducerar ett skifte
från argumenterande till reflekterande innovationskulturer och system, och med
detta också mer experimenterande och interaktiva kulturer och system.
Systemiska möten utmärker sig genom att arbeta på flera systemnivåer samtidigt.
Ett bra exempel skulle vara om Electrolux skulle samla inte bara diskmaskinskonstruktörerna till dialogmöten baserade på filmer av diskmaskinsanvändare i
deras hem utan även till exempel logistiker, inköpare, marknadsfolk och andra i
företagets värdekedja. Man skulle även ha med de innovationssystemiska strategerna och konstruktörerna, det vill säga företagsledningen och ingenjören Andersson som arbetar med systemutveckling.
Deras fraktal- eller resenärsbilder skulle då röra diskmaskinskonstruktörernas,
logistikernas och andras resa genom Electrolux innovationssystem. Dessa resor
och detta system skulle levandegöras av dialogmötena, och det som följde som en
konsekvens av dessa.
Electrolux har som andra ledande företag en ambition att gå från den gamla typen
av ”VI SEN DÄR – präglade innovationssystem” (innovationer i tidsödande
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projekt och processer) till den nya typen av ”JAG NU HÄR – präglade system”.
”Fast, parallel individual action” kallas det ibland, det vill säga att var och en i systemet, utifrån en insikt rörande kundkonsekvenserna av det egna arbetet snabbt
kan gå över till sina bidrag till de nya diskmaskinerna och de nya flödesvägarna
och uppläggen. Med andra ord, att nästa generation av Electrolux diskmaskiner
snabbt kommer ut på marknaden och samtidigt till de reducerade kostnader som
är möjliga via logistiska innovationer. De i mötet deltagande systemsättarna får
alltså fraktal- eller resenärsbilder som gör det möjligt att också de arbetar i ”JAG
NU HÄR – innovationssystem”.
Det globala och IT-orienterade samhället för med sig många nya konsekvenser
och möjligheter, även på det organisatoriska planet. Vi kan konstatera att de tidigare hierarkiska strukturerna på publicerings- och föreningsområdena har ersatts
av radikalt friare strukturer. Vem som helst kan till exempel publicera sig på
YouTube och vem som helst kan starta en förening eller en intressegemenskap
på Facebook. Och det stannar inte vid dessa två fenomen. Vem som helst kan
bli bloggare, göra en hemsida, skaffa annonsintäkter eller starta en försäljning via
hemsida. I det gamla samhället var vi tvungna att gå vissa vägar för att etablera oss.
Nu är det ”just do it” som gäller.
Vi har trätt in i ett samhälle där det räcker att du har ett litet udda affärs- eller
produkterbjudande: tillräckligt många någonstans i den öppna och globala webben kan ha intresse av ditt erbjudande. Så var det inte alls när det bara var
lokalsamhället vi hade tillgång till. Fenomenet får bäring även på utbildnings- och
forskningsformer och på ingenjör Anderssons vardag. Även här kommer de hierarkiska strukturerna att förändras.
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3. Energi och material
för hållbar utveckling
Beräkningsteknik
Kim Bolton, Anders Börjesson,
Faranak Bazooyar & Peter Ahlström
Datormodellering har utvecklats till en
extremt viktig forskningsmetod, som kommer att fortsätta utvecklas ytterligare. Detta
beror på den dramatiska ökningen i datorkraft och den kontinuerliga utvecklingen av datormetoder som möjliggör
modellering av komplexa vetenskapliga och tekniska system. Datormodellering kan också användas för att studera system som är för små eller för
farliga för kontrollerade experimentella försök. Beräkningsgruppen vid
Institutionen Ingenjörshögskolan använder och utvecklar många olika typer
av datorbaserade metoder för att studera energi och material som är relevanta för en hållbar utveckling. Detta inkluderar energiåtervinning från avfall,
återvinning av värdefulla metaller samt utveckling av nya material för ett
hållbart samhälle. Den grundläggande förståelse som vi får från dessa beräkningar kompletterar den experimentella forskningen och leder till en snabb
områdesutveckling.
Det finns väldigt många beräkningsmetoder som används för att studera kemiska
och fysikaliska materialegenskaper och processer. Vilka metoder man använder
beror på de material, processer och egenskaper som studeras. Exempelvis kan de
så kallade makroskopiska (storskaliga) metoderna användas för att studera styrkan eller hållfastheten för polymerkompositer, och mikroskopiska (molekylnivå)
metoder används för att studera kemiska reaktioner som sker på en bråkdel av en
sekund.
Forskningen i Beräkningsgruppen vid Institutionen Ingenjörshögskolan är starkt
baserad på de mikroskopiska metoderna. Vi har utvecklat våra egna datorprogram samt använt befintliga program för att studera material och processer som är
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relevanta för miljö och teknologi. Några av de metoder vi använder är så kallade
first principles-metoder, semiempiriska metoder, molekylär dynamik och Monte
Carlo. I first principles metoder (Hartree Fock, post Hartree Fock och täthetsfunktionalteori) anger man vilka atomer som ingår i det material eller den process
som studeras, och datorn använder kvantkemi (via Schrödingerekvationen) för att
beräkna materialens struktur, reaktanter, produkter och så vidare. Dessa metoder
är väldig beräkningsintensiva (det vill säga, det krävs mycket tid och datorminne)
och är därför begränsade till små system (vi har studerat upp till 100 atomer med
denna metod) och snabba reaktioner.
För att kunna studera större system (eller långsammare processer) måste man
utveckla metoder som inte är lika beräkningsintensiva. Ett sätt är att bortse från
de beräkningar som inte är av stor betydelse för resultatet. Denna approximation
används inom de semiempiriska metoderna, där vissa beräkningar ignoreras eller
anpassas efter experimentella data. Detta gör att man kan studera mycket större
system (hundratals till tusentals atomer) och kemiska processer som sker vid jämvikt.
Ett tredje sätt är att utvinna all information om atomerna från experimentella
data. Med denna approximation kan man studera ännu större system som polymer nanokompositer. Man kan också studera kemiska processer som sker över
en längre tid (till exempel med hjälp av molekyldynamikmetoden) eller processer
som sker vid kemisk jämvikt (till exempel med hjälp av Monte Carlo-metoder).
Naturligtvis är det de atomer som ingår i ett material och deras inbördes växelverkan som avgör materialens makroskopiska egenskaper (såsom styrka och hållfasthet). I princip är det därför möjligt att utveckla en metod som börjar från noggranna beräkningar på atomnivå (med hjälp av first principles-metoden) för att
till slut få fram materialens makroskopiska egenskaper. Denna metod, som kallas
multiskalmodellering, är under utveckling internationellt och i vår grupp.
Tillämpningar inom energi och material för hållbar utveckling
Ett av de områden där vi tillämpar de mikroskopiska metoderna är kolnanorör och
polymer nanokompositer. Som det illustreras i figur 1, är kolnanorör pyttesmå
rör (10 000 gånger smalare än ett hårstrå), uppbyggda av kolatomer. Kolatomer
är också byggstenar för diamant och grafit (till exempel grillkol) som är de mer
välkända formerna av kolbaserade material. Eftersom kol är väldigt lätt och kol-kol
bindningarna i röret är väldig starka (kolnanorör är starkare än rostfritt stål), kan
kolnanorör används som tillsatsämnen till olika material (plast, betong med mera)
för att förstärka dessa material. Kolnanorör är också effektiva ledare av värme och
elektricitet, och kan därför användas för att skapa starka och ledande textiltrådar.
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Dessutom har dessa rör potentiella tillämpningar inom medicin, nanoelektronik,
energilagring (till exempel vätelagring) och så vidare.
Figur 1. Typisk struktur av ett kolnanorör.

En av de största utmaningarna är att tillverka kolnanorör på ett kontrollerat sätt.
Beräkningsgruppen använder flera metoder för att förstå kolnanorörs växtmekanism och för att identifiera hur man kan tillverka ett rör med en viss struktur.
Här är det viktigt att beskriva den metalliska katalysatorns inverkan på växtmekanismen. Det är katalysatorn som frigör kolatomerna från reaktanterna (som
oftast är gaser innehållande kolatomer), löser upp dessa atomer och då skapar kolnanorörstrukturen. Detta illustreras i figur 2.

Figur 2. Illustration av hur kolnanorör växer på en metalkatalysator.

Våra beräkningar har gett en fördjupad förståelse av kolnanorörs växtmekanism. Vi
har visat att själva strukturen av den metalliska partikeln inte kan användas för att
bestämma vilket rör som tillverkas. Vi har också visat att det kan vara möjligt att kontrollera vilken struktur som tillverkas om man använder kolnanorör som ”nukleationsgroddar”. I denna process tar man existerande kolnanorör och ökar deras längd.
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Denna forskning utvecklas för att identifiera hur kolnanorör och andra kolpartiklar kan används inom så kallade smarta textiler. Vi kommer att studera tråd
av kolbaserade polymerkompositer som har efterfrågade egenskaper. Tillsammans
med experimentell forskning vid Institutionen Textilhögskolan, Chalmers och
Swerea/IVF kommer vi att identifiera hur man kan ändra kolpartikelns och/eller
polymerens struktur för att optimera de egenskaper som man vill ha.
Ett annat område där vi tillämpar de mikroskopiska metoderna är cellulosa.
Mycket av det energirika avfallet består av material som kallas cellulosa (eller
lignocellulosa). Det finns framgångsrik experimentell forskning vid Institutionen
Ingenjörshögskolan för att omvandla cellulosamaterial till användbar energi. Ett
exempel är omvandling av cellulosamaterial till etanol (som kan används som
bränsle i bilar). Denna omvandling är inte tillräckligt effektiv eftersom mycket
cellulosamaterial inte bryts ned och därmed inte används för att producera energi.
Man vet inte varför en viss del av materialet inte bryts ned och därför är det svårt
att göra omvandlingen mer effektiv. Vi kommer att studera cellulosas struktur
och beräkna vilka atom-atom bindningar som är svårast att bryta. Efter att vi har
identifierat detta kommer vi, tillsammans med den experimentella forskningen,
försöka att utveckla en metod för att bryta dessa bindningar på ett enklare sätt.
Detta kommer att leda till en mer effektivt omvandling av cellulosamaterial som
är av stort intresse för industrin.
Eftersom det finns väldigt få beräkningar av cellulosamaterial måste vi kunna
bekräfta att våra beräkningsmodeller är lämpliga. Vi har därför jämfört de metoder som kan används för att studera stora system med de mest noggranna first
principles-metoderna. Våra preliminära resultat visar att de enheter som finns i
cellulosa (som kallas cellobios) har olika strukturer när de existerar som enstaka
molekyler och när de är del av lignocellulosastrukturen. Detta illustreras i figur
3. Detta kan vara viktigt när man vill bryta ned cellulosamaterial eftersom de
cellobiosenheter som finns längst ut kan bete sig mer som enstaka molekyler.
Detta kan i sin tur innebära att de har en mer ”öppen” struktur och därmed är
lättare att bryta loss från den omgivande cellulosastrukturen.
(a)				

Figur 3. (a) Strukturen av en mikrofibril som innehåller
36 cellulosamolekyler och ...

[se nästa sida]
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(b) ... strukturen av en cellobiosenhet när den är del av en mikrofibril och
(c) när den finns som en enstaka molekyl.

(b) 				

(c)

Datormodellering i utbildningen
Gruppens forskning är relevant för grundutbildningen inom kemiteknik, tekniska
textiler samt för masterprogrammet Sustainable Energy and Materials. Vi tillämpar
våra modelleringsmetoder inom undervisningen i bioteknologi och inom kursen
fysikalisk kemi som ingår i utbildningen kemiingenjör – tillämpad bioteknik. Detta
görs för att datoranimationer ger studenter en djupare förståelse av de mikroskopiska egenskaper som utgör grunden för makroskopiska kemiska egenskaper.
De senaste fem åren har datorprogrammet SimChemistry använts i kursen för
fysikalisk kemi. Programmet har använts som ett verktyg för att hjälpa studenterna
att förstå de kemiska koncepten på mikroskopisk nivå. Användandet av datorprogrammet tyder på att studenternas förståelse och lärande underlättas. Programmet
har använts som ett ”passivt” verktyg för lärande där studenterna använt färdiga
animationer i SimChemistry. Detta innebär att det inte har varit nödvändigt för
studenterna att själva kunna utveckla animationer av kemiska koncept. Utvärdering av användandet av programmet har dock visat att studenterna själva skulle
vilja välja de kemiska koncepten och utarbeta animationer med hjälp av programmet. Vi har därför också använt SimChemistry för aktivt lärande, där studenterna
utvecklar animationer av kemiska koncept som de själva väljer, och att de använder
sina animationer för att förklara de kemiska koncepten för andra studenter.
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Framtidsutsikter för datormodellering
Datormodellering har utvecklats, och ska fortsätta att utvecklas, som en metod
som är viktig för forskning vid Högskolan i Borås. Detta beror på ökningen av
datorkraft vid högskolan, vår tillgång till svenska superdatorer samt förbättringarna av de datormetoder som används vid högskolan. Dessa metoder kommer
att används inom flera forskningsområden, såsom energi och material för hållbar
utveckling.
Datormodelleringsgruppen vid Institutionen Ingenjörshögskolan kommer att vara
ännu starkare inom områden för smarta textiler samt energi- och materialåtervinning. Detta beror på flera faktorer. Vi har tillgång till väldigt duktiga studenter
som vill vara doktorander och post-doktorer inom dessa forskningsområden. Vi
har nära samarbete med experimentell forskning och vår forskning är relevant för
det omgivande samhället. Vi har tillgång till lokala och nationella superdatorresurser. Likaså har vi tillgång till relevanta datorprogram. Ett exempel är vårt
inköp av Materials studio som kan användas för multiskalär modellering. Detta
ger inte bara möjlighet till att bedriva vetenskaplig forskning utan förstärker också
våra chanser till att bli en attraktiv partner inför framtida forskningsprojekt.
För övrigt vill vi i denna jubileumsrapport också passa på att uttrycka vår tacksamhet för finansiering från Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad, Rådet för
Högre Utbildning, Nationella materialforskarskolan, Honda Research Institute,
Inc. i USA, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Vetenskapsrådet (VR), SIDA,
Gothenburg University Nanoparticles Platform och Smart Textiles. Vi är också
tacksamma för de resurser vi har fått allokerade på de nationella superdatorerna.
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Institutionen Ingenjörshögskolan engagerar
sig i avfallshantering i Indonesien. Landets
naturresurser hotas av avfall från 250 miljoner
invånare.
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Waste to Wealth
Mohammad Taherzadeh
Wastes and residuals are undeniably part of human society. Municipal solid
waste (MSW) is produced at more than 2,000,000,000 tons per year. The
accumulation of these materials and the “throw-away philosophy” result in
many environmental and health issues and safety hazard problems, and prevent sustainable development in terms of resource recovery and recycling of
waste materials. Sweden has been one of the pioneers in waste management
and resource recovery. In 2007, 96 % of MSW in Sweden was recycled, incinerated or biologically treated. Hence, the ultimate goal of the biotechnology
group at University of Borås is to contribute to global sustainable development by producing knowledge on biological treatment of residuals, which
leads to technological development. In other words, the group turns waste
problems into business opportunities and wealth.
Wastes and residuals are produced by industries, forestry, agriculture, municipalities, etc. in huge amounts. For instance in 2007, 42 % of the MSW in the European Union (EU27) was landfilled. However, a perspective aimed at promoting
greater sustainable development and resource recovery has influenced solid waste
management practices, and is gradually becoming implemented through policy
guidelines at national levels in a number of industrialized and even developing
countries. In Sweden, continuous development of knowledge and technology of
treating wastes and residuals is a demand for using our resources. Otherwise, a
sustainable society cannot be achieved. In addition, exporting this technology
to other countries will simultaneously improve the global environment and also
stimulate growth and job opportunities in Sweden.
A molecular view of wastes and residuals
In addition to inorganic wastes, different types of small molecules and polymers
are available in various waste materials. Natural materials such as starch, lipids,
glycogen, elastin, collagen, keratin, chitin and lignocelluloses, as well as synthetic
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polymers such as polyesters, polyethylene and polypropylene, are among these
polymers. We look specifically at these monomers and polymers as to whether
they can be degraded by biological materials (enzymes or microorganisms) directly or after some kinds of pretreatment, and to produce some products. For instance, sugar can be easily converted to different products:

These are some examples of possible products from sugars. Therefore, if we consider waste materials, there could be a number of possible (and most likely mixed)
raw materials which can be used to produce many different products.
Some materials such as glucose or its polymer ‘starch’ are easily degraded. They
were actually designed in nature to be used as food. However, some natural materials or synthetic ones might be difficult to biologically degrade. We may consider
three different examples to explain this fact:
1. Citrus wastes
Citrus wastes such as orange peels consist of about 80 % water and 20 % solid
substances, which are mainly composed of a mixture of sugars such as fructose,
and polymers such as hemicelluloses, pectin, etc. Furthermore, the waste contains
less than 1 % “peel oil” which is dominated by limonene. Limonene is an antimicrobial agent and is probably used in nature to help fruits against bacterial attack. Citrus wastes are difficult materials to handle. They take a long time to compost and are very difficult to digest, most likely due to their limonene content.
This waste is not favored for incineration, due to its high water content.
2. Lignocellulosic materials
Lignocelluloses comprise a large fraction of municipal solid waste (MSW), crop
residues, animal manures, woodlot arisings, forest residues, or dedicated energy
crops. Lignocelluloses are composed of cellulose, hemicellulose, lignin, extractives, and several inorganic materials. Cell or ß-1-4-glucan is a linear polysaccharide polymer of glucose made of cellobiose units. The cellulose chains are packed
by hydrogen bonds in so-called ‘elementary and microfibrils’. These fibrils are
attached to each other by hemicelluloses, amorphous polymers of different sugars as well as other polymers such as pectin, and covered by lignin. The microfibrils are often associated in the form of bundles or macrofibrils. This special and
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complicated structure makes cellulose resistant to both biological and chemical
treatments. It results in very long times (months or years) of biological degradation
of lignocelluloses, which is generally not economically favored. Therefore, some
kinds of pretreatment are necessary to open these bundles of cellulosic polymers.
The dominant sugars in hemicelluloses are mannose in softwoods and xylose in
hardwoods and agricultural residues. Furthermore, these heteropolymers contain
galactose, glucose, arabinose, and small amounts of rhamnose, glucuronic acid,
methyl glucuronic acid, and galacturonic acid. In contrast to cellulose, which is
crystalline and strong, hemicelluloses have a random, amorphous, and branched
structure with little resistance to hydrolysis, and they are more easily hydrolyzed
by acids to their monomer components.
Lignin is a very complex molecule constructed of phenylpropane units linked in
a three-dimensional structure which is particularly difficult to biodegrade. Lignin
is the most recalcitrant component of the plant cell wall, and the higher the proportion of lignin, the higher the resistance to chemical and enzymatic degradation. Generally, softwoods contain more lignin than hardwoods and most of the
agriculture residues. There are chemical bonds between lignin and hemicellulose
and even cellulose. Lignin is one of the drawbacks of using lignocellulosic materials in fermentation, as it makes lignocellulose resistant to chemical and biological degradation.
3. Keratin
Keratins are a family of fibrous structural “proteins”; tough and insoluble. These
proteins contain a high proportion of the small amino acids glycine and alanine.
Proteins are generally ideal raw materials for digestion to biogas. However, keratins form the hard structures of reptiles, birds, amphibians and mammals that
are very difficult to digest. It is why the keratin-rich parts of their bodies are
usually the last parts that are biologically degraded. There are two forms of keratin, named “α-keratin” which is found in wools, hairs, nails, horns, claws, etc.,
and the harder “ß-keratin” which is found in reptiles, and birds (feathers, beaks,
etc.). Therefore, this would be an interesting research subject for e.g. digestion of
chicken feathers.
New technology for our society
The biotechnology group has focused on converting wastes into some particular
value-added products, including ethanol, biogas and biopolymers.
Ethanol is now the most important renewable fuel in terms of volume and market value. Nowadays it is produced from sugar- and starch-based materials such
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as sugarcane and corn. However, the second-generation production of ethanol
derived from lignocellulosic materials is now being tested in pilot plants. The
present work paves the way for integrating waste streams into the raw materials
for ethanol plants. It results in introducing a new application of waste materials
and improving process economy for ethanol production.
Biogas is another energy source that is used as car fuel, or for production of heat
and electricity in different countries. Biogas production from activated sludge is
an old and almost established process. It has also recently been produced on industrial scale from municipal solid waste (MSW) and some homogeneous wastes
such as manures. Sugars, starches, lipids and proteins present in MSW are among
the materials easily degradable by microorganisms, while some other fractions
such as lignocelluloses and keratin are more difficult to degrade. Furthermore,
forestry and agriculture residues are among the materials that are hard to degrade
biologically and not economically considered.
There are several biopolymers that can be extracted or produced from waste
streams. However, we have focused on a class of saprophyte fungi named “zygomycetes”. These fungi are a large and widespread group of filamentous fungi.
Many species have great use e.g. as tempeh which is a popular food in Southeast
Asia. These fungi are primarily saprophytic, capable of assimilating several different kinds of cellulosic and hemicellulosic sugars and producing a variety of
metabolites. This is an economic advantage of the zygomycetes, since they can be
cultivated on lignocelluloses and waste materials, and the biomass can be industrially obtained as a by-product of e.g. ethanol production.
We have studied the growth of these fungi on spent sulfite liquor, lignocellulosic
hydrolyzates, rice straw, molasses, orange peels and the wastewater of pulp industries. Lactic acid, ethanol, glycerol and enzymes such as cellulases and proteases
are the most prominent metabolites produced by zygomycetes, depending on the
strain used and the cultivation conditions. We approach an integrated application of zygomycetes, where they are cultivated on lignocellulosic materials for
ethanol production. The biomass of the fungi will then be used as fish feed or further processed to separate its cell wall skeleton (CWS) and proteins, and produce
superabsorbents from these components (Fig. l).

76

VETENSKAP FÖR PROFESSION

Figure 1. An overview of research in the biotechnology group at University of Borås.

Ethanol production from waste streams generally requires four steps:
a) Pretreatment of the raw materials in order to:
a. Remove the undesired materials such as synthetic fibers from textiles,
limonene from orange peel or metals from palettes.
b. Open the bundle of celluloses polymers and make them accessible
for the enzymes.
c. Remove the molecules covering the desired cellulose such as lignin.
b) Hydrolysis of cellulose and hemicellulose in order to obtain fermentable
sugars via the applied microorganisms.
c) Fermentation of the sugars to ethanol.
d) Downstream processes such as distillation and dehydration in order to
obtain ethanol.
If the zygomycetes fungi are used, they are cultivated on the hydrolyzates and
both ethanol and biomass or only biomass can be produced. The biomass is then
processed to produce fish feed or a biological superabsorbent (Fig. 1).
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If biogas is the final product, the pretreatment of the difficult-to-digest materials
is necessary. It is followed by digestion to biogas, which is a complicated microbial
process (Fig. 1).
This means that our group is developing a concept of “Waste Refinery”, in which
the wastes and residuals are converted to different value-added products. The collaboration of the group with companies facilitates translating this knowledge to
feasible technologies for our society.
Improving the global environment
Universities in the world can make contact easily with each other. In effect, there
is a somewhat hidden global network between the universities. On the other hand,
each university has its own local network with its society. Therefore, it is fairly
easy to make contact between two distinct societies in different parts of the world
via their local universities.
The group of biotechnology has used this network in order to improve the environment on different continents by stimulating knowledge and technology transfer about waste treatment and resource recovery. Indonesia was the first country
in this respect, and is now followed by other countries in Southeast Asia, Africa
and Latin America.
There is now a network in Indonesia named “Waste Refinery Indonesia” with
tens of universities, municipalities, and companies, and it has support from the
Indonesian government. This project has good support from local actors and
politicians in Sjuhärad and also Swedish SIDA and NUTEK and also the foreign
ministry. Numerous Indonesian students have studied at University of Borås and
Chalmers University of Technology in this field and some of them have started
research on digestion in Indonesia. We believe that we have succeeded in opening a debate on the problems of waste treatment in Indonesia and shown them
different options on how to treat it. It is now time for Swedish companies to take
the opportunities in order to convert “waste” to “wealth” in both Sweden and
Indonesia, followed by other countries.
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Förbränning och termiska system
för hållbar utveckling
Bengt-Åke Andersson & Andreas Johansson
I början av 1990-talet startade Institutionen Ingenjörshögskolan en gemensam utbildning inom områdena värmeteknik och elkraftteknik, en kombination som var, och fortfarande är, unik i landet. Allteftersom omfattningen
växte skapades förutsättningar att också bedriva forskning inom dessa områden. Tack vare ett betydande ekonomiskt anslag från KK-stiftelsen kunde
institutionens första stora forskningsmiljö, Energiplattformen, startas. Den
omfattade en verksamhet av tiotalet doktorander, under ledning av två docenter och varade under sex år. Inom värmeteknik fokuserades den mot förbränning och forskningsområdet förbränning och termiska system bildades.
Samtliga forskningsprojekt inom området bedrivs i nära samarbete med industrin. I september 2009 fick gruppen även en professor inom det närliggande området energiåtervinning.
Gruppens första professor, Bengt-Åke Andersson, var en av centralfigurerna
bakom forskningsmiljön Energiplattformen och Andreas Johansson, numera
senior forskare i gruppen, var Institutionen Ingenjörshögskolans förste doktorand
och disputerade 2005. Därefter har ytterligare två forskare inom gruppen, AnnaLena Elled och Anita Pettersson, examinerats som tekniska doktorer. Båda disputerade 2008 och är aktiva inom gruppens pågående projekt. Gruppen består
även av två doktorander Johanna Olsson och Frida Claesson som båda närmar sig
licentiatexamen. Dessutom har gruppen nyligen utökats med Tobias Richards,
professor inom energiåtervinning.
Särskilt Borås Energi och Miljö AB (BEM) utgör en viktig samarbetspartner för
Institutionen Ingenjörshögskolan. När deras nya 40 MW stora avfallsförbränningsanläggning projekterades utrustades den med omfattande och avancerad
mätutrustning för forskningsprojekt. För detaljerade analyser av bränslen och askor
har ett laboratorium utrustats på Institutionen Ingenjörshögskolan. Forskningsresultaten används för att ytterligare optimera BEM-anläggningens effektivitet
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och miljöprestanda. Detta samarbete har nyligen förstärkts genom undertecknandet av en avsiktsförklaring om utökat samarbete mellan BEM och Institutionen
Ingenjörshögskolan inom utbildning och forskning, något som är mycket värdefullt för gruppens utveckling.
Viktiga samarbetspartners och fora
Chalmers har i egenskap av det geografiskt närmaste tekniska universitetet haft
en betydelsefull roll för gruppens utveckling. Fyra av fem doktorander har haft
Chalmers som det examinerande lärosätet.
En annan mycket passande samarbetspartner för gruppen är Åbo Akademi som är
ett välrenommerat svensktalande finskt universitet med en världsledande position
när det gäller forskning om förbränning av biobränsle och tillhörande utmaningar.
Idag består samarbetet huvudsakligen i att de handleder och examinerar en av
doktoranderna från Institutionen Ingenjörshögskolan.
Gruppen Förbränning och termiska system ligger tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) bakom merparten av de projekt som har bedrivits i
Waste Refinery inom delområdet termisk behandling av avfall. Gruppen har haft
flera gemensamma anställningar med SP, vilket har utvecklat båda organisationerna. I dagsläget har två personer delad anställning vid Institutionen Ingenjörshögskolan och SP.
På initiativ av bland andra gruppens professor Bengt-Åke Andersson och SP startades Waste Refinery, ett nationellt kompetenscentrum inom material- och energiåtervinning av avfall. Waste Refinery är Sveriges största forskningsfinansiär
inom avfallsområdet och har under den första treårsperioden omsatt mer än 45
miljoner svenska kronor. Cirka tjugo företag och organisationer deltar i Waste
Refinery, bland dem Borås Energi och Miljö AB, Renova AB, Dalkia, Metso Power
AB, Stena Metall AB, Götaverken Miljö AB och E.ON Värme Sverige AB.
Polytechnical Waste Research (POWRES) är en av Formas finansierad forskarskola som har startat på initiativ av en av gruppens seniora forskare, Andreas
Johansson. Forskarskolan är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, SP, IVL
Svenska Miljöinstitutet och Chalmers och har en initial budget på cirka åtta miljoner svenska kronor.
Pågående projekt
Avfall är ett mycket heterogent bränsle och därför svårt att karaktärisera. Det
har tidigare begränsat möjligheterna att minimera efterföljande driftproblem
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som agglomereringar, avlagringar och emissioner. I projektet VOKAB mäts och
analyseras därför sammansättning på avfallsbränslet som eldas av Renova AB
och Borås Energi och Miljö AB. Projektet har varit framgångsrikt. Metoder har
utvecklats för att simulera olika alternativ för att förbättra processen, till exempel
samförbränning av olika avfallsfraktioner och tillsats av additiv. Det har också gett
input till flera angränsande projekt, bland annat en undersökning av dioxiner i
det ingående bränslet. Detta samarbetsprojekt mellan Institutionen Ingenjörshögskolan, SP, Borås Energi och Miljö AB, Dalkia, Renova AB och Metso Power AB
finansieras av KK-stiftelsen.
Vid avfallsförbränning är det viktigt att säkerställa fullständig utbränning av
bränslet för att undvika oförbrända kolväten och andra miljö- och hälsovådliga
emissioner. Det åstadkoms genom effektiv omblandning av bränsle och luft så att
minimalt luftflöde kan uppnås och därigenom låg halt av kväveoxider (NOx) och
hög pannverkningsgrad. I projektet Förbättrad prestanda, vid Waste Refinery,
undersöks speciellt hur avfallsbränslet sprids och fragmenteras i bottenzonen i en
fluidbäddpanna.
Höga halter av alkalimetaller (natrium och kalium) och klor i avfall kan orsaka
stora driftproblem, som agglomereringar och korrosiva avlagringar som kräver
kostsamma motåtgärder, till exempel sotning och tillsats av additiv. Genom att
sänka förbränningstemperaturen i bottenzonen av eldstaden går det teoretiskt att
minimera problemen med av ovan nämnda komponenter eftersom förångningen
av dem minskar. I projektet Sänkt bäddtemperatur, vid Waste Refinery, undersöks möjligheterna och effekterna av att sänka temperaturen i bottenbädden med
cirka 200 grader Celsius.
De inerta askämnena i avfall är till viss del hårt bundna, till exempel bly i kristallglas
och zink i galvaniserade spikar. Resten är bundet i lättflyktiga föreningar som
frigörs vid förbränning och kan ge upphov till driftproblem, till exempel korrosiva
avlagringar. Ämnena finns alltså i både passiv och aktiv form. Kemisk fraktionering, en speciell lakningsmetod, ger som resultat andelen (fraktionen) aktivt ämne,
vilken oftast är lägre än totalhalten. Traditionell kemisk analys däremot ger enbart
totalhalten, vilket ger en missvisande överskattning av förväntade driftproblem.
Fraktioneringen ger alltså en ökad förståelse men är mer tidskrävande eftersom
lakningen sker i flera steg. I projektet Kemisk fraktionering vid Waste Refinery
analyseras vad som händer med askämnena i en förbränningsanläggning, andelen
som förblir i askform och resterande aktiva del som reagerar under förbränningen.
Resultatet från fraktioneringen av bränslet jämförs med uppmätta halter av ämnena i ingående bränsleflöde och utgående askflöden, en så kallad massbalans.
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Polymerteknikens mångsidiga nytta
Mikael Skrifvars
Inom området polymerteknik bedrivs forskning med mål att utveckla
miljömässigt hållbara plaster, textila fibrer och fiberkompositer. I forskningsprojekten undersöks och utvecklas nya polymera material som kan användas
för tillverkning av plastprodukter, tekniska textilier samt kompositer. Då används både biobaserade polymerer, såsom polymjölksyra eller cellulosa och
syntetiska funktionella polymerer. Dessa bearbetas varefter egenskaperna
karaktäriseras gällande kemiska, fysikaliska och mekaniska egenskaper. Forskningen är kopplad till området energi och miljö för hållbar utveckling samt
forskningen kring så kallade smarta textilier. Samarbete sker med Institutionen Textilhögskolan, Chalmers, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP),
Swerea IVF samt utländska universitet och forskningsinstitut.
Polymerer eller makromolekyler, är väldigt stora molekyler, med unika egenskaper som gör att polymererna kan användas i många viktiga tekniska områden.
Polymererna introducerades vetenskapligt under 1920-talet, då man erhöll den
första förståelsen för polymerernas sammansättning och struktur. En av de första
tekniska polymererna var polyamid, eller nylon, och den fick stor betydelse som
syntetisk fiber för textil samt även som material för formsprutade plastprodukter.
Efter andra världskriget gick utvecklingen väldigt snabbt och polymerer såsom
polyeten, polypropen och polyester kom ut på marknaden.
Idag är de polymera materialen mycket viktiga, och vi finner polymerer i plastmaterial, gummin, fibrer, kompositmaterial, färger och lacker samt lim, vilka är
material som vi inte skulle klara oss utan. Exempel på produkter där polymerernas unika egenskaper kan utnyttjas optimalt, är förpackningar för livsmedel och
läkemedel, komponenter för bilar och hushållsmaskiner samt inom rör och tankar
för byggindustrin.
Idag tillverkas nästan alla polymerer från råolja, polymererna är därigenom
ett icke-förnyelsebart material. Dessutom används polymerer i produkter med
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mycket kort livslängd, till exempel i plastkassar och förpackningar, och vårt avfall utgör därför volymmässigt stora mängder polymera material. För de flesta
polymerer tar det dessutom lång tid att brytas ned i naturen, vilket leder till en
ackumulerad nedskräpning av polymera produkter.
Ett alternativ till råoljan är biomassa som konverteras till råvara för polymerer.
Genom att utvinna naturpolymer som förekommer som polymera byggstenar i
biomassan, går det att direkt utnyttja dessa polymerer i tekniska tillämpningar.
Cellulosa och stärkelse är två exempel och man kan konvertera dessa polymerer
till tekniskt bearbetbara plastmaterial.
En annan strategi är att utvinna monomerer, det vill säga polymerernas byggstenar, från biomassa. Mjölksyra kan erhållas genom fermentering av kolhydrater,
varefter mjölksyran polymeriseras till en polyester, polymjölksyra (PLA). Denna
polymer är även intressant då den snabbt kan brytas ned genom kompostering
på samma sätt som andra organiska material. PLA polymeren har därför börjat användas i livsmedelsförpackningar, vilka kan komposteras tillsammans med
matavfall. Ett mera krävande användningsområde för PLA polymeren är inom
det biomedicinska området. Implantat, konstgjorda blodådror, suturer och benspikar kan tillverkas i PLA, dessa kommer sedan att brytas ned i kroppen, då PLA
polymeren är bioabsorberande.
Genom att förstärka polymerer med fibrer, erhålls kompositmaterial, vilka i förhållande till sin vikt, är oerhört starka och tåliga material. Kompositerna används till
exempel av flyg- och bilindustrin, samt för tillverkning av vindkraftverkens vingar.
Glas- och kolfibrer är vanliga armeringsmaterial i kompositer, men på senare tid har
även naturfibrer såsom lin, hampa och trä börjat användas i kompositmaterial. Trots
att naturfibrernas egenskaper inte fullt ut motsvarar de syntetiska fibrernas egenskaper,
så finns det vissa tillämpningar vars naturfiberkompositer har stor potential.
Forskning vid Institutionen Ingenjörshögskolan
Professuren i polymerteknik vid Institutionen Ingenjörshögskolan etablerades
2003 med hjälp av finansiering från Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad.
Till en början var det viktigt att definiera ett antal forskningsområden, med relevans för institutionens verksamhet och Sjuhärads område, därefter handlade det
om att inskaffa nödvändig forskningsutrustning samt anställa doktorander. Detta
hade inte varit möjligt utan externa forskningsanslag, vilket har erhållits i skarp
konkurrens med andra aktörer inom polymerforskningsområdet.
Idag utgörs forskargruppen inom polymerteknik av en professor, fyra doktorander samt en laboratorietekniker. Likaså har några post-doktorer arbetat inom
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området, därtill har många gästforskare och gäststudenter deltagit i verksamheten.
Flera examensarbeten görs inom det polymera området både på kandidat- och
masternivå.
Efter sex år har forskningsverksamheten kunnat utkristalliseras till att omfatta
följande områden:
● Tillverkning av funktionella polymera fibrer genom smältspinning
● Utveckling av biokompositmaterial för tekniska och biomedicinska
tillämpningar
● Återvinning av plaster och kompositer
Funktionella polymera fibrer
För Högskolan i Borås såväl som Sjuhäradsbygden är det textila området mycket viktigt. Därför är det naturligt att utvecklingen av polymera fibrer för textila
ändamål är ett forskningsområde vid Institutionen Ingenjörshögskolan. Polymera
fibrer tillverkas allmänt genom smältspinning varvid en smält polymer forceras
genom en spinndysa, varvid fiberfilament bildas då polymersmältan kyls ned.
Fiberns mekaniska styrka erhålls genom sträckning över roterande valsar, härvid
orienteras polymermolekylerna i fiberriktningen, och kristallinitetsgraden höjs.
Slutligen samplas fibern upp på spolar, för att sedan bearbetas vidare i den textila
tillverkningsprocessen.
I många textila produkter önskar man få en högre grad av funktionalitet i materialet. Detta kan till exempel vara elektrisk ledningsförmåga, antibakteriella egenskaper, optiska egenskaper, adaptiva mekaniska egenskaper eller bionedbrytbarhet. Funktionaliteten i en polymer fiber kan uppnås genom att modifiera den
polymer som smältspinns genom tillsatser av funktionella additiver.
Vid Institutionen Ingenjörshögskolan pågår sedan 2006 utveckling av elektriskt
ledande fibrer, genom tillsats av konduktiva partiklar, så kallade kolnanotuber,
samt tillsats av elektriskt ledande konjugerade polymerer. Genom en optimal
sammansättning kan man skräddarsy fiberns egenskaper så att den elektriska ledningsförmågan ligger på en viss nivå, utan att förlora fiberns mekaniska egenskaper, vilka krävs för att fibern ska kunna bearbetas vidare i den textila tillverkningsprocessen. Forskningen inom detta område är relativt ny internationellt sett, trots
att det nu finns flera forskargrupper aktiva inom samma område.
Vid Institutionen Ingenjörshögskolan utnyttjar vi vår nya, och för Sverige unika,
smältspinningsutrustning, vilken möjliggör smältspinning av små mängder
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polymera blandningar. Detta är viktigt då det ofta är svårt och dyrt att framställa
större mängder av de polymera blandningar som är av intresse inom detta område.
Efter smältspinningen så kan de framtagna fibrerna utvärderas i samband med en
textil tillverkningsprocess, till exempel genom vävning eller stickning. För närvarande arbetar två doktorander inom detta område vid Institutionen Ingenjörshögskolan, en med smältspinning av konduktiva polymera blandningar, en annan
med beläggningsförsök med syfte att erhålla konduktiva fibrer.
Forskningen har redan lett till flera intressanta resultat, som har presenterats vid
internationella konferenser. Inom området avser vi dessutom att utvidga forskningen mot andra typer av funktionella polymera fibrer, till exempel har vi börjat
studera antibakteriella fibrer samt biomedicinska fibrer vilka kan användas vid
kontrollerad celltillväxt i implantat.
Biokompositmaterial
I kompositmaterial kombineras polymerens unika egenskaper med fiberns styrka
och tålighet. För att uppnå ett optimalt material krävs kunskap om de enskilda
komponenternas egenskaper liksom kunskap om tillverkningstekniken så att en
bra produkt kan tillverkas.
Vid Institutionen Ingenjörshögskolan pågår två doktorandprojekt med syftet att
utveckla nya polymera hartser från växtoljor. Genom modifiering av växtoljor
såsom sojabönolja eller linolja, kan man få en reaktiv harts som kan bearbetas till
en komposit. Man kan därtill kombinera dessa biohartser med naturfibrer, man
får på så sätt kompositmaterial vilka är till 100 % tillverkade från en förnyelsebar
råvara. Vi har undersökt lin-, hampa- och jutefibrer i form av non-woven och
vävda armeringsmaterial, vilka sedan har formpressats till laminat tillsammans
med växtoljehartserna. Därefter undersöks laminatens mekaniska egenskaper samt
ofta även deras långtidsegenskaper gällande tålighet i fuktig miljö. För att kunna
utnyttja naturfiberkompositer gäller det att optimera tillverkningsprocessen på så
vis att laminatets egenskaper blir så bra som möjligt, samtidigt som tillverkningsprocessen är så ekonomiskt lönsam som möjlig. Naturfiberkompositer kommer
inte att kunna användas inom alla områden, men för till exempel tillverkning av
möbler, inredningsdetaljer, bilkomponenter samt verktygsdelar är de av intresse.
Forskning om naturfiberkompositer är både i Sverige och internationellt mycket
allmän, och har pågått sedan cirka 20 år tillbaka. I Sverige är det främst utveckling
av nya kompositmaterial från träfibercellulosa där utvecklingen har gått snabbast.
Vid Institutionen Ingenjörshögskolan har vi därför valt att fokusera på växtoljebaserade härdplaster samt även långa naturfibrer såsom lin, vilka kan bearbetas
med textil tillverkningsteknik till tekniska kompositmaterial.
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Ett annat fokusområde inom biokompositer är kompositmaterial som används
för biomedicinska tillämpningar. Traditionellt är metaller som titan de material
som används i implantat, till exempel benspikar, stödskenor och lårbenshalsar. Ett
problem med metallerna är deras biomekaniska egenskaper, vilka är klart andra än
benmaterialets biomekaniska egenskaper. Metallerna är mycket styvare än benet,
vilket medför att benets läkning inte sker på ett optimalt sätt. När ny benvävnad
växer ut bör den belastas på samma sätt som den friska vävnaden, då blir benet
starkt och hårt. I det fall ett metallimplantat tar åt sig all yttre belastning, så blir
den tillväxta benvävnaden inte lika stark utan snarare spröd. Detta betyder att
benvävnaden inte får optimal styrka, med risk för nya benbrott som följd.
Biokompositer kan därför utgöra ett bättre alternativ, eftersom deras egenskaper
kan skräddarsys på så sätt att de motsvarar benvävnadens egenskaper. Detta har
vi studerat i ett stort europeiskt projekt, NEWBONE, där målet har varit att
utveckla framtidens implantatmaterial genom utnyttjande av kompositer. Vid
Institutionen Ingenjörshögskolan har vi utvecklat nya hartssammansättningar,
samt utvecklar tillverkningsteknik för dessa kompositer. Projektet har skett i nära
samarbete med flera europeiska företag samt forskargrupper och har som mål att
inom några år ta fram de första prototyperna.
Återvinning av plaster och kompositer
Idag måste alla material som vi använder kunna återvinnas på ett eller annat sätt.
Materialen kan antingen återvinnas som material i nya produkter, eller utnyttjas
som bränsle vid värmekraftverk. Detta gäller även för plaster och kompositer.
Plaster kan relativt lätt förbrännas tillsammans med annat avfall som inte lönar
sig att materialåtervinna. På sikt krävs det dock att materialåtervinningsgraden
för plaster ökar och det är nödvändigt att utnyttja ny teknologi för hantering av
plaster i avfallsströmmarna. Identifiering, sortering samt separation måste kunna
ske i avfallshanteringsprocessen. Därtill måste det kunna hittas lönsam avsättning
för den återvunna plasten i olika produkter, utan att ge avkall på egenskaperna.
Då de bionedbrytbara plasternas användning ökar, måste även deras hantering anpassas i avfallshanteringssystemet. De bör därmed komposteras tillsammans med
övrigt komposterbart avfall, vilket kräver att konsumenterna lätt kan identifiera
denna plast. Det gäller också att finna de plastprodukter där de bionedbrytbara
plasterna kommer till sin fulla rätt.
Vid ett ökat utnyttjande av avfall som resurs ökar även möjligheterna att konvertera avfallsbiomassan till råmaterial för plaster. Det är till exempel möjligt att
konvertera etanol till eten, för att senare polymerisera polyeten ur detta. I Brasilien har tillverkningen av denna biopolyeten redan inletts. En annan möjlighet
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är att ta tillvara polymera material genom bioteknisk behandling av avfall. Till
exempel är det möjligt att ta tillvara den syntetiska polyesterfibern genom biologisk nedbrytning av textilt avfall. Detta kan vara en intressant möjlig råvara för
textil i framtiden. För Institutionen Ingenjörshögskolan såväl som för forskningen inom polymerteknikområdet i stort är denna forskning mycket viktig. Vi har
exempelvis startat ett projekt där vi studerar så kallade mikrovågspyrolys, för att
behandla uttjänta kompositmaterial. Genom denna teknik kan det vara möjligt
att ta tillvara på armeringsmaterialet, vilket sedan kan användas i andra produkter.
Inom detta område kommer en post-doktor att arbeta de närmaste tre åren, i nära
samarbete med ett större svenskt återvinningsföretag.
Framtidsutsikter för polymerteknik i Sjuhärad
Forskningen inom polymerteknikområdet har efter en inkörningsperiod kommit
igång väl. Vi har kunnat investera i ett modernt forskningslaboratorium, med en
viktig utrustning tillgänglig. Vi har etablerat ett gott internationellt nätverk, som
visar sig inte minst genom de otaliga gästforskare som har arbetat vid institutionen.
Intresset för ämnet bland våra studenter är stort, många mycket bra examensarbeten har gjorts, och flera av de studenter på mastersutbildningen som har arbetat inom gruppen har gått vidare till doktorandtjänster vid andra universitet.
Vi har ett gott kontaktnät med företag i Sverige och utomlands och det finns
möjlighet till nya europeiska projekt inom EU:s ramprogram. Konkurrensen om
forskningsanslag är dock mycket hård i Sverige, inte minst inom det polymera
området, som länge har varit väletablerat vid de större universiteten, till exempel
Chalmers, Linköpings universitet samt Kungliga Tekniska Högskolan.
För att kunna fortsätta verksamheten i framtiden krävs det fortsatta forskningsanslag som långsiktigt kan stödja verksamheten. Detta måste göras i samverkan
med övriga forskargrupper vid Högskolan i Borås samt med ett förhoppningsvis
fortsatt stöd från våra finansiärer i regionen. Viktigt är också att den lokala industrin i Sjuhärad ser vikten av vår forskning samt att industrin förmår utnyttja våra
forskningsresultat i sin verksamhet.
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textile technology and practice based design research,
experimental research projects at universities and institutes and company
based research and development projects.
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