
ProWOOD har börjat lyfta ordentligt. Vi har nu landat i 6 dok-

torander som jobbar för fullt med sina projekt. I och med Rese-

arch Proposal Seminar i september så har det blivit skarpt läge 

för hela forskarskolan. ProWOOD är nu etablerad på våra två 

lärosäten. Handledarteam och mentorer på företagen börjar bli 

varma i kläderna och de första doktorandkurserna har klarats av.  

Deltagande i internationella konferenser har givit kontakter och 

utblick för forskarskolan. Nu går vi in i en höst full av aktivite-

ter och en hel del kurser måste klaras av innan de företagsspeci-

fika projekten sätter igång på allvar. Vi ägnar lite mer utrymme 

åt doktorandernas beskrivningar av sina projekt 
 
Kristina Säfsten 

 

Programdirektören har ordet 

RP seminariet 2 september var första tillfället doktoranderna presenterade sina projekt efter ett gediget arbete 

med formulering av forskningsfrågor och utredning av forskningsfronten. Varje projekt diskuterades i hela 

gruppen av handledare mentorer och speciellt inbjudna opponenter.  Det var stundom rätt nervöst eftersom 

forskare har tendens att ifrågasätta allt. Men doktoranderna var nöjda eftersom de fick både negativ och posi-

tiv kritik. Alltför att de skulle kunna komma vidare på ett bra sätt med sitt arbete. 
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Seminarium:  Research Proposal   

Doktorander, handledarteam, företagsmentorer. Hela gänget 
samlat på Ullinge den 2 september 

Att förklara akustik är inte alltid lätt. 
Jörgen får ta till visuella metoder 

På gång under hösten 

3 november Elahe och Heleen presenterar sin arbeten om 3 D printing på lunchseminarium Work in Progress. 

Jönköping University, School of Engineering. 

19 november Jörgen presenterar sitt arbete och diskuterar akustikfrågor vid workshop hos Flexator i Anneberg , 

Nässjö. 

7 december Djordje och Steffen presenterar sina Research Proposals på seminarium på Linnéuniversitet i Växjö 



Automationsstrategier och människa-maskin i samverkan. 
 

Syftet med arbetet är att undersöka 

- vilka faktorer som bör tas hänsyn till vid automatisering i trä- 

  manufakturindustrin,  

- vilka utmaningar som kan uppkomma,  

- hur dessa utmaningar kan hanteras.  

   Genom detta ska forskningsarbetet kunna stödja utvecklingen av automationsstrategier som 

anpassar sig efter trämanufakturindustrins krav och behov. 

   Arbetet applicerar ett systemperspektiv där olika komponenter inom trämanufakturtillverk-

ningen analyseras för att undersöka vad som skiljer trämanufakturindustrin från ledande in-

dustrier inom automatiserade tillverkningssystem.  

   Forskningsarbetet sker i samarbete med affärsområdet Södra Wood som producerar hyvla-

de och sågade trävaror samt interiöra träprodukter. Forskningen är begränsad till tillverk-

ningen av de interiöra träprodukter som består främst av paneler, golv och lister.  
 
Roaa Salim 

Bättre bjälklag för tystare inomhusmiljö. 
 

   Vi måste kunna säkerställa att boende i flervåningshus i trä skall få en ljudmiljö 

som de blir nöjda med.  

   Detta projekt har fokus på att bättre kunna analysera lågfrekvens-

akustikegenskaperna i lätta trä- och biobaserade bjälklag. I projektet utvecklas olika 

beräkningar relaterade till ljud och bjälklag och  beräkningsmodellerna kommer också 

att verifieras med mätningar. Målet är att förbättra produktutvecklingsprocessen för 

bjälklag i trähus med avseende på stegljud. 

Jörgen Olsson 

 

Roaa Salim 

Forskningsprojekt och doktorander 

Jörgen Olsson 
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Automation av tillverkning av byggelement för  småhus 
 

   Småhusproduktion kännetecknas idag av en hög grad av kundanpassning. 

Samtidigt tvingar konkurrensen fram en ständigt ökad strävan att effektivise-

ra och öka produktiviteten. Ett led är då att öka automationsgraden i prefabri-

cering av ytterväggar. 

   Forskningsprojektet kommer att bestå av två studier som kommer att försö-

ka besvara den huvudsakliga forsknings frågan om hur man kan förbättra 

ledtiden för prefabricering av ytterväggar med hjälp av automation.  

Studierna innehåller: 
 

 Kartläggning av design, tillverkning och automationsnivåer inom pre-

fabricering av ytterväggar  

 

 Värdeflödesanalys (VSM) av ytterväggs- 

            prefabricering . 

 

Djordje Popovic 

Djordje Popovic 



Hur kan designmetodik bidra till ökad innovationstakt i trä-industrin? 
 

   Jag forskar om hur en ’design-driven approach’ kan hjälpa små och medelstora företag (SMF) i 

den svenska träindustrin att utveckla nya, hållbara erbjudanden som möter förändrade behov och 

förutsättningar.  

   Olika aktörer och forskare har identifierat möjligheter för träindustrin att bidra till ett hållbart 

samhälle. De har skapat och beskrivit olika visioner där träprodukter kan tillgodose olika framti-

da behov, till exempel när det gäller nya produkter och tjänster. Dessa visioner beskriver framför-

allt hur träindustrin kan se ut i framtiden, men lite är utrett om hur företag kan möta nuvarande 

utmaningar och bidra till att förverkliga dessa visioner. Det kommer att finnas fler krav från olika 

aktörer för SMF i träindustrin att utveckla nya erbjudanden, oavsett om det är produkter, tjänster 

eller system, som ta hansyn om miljö, socialt ansvar och förändrade behov. SMF kommer att 

behöva kunskap att arbeta med denna ökade komplexitet.   

 

   Hittills har industrin haft en stor fokus på ökat produktionseffektivitet och teknologisk innova-

tion, få företag fokuserar på så kallade ’value innovation’. Kärnan av value innovation är att hitta 

lösningar och utveckla produkter som passar kundernas behov, med andra ord, som har lagt till 

värde för kunder. Olika forskare beskriver hur design metoder kan stödja företag att ta lösa kom-

plexa problem och att utveckla nya erbjudanden som passar kundernas och samhällets framtida 

behov, när det gäller miljökrav, socialt ansvar och nya funktioner. Men det finns inte mycket 

utrett om användning av dessa metoder hos SMF.  

 

   Det finns ett behov av bättre förståelse om hur man kan integrera dessa metoder hos SMF i 

Sveriges träindustri. I olika mindre fallstudier kommer jag att utforska, utveckla och testa hur en 

design driven approach kan möjliggöra hållbar innovation i träindustrin. 

 
 
Heleen De Goey 

 

Heleen De Goey 
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Fönster och dörrar—hur  påverkar de en byggnads totala värde.  
 

   Fönster och dörrar är viktiga delar med påverkan på byggnaders funktioner och gestaltning. De 

primära funktionsegenskaperna för byggnadskomponenterna är relaterade till transport av ljus 

och värme. Som ljusinsläpp har fönster, och till viss del dörrar, den väsentliga funktionen att ge-

nom transparensen både direkt och indirekt låta människor interagera genom exponering av 

byggnadens inre men även världen utanför. Ur värmesynpunkt, och därmed energisynpunkt har 

fönster och dörrar en betydande påverkan på en byggnads klimatskal. Ur gestaltningssynpunkt 

påverkar fönster såväl yttre som inre upplevelsen av en byggnad. Byggnader blir mer och mer 

komplexa. Som en konsekvens blir det allt viktigare att förstå hur de olika byggnadskomponen-

terna interagerar i en byggnad för att kunna optimera byggnads totala värde. 

   I första steget, utvecklade jag ett Multi-Criteria Analysis (MCA) ramverk, vilket hjälper oss att 

analysera och simulera olika aspekter av ljusmiljö, termisk komfort, energi och ekonomi. Det här 

ramverket valideras med hjälp av en fallstudie. Tre olika solskydd (Persienn, Rullgardin och 

Dubbel Plissé) jämfördes för att utvärdera hur de påverkar ljusmiljö, termisk komfort, energi och 

ekonomi. Den här studien ska fortsätta senare för att fördjupa förståelsen om hur olika solskydd 

påverkar människors humör.  

   I andra steget, optimeras fönstrets storlek, placering och orientering för att uppnå en mer värde-

driven byggprocess. 

 

Elaheh Jalilzadehazhari 

Elaheh Jalilzadehazhari 



Automationslösningar  för träindustrin. 
 

Svenska träföretag kännetecknas fortfarande av tunga manuella arbetsuppgif-

ter, ineffektiva processflöden och en relativt låg automationsgrad. För att i en 

global värld behålla konkurrenskraften måste en större fokus läggas på total-

kostnaden, produkternas kvalitet, flexibla produktionsmöjligheter och ledtiden. 

Mer effektiva och automatiserade produktionslösningar med hjälp av robotar 

är en möjlig lösning. Robotar bidrar med snabbhet, styrka men mest av allt, 

flexibilitet. Det är tänkbart att använda robotar inom områden som tillverkning 

av träpaneler och träkomponenter, trähus- och möbeltillverkning, men också 

för paketering. Här börjar min forskning. 

   Trä är ett unikt material. Inte bara genom att olika träslag skiljer sig från var-

andra, utan att det inom samma träslag finns variationer och defekter att ta 

hänsyn till. Hanteringen måste kunna anpassas till materialets behov, men ock-

så till industrins förutsättningar som produktion med låga stycketal, ekonomis-

ka förutsättningar och de anställdas kompetens.  

   I samarbete med Yaskawa Nordic AB i Torsås, en av värdens största leve-

rantör av industriell robotautomation, kommer mitt forskningsområde inom 

ProWOOD att handla om att öka automationsgraden i den svenska träindu-

strin.  

Mitt doktorandprojekt börjar med att identifiera villkoren för en framgångsrik 

automation, och få en djupare förståelse för bakomliggande svårigheter. Att 

förstå behov och förutsättningar som rör materialet, tekniken, ekonomiska och 

sociala aspekter men också att undvika att göra samma misstag som andra in-

dustrier när dessa automatiserade.  

   Senare är det tänkt att jag ska jobba i flera projekt med utveckling av robot-

lösningar och robotceller som tar hänsyn till ovannämnda svårigheter, och som 

enkelt och problemfritt kan implementeras för ett flertal arbetsuppgifter inom 

olika träföretag.  

 

Målet är att förbättra de anställdas arbetsmiljö och ergonomi, samt att höja 

produktionsprocessens effektivitet och produkternas kvalitet.  

 

Steffen Landscheidt 
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Kontakter: 

Kristina Säfsten Programdirektör:  kristina.safsten@ju.se 

Jimmy Johansson  Handledarteam: jimmy.johansson@lnu.se 

Johan Palm Information och företagskontakter: johan@tracentrum.se 

Steffen Landscheidt 


