FORSKNING PÅ BTH

FÖR SAMHÄLLETS UTMANINGAR

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

FORSKNING SOM
GÖR SKILLNAD
Som teknisk högskola har vi stora möjligheter att bidra
till en hållbar samhällsutveckling. Vi gör det bland annat
genom att bedriva forskning som gör verklig skillnad.

INNEHÅLL
Hållbar utveckling – men hur gör man?

För att lyckas satsar BTH på nära samverkan med industri
och samhälle och på hög kvalitet i allt vi gör. Forskningen
koncentreras till områden där den har goda förutsättningar
att komma till nytta i samhället. BTH har höga ambitioner
– och inom några områden, som mjukvaruutveckling och
strategisk hållbar utveckling, är vi redan i världsklass. Idag är
en dryg tredjedel av BTH:s verksamhet forskning och vi har
ambitionen att öka den andelen ytterligare.
Digitalisering och hållbarhet
BTH:s profil är digitalisering och hållbarhet, som hos oss
stödjer och stödjs av vår forskning inom ämnen som
datavetenskap, mjukvaruutveckling, signalbehandling,
telekommunikation, maskinteknik, matematik, systemteknik,
strategisk hållbar utveckling, industriell ekonomi, fysisk
planering och hälsoteknik. I praktiken är många forskningsprojekt av tvärvetenskaplig karaktär och kan därför inte
klassificeras inom ett specifikt ämne.
Forskning som ger kunskap
BTH:s forskning kommer till nytta på många sätt. Till exempel
leder den till nya metoder, verktyg, produkter och tjänster
hos våra partner, ofta med ökad hållbarhetsprestanda och
effektivisering som följd, eller till att nya företag startas.
Forskningen bidrar även till ny kunskap som leder till regler
eller policyer och i förlängningen till politiska vägval. Men
den största nyttan gör forskningen genom sitt bidrag till
utbildningen.
BTH är ett lärosäte som präglas av närhet. Det är korta
avstånd mellan forskare och studenter och mellan forskargrupper. Vi är stolta över de internationella samarbetena
liksom över den lokala förankringen som båda hjälper oss
till nyttiggörande av vår forskning. Omvärlden inspirerar oss
och tillsammans med våra partner bidrar vi till de globala
hållbarhetsmålen. Endast fantasin sätter gränser för vad
som är möjligt.

Mats Viberg, rektor
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HÅLLBAR UTVECKLING
– MEN HUR GÖR MAN?

Inom strategisk hållbar utveckling utvecklar vi metodik
som hjälper företag och kommuner att bidra till samhällets hållbarhetsomställning på ett sätt som stärker den
egna organisationens framgång. Här är några exempel
på tillämpningsområden och samarbeten.

PÅ JAKT EFTER STADENS LÄKANDE KRAFT
Allt större andel av jordens befolkning bor i städer. Städer som kanske
var hållbara när de skapades men som med nutida livsstil inte alls är det.
Giles Thomson

DET KRÄVS MER ÄN BARA
FOSSILFRIA FORDON

Med ledarskap och innovation ställer vi om samhället
till hållbarhet.
Göran Broman, professor

Det går att ställa om transportsystemet till fossilfritt och hållbart menar
Henrik Ny, docent inom strategisk hållbar utveckling. Han är positiv men
ser utmaningar. För att kombinera högt och lågt, systembeslut och
praktiska lösningar, behövs nya arbetssätt. Det är här BTH kommer in.
– Transportsektorn är central för samhällets
omställning, men den ska ses i ett sammanhang med andra sektorer som industri,
energi, jordbruk, fysisk planering och sociala
system, säger Henrik Ny.
Att byta ut fossildrivna fordon mot elfordon räcker inte, menar han. Fler aspekter
i systemet måste ifrågasättas och förändras.
Vad triggar transportbehov och hur kan det
minskas? Hur ska städer byggas? Vilka transportslag är effektivast i olika sammanhang?
Systemsyn är ofta svårt att beskriva men
BTH har kommit långt och arbetar nära de
regionala beslutsprocesserna, med företag
och i gemensamma utvecklingsprojekt
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med bland andra Energikontor Sydost.
– Samarbetet med BTH gör att vi direkt
får del av forskningen, med ökade kunskaper och perspektiv vilket bidrar till ökad
kapacitet att ytterligare stödja våra ägare
i deras klimat- och energiarbete, säger
Annika Öberg, projektledare vid Energikontor Sydost.
Blekinge och Småland har samlats kring
ett systematiskt arbetssätt med vision,
nuläge, lösningar samt scenarier och
vägval. BTH-forskarna ledde också framtagandet av ”Vägval 2030” – en regional
färdplan för snabb omställning till

hållbara persontransporter.
– Vi borde kunna bli en modell och testbädd för hur man effektivt ställer om en
hel region. Vi hoppas också kunna skala
upp – både nationellt och internationellt,
säger Henrik Ny.

Framtiden och den stora omställning som
behövs ställer krav på de stadsdelar och
städer vi skapar idag, men också på att
minska befintliga stadsmiljöers negativa
påverkan.
– Vi behöver planera, bygga och bygga
om kreativt för framtidens behov. Förtätning
är ofta önskvärt men det måste också gynna
en god livsstil. Till exempel, hur kan gröna
ytor ökas på innovativa sätt i en tätare stad?
Att öka stadens läkningsförmåga och kanske komma till en punkt där staden bidrar
positivt till jordklotets läkning är min mission, säger Giles Thomson, forskare inom
strategisk hållbar utveckling.

Det är inte lätt och det strider mot stora
delar av den befintliga planeringsprocessen.
Abdellah Abarkan, professor i fysisk planering, lyfter behovet av tydligare verktyg och
fler goda exempel på praktisk tillämpning
för att förändra planeringsprocessen.

I praktiken kräver hållbar utveckling en djupgående och övergripande samverkan mellan
forskningsområden och samhällsfunktioner.

All hållbar omställning landar någon gång
i fysisk planering och det är på BTH som
Sveriges planeringsarkitekter utbildas.

Peter Schlyter, även han professor i fysisk
planering, tillägger att stadens hållbarhet
inte kan särskiljas från den omgivande landsbygden, istället behöver banden stärkas.
– Det ömsesidiga beroendet mellan stad
och landsbygd är en positiv utmaning att
utveckla och på BTH finns mixen av kompetenser för att hantera komplexiteten.

Peter Schlyter

Abdellah Abarkan

FÖRETAGENS HÅLLBARHETSRESA
Ett hållbarhetsperspektiv måste komma in tidigt i produktutvecklingen om det
ska resultera i kostnadseffektiva och långsiktigt konkurrenskraftiga lösningar.
Annika Öberg

Henrik Ny

Illustration: Stefan Borell

Docent Sophie Hallstedt och hennes forskargrupp stödjer företag att göra resan mot
mer hållbara lösningar. Forskningen i hållbar
produktutveckling görs i täta samarbeten
med industrin.
– Steg för steg tar vi fram metodik för
hållbarhetsimplementering. En hållbar lösning är målet och man behöver förstå hur
en enskild förändring påverkar helheten.
Ska vi ersätta material? Vilket avfall uppstår
och hur tas det till vara? Hur ska transporter
ske? Metoden ger vägledning i vad som blir
bäst för helheten och leder i rätt riktning,
berättar Sophie Hallstedt.
Det nära samarbetet med företag är viktigt

för att ha verkliga fallstudier att arbeta med.
Jesko Schulte är doktorand och beskriver
hur man stärker den praktiska tillämpningen
av hållbar produktutveckling samtidigt som
teorin fördjupas.
– Vi kopplar ihop alla delar i processen,
hållbarhet är komplext. Man måste komma
hela vägen från kunskap till konkreta designoch produktionsval med livscykelperspektiv.
Samverkan är nödvändigt för att formalisera
processen och den möjligheten har vi på
BTH, säger Jesko Schulte.
Nästa steg är att skapa ett paket med digitala
verktyg som kan användas i företag.

– Det finns en mängd information
och vi tar fram verktyg för att göra
den användbar, bland annat för att
tidigt kunna mäta en produkts hållbarhet.
Vi kallar det för produktens fingeravtryck.
Det visar helheten och om man är på väg
åt rätt håll, säger Sophie Hallstedt.

Sophie Hallstedt

Jesko Schulte
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MÖJLIGGÖRANDE
MJUKVARA
Mjukvara möjliggör digitalisering, i praktiken. Mjukvara kopplar ihop
olika energislag i ett kraftnät likaväl som funktionerna i bilen och
bankärendena eller tjänsterna i 1177. Tony Gorschek forskar inom
programvaruteknik, och där tillhör BTH de bästa i världen.
Mjukvara är abstrakt på det viset att den inte
märks när allt fungerar. Tänk flyg, vatten, el,
trafikljus, mobiltjänster – det tillhör vardagens infrastruktur och funktionerna blir fler
och bättre hela tiden. Tony Gorschek berättar att företagen oftast bygger vidare på
samma mjukvara och lägger på mer programkod och funktionalitet när produkter och
tjänster ska kompletteras och utvecklas.
Risker för misstag och oförutsägbara följder
uppstår och det är svårt att spåra fel i en
enorm mängd med programkod.
Så mycket mer än bara kod
– Att bedriva effektiv mjukvaruutveckling
handlar om så mycket mer än kunskap om
programkod. Hur organiserar man team
på tusentals personer som programmerar
miljontals rader kod samtidigt som funktionen ska leverera dygnet runt, året om?
Hur skapar man överblick och säkerställer
att inte fel uppstår när koden ändras och
vidareutvecklas?
– På BTH hjälper vi företag med hur de
ska ta fram, använda och vidareutveckla
mjukvara. Vi arbetar tillämpat på ett sätt
som bygger upp unik bredd och kompetens,
säger Tony Gorschek.
Erfarna problemlösare
BTH-forskarna studerar allt från maskininlärning för kvalitetssäkring och sätt att
organisera stora datamängder till metoder
för effektivt samarbete i grupper.
– Det är många komponenter i processen
som ska optimeras i ett integrerat ekosystem med kunskap om både marknadsvärde,
teknik och människa, säger Tony Gorschek.
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Samarbeten med flera nationella och
internationella teknikindustriföretag ger
forskarna stor kunskapsmassa som de
systematiserar och nyttiggör.
– Vi kan ta fram och införa bättre metoder tack vare vår överblick och erfarenhet.
Vi kan problemanalys i grunden och det går
alltid att lösa på nya och bättre sätt utan att
börja om från början.
Världsrankade forskare
Tony Gorschek beskriver mjukvaruutveckling som ett arkeologiskt grävande som
resulterar i valet av relevanta lösningar för
det grundläggande problemet, återanvändande av det som andra gjort och mätning
av att det som gjorts verkligen stämmer.
I utvecklingen mixas programvaruteknik med
intelligent automatisering och maskininlärning, företagsekonomiskt värdefokus och
beteendevetenskap. BTH är rankade bland
de bästa i världen och etta i Europa när det
gäller forskning i tillämpad programvaruteknik.
– Vi ser den stora bilden och är bra
på att samarbeta prestigefritt. Samproduktion är svårt men det kan vi här – det
är en framgångsfaktor. Vi har också skapat
en kreativ miljö som attraherar kompetenta
medarbetare internationellt. Här finns
utrymme att skapa en egen forskaridentitet och fortsätta sin utveckling, säger
Tony Gorschek.

Mitt jobb är att gå på djupet och
hitta lösningar som kan tillämpas
inom många områden.
Tony Gorschek, professor

För att behålla vårt ledarskap
inom de områden vi är verksamma behöver vi bland annat
samarbeta med de forskningsmiljöer som har rätt kompetens
– och det har BTH.
Helena Olá, platschef på Ericsson, Karlskrona
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UNIK KLINIK
FÖR HÄLSOTEKNISK FORSKNING
SÅ KAN AI
STÄRKA PATIENTENS STÄLLNING
KLINIK FÖR NYSKAPANDE SAMARBETE
Vid BTH finns den enda hälsokliniken i norra Europa där lösningar
kan utvecklas hela vägen från idé till praktisk användning.
Den unika kliniken är en strategisk satsning
där BTH drar nytta av högskolans kombination av hälsa, omvårdnad och teknik. Här
kombineras forskning, utbildning, innovation,
teknikutveckling och praktisk implementering inom områden med potential för stora
samhällsvinster.
– Här kan nytänkande och gränsöverskridande samarbeten genomföras för att möta
samhällets stora utmaningar som har att
göra med åldrande befolkning och konflikter mellan behov och resurser, säger Johan
Sanmartin Berglund som är föreståndare
för kliniken.
Han menar att en stor del av lösningen
är att jobba smartare och ha bra besluts-

stöd i vardagen.
– Digital teknik ska användas till det
den är bäst på, det vill säga göra samma
sak flera gånger, lära sig efter hand och
inte vara beroende av dagsform. Experter
kan nyttjas digitalt oavsett var i världen de
befinner sig och AI skulle kunna förbättra
flödet på sjukhusen så att platser och
resurser utnyttjas effektivare. Sådant
kan vi utveckla här, menar Johan
Sanmartin Berglund.
Andra stora områden där teknikutveckling behövs är stöd vid demenssjukdomar, egenvård och förebyggande vård
samt munhälsa.
– Munhälsan har större betydelse för

hälsa och sjukdom än man tidigare förstått.
På kliniken fördjupar vi den kunskapen och
är unika i kombinationen av utrustning och
kompetens för forskning inom hälsovård
både för munhälsa och resten av kroppen.
Även här finns stor potential för utveckling
och studier, säger Johan Sanmartin Berglund
som välkomnar
alla projektidéer
till kliniken, både
nationella och
internationella.

Kan AI vara ett verktyg för att förbättra omvårdnad i mötet
mellan människor? Ett spännande samarbetsprojekt vid BTH
fördjupar analys av och kunskap om missförhållanden inom
vården, som grund för utveckling.

Forskningen stärker
patientens ställning.

– Vi nyttjar en datamängd från vården för
att med hjälp av självlärande klustringsalgoritmer se mönster och fördjupa kunskapen
så att missförhållanden kan rättas till, säger
Martin Boldt som forskar inom artificiell
intelligens. Datakällan i projektet är inledningsvis anmälningar som kommer in till
Patientnämnden i Blekinge dit både patienter
och anhöriga kan vända sig. I en förlängning
kan metoden utvidgas till en nationell analys
av samtliga anmälningar i Sverige.
Lisa Skär är forskare inom omvårdnad,
och hon kontaktade Martin Boldt för att

– Bra bemötande
inom vården är
god kvalitet. Det
finns en stor
samhällsnytta i att
lyssna på patienterna och förbättra
utifrån deras erfarenheter, säger Lisa Skär.

diskutera hur all den här informationen
skulle kunna struktureras och analyseras.
Det resulterade i en unik studie.
– Innehållet i anmälningarna är subjektiva
beskrivningar av upplevelser och till stor del
ostrukturerat. Ofta handlar det om bemötande, en känsla av att inte bli trodd eller
förstådd, att bli kränkt eller anklagad.

Lisa Skär, professor

Martin Boldt

Blekinge ser sig som testpilot och hoppas
få möjlighet att använda tekniken för andra
regioner, och för nationella och internationella myndigheter.

Johan Sanmartin
Berglund

SMARTA GLASÖGON FÖR BÄTTRE VÅRD
Charlotte Romares forskning kretsar kring smarta glasögon
och på kliniken kan den här innovationen testas.
– Vid omhändertagande av en patient kan
man välja vilka parametrar som ska synas i
glasögonen, kanske EKG, blodtryck, syresättning eller annat beroende på vilket beslutsstöd som behövs. Glasögonen ger snabb
överblick samtidigt som man kan fokusera
helt på patienten istället för på olika skärmar,
säger Charlotte Romare.
Glasögonen kan också användas för att låta
någon delta på distans, kanske i utbildningssyfte eller för expertassistans. Eftersom det
som händer också kan spelas in finns underlag för självvärdering och vidareutveckling.
– Operationer har till exempel livesänts till
studenter och gett dem möjlighet att ställa
frågor under tiden. Men i mitt projekt har jag
fokuserat på användningsområdet där man
ser patientens vitalparametrar under själva
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omhändertagandet,
berättar Charlotte
Romare.
Charlotte Romare
arbetar i sjukvården
samtidigt som hon
Charlotte Romare
forskar kring de smarta
glasögonen i ett projekt
med BTH.
– Vi har använt fokusgrupper från
vården för att komma så nära behoven
som möjligt och för att det som syns i
glasögonen ska vara lätt att känna igen
från det de är vana vid att se på sina skärmar.
Informationen från fokusgrupperna har
sedan varit underlag för mjukvaruutvecklarna som tagit fram en app till glasögonen,
säger Charlotte Romare.
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SÄKER PÅ NÄTET
Allt större beräkningskraft och allt fler sammankopplade funktioner – massor
av möjligheter men tyvärr också risker för illasinnade intrång. Dragos Ilie forskar
inom datavetenskap för att göra det svårare och dyrare att utföra cyberattacker.

Vi kan göra mycket nytta genom
att förhindra intrång och sabotage
i olika samhällsfunktioner – det är
en viktig forskargärning.
Dragos Ilie, forskare

– Drivkraften för dem som angriper är oftast
pengar, till exempel att låsa data som du får
tillbaka om du betalar eller att sälja vidare
stora mängder av personliga data man fått
tillgång till, och attacker sker organiserat.
Vi ökar kunskapen om attackerna och hittar
sårbarheter i system och funktioner, säger
Dragos Ilie.
Fingerar cyberattacker för att hitta
motmedel
En viktig del i vår verksamhet är en molnbaserad testmiljö. Där kan forskare och
studenter i en sluten miljö studera cyberattacker för att förstå sårbarheter i system,
attackers ingång och förlopp och hur motmedel ska utvecklas. Nätverkssäkerhet,
tillförlitliga system (trusted computing)
och testmiljöer är områden där BTH bidrar
i många samarbetsprojekt.
– Ett spår i min forskning är att u
 pptäcka
illasinnad mjukvara. Vi undersöker till exempel en speciell typ av mjukvara som håller
sig gömd genom att modifiera sin egen kod.
För att upptäcka den använder vi ”deep
learning”, en avancerad AI-metod, berättar
Dragos Ilie. Han menar att ett generellt
säkerhetsproblem är de stora operativsystemen som hela världen använder utan
att ha någon eller liten insyn i utvecklingen.
Många attacker utnyttjar sårbarheter som
finns i just dessa system, trots att tillverkarna
jobbar hårt för att hålla produkten i bra skick.
– De internationella systemen är känsliga
ur säkerhetssynpunkt, det får vi leva med,
och istället skapa beredskap i samhället med
ökad kunskap om nät- och datorsäkerhet.
Det är en viktig funktion för forskningen
och utbildningen vid BTH, säger Dragos Ilie.
Säker på nätet – en kunskapsfråga
Vid sidan av teknikutveckling är ökad
kunskap och medvetenhet hos användarna
den viktigaste åtgärden för säkerhet.
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Den programkod som är konstruerad för
att skada letar sårbarheter och skickas
ut automatiskt och på bred front, ingen
användare är oviktig, alla kan drabbas.
Källan är allt från enskilda hackare till
organiserad brottslighet.
– Våra generella råd till allmänheten
är att använda virusskydd, inte klicka på
okända filer i e-post och att välja långa
lösenord som är svåra att gissa. Det räcker
långt för att skyddas från vanliga attacker
riktade mot användarens dator. Men även
en uppkopplad och oskyddad elmätare kan
vara en ingång till ditt wifi i hemmet, säger
Dragos Ilie.
Säkerhetsarkitektur är ofta BTH:s bidrag
i olika utvecklingsprojekt. För de konkreta
lösningarna är BTH med i delar av utvecklingen.
– Vi är en offentlig aktör och våra resultat
är inte hemligstämplade. Vi bidrar med
kompetens, utbildar, testar och skapar
prototyper men det är företaget som äger
problemet och som ser helheten i sina säkerhetsklassade system, menar Dragos Ilie.
AI kan bidra till ökad säkerhet
BTH samarbetar även internationellt för
ökad säkerhet. För att AI-funktionalitet
ska bli lättillgänglig för utvecklare skapas
en europeisk marknadsplats för AI som kan
liknas vid befintliga marknadsplatser för
appar. BTH bidrar med kunskap och metoder
som förhindrar eller försvårar för användare
att kringgå komponentlicenser och att göra
otillåtna modifieringar av AI-komponenterna.
– Det behövs skydd för att AI-modulerna
inte ska kunna kopieras och missbrukas,
säger Dragos Ilie.
Ett drömprojekt för Dragos Ilie och hans
kolleger vore att utöka arbetet för skydd
av samhällets kritiska infrastruktur som el,
vatten, tåg, hamnar och telefoni.
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FORSKARNA SOM SER HAVET SOM RESURS
BTH har varit med om att ta fram Sveriges första nationella innovationsagenda för undervattensteknik och forskarna ser många användningsområden – även utanför det marina området.

Vi utvecklar framtidens system och
algoritmer för AI och storskalig dataanalys. När vi samarbetar ser vi hur
de kan tillämpas praktiskt.
Håkan Grahn, professor

FRÅN PINGPONG TILL
RAKA PUCKAR MED AI OCH BIG DATA
I samarbete med Telenor har BTH utvecklat teknik som effektiviserar
och förbättrar kundservicen. Artificiell intelligens sorterar supportbehov,
frågor och förslag vilket ger kortare svarstid och ökad kvalitet.
Anton Borg är forskare inom datavetenskap.
Med hjälp av tillämpad AI och maskininlärning har han, tillsammans med Telenor,
förbättrat kundtjänstprocessen för telefoniföretaget.
– Text och tal är tolkningsbara data och
vi funderade mycket på hur vi skulle kunna
använda denna data för att förbättra processen, säger Jim Ahlstrand, innovationsutvecklare på Telenor.
Lär sig tolka innehåll
Anton Borg berättar hur de använt maskininlärning för att tolka informationen i kundernas e-post.
– Vi har testat oss fram för att se vad som
fungerar, och landade i att göra en ämnesklassificering så att handläggarna snabbare
får frågorna de är mest lämpade att svara
på, säger Anton Borg. Klassificeringen går
till på så sätt att man dels letar utvalda
ämnesord, dels tolkar helheten i mejlet, för
att få en uppfattning av vad ärendet handlar
om. Utvecklingen har skett i nära samarbete
mellan BTH:s forskare och handläggarna
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på Telenor som har erfarenhet av hur mejlen
ska tolkas.
– Förut studsade mejlen som pingpongbollar mellan handläggarna – nu kommer
de rätt på en gång, säger Johan Svensson,
innovationsexpert på Telenor.
Effektivare arbete och bättre service
Systemet har införts på kundtjänst för
företag till att börja med. Det har hög
träffsäkerhet och har lett till att Telenor
kan göra mer med den information de har
genom att automatiskt välja rätt handläggare
och ge stöd till prioritering. Handläggarna
å sin sida har frigjort tid för att arbeta mer
med problemlösning och mindre med administration. Utvecklingen fortsätter nu för att
även kunna sortera i mejl som har fler än
en fråga.
Det här är ett exempel på hur BTH arbetar
med tillämpad AI. Det finns många fler områden och lösningar där man kan använda den
mängd av data som finns tillgänglig i form
av text, bild och tal.
– BTH arbetar tillämpat, det är viktigt

Anton Borg

Johan Svensson

– Energi och säkerhet är två stora samhällsutmaningar där vi kan bidra, säger Oskar
Frånberg, forskare och föreståndare för
Nationellt centrum för undervattensteknik
vid BTH.
Vid BTH utvecklas teknik och applikationer
för den krävande miljön under havsytan.
Oskar Frånberg berättar att BTH är en viktig
del i närområdets unika miljö och kompetens
inom undervattensteknik, med omfattande
forskningsverksamhet och civilingenjörsutbildning i marin teknik.
– BTH:s styrka är att allt finns nära och
vi verkar i en region med marinbas, varv,
sjöstridsskola, kustbevakning, NKT, SAAB
och Blue Science Park som tillsammans
ger en fantastisk miljö för experter inom
undervattensteknik.
Potential i marin teknik
Lösningar från samarbetsprojekten leder
dessutom vidare till applikationer för helt
andra miljöer, som till exempel vattenfyllda
gruvor, AI och datasäkerhet, sanering och
tullbevakning. Att Östersjön har bräckt vatten gör att sjunkna fartyg bevaras länge och
teknik för att hitta och undersöka gamla vrak
är också ett område där BTH:s centrum för
undervattensteknik bidrar med kompetens.
– Havet är till stora delar en outnyttjad
resurs och det finns mycket att utveckla.
Verksamheten på BTH har tre huvudinriktningar: säkerhet och försvarsmakt, energi
samt marin konstruktion. Marin teknik
är inte ett ämne, det är en tillämpning.

De tre forskningsområdena är integrerade
och till exempel utveckling för en digitaliserad dykare behöver kompetens från alla tre,
säger Oskar Frånberg.
Säkerhet för människor på fartyg, i ubåtar
och vid dykning är områden där BTH är
världsledande.
– Vi bygger på de styrkor vi har. Kombinationen mellan BTH:s kunskap om relationen människa/system och vår tekniska
kompetens är en starkt bidragande orsak
till att vi kommit så långt inom marin säkerhet, säger Oskar Frånberg.
Oceanernas drönare
Utvecklingen inom området energi handlar
ofta om systemteknik för att utveckla undervattenssensorer och digitalisering under
vatten, inte minst för utvinning av vindoch vågkraft, olja och gas. Havet får också
en allt viktigare roll för att knyta ihop olika
energislag och energinät med kablar längs
havsbotten.
– Att minröja havsbotten inför kabelläggning är en utmaning, det finns gott
om sjunkna minor kvar från båda världskrigen. En annan är att detektera kablars
läge och djup inför underhåll, säger Oskar
Frånberg.
Inom marin konstruktion sker forskningen
tillsammans med stora företag i närområdet,
och här bygger BTH vidare på sin kompetens
inom produktutveckling. Sveriges produktion
av ubåtar och ubåtsräddningssystem är

BTH är världsledande
inom marin säkerhet.
Oskar Frånberg, docent
internationellt framstående och delar
av utvecklingen sker i nära samarbete
med BTH.
Ubåtsförsvaret är mer än sänka skepp
Ida Påhlman är teknisk systemledare
för ubåtsräddning vid Försvarsmakten.
Hon berättar att samarbetet med BTH
till exempel handlar om att bygga upp
kunskap om arbetsmiljö under vatten
eller luftmiljön i en skadad ubåt. Det är
en komplicerad miljö under havsytan,
lite som rymden i vissa avseenden.
De som har sin arbetsplats under
vatten är avskurna och utlämnade
till egna resurser.
– Ökad kunskap
om till exempel
luftmiljön i havererade ubåtar ger
svar på hur vi kan
säkerställa besättningen fram till
räddning och efter,
säger Ida Påhlman.
Ida Påhlman

Jim Alstrand

att utgå från organisationens behov och
förutsättningar. Vi gör analysen tillsammans.
AI behöver också kombineras med traditionell utveckling av arbetssätt och rutiner
eller paketering av förslag och erbjudanden.
Vi bidrar till en helhetssyn, säger Anton Borg.
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Mixen av den fysiska
och digitala världen
omdefinierar hur vi
kan interagera med
ny teknik.
Diego Navarro, forskare

VIRTUELLA APPLIKATIONER DÄR
MÄNNISKA OCH MASKIN MÖTS
Forskningen inom visuell och interaktiv datavetenskap förknippas ofta med spelteknik men det är bara en del av alla möjligheter som finns. Till exempel kan den
användas när kirurgen övar på ett ingrepp, vid övning av katastrofinsatser eller
för att använda vardagsföremål i 1500-talet.
Forskningen handlar om hur teknik används
av människor för att interagera effektivt och
kreativt med datorer.
– Kompetensen på BTH om interaktionen människa-teknik berikar allt vi gör, och
forskningen kan delas in i tre områden;
datorgrafik och visualisering, digital spelutveckling samt metoder och tekniker för
människa-datorsystem, säger Veronica
Sundstedt, docent och forskare inom datavetenskap.
Teknik som skapar närvaro
I VR-labbet på BTH utförs forskningsexperiment med deltagare som får testa och
utvärdera bland annat visuell perception
och kvalitet av digitala virtuella applikationer.
Ibland för spel men också inom helt andra
användningsområden.
– Visuell och interaktiv teknik skapar
en närvarokänsla i digitala upplevelser till
exempel inom utbildning, underhållning
och kommunikation. Det är som att vara
där, och ibland mer än så, säger professor
Hans-Jürgen Zepernick.
Ett samarbete pågår med Blekinge 
museum där VR-tekniken kan möjliggöra
att vi kan se museiföremål i sin tidstypiska
miljö virtuellt.
Låt dina egna ögon styra
Att använda handhållna kontroller för att
navigera i en digital värld är bara början,
istället kommer den egna kroppen att vara
verktyget, menar Diego Navarro, doktorand
inom datavetenskap.
– Vi använder virtual reality-verktyg
för att förstå, roa och utbilda och man
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har kommit särskilt långt när det gäller
kunskap och teknik för eyetracking,
det vill säga att använda människans
blick som informationskälla och verktyg,
säger han.
– Det handlar inte bara om att förstå hur
användarens blick generellt rör sig för att
kunna förbättra applikationen, det handlar
också om att kalibrera teknik för eyetracking
individuellt och förbättra upplevelsen, menar
Veronica Sundstedt.
– Eyetracking i 3D är svårare men mycket
intressant. Det är en av pusselbitarna för
att skapa nya interaktioner i virtuella miljöer.
I framtiden kan man anpassa digitala applikationer till människor genom att analysera
vad och hur de ser, säger Diego Navarro.

Hans-Jürgen Zepernick

Veronica Sundstedt

Stor potential inom många områden
Det finns stor potential i att bättre förstå
kopplingen mellan teknik och vad som händer fysiologiskt i kroppen.
– Inte bara synen utan även andra sinnen
och kroppsliga processer kan bli en del i den
analysen, som hjärtfrekvens eller hjärnans
impulser, säger Diego Navarro.
Kombinationen av olika sensorer och
förmågan att använda denna data i applikationer inom de mest skilda områden är en
intressant del av forskningen, som även öppnar upp för många samarbetsmöjligheter.
– Vi har en passande miljö och kompetens
för att göra nyttiga och användbara experiment, och vi vill gärna utöka våra samarbeten till exempelvis inom sjukvård och turism,
säger Veronica Sundstedt.
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företag börjar idag omvärdera den traditionella synen på produktutveckling. Allt fler
förstår att det inte bara är tekniken i sig och
att hålla nere kostnader som är viktiga. Att
komma närmare användaren och förstå vad
de värdesätter och hur deras förväntningar
och behov ser ut är minst lika viktigt för att
kunna konkurrera med utökade produkteller tjänsteerbjudanden.
Stöttar i produktutvecklingsprocessen
Det är med utgångspunkt i detta som BTH
har valt att satsa på modellbaserad värde-

DIGITAL PRODUKTUTVECKLING
FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Forskningen inom maskinteknik vid BTH är unik inom
värdedriven utveckling.
Tobias Larsson, professor

Det enda vi har runt oss som inte är medvetet utvecklat är naturen – allt annat är
utvecklat av människans hand. Produktutveckling är den medvetna processen att
skapa de ting vi använder oss av i vår vardag. Bilar, flygplan, mjölkkartonger, allt är
produktutvecklat. Professor Tobias Larsson forskar inom produktutveckling och
leder profilen kring modelldriven produkt-tjänsteutveckling vid BTH.
Att medvetet skapa produkter har varit en
egenskap som förfinats genom människans
historia. Förmågan att utveckla nya och
innovativa sådana är en kritisk förmåga där
behov, ny teknik och förväntningar förvandlas till produkter och tjänster som skapar
värde för användare och samhälle.
Teknisk konstruktion är kärnan i produktutvecklingen och det är avgörande för dem
som utvecklar produkter att vara effektiva
och att skapa önskvärda, möjliga och hållbara
lösningar. Förändringstakten i samhället när
det gäller teknikutveckling, affärsmöjligheter och samhällsutmaningar är dramatisk.
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driven design, hållbar produktutveckling
och simuleringsdriven design i en integrerad
miljö, för att åstadkomma nya innovativa
och hållbara lösningar.
– Vi samarbetar exempelvis med företag inom transportbranschen som jobbar
hårt för att utveckla nya mer miljövänliga
alternativ, för att de ska få förståelse för
miljöaspekter under såväl framtagning,
produktion (exempelvis via industri 4.0)
som livscykel. Här stöttar vi omställningen
från fossilt till elektriskt med alla aspekter
det innebär, avslutar Tobias Larsson.

Produktutvecklingsförmågan måste anpassas
till trenderna i samhället, dra nytta av framstegen när det gäller teknik och att ta itu
med nya utmaningar.
Förstå och förutse tack vare modeller
Genom att arbeta med digital modelldriven
utveckling kan ett företag tidigt, redan innan
produkten är producerad, via en digital tvilling, simulera vilken effekt en tänkt lösning
har på dess livscykel. Tobias förklarar hur det
går till:
– Du har en modell för hur produkten
beter sig och sedan modeller för hur man
kan använda och utveckla produkten på olika

sätt under dess livscykel, samt via ”Internet
of Things” och sensorer även koppla en
liveström av data från produkter i fält direkt
in i utvecklingen. Klarar produkten av alla
scenarier som kan uppstå? Med de metoder
och det visualiseringsverktyg som vi tagit
fram går det att simulera detta och på så
sätt förutse vad som kan hända, säger
Tobias Larsson.
Värdet ligger i att förstå kunden
– Vi arbetar väldigt tillämpat och hjälper
företag att klara av att balansera effektivitet i det de redan gör med förmågan att
ta fram nya innovativa lösningar. Många

DIN PLATS I STADEN
Annika Olofsdotter Bergström undersöker och utvecklar den spelbara staden.
Med spel och lek vill hon förflytta begränsande strukturer och öka människors
relationer och rörelseutrymme på fysiska platser.
Speldesign har absolut en plats i stadsplanering enligt Annika Olofsdotter Bergström.
Hennes forskning handlar om hur människan intraagerar med omgivningen, det vill
säga om relationen mellan människan och
platsen, föremål, väder, erfarenheter och
andra materialiteter. Med spel och lek utan
digitala inslag vill hon förflytta begränsande
strukturer och öka människors relationer
och rörelseutrymme på fysiska platser.
– En stad möjliggör relationer mellan
människor och platser där spel kan ses som
en social teknologi. Jag vill skapa relationer
mellan människor och städer genom lekfulla
processer som väcker frågor om vem som

får synas, hur vi tar plats och vilka som
använder olika platser. Med hjälp av speldesign i städer kan flera möjligheter för hur
vi vill leva prövas, säger Annika Olofsdotter
Bergström.
Att designa handlingar i staden i en spelandeprocess är att undersöka hur man tar plats
på olika platser och hur konkreta handlingar
kan öka rörelseutrymmet och tillhörigheten.
Ett exempel är när utlandsfödda kvinnor
skapade spel på olika platser i Ronneby.
– På torget kom en spelare på att vi skulle
mäta upp hela ytan, och att vi skulle räkna
träd, lampor och bänkar. Det ledde till att

spelarna frågade sig
hur många personer
som kunde rymmas
samtidigt på torget.
Aktiviteten blev en
inbjudan till ronnebyborna att komma
Annika Olofsdotter
och ta sin plats på
Bergström
torget.
– Genom att så påtagligt undersöka,
beröra och vistas på torget skapade spelarna
en relation med torget. Upplevelsen av
tillhörighet påverkas av vad vi gör på platser,
det är kraftfullt, säger Annika Olofsdotter
Bergström.
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BÄTTRE RESULTAT
MED KOMPLEX MÄTNING
BTH utvecklar en stark forskargrupp inom industriell ekonomi och management.
Att mäta effekter av förändringar, till exempel politiska, är BTH redan starka inom,
men området effektivitet och produktivitetsanalys är relativt nytt och målet är
att bli ledande i Sverige och en viktig spelare även internationellt.
Mätning av effekter, och av effektivitet och
produktivitet, utvecklar forskarna tillsammans med företag och projektorganisationer
med genomlysning av faktorer som gynnar
eller missgynnar innovation, med undersökning av produktivitetsutveckling och
teknisk utveckling tillsammans med företag
samt industriell dynamik och teknologisk
förändring tillsammans med myndigheter
och policy-makers.
De matematiska och statistiska metoder
som används är beprövade och utvecklas
kontinuerligt i internationellt forskningsutbyte och i samverkan med aktörer utanför
universitetsvärlden. Jonas Månsson har
studerat effektivitet och produktivitet i så
skilda verksamheter som riskvarnar i Kenya,
tingsrätter i Norge, pappersbruk, sågverk
och universitet/högskolor med mera.
– Effektivitetsstudier utgår från att
minimera resursförbrukningen och/eller
maximera produktionen givet de medel och
mål man har att förhålla sig till. Men det gäller att verkligen förstå den verksamhet man
granskar, skrivbordsanalyser ger ofta inte lika
användbara analyser, säger Jonas Månsson.
Bra beslutsunderlag
Studierna är både modellbaserade och verklighetsnära. Jonas Månsson poängterar hur
viktigt det är att få gehör för modellen och
att vara på plats och prata med människor i
verksamheten men samtidigt, som forskare,
ha helikopterperspektiv. De orsaker som
ledningen tycker sig se stämmer inte alltid
med de orsaker som medarbetarna ser, och
sammanhanget är ofta komplext.
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– Traditioner kan till exempel vara en
faktor som påverkar beslut. Inte minst i
ägarledda bolag som kanske har ärvts mellan
generationer, men även i andra verksamheter kan förutfattade meningar vara en
omedveten del i beslutsunderlaget, säger
Jonas Månsson.
Beslutsunderlag är ett nyckelord i sammanhanget. Jonas Månsson och hans kollegor kan
identifiera brister i effektivitet som påverkar
resultat i en verksamhet, men vad man väljer
att åtgärda ligger inte i deras händer.
– Vi kan till exempel studera skillnader i
resultat mellan enheter i en stor koncern eller bransch, eller effekter av politiska beslut
i ett land. Vi kan ge råd och rekommendationer, men framför allt öka kunskapen inför
kommande beslut, säger Jonas Månsson.
– Inte minst kan vi skjuta förutfattade
meningar i sank och bidra med ett objektivt
och fördjupat beslutsunderlag för den som
vill göra mer inom sina ramar.

Jordbruksverket och Inspektionen för socialförsäkringen.
– I granskningar uppkommer ofta frågor
som inte kan hanteras inom det uppdraget.
Dessa frågor tar jag med mig till vår forskningsverksamhet och efter några år kanske
det dyker upp en lösning som kan få vetenskapligt genomslag, en ny kunskap som kan
tas tillbaka som lösning till verksamheten.
– Det är en viktig kunskaps- och erfarenhetsöverföring som sker dels genom att
vi ofta har en fot i båda världarna och dels
genom att vi jobbar så nära den verksamhet
som undersöks. Av oss får man inte bara en
rapport, man får även kunskap till sin organisation, avslutar Jonas Månsson.

Bakom ett resultat, bra eller dåligt, finns
alltid många faktorer som påverkat. Att inte
veta, eller tro sig veta orsaker utan underlag,
är ofta en källa till bristande utveckling eller
felaktig styrning i företag och offentliga
verksamheter.

Jonas Månsson, professor

Växelverkan för utveckling
Att öka kunskapen om komplex mätning är
viktigt. Först när man vet vad som hindrar
och främjar effektivitet och produktivitet kan
man fatta rätt beslut för att växla upp nytta
av kostnad och resurser i både näringsliv och
samhälle. Jonas Månsson ser en styrka i att
han och andra på BTH har så nära kopplingar till externa verksamheter. Han använder
ordet växelverkan för att beskriva den nytta
som både akademi, företag och myndigheter
har av att verka i varandras organisationer.
Själv varvar han forskning med uppdrag
och anställningar, till exempel hos svenska
och norska riksrevisionerna, Tillväxtanalys,
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BTH har varit med och tagit fram en metod för
mätning från satellit över stora områden, med
beräkningar för att filtrera ut fordon av en viss
storlek, se medelhastighet, längd med mera.
Upptäcktsresa på nytt frekvensband
Med högre bandbredd i nytt frekvensområde, THz-bandet, via 5G och 6G kan mer
detaljer och andra material detekteras.
– I det optiska infraröda frekvensbandet
kan man till exempel se i mörker och med
röntgen ser man in i material. Radar på
terrahertzfrekvenser har dessa egenskaper
men bandet är relativt outforskat, man vet
bara delvis vad man kan se. Förhoppningen
är att man kan se egenskaper som är viktiga
för tillverkningsindustri som till exempel
ytjämnhet, säger Mats Pettersson.
När det byggs sändare och mottagare för 5G
och 6G är det alltså högintressant för många
fler än aktörerna inom telekomindustrin.
Forskning och utveckling inom signalbehandling handlar mycket om att ta vara på ökade
möjligheter och undersöka vad man kan göra
med dem.
– Det finns många nya satellitsystem kring
vår planet och det är intressant att vara med
och ta reda på vad de klarar av och hur det

kan nyttiggöras i olika applikationer, säger
Mats Pettersson.
Samhällsnytta
I samarbete med Region Blekinge har BTH
deltagit i många samhällsrelaterade projekt.
Mathias Roos, som arbetat med infrastrukturfrågor i regionen, berättar att de stora
möjligheterna överraskade honom i samarbetet med BTH. En av hans frågor var hur
radardata från satelliter kan bidra till att följa
upp regionala beslut.
– I kontakter med internationella kollegor märkte jag att alla har samma behov av
djupa och jämförbara analyser av långsiktiga
förändringar, då var det naturligt för oss att
koppla in BTH. Där finns kombinationen av
kunskap om beprövad radarteknik och
avancerade matematiska analysmetoder,
säger Mathias Roos.
Han ser många användbara analysområden
med hjälp av radarmätningar från satellit.
– Det visade sig vara mycket effektivt.
Fördjupade jämförelser av trafikflöden innan
och efter en investering, som till exempel
dubbelspår på järnväg eller en ny vägsträcka,
ger tydliga och säkra svar på om syftet uppfyllts, säger Mathias Roos.

Mats Pettersson

Mattias Dahl

Mathias Roos

SIGNALBEHANDLING
–MÖJLIGGÖRAREN I SMART TEKNIK
Signalbehandling är möjliggörare i smarta städer och självkörande fordon, utveckling
av pacemakrar och hörapparater, automatisk bildförbättring, kartering av jordytan,
väderprognoser och klimatmodeller. Även Venus höjdskillnader har kartlagts.
Mattias Dahl är professor i systemteknik och
Mats Pettersson är professor i elektroteknik.
Båda arbetar med systemteknik vid BTH och
med det angränsande ämnet signalbehandling.
– Våra partner kan till exempel göra
mätningar med radar och optiska sensorer
från fordon, satelliter, drönare och flygplan.
Vi tar emot data och bygger metoder för att
generera bilder från råmaterialet, och för att
extrahera specifik information i det, säger
Mats Pettersson.
Mattias Dahl tillägger att signalbehandling och BTH:s forskning även ligger mitt i
området självlärande system, det vill säga
artificiell intelligens och dess matematik och
statistik.
– Många av de analyser som artificiell intelligens, AI, idag kan göra är alltså något som
forskningen inom signalbehandling står för.
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I nästan alla informationstekniska framsteg
ingår behandling av information från sensorer till människa.
– Från en ström av information vill man få
ut relevant information för sammanhanget.
Ta bort brus och överflöd men framhäva
det önskvärda. Med signalbehandling kan vi
nu göra det i allt högre upplösning och allt
djupare lager, säger Mattias Dahl.
Hjärtan och väder
Med ökad beräkningskraft och bandbredd
skapas många nya tillämpningar inom ett
brett spektrum, från fordonsteknik och industri till hälsovård och energiteknik.
– Det skulle till exempel vara fullt möjligt
att mäta hjärtfrekvens hos boende med
radar i en byggnad istället för att använda
kameror för övervakning, något som kan
vara integritetskränkande, berättar Mats
Pettersson.

Väderprognoser är ett stort utvecklingsområde för tillämpad signalbehandling. Ett
annat klimatrelaterat område som Mats
Pettersson länge arbetat med är att möjliggöra jämförande studier av istäcket i Arktis.
Hamnar och fordon
I ett europeiskt projekt var BTH med och
kartlade hamnar med hjälp av radarmätningar. Både inom smarta hamnar och smarta
städer finns gott om utmaningar som inbegriper signalbehandling.
– För en svensk hamn hade vi till exempel i
uppdrag att följa fordon under dygnet på en
stor parkeringsyta. Resultaten ledde till att
de kunde planera om ytan och använda den
mer effektivt istället för att bygga ut den,
säger Mattias Dahl.

Från en ström av information
tar vi bort brus och överflöd för
att framhäva det önskvärda.

Mattias Dahl berättar också om mätningar av
fordonsrörelser på det svenska vägnätet.

21

DET BÖRJAR
MED EN IDÉ

BTH har skapat miljöer där studenter, forskare
och företag tillsammans kan låta idéerna flöda
och där nya uppfinningar och potentiella innovationer ser dagens ljus. På BTH finns många olika
labbmiljöer, här är några:

Forskningen sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett
tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets
utmaningar. Nedan presenteras samtliga forskningsområden på BTH.
FRÅN IDÉ TILL PROTOTYP UNDER SAMMA TAK
MAKERSPACE
Detta är en öppen innovationsmiljö för teknikutveckling och prototypskapande där man med hjälp av ny teknik – såsom 3D-skannrar,
3D-skrivare och elektroniska byggblock – kan gå igenom hela innovationsprocessen, från idé till färdig prototyp, i en och samma miljö.

DÄR UTVECKLAS FRAMTIDENS MJUKVARUTEKNIK
ERICSSON SPACE
Det här labbet är en mötesplats för studenter, forskare och företag
där ny mjukvaruteknik skapas med den absolut senaste och bästa
tekniken. Där testar studenterna gränserna för vad mjukvarutekniken
kan åstadkomma.

BIG DATA OCH ARTIFICIELL INTELLIGENS, AI

PLANERING OCH BYGGD MILJÖ

Forskarna studerar olika tekniker för att hantera stora
mängder data ur ett tekniskt perspektiv till exempel
lagring och databassystem samt hur AI, maskininlärning
och informationsutvinning kan användas för mönsterigenkänning och trender i stora datamängder.

Forskarna studerar hur planering fungerar och vilka
styrmekanismer som påverkar den rumsliga planeringen. De studerar även hur planeringsprocesser,
på olika nivåer, initieras och styrs och vilka institutioner
och aktörer som deltar. Även planeringens miljö- och
hållbarhetseffekter inkluderas.

DATALOGI OCH DATORSYSTEMTEKNIK
Forskningen fokuserar på parallella datorsystem, molnbaserade system och säkerhet. Forskningen omfattar
både praktiska och teoretiska aspekter på databehandling med tillämpningar samt införandet av olika sådana
system.

PRODUKTUTVECKLING
Forskningen inom produktutveckling har sin bas i
ämnet maskinteknik och fokuserar på hur ett digitalt
och modelldrivet arbetssätt vid teknisk produktutveckling kan leda till innovationer som passar in
i ett hållbart samhälle.

FÖR VIRTUELLA EXPERIMENT
VR-LABBET

INDUSTRIELL EKONOMI OCH MANAGEMENT
Forskarna intresserar sig för samspelet mellan teknologi, innovation och näringslivsdynamik. Man studerar
entreprenörskap och dess betydelse för hållbar tillväxt
och samhällsutveckling, hur institutionella ramvillkor
påverkar företagande samt villkoren för att kommersialisera tekniska innovationer.

PROGRAMVARUTEKNIK

MILJÖER FÖR INNOVATION
INNOVATION LABS

MATEMATIK OCH SYSTEMTEKNIK

STRATEGISK HÅLLBAR UTVECKLING

Ämnena spelar en nyckelroll för att möta våra samhälls- och hållbarhetsutmaningar eftersom de belyser
grundläggande frågor som är nödvändiga för teoretisk förståelse och konstruktion av komplexa system.
Forskningen i matematik, statistik och fysik kombineras
med tillämpad forskning inom ett brett spektrum – från
autonoma system, styrsystem, elektronik och marin
teknik till sensorer.

Forskningen fokuserar på metodikstöd för företag,
kommuner och andra organisationer som vill arbeta
strategiskt med hållbar utveckling, det vill säga organisationer som vill bidra till samhällets omställning
till hållbarhet på ett sätt som stärker den egna
organisationen.

Labbet används när man ska bedöma kvaliteten av omslutande visuella datorapplikationer, som exempelvis 360-graders video, virtuell
verklighet och förstärkt verklighet. Tekniken används också i kombination med ögonspårningsteknik för att analysera och interagera
med till exempel virtuella miljöer och digitala spel.

Här kan man tillverka prototyper i metall, trä, plast eller tyg.
Man kan även 3D-skanna föremål och skriva ut dem i 3D-skrivare.
Labbet har två plockrobotar och du kan även arbeta med en produktionslina av typen industri 4.0 som man kan använda inom områden
som rör IT-säkerhet, programmering, miljö eller maskinteknik.

DÄR HACKERATTACKER SIMULERAS
SÄKERHETSLABB

I det specialanpassade säkerhetslabbet kan studenterna i IT- och
datorsäkerhet laborera i en flexibel och anpassningsbar miljö.
Här kan de simulera realistiska hackerattacker och samtidigt öva
på att förhindra dem.

UNIK HÄLSOKLINIK I TRE DELAR
BTH FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSKLINIK
Kliniken är unik i sitt slag genom att den kombinerar innovation,
implementation och utbildning. Här kan forskningsprojekt genomföras i reell och virtuell miljö och här görs även kliniska studier och
testbäddar. Den är även en mötesplats för hälsoteknisk produktoch metodutveckling och här kan studenter tillsammans med
forskare utforma, pröva och simulera arbetssätt för framtidens
hälso- och sjukvård.
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FORSKNINGSOMRÅDEN PÅ BTH

MEDIETEKNIK
Detta är ett inter- och transdisciplinärt område och
kretsar kring digital teknik, visuella, audiella och interaktiva uttryck. Forskningen intresserar sig speciellt för
digitala upplevelser i fysiska miljöer och sträcker sig från
koncept- och idéutveckling via prototypdesign till tester
och utvärdering.

MÄNNISKA, HÄLSA OCH TEKNIK
Forskningen fokuserar på områdena omvårdnad och
hälsovetenskap. Som en röd tråd i forskningen går til�lämpad hälsoteknik, det vill säga hur hälsa kan påverkas
genom användandet av ny teknik och hur teknisk forskning kan bidra till att främja ett bra liv.

Forskningen omfattar tekniker, metoder och processer
för utveckling av komplexa programvarusystem och
tillämpning av systematiska och mätbara metoder för
utveckling, drift och underhåll av mjukvaruintensiva
system, tjänster och produkter.

TILLÄMPAD SIGNALBEHANDLING
Forskningen är inriktad på bild- och videobehandling,
extrahering av egenskaper, sensorer och tillståndsövervakning, med tillämpningar inom exempelvis
kriminalteknik, akustik, hälsoteknik, marin teknologi
och fjärrstyrning.

VISUELL OCH INTERAKTIV DATAVETENSKAP
Forskningen har fokus på visuell och interaktiv
datavetenskap, till exempel datorgrafik, visualisering,
spelteknik och datoranvändning där människan står
i centrum.

23

FAKTA OM BTH

Drygt 5 000 studenter
Cirka 450 anställda
Cirka 40 professorer
Cirka 100 doktorander
BTH är bland de sex bästa i världen
inom programvaruteknik och 
hållbar utveckling.

Faktum är att vi ibland borde fascineras
av hur mycket som fungerar omkring oss,
istället för att klaga när det strular.
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