
 

 

 

 

 

 
Att spika upp sin avhandling är en gammal akademisk tradition som lär gå ti l lbaka ti l l  
år 1517 då Martin Luther spikade upp sina teser på domkyrkodörren i W ittenberg,som  
en protest och krit ik mot den Romersk -katolska kyrkans försoningslära . Detta anses 
vara startpunkt för reformationen. Agerandet togs vidare ti l l universiteten där det nu är 
tradit ion att tre veckor före disputationen ska avhandlingen offentliggöras så att alla 
som vil l kan läsa den och komma med krit ik under disputationen.  
 
Att doktorera innebär, att bedriva studier och forskning som är avsedda att leda ti l l 
doktorsexamen. Detta tar på helt id 4 år. Under t iden är man doktorand. Att disputera 
innebär att inför en opponent, d v s en ämnesexpert inom området som också är 
examinator och en betygsnämnd försvara sin doktorsavhandling. När avhandlingen är 
godkänd är doktoranden disputerad och därmed doktor.  
 

Aktuell spikning 17 september 2013 kl.13:00-13:30 
Göran Grubbström, Trä- och bionanokompositer/Wood- and bionanocomposites 
Processing and properties of silane crosslinked wood-polyethylene composites –     
tvärbindning av trä-plastkomposit genom reaktiv-extrudering. Syftet med denna 
kemiska modifiering var att minska kryptöjningen i kompositmaterialet och därmed 
göra produkten mer lämplig som lastbärande element i konstruktioner.  
Arbetet innefattar studier av hur modifieringsprocessen kan kontrolleras, samt hur 
de nya egenskaperna av materialet har tillkommit. 

 

 

 

 

 

Ulf Forsberg Medicin/Medicine  

Presence of microemboli during haemodialysis and methods to reduce the exposure to microbubbles - 

Mikroskopiska mängder luft passerar in i patientens blod i samband med hemodialys, utan att 

dialysapparatens luftvakt larmar. Mikroluftbubblor förekommer inte bara i vencirkulationen utan även 

i artärcirkulationen och kan då påverka blodtillförseln i alla organ. Olika åtgärder bl.a. höjdblodnivå i 

luftvakten minskade antalet mikrobubblor som passerade in i patienten under pågående hemodialys. 

 

Anders Berglund, Träteknik/Wood Technology 

Process control and production strategies in the sawmill industry – hur man kan effektivisera 

sågningsprocessen genom en ökad processtyrning och förändrade produktionsstrategier. 

Lasertriangulering har använts för att mäta och utvärdera en kvalitetsnedsättande ojämnhet på ytan av 

virket som uppkommer vid sågning. Simulering av sågning har använts för att undersöka potentialen i 

att rotera varje stock i det värdemässigt bästa rotationsläget. Arbetet visar hur nya metoder och ny 

teknik ger möjlighet till ett ökat volymsutbyte och värdeutbyte för sågverken. 
 

Johan Skog, Träteknik/Wood Technology 
Characterisation of sawlogs using industrial X-ray and  

3D scanning - hur sågverken kan sortera sitt timmer baserat på förväntad virkeskvalitet genom att 

kombinera röntgen- och 3D-skanning. Genom att prediktera förväntad kvalitet hos den sågade varan 

innan sågning är det möjligt att styra varje stock till rätt slutprodukt och på så sätt höja värdet 

hos den sågade varan. De metoder som presenteras implementeras ute i industrin och kommer 

att leda till mindre spill och en förbättrad konkurrenskraft för svensk sågverksindustri.  
  

Genomförda spikningsceremonier på Campus Skellefteå 

- 14 maj 2013 

 

Varmt välkomna till den fjärde spikningen på Forum 
på Campus Skellefteå! 

Forum foajé, Campus Skellefteå. Alla är välkomna att ta del av ceremonin. Ingen föranmälan.  



Lena Forsberg, Entreprenörskap och Innovation/Entrepreneurship and Innovation 
Manegen är krattad – Betydelsen av erfarenheter från stallmiljö som ung och relationen till 

identitetsprocesser och företagsamhet senare i livet. Avhandlingen bidrar till synen på män och 

kvinnors kompetenser och betydelsen av fritiden som identitetsskapande arena. Den vidareutvecklar 

forskningen inom entreprenörskap genom analyser med sociala resultat. 

 

Dan Johansson, Mobila system/Mobile Systems 

A Context-Aware Application Mobility Approach – utforskar och vidareutvecklar konceptet 

applikationsmobilitet, att flytta datorprogram (applikationer) mellan olika enheter under tiden de 

exekveras. Forsknings¬¬frågorna rör arkitekturer för applikationsmobilitet, möjligheter för 

applikationen att anpassa sig till nya enheter och datormiljöer samt fördjupningar i själva konceptet 

applikationsmobilitet. Kontext-medvetenhet (systemets förmåga att förstå användnings¬situationen) 

används som ett stöd för att uppnå god prestanda. 

 

Ann Axelsson, Träteknik/Wood Technology 

How planing affects warp – det hela handlar om hur hyvling påverkar formdeformationerna skevhet, 

kantkrok, flatböj och kupning samt hur tidigare nämnda formdeformationer påverkar hyvlingen. Målet 

är att man utifrån stockens egenskaper ska kunna beräkna lämplig hyvelmån och lämpliga 

hyvelinställningar redan före såghuset för att plankor och brädor efter sågning, torkning och hyvling 

ska ha den form och de dimensioner som eftersträvas. 

 

 

 

Anders Bystedt Träteknik/Wood Technology 

On Cooperation and Efficiency in the Construction-Related Wood Industry –  effektivt utveckla ett 

system för industriellt byggande av flerfamiljshus i trä och sänka byggkostnaderna. Informations- och 

säljprocessen från förfrågan till färdig byggnad har studerats och fokus har legat på effektivitets- och 

kundvärde, ett s.k. Lean-perspektiv. System för industriellt byggande och mera samverkan är 

nyckelfaktorer för att sänka byggkostnaderna och i förlängningen få billigare bostäder. 

 

Kai Yang, Energiteknik/Energy Engineering 

Wind-Turbine Harmonic Emissions and Propagation through A Wind Farm -om att studera övertoner 

från enskilda moderna vindkraftverk och hur dessa övertoner samverkar och sprids genom 

vindkraftsparker. Mätningarna och simuleringar har använts för att utvärdera beteendet hos 

vindkraftverk och vindkraftsinstallationers betydelse. Studien ger kunskap om hur man undviker 

negativa störningar på installationer i kraftsystem. 

 
Magnus Fredriksson, Träteknik/Wood Technology 

Computer Simulation in the Forestry-Wood Chain - hur man kan använda data från 

kanningsutrustning tillsammans med datorsimuleringar, för att kunna koppla ihop egenskaper 

hos sågstockar med en färdig produkt; antingen sågat virke eller vidareförädlade produkter 

såsom möbler, byggkomponenter eller liknande. Målet är ett simuleringsverktyg för att 

underlätta kvalitetsdiskussioner eller styrning av industrins processer. 
 

Samuel Forsman, Träteknik/Wood Technology 

Supplying Engineer-to-Order Joinery Products to the Construction Industry - processen att leverera 

snickeriprodukter till byggindustrin med syfte att identifiera ffektiviseringspotentialer 

och föreslå strategier för ökad effektivitet. Det görs genom tillämpning av moderna teknologier och 

metoder som rumsliga 3D mätningar med digital modellering och informationsöverföring samt nya 

arbetsmetoder efter principerna inom Lean produktion.Förväntade effekter är ökad lönsamhet, 

möjligheter till fler arbetstillfällen och möjlighet att nå nya marknader. 

 

Tommy Vikberg, Träfysik/Wood Physics 

Moisture Content Measurement in the Wood Industry - om hur precisionen på den industriella 

fuktkvotsmätningen, d.v.s. mätningen av vatteninnehållet i trä, ska kunna förbättras. Störst focus läggs 

på fuktkvotsintervall som vanliga konsumenter stöter på, t.ex. när man köper virke på brädgården eller 

lägger in ett nytt golv. I förlängningen handlar det om ökade möjligheter för sågverken att optimera 

sin process och att i större utsträckning kunna garantera kunden kvalitén på det sålda virket. 

- 18 maj 2012 

 

- 15 maj 2012 

 


