Forskning och utbildning i världsklass – för din verksamhet

ÖKAD KONKURRENSKRAFT
INOM INDUSTRIN

SPARK
Framtidens produkter
och processer
Ny kunskap blir allt viktigare för konkurrenskraften hos tillverkande företag. Forsknings- och utbildningsmiljön SPARK vid
Jönköping University är nära kopplad till Tekniska Högskolan
och skapar värden i er verksamhet genom att stödja er utveckling av kunskapsintensiva produkter och processer.
Ny kunskap, innovativa produkter och
effektivare processer är nyckelfaktorer för
framgångsrika företag. Men att driva den
utvecklingen på ett effektivt sätt är ofta
krävande. Med SPARK får ni värdefullt stöd
genom företagsnära forskning som ger er
rätt kompetens och optimala förutsättningar för ökad konkurrenskraft. SPARK:s forskare har spetskompetens inom ett flertal
områden och stor vana av tätt samarbete

med olika typer av företag. Tillsammans
med er inriktar vi forskningen mot framtida
utmaningar och möjligheter, med fokus på
kunskapsintensiva produkter och processer. Nyttan för de deltagande företagen blir
konkreta förbättringar i verksamheten och
en stärkt kompetensförsörjning. I slutändan
ger det även positiva effekter för regionens
utveckling och en bättre möjlighet att behålla jobben inom Sverige.
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FEM
TEMATISKA
OMRÅDEN
Forskningen och utbildningen inom SPARK utförs inom
fem tematiska områden. Varje område representerar olika
behov som behöver mötas för att göra dagens industri mer
kunskapsintensiv.

Avancerade och optimerade komponenter,
material och tillverkning
Tillverkande industrier över hela världen står inför ökade krav
på hög kvalitet, mervärde och miljömässiga lösningar.
De kraven kan mötas med högkvalitativ forskning i samproduktion
med fokus på utveckling av nya material, smarta och effektiva
produktionsprocesser och optimerad design.

KONTAKT: CATERINA ZANELLA
Docent i material och tillverkning - ytteknik
Tekniska Högskolan
caterina.zanella@ju.se
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Integrerad utveckling
av produkter och produktion

Förnyelse och organisering
för hållbar innovation

Snabb och effektiv introduktion av nya och unika produkter
kommer vara egenskaper som utmärker morgondagens
tillverkande företag. Kunskap och metoder för att integrera
utvecklingen av produkter och produktionssystem krävs för
att öka takten i införandet av ny teknik och stärka förmågan
att hantera kostnad, förändring och komplexitet.

I en affärsmiljö som förändras snabbt blir hållbar innovation
allt viktigare. För hållbar innovation är det väsentligt att kunna
omorganisera och tänka nytt, för att på så sätt kunna utnyttja
kunskap och tillgängliga resurser, och att kunna arbeta med
förändring och förnyelse.

KONTAKT: FREDRIK ELGH
Professor i produktutveckling
Tekniska Högskolan
fredrik.elgh@ju.se

KONTAKT: HENRIK LINDEROTH
Professor i ICT-BIM i byggandet
Tekniska Högskolan
henrik.linderoth@ju.se

Digitalisering för smarta
produkter och tjänster

Responsiva processer
och försörjningskedjor

Digitalisering ger stora möjligheter som uppstår genom
teknologier som artificiell intelligens och Internet of Things.
Men det är också en utmaning som påverkar flera dimensioner i företaget – både horisontellt och vertikalt.

Att balansera responsivitet och effektivitet är centralt för ett
företags konkurrenskraft. Ett kunskapsintensivt synsätt på
produktrealisering ger en konkurrenskraftig spets genom att
se såväl processer som hela försörjningskedjan som ett
lättrörligt flöde.

KONTAKT: ULF SEIGERROTH
Professor i informatik
Tekniska Högskolan
ulf.seigerroth@ju.se

KONTAKT: JOAKIM WIKNER
Professor i logistik
Tekniska Högskolan
joakim.wikner@ju.se
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VÅRA FEM
STRATEGISKA
PARTNERFÖRETAG
Starka företag med hög kompetens inom utveckling och forskning är en
naturlig del i utvecklingen av våra utbildningar och av regionens näringsliv. Med våra strategiska partnerföretag har vi en historia av långt och
nära samarbete. Det har gett oss god insyn i vad som kommer att krävas
av framtidens verksamheter – en kunskap som skapar nytta i samtliga
SPARK-projekt.
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SAAB

SCANIA

Ulrika Tjärnén, Head of HR and HR Manager, Avionics Systems

Roger Blezell, Platschef, Scania Oskarshamn

”Forskningen är värdefull och SPARK ger oss ett
unikt tillfälle att samverka med andra företag på en
plattform som vi inte kan driva på egen hand.”

”Vi är stolta över att vara en strategisk partner. Det
ger oss möjlighet att aktivt profilera vårt företag
mot motiverade studenter som siktar på framtida
möjligheter inom den globala fordonsindustrin.”
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FAGERHULT
Eleonor Svenningsson, HR Development Manager

”Kunskapsintensiv utveckling är viktigt för oss och
samarbetet med SPARK var självklart. Som strategisk partner får vi ett långsiktigt perspektiv på de
projekt som vi deltar i.”

HUSQVARNA

KONGSBERG AUTOMOTIVE

Andreas Rangert,
Produktlednings- och Produktutvecklingschef

Ahmad Mansouri, Engineering Director Sweden

”Med SPARK ser vi flera möjligheter – ökad
kompetens i regionen, en chans att visa upp
Husqvarna för forskare och studenter, samt tillgång till ny kunskap i de projekt som vi deltar i.”

”Det finns en konstant inom bilindustrin och det är
förändring. Genom det näringslivsnära samarbetet
i SPARK kan vi fortsätta att ligga i framkant genom
tillgång till forskning samt rätt typ av kompetens.”
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VÅRA PROJEKTPARTNERS
Små och medelstora företag utgör en stor och viktig del av SPARK:s
verksamhet. Tillsammans med företagen genomför våra forskare projekt inom ett brett spektrum av områden – allt från designmetoder för
kundanpassade produkter och hållbara kromytor till återvinningsbara
aluminiumlegeringar och nya generationer av gjutsand. Det har gett
oss stor erfarenhet av att hitta lösningar på olika utmaningar i det mindre
företagets dagliga verksamhet.

MICHAEL JONSSON, CEO,
AD-PLAST
”Samarbetet är ett sätt för oss att göra fler
anställda delaktiga i företagets utveckling. Att
träffa företag i andra branscher med liknande
utmaningar gör också hela upplevelsen av
SPARK intressant.”

JÖRGEN SUNDGREN,
VD, LPTECH AB
”Vårt löpande samarbete med SPARK
ger oss ökade möjligheter att utveckla
nya produkter och hitta nya marknader.”
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ARNE WIRÉHN, KVALITETSCHEF,
LUNDBERGS PRESSGJUTERI
”Jag ser SPARK som ett mycket bra sätt
för oss att lyfta blicken från den dagliga
verksamheten och få nya idéer och
tankesätt.”

KLAS SCHERDÉN, TEKNIKCHEF,
FLEXATOR
”Produktutveckling är ett område med
ständigt behov av förnyelse och med
SPARK har vi hittat former och struktur
i vårt utvecklingsarbete.”
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VÅR FORSKNING
SPETSKOMPETENS OCH
TYDLIGT FÖRETAGSFOKUS
Forskarna inom SPARK representerar en rad olika områden.
Samarbetsföretagens behov står i fokus och våra forskare har
stor erfarenhet av industrinära forskning – två exempel på det
är de SPARK-projekt som beskrivs nedan.

ÖKAD INNOVATIONSFÖRMÅGA HOS SME-FÖRETAG
Balans mellan det befintliga och det nya
Hur kan små och medelstora tillverkande företag fokusera på innovationsarbete parallellt
med sin dagliga verksamhet? SPARK-projektet Innovate utvecklar metoder för att lösa den
balansproblematiken och stärka företagens innovationsförmåga.

Mindre företag har sällan samma bemanning
och specialistkunskap för att hantera innovation som större företag och verksamhetens
planeringscykler är ofta korta. Innovate ska
utveckla metoder och arbetssätt som ger företagen bättre möjligheter till innovation, samtidigt som den vardagliga verksamheten fortsätter att kostnadseffektivt leverera kvalitet.
Projektet genomförs i cykler om fyra månader,
där forskarteamet genomför datainsamling
och de deltagande företagen kartlägger sin
egen verksamhet.
– En grund i projektet är att företagen ska
lära upp sig själva genom att synliggöra både
sådant som underlättar innovation och sådant
som sätter käppar i hjulet, säger Annika Engström, universitetslektor i arbetsorganisation.

UTMANAR LOGIKEN
Sedan projektstarten har ett tydligt mönster
framträtt hos de deltagande företagen – det
omfattande oplanerade arbetet. Exempel
på det är aspekter såsom kvalitetsproblem,
oväntade kundförfrågningar, samt resursbrister och maskinfel. Samtliga stjäl tid från det
planerade arbetet och minskar utrymmet i
verksamheten för innovationsarbete.
– Traditionellt sett försöker man planera bort
oplanerat arbete för att få det perfekta, planerade, väldefinierade arbetet. Vi vill utmana
det tankesättet och utveckla metoder där
utrymme skapas för att förhindra att man blir
fastlåst i den etablerade planeringslogiken. Vi
tror att det är källan till att förstå företagens
innovationsförmåga, säger Annika Engström.

Projektledare: Annika Engstöm
Partnerföretag: AD-Plast, Bufab Lann, Fergas AB, Hagab,
Lundbergs Pressgjuteri AB och Mastec Components AB
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VIRTUELL PRODUKTUTVECKLING
Optimala gjutna komponenter
Snabbare produktutveckling, färre defekter och hållbara komponenter som väger mindre
– det är syftet med ODISSEE2. Forskningsprojektet för samman design och tillverkning
i virtuella simuleringsverktyg och nu används metodiken till fordonsindustrins gjutna
komponenter.
Syftet med ODISSEE2 är att svara upp mot
industrins behov av att hitta lösningar som ger
både en effektivare produktutveckling och ett
slutresultat med bättre materialegenskaper. I
nära samarbete med Volvo, Scania, Husqvarna
och Kongsberg, analyserar forskarteamet de
problem som kan uppstå i produktutvecklingen och som sedan får konsekvenser genom
hela processen.
– Misslyckas formgivningen får du problem
i produktionen och i slutändan kommer produkterna bli mindre hållbara. Genom virtuell
produktutveckling i simuleringsverktyg, undviks kostsamma fysiska försök, säger Jakob
Olofsson, universitetslektor i material och
tillverkning.

RÄTT UNDERLAG I TIDIGT SKEDE
I ODISSEE2 är ett flertal forskare involverade
och de tittar närmare på faktorer som vikt
reducering och det gjutna materialets hållfasthet samt hur dessa kan förbättras genom
att simuleringsverktyg kopplas samman med
varandra. På så sätt är det möjligt för de tillverkande företagen att få ett bra underlag
tidigt i produktutvecklingsprocessen. Resultatet i slutändan är en optimal design för lättare
och hållbarare gjutna komponenter.
– Utformas produkten på rätt sätt från början
kan man nå cirka 20-25 procents viktreducering,
säger Jakob Olofsson.

Projektledare: Jakob Olofsson
Partnerföretag: Scania CV, Husqvarna, Volvo Cars
och Kongsberg Automotive
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UTBILDNINGAR
MED DUBBEL EFFEKT
Utbildningarna som erbjuds genom SPARK och Jönköping
University har en stark koppling till näringslivet i regionen.
Företagen är med och utformar utbildningarna och får
möjlighet att lära känna studenterna, bland annat genom
näringslivsförlagda kurser. Därmed kopplas studenter och
företag ihop redan under studietiden, vilket underlättar er
rekryteringsprocess och kompetensförsörjning – och ger
våra ingenjörer jobb efter avslutad utbildning.
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LIVSLÅNGT LÄRANDE
Lärandet behöver inte sluta efter insteget i yrkeslivet. För
att utveckla industrin och dess personal, erbjuder Tekniska
Högskolan i Jönköping olika utbildningsalternativ – från
fristående kurser till program och skräddarsydda utbildningar som går att kombinera med yrkeslivet.
FRISTÅENDE KURSER
FÖR YRKESVERKSAMMA

PROGRAM OCH KURSER INOM DET
GJUTTEKNISKA OMRÅDET

För yrkesverksamma erbjuds ett stort antal fristå
ende kurser som exempelvis ledarskapskurser,
flervariabelanalys, Lean Production, projektledning
och inköpslogistik.
På ju.se hittar du en fullständig lista över våra kurser.

Gjuteribranschen, Tekniska Högskolan, Svenska
Gjuteriföreningen och Swerea SWECAST satsar
gemensamt för att långsiktigt stärka och utveckla
svensk gjuteriindustri. Programmen och kurserna
sker till stor del på distans, vilket ger möjlighet att
kombinera arbete och studier.

PREMIUM

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR (YH)

Premium, Professional Education for Manufacturing
Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom
svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom
kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Utbildningen ges i samarbete med Mälardalens
högskola.

Med YH ges utbildningar till yrkesroller som är tydligt efterfrågade på arbetsmarknaden eller kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Minst 25
procent av utbildningen är förlagd inom respektive
bransch.

UPPDRAGSUTBILDNING

MASTECH

Tekniska Högskolan har många lösningar för personer
som söker kompetensutveckling. Arbetsgivaren betalar alltid för platsen och i samråd med arbetsgivaren och medarbetaren kommer vi fram till vad som
passar bäst.

Projektet Industrial Masters in Assistive Technology
(MASTech) syftar till att utveckla en 2-årig masterutbildning för studenter som vill arbeta med innovativ produktutveckling och/eller tillverkning av
produkter som är riktade till individer med en funktionsnedsättning. Utbildningen ges av Hälsohögskolan.

INDUSTRIDOKTORAND

ANSÖK

För yrkesverksamma finns möjlighet att gå en
4-årig utbildning där forskning varvas med kurser.
Utbildningen utformas för att tillgodose ett företags
särskilda behov av spetskompetens. Industridoktorandutbildningen kan stärka deltagande företags
konkurrenskraft och samtidigt förbereda individer
för specialistpositioner inom företagen.

Till våra utbildningar riktat
till yrkesverksamma på:
ju.se/yrkesverksam
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REDO FÖR NÄSTA STEG
Är du intresserad av ett unikt samarbete anpassat
för behoven i er verksamhet? Välkommen att kontakta
Linda Bergqvist, samverkansansvarig SPARK, för mer
information om hur våra forskare och studenter kan
bidra till er framtida produkt- och processutveckling.

Gå till intresseanmälan

KONTAKTA OSS
Linda Bergqvist
telefon: 036 -10 1074
e-post: linda.bergqvist@ju.se

ju.se/spark/kontakta-oss
linkedin.com/company/spark-ju

FAKTA OM JÖNKÖPING UNIVERSITY
Jönköping University är en stiftelsehögskola
med rätt att utfärda examina på grund-, avanceradoch forskarnivå.
Lärosätet är organiserat som en icke-vinstdrivande
koncern med Stiftelsen Jönköping University som
moderorganisation och sex helägda dotterbolag:
Tekniska Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan,
Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

FINANSIÄR

REGIONALA SAMARBETSPARTNERS
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International Business School, Högskoleservice och
Jönköping University Enterprise.
SPARK är en forsknings- och utbilningsmiljö som ingår
i Jönköping University. Med SPARK har Jönköping University för avsikt att etablera en nationellt ledande och
internationellt konkurrenskraftig forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning.

OBS, skissbild
Sparkkänsla
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För mer information
ju.se/spark
info.spark@ju.se

JU.SE

