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Tobias Larsson om forsk ning och hockey 

Det bästa med 
veteranhockeyn

– Det är roligt att kunna 
fortsätta med idrottslivet 
rent konkret, inte bara på 
ledare- och styrelsenivå, 
det är något speciellt att få 
förlora mot sämre mot-
stånd varje vecka. I veter-
anlaget är vi allt från 
60-årsåldern ner till killar 
på några år över de 20. 

– Jag gillar tugget mel-
lan spelarna i omkläd-
ningsrummet. Vi är ett 
väldigt tajt gäng. Det blir 
som en andra familj, säger 
Tobias Larsson. 

profiL

Tobias Larsson
Ålder: 42, ”fortfarande 
en av de yngsta profes-
sorerna i min bransch; 
det är skönt med en 
bransch där man är fort-
farande är ung och 
lovande vid 42”. 
Familj: Hustru Madelene, 
interaktionsdesigner och 
forskar i tillämpad 
hälsoteknik. 
Tre barn: Tilde 14, Linnea 
10 och William 6 år. ”Wil-
liam och Linnea spelar 
hockey i KHK, Tilde fot-
boll i FKK. Så jag är i hal-
len med styrelsen, med 
barnen och med vetera-
nerna. Därefter blir det 
lite flängande på fotboll 
med.” 
Hockey- och forskarkar-
riär: Junior i Karskrona 
IK, flyttade till Örn-
sköldsvik för spel i 
Modos farmarlag, bör-
jade läsa vid högskolan, 
sen spel i Piteå i gamla 
Norrettan och studier vid 
Luleå Tekniska universi-
tet; började doktorera. 
1998-2002 Karlskrona div 
2, när hustrun studerade 
vid BTH, en period i USA 
hos Ford Advanced Engi-
nering och Stanford Uni-
versity; färdig doktor. 
Forskare i Luleå, profes-
sor vid 34, samtidigt spel 
i Luleå div 2 och ordfö-
rande i idrottsklubb. 
Flytt till Karlskrona, pro-
fessor vid BTH, engage-
mang i KHKs styrelse 
och spel i veteranlaget. 

BTH
På BTH 
leder 
Tobias 
Larsson 
forskning 
kring pro-
dukt-
utveckling 
och 
innovatio-
ner.

KHK
Tobias Lars-
son har bil-
dat KHK 
Innnovation 
för att ta upp 
nya idéer 
från fans och 
medlemmar 
för att 
utveckla 
verksamhe-
ten. 

LikheTer meLLan

Tobias Larsson tog med 
sig delar av sin forskar-
grupp när han flyttade 
från Luleå till BTH. 
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Intervjun med Tobias 
Larsson genomför i 
BTH:s Makerspace, 
omgivna av 3D-skrivare 
och annan utrustning. 

KARLSKRONA.– 3D-skriva-
ren är en disruptiv tekno-
logi, den står för ett nytt 
sätt att arbeta på, säger To-
bias Larsson och ger ett 
exempel:  

– Om exempelvis Dyna-
pac vill göra ett nytt styr-
reglage, så gjorde de förr 
en datorritning som de 

skickade till ett företag 
och två veckor senare fick 
de tillbaka en modell. 

Maker culture
– Nu tar man i stället rit-

ningen och skriver ut 
styrspaken i 3D-skrivaren 
och kollar hur den funkar 
på plats ute hos Dynapac. 
Det går på en eftermiddag. 

Tobias Larsson visar 
också upp en liten platta 
med elektroder och en på/
av-knapp på (Arduino):

– Det här är mekanotek-

nik för elektronik, där 
man kan testa hur mjuk-
varan och elektroniken 
fungerar. Kombinerar 
man teknikerna kan man 
snabbt visa hur en ny pro-
dukt ser ut, känns och 
upplevs – det är tillbaka 
till klassisk ”skaparkul-
tur” – eller maker culture. 

Bygger i metall
3D-skrivare som skriver 

ut i plast har mest använts 
för prototyper. Men nu 
finns det 3D-skrivare som 

bygger i metall genom att 
smälta ihop metallpulver 
genom laserstrålar. 

– Ska man bygga ett mo-
torblock gjuter man i dag 
hela blocket, och sen frä-
ser man bort det som inte 
ska vara med. Det går åt 
mycket material i onödan. 
Om man i stället bygger 
upp det med 3D-skrivare 
går det bara åt precis så 
mycket material som man 
använder, samtidigt som 
konstruktionsfriheten 
ökar – det är ett annat sätt 

att tänka och mycket mer 
resurssnålt, säger Tobias 
Larsson. 

– Och i stället för att 
hålla stora lager av reserv-
delar räcker det att spara 
ritningarna och skriva ut 
reservdelar när de behövs. 

Lokala företag
BTH:s Makerspace är 

inget forskningslabb, utan 
framför allt avsett för att 
utbilda studenter, och på 
väggen finns ritningar till 
ett överfallslarm som bör-

jade som ett studentpro-
jekt och nu är på väg ut på 
marknaden. 

Lokala företag som All 
Binary och EOO har också 
ett makerintresse och an-
vänder 3D-tekniken när 
de jobbar fram nya pro-
dukter. 

– Vi har också haft grup-
per av arbetslösa ungdo-
mar här för att visa vad vi 
kan göra och få dem in-
tresserade av teknik, be-
rättar Tobias Larsson. 

En plats för makers

KARLSKRONA. – Forskning är av  
tradition väldigt individualistiskt. Det 
bästa jag lärt mig av hockeyn är att 
bygga upp ett lag, säger professor 
Tobias Larsson på Blekinge tekniska 
högskola. 

– Jag försöker rekrytera 
folk som kan bli bättre än 
jag själv, få ihop en fors-
kargrupp som har roligt 
tillsammans och blir att-
raktiva för företagen att 
jobba med. Lagidrotts-
mentaliteten har lärt mig 
att framgång i ledarskap 
handlar om att skapa ett 
bra lag, säger Tobias Lars-
son. 

Han leder en av BTH:s 
mest framgångsrika fors-
kargrupper med ett 30-tal 
forskare, som under de tre 
år han varit verksam vid 
högskolan dragit in pro-
jektmedel på 130-140 mil-
joner kronor. 

Kvällen innan vi ses har 
Tobias Larsson fått besked 
om att Vinnova via Natio-
nella flygtekniska forsk-
ningsprogrammet bevil-
jat tio miljoner till ett 
forskningsprojekt om 

flygmotorutveckling till-
sammans med GKN Aero-
space. Tidigare på dagen 
har han suttit i möte med 
Sichat, ett projekt där BTH 
samarbetar med lands-
tinget och det lokala nä-
ringslivet om tillämpad 
hälsoteknik för framti-
dens hälso- och sjukvård.  

Identifiera kundbehov
Tobias Larsson är pro-

fessor i produktutveck-
ling, och beskriver sig som 
specialist i processen att 
identifiera kundbehov 
och att stötta arbetet med 
produkter som skapar 
innovation.  

– Historiskt sett har 
man använt de tekni-
kerna i flyg- och fordons-
industrin, och i tillverk-
ningsindustrin. På senare 
tid har det även kommit 
in i hälso- och sjukvård. 

Själv började han som 
doktorand och forskare på 
Luleå tekniska universitet 
med teknisk problemlös-
ning via datorbaserade be-
räkningsmodeller, bland 
annat för Volvos bilmodel-
ler och X2000-tågen. 

I dag är Tobias Larsson 
bland annat forsknings-
föreståndare för BTH:s 
Product Development Re-
search Lab och dekan vid 
Fakulteten för teknikve-
tenskaper.  Innovationer, 
simuleringsdriven pro-
duktutveckling och håll-
barhet är nyckelorden. 

– Mitt driv har alltid 
varit problemlösning, 
säger Tobias Larsson. 

Han är också projektle-
dare för flera projekt, där 
det största är forsknings-
profilen ”Modelldriven ut-
veckling och beslutsstöd” 
på BTH, som omfattar 110 
miljoner kronor och pågår 
mellan 2013 och 2018. 

– Det är tre storföretag 
utanför länet i profilen: 
GKN Aerospace, Volvo 
Construction Equipment, 
Tetra Pak, och fyra Ble-
kingeföretag: Auralight 
och Dynapac i Karlskrona, 
Avalon i Karlshamn och 
Holje International i Olof-

ström.
– Det är bra att mixa ihop 

olika typer av företag och 
med olika storlek. De 
största är mer vana vid 
samarbete med forskare 
och de mindre snappar upp 
det arbetssättet från dem 
och utvecklas på så sätt. 

Goda cirklar
Profilprojektet handlar 

om att företagen tillsam-
mans med BTH-forskare 
utvecklar basen för nya 
hållbara lösningar där 
man redan tidigt i utveck-
lingsprocessen utgår från 
det värde man skapar för 
kunden i kundens egen 
verksamhet. 

–  Här handlar det 
mycket om stödmetoder 
för ökad konkurrenskraft 
och förmåga att ta till sig 
alla parametrar tidigt i ut-
vecklingsarbetet. 

Tobias Larsson berättar 
att det nya projektet med 
GKN är en vidareutveck-
ling av KK-profilen:

– Det är ett område där 
som de vill jobba vidare 
inom. Ofta är det ju så att 
det ena leder till det andra. 
Det skapas goda cirklar. 
Problemet är att ibland 
kan det bli för mycket av 

det goda – det är svårt att 
få tiden att räcka till och 
svårt att hitta personal att 
rekrytera, säger Tobias 
Larsson. 

Undervisar
För även om han beskri-

ver sig som en i första 
hand forskande professor, 
så ingår både undervis-
ning och administration i 
jobbet: 

– Under perioder använ-
der jag 20-30 procent av 
tiden till undervisning. I 
första hand försöker jag 
hålla inspirationsföreläs-
ningar för studenterna 
och visa på praktiska case 
där vi jobbat med företag. 

Högskolans ekono-
miska problem med mins-
kade anslag för undervis-
ning har lett till nedskär-
ningar av personal, inte 
minst på den administra-
tiva sidan. 

– Det är kanske inte 
bästa sättet att använda 
en professorskompetens 
att sitta och fylla i uppgif-
ter på ett Excelark – men 
även administration är en 
del i det som måste göras, 
säger Tobias Larsson. 

Jan Hinderson

Tobias Larsson om forsk ning och hockey 
Tobias Larsson blev  
professor när han var: 

34
Nu har han just fyllt:

42
Antal publicerade veten-
skapliga artiklar hittills: 

103
Antal doktorander  
han handlett fram till 
disputationen:

20
Antal licentiater: 

20
Miljoner kronor som han 
sammanlagt dragit in i 
forskningsanslag till sin 
forskningsgrupp:

700

Tobias Larsson framför den största 3D-skrivaren... ... och den minsta: en 3D-penna.




