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SMART HOUSING SMÅLAND 2014 
 
Processledaren och ordföranden har ordet 
Ur ett företagsperspektiv finns redan nu stora vinster med innovationsmiljön berättar Ola 
Adolfsson, styrgruppsordförande för Smart Housing Småland (SHS) och vd för Flexator. 
Mitt eget företag har plockat in nya affärer och byggprojekt som vi sannolikt inte skulle 
gjort utan vårt engagemang i SHS. Det nystartade BIM-projekt har uppfattats positivt av 
flera företag och flera företags samarbete med högskolorna har förbättrats. 
 
Under slutet av 2014 och de första veckorna på det nya året har vi känt lite av en 
”ketchup-effekt” inom och runt SHS, konstaterar Per-Erik Eriksson som är processledare 
för SHS. Förutom projektet om BIM (byggnadsinformationsmodeller) är flera ytterligare 
förstudier och utvecklingsprojekt på gång tillsammans med företag i innovationsmiljön. 
Under senhösten bidrog vi dessutom till att företagsforskarskolan ProWood kom igång 
med industridoktorander hos sju företag i vår miljö och till att utbildningsprogrammet 
Expertkompetens för hållbart träbyggande växlades upp med nya kurser och fler 
deltagare från industrin. Givetvis har en hel del energi ägnats åt att bygga upp strukturer 
och rutiner för vår helt nya VINNVÄXT-miljö. Samtidigt har vi dock hunnit med att bland 
annat att bygga och visa en fullskalig bostadsprototyp i Almedalen och att attrahera 
ytterligare forskningsfinansiering till flera av våra gemensamma projektansökningar. 
Starten känns lovande! 
 

 
Per-Erik Eriksson, SP Trä, processledare Smart Housing Småland och Ola 
Adolfsson, vd Flexator och styrgruppsordförande för Smart Housing Småland. 
Foton: Mats Samuelsson samt Flexator. 
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SAMMANFATTNING 
2014 är Smart Housing Smålands (SHS) första hela år, och första kliv mot visionen. 
Finansieringen kom redan under sommaren 2013 och under hösten samlade styrgrupp 
och processledning ihop sig i snabb takt för att få innovationsmiljön på banan. Tack vare 
den snabba mobiliseringen har SHS under 2014 fått ordentlig fart.  
 
Genom företagscoaching har vi identifierat viktiga utvecklingsområden inom både glas 
och industrialiserat byggande. En utvecklingsgrupp inom BIM har också startats. 
 
15 förstudie- och affärsutvecklingsprojekt har varit igång under året där 25 olika företag 
varit med. Av dessa är nu sex projekt avslutade. I flera fall bygger de externa forsknings-
ansökningarna vidare på resultat som kommit fram i dessa projekt.  
 
Vi jobbar med visionära-, produktnära- och konceptprototyper. En första konceptprototyp 
”bostadsprototyp 1.0” byggdes i fullskala och visades för 1800 entusiastiska besökare 
under Almedalsveckan i juli.  
 
På internationaliseringsområdet har fokus legat på kunskapsuppbyggnad och omvärlds-
analys bland annat för att bereda vägen för EU-projekt. Inom stadsutveckling stimulerar 
man innovationer avseende boende för grupperna: storstäder, residensstäder i Småland 
samt Höglandskommunernas trähusnätverk. 
 
Fyra av sex av de ansökningar som SHS stöttat sedan starten har blivit beviljade av 
externa finansiärer. Det har rört allt från genusfrågor i VINNOVA-projektet ”Att skava mot 
normen” till EU-projektet ”LIMES - lätta innovativa material för effektiva solcellsmoduler” 
som handlar om lättare och starkare glas. Drygt 50 miljoner kronor har sökts externt 
varav ungefär åtta och en halv miljon beviljats hittills. Detta motsvarar en sexfaldig 
uppväxling av utnyttjade forsknings- och innovationsmedel för ansökningar. 
 
Huvudfokus för kommunikationsarbetet har legat på att få struktur på grafiskt manér, 
hemsida, mallar etc. samt att påbörja ett strategiskt arbete för att skapa ett varumärke. 
 
Styrgruppen har bestått av tolv personer från näringsliv, forskning och offentlighet. Pro-
cessledningen har bestått av 13 personer med spridning inom både offentlighet, 
forskningsinstitut och akademi i hela Småland vilket har varit en stor fördel för att få 
igång olika processer, projekt, aktivera nätverk och klara att förankra arbetet i tre regioner 
och på två lärosäten.  

SHS VISION 
”Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö 

som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med 
bas i glas och trä.” 
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Arkitekterna Linda Camara, Magnus Silfverhielm och Ola Malm talar med Henrik 
Teleman som höll i kommunikationen kring bostadsprototyp 1.0. Foto: Bertil 
Hertzberg. 
 

VERKSAMHETEN  
Smart Housing Småland (SHS) har under 2014 fokuserat på att få verksamheten i rullning 
och att få aktörer från företag, akademi och offentlighet engagerade att sätta igång 
arbetet med prototyper, större projektinsatser inom forskning och innovation (FoI) och 
under slutet av året börja hitta formerna för organisationen runt SHS. Resultatet har inte 
låtit vänta på sig. Hela 13 projekt är avslutade och sju är pågående. Men det viktigaste är 
såklart inte att få igång projekt, utan att de som visar en utvecklingspotential kan få en 
fortsättning. Resultaten kan bland annat bli prototyper, forsknings- och innovations-
projekt, kunskapsöversikter eller andra projekt som fortsätter att utveckla innovations-
miljön.  
 
För att detta ska lyckas krävs framförallt företagsengagemang men också kompletter-
ande projektfinansiering. På det området har vi börjat bli riktigt framgångsrika. Fyra av 
sex ansökningar som SHS stöttat sedan starten har nu blivit beviljade av externa finan-
siärer.  
 
Delstrategier och rutiner runt projekt och andra insatser börjar sätta sig. Ett stort arbete 
med input från nätverket är också gjort för att ytterligare definiera mål och indikatorer för 
SHS på kort och lång sikt.  



 

SMART HOUSING SMÅLAND 
VIDÉUM SCIENCE PARK, 351 96 VÄXJÖ 
TEL 010-516 50 00 
E-MAIL INFO@SMARTHOUSING.NU 
SMARTHOUSING.NU                                                                                                                                           - 6 -  SHS Årsrapport 2014   

Under året har processledningen bestått av 13 personer vilket har varit en stor fördel för 
att få igång olika processer, projekt, aktivera nätverk och klara att förankra arbetet i tre 
regioner och på två lärosäten. Planen för 2015 är att omfördela resurserna något för att 
bli mer handlingskraftiga utan att för den skull tappa förankringen. 
 
 

Drygt 2 200 personer  
har deltagit  

i våra arrangemang. 
 

 
80 företag/organisationer 

har deltagit 
i aktiviteter. 

 
50 företag/organisationer 
har satt in egna resurser 

i projekt. 

 
 

DELSTRATEGIER 
 

Mötesplatser 
Delstrategiansvariga: Per-Erik Eriksson SP Trä och Johan Palm Träcentrum i Nässjö. 
 
Under året har den företagscoaching som genomförts fokuserat på glassidan, där före-
tagen har visat stort intresse. Ett annat område är industrialiserat byggande. Genom 
detta har SHS fått en bra uppfattning om angelägna utvecklingsområden som: 

• glasvikt 
• glasåtervinning 
• upphandling 
• arkitektsamverkan 
• kompetenshöjning för att bygga höga trähus 
• isoleringsmaterial  
• leverantörskedjor 

 
Hittills har vi varit i kontakt med 30 företag på glassidan och ungefär 60 personer. På 
träsidan har vi haft kontakt med 18 träproducenter/leverantörer och ungefär 36 personer. 
Totalt sett har vi alltså haft coachingkontakter med 48 företag och 86 personer. 
 
Exempel: Bygginformationsmodellering - BIM 
Ett gott exempel är att det startat en utvecklingsgrupp inom området bygginformations-
modellering (BIM). BIM är en teknisk lösning som är på framväxt i byggsektorn. Med BIM 
kan varje skede i byggprocessen stämmas av mot uppsatta mål. Arbetsmetoden syftar 
till att eliminera informationsglappen under byggprocessen. En BIM-modell är en virtuell 
modell av verkligheten. I modellen samlas och organiseras all information från en 
byggnads livscykel. BIM-modellen kan innehålla information om både den fysiska och den 
logiska sammansättningen av objekten och själva byggnaden. Den kan beskrivas som en 
virtuell prototyp. 
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Förstudier och affärsutveckling 
Delstrategiansvarig: Marianne Grauers, Glafo. 
 
Syftet med förstudie- och affärsutvecklingsprojekten är att de ska visa på innovations-
möjligheter och stärka innovationsmiljön. Företagen erbjuds möjligheter till korta projekt 
med snabba beslutsvägar i samverkan med forskare. Avsikten är dels att företag ska 
utveckla sina affärer och dels att skapa en fortsatt vilja och förmåga att utvecklas 
individuellt och i nätverk.  
 
Förstudie- och affärsutvecklingsprojekten har engagerat deltagare från många företag 
samt Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping, SP och Glafo. Projekten har varit inom 
innovationsområdena bostadsbehov/styrning, bostadsutformning, gestaltning, bygg-
system/-teknik, smarta funktioner, tillverkning och affärssystem. Utmaningar under 2015 
blir att starta fler affärsutvecklingsprojekt på initiativ från industrin, få en tydligare håll-
barhetsprofil i fler projekt samt öka andelen boendeinriktade projekt. 
 
Hittills har 25 olika företag/branschorganisationer, fem universitetet/forskningsinstitut 
och sex offentliga aktörer deltagit. 
 
Exempel: Vilka skall vi bygga för och hur vill de bo? 
Ett exempel på en intressant förstudie under 2014 är ”Vilka skall vi bygga för och hur vill 
de bo” (SHS-rapport 2014:006) som Kaj Granath på Högskolan i Jönköping var projekt-
ledare för. Resultaten visar att det finns fyra tydliga grupper som idag har svårt att hitta 
bra bostadslösningar på den svenska bostadsmarknaden: ungdomar, familjer med 
många barn, nyanlända flyktingar och äldre personer som söker ett mindre boende. 
 
I ett vidare perspektiv går det att vända frågan tillbaka till producenterna: vem vill ni 
bygga för? Det finns empiriskt material som gör det möjligt för en kreativ bostadsprodu-
cent att identifiera nya konsumentgrupper på bostadsmarknaden och skräddarsy 
lösningar riktade till den valda målgruppen. 
 
Merparten av Sveriges kommuner rapporterar om brist på hyresrätter, i synnerhet i 
storleken ett till två rum och kök. Ungdomar söker ytsnåla och ekonomiskt överkomliga 
lägenheter, gärna i centrala lägen. För barnfamiljer handlar det om yteffektiva och 
praktiska lägenheter som fungerar för vardagslivets behov. Nyanlända flyktingar söker 
främst lägenheter i flerbostadshus, men utöver det verkar de behoven inte vara uttalade 
eller kartlagda. De äldre vill ha ett bekvämt, lättskött och yteffektivt boende med hög 
tillgänglighet och gärna med tillgång till service. 
 
Ur ett allmänt brukarperspektiv finns det tydliga önskemål om bostäder med god möbler-
barhet, tillräcklig förvaring, och välplanerade kök och badrum med plats för nödvändig 
utrustning. Uppskattade kvaliteter är trygga, bekväma, ljusa och luftiga lägenheter med 
tillgång till balkong eller terrass. 



 

SMART HOUSING SMÅLAND 
VIDÉUM SCIENCE PARK, 351 96 VÄXJÖ 
TEL 010-516 50 00 
E-MAIL INFO@SMARTHOUSING.NU 
SMARTHOUSING.NU                                                                                                                                           - 8 -  SHS Årsrapport 2014   

Underlaget i rapporten visar också att värderingsförskjutningar i samhället öppnar för nya 
definitioner av bostadskvalitet. Mer lättrörliga konsumenter söker flexibla och differentier-
ade kontraktsformer. En ny generation relativt välbeställda och friska pensionärer är 
beredda att fortsätta att konsumera och har resurser att betala för service och tjänster 
som komplement till boendet på ett sätt som vi inte sett tidigare. 
 
Den här förstudien kan ligga till grund för en kartläggning och analys av innovativa 
bostadslösningar ur ett producentperspektiv, och dessutom för fortsatt metodutveckling 
för kunskapsåterföring från konsument tillbaka till projekteringsskedet. 
 
 

FÖRSTUDIE- OCH AFFÄRSUTVECKLINGSPROJEKT - EN SAMMANFATTNING 
Avslutade projekt 

Företag/organisation Titel Rapportnr* 

Högskolan i Jönköping Open innovation in the construction 
industry with a specific focus on Swedish 
wood construction companies 

2014-002 

Högskolan i Jönköping, Glafo Byggnaders ljusinsläpp i förändring 2014-004 

Södra Innovation, SP Trä, Virserums konsthall, 
Arkitektbolaget  

Biobaserade byggmaterial 2014-008 

SP Trä, Linnéuniversitetet, Glafo Akustik i bostäder med mycket glasrutor 2014-007 

Högskolan i Jönköping Entreprenöriell produktframtagning 2014-009 

Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet Vilka skall vi bygga för och hur vill de bo? 2014-006 

Glafo, Inwido, Saint-Gobain Emmaboda Glas, Uniglas, 
GFAB Sweden, Forserum Safety Glass, Skandinaviska 
Glassystem, Fasadglas Bäcklin, Chromogenics, IFÖ 
Sanitär, Elfa International, Aquavillan, Kopdesign, 
Glascentrum, Glasbranschföreningen 

Marknadsanalys/förutsättningar för 
transparent intelligens i 
bostadstillämpningar 

2014-011 

 
Påbörjade projekt 

* rapporterna kan hämtas på smarthousing.nu 

Företag/organisation Titel 

SP, Träcentrum Marknadsanalys av träbyggsystem 

Regionförbundet i Kalmar, Regionförbund, landstingens 
fastighetsbolag, kommunala bostadsbolag, privata 
fastighetsägare, SABO 

Offentlig innovationsupphandling 

Linnéuniversitetet, Linnaeus Technical Centre, Yaskawa 
Nordic AB, Myresjöhus AB, Högskolan i Jönköping 

Smart automation 

Linnéuniversitetet, Sigma Connectivity, Glafo IGlass 

Inwido, Primo, Sika, Glafo, SP Värme- och ljudisolerande ytterbåge för inåtgående 
fönster 

Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping, Konstfack Genusaspekter på boendebehov 

Högskolan i Jönköping, Glafo, Pdb datasystem Office of the Future – Efficient Coordination, Collaboration 
and Knowledge Sharing in Enterprises 

Glafo, Forserum Safety Glass, SP Solar Film(SoFi) - Laminering av organiska solceller 
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Transparent intelligens insatt i Bostadsprototyp 1.0. En skjutdörr där man satt in 
privacyglas som kan växla mellan genomsynligt och ogenomsynligt. Foto: Bertil 
Herzberg. 
 
Prototyper 
Delstrategiansvarig: Mikael Ludvigsson, Glafo. 
 
Prototypstrategin involverar ett flertal aktiviteter på olika komplexitetsnivå. Den sträcker 
sig från det enkla materialprovet på morgondagens biomassa/glas till en fullskalig 
konceptmodul på 48 kvm. Däremellan utvecklas snart realiserbara produkter i 
tvärvetenskapliga projekt där högskolor och institut arbetar tillsammans med lämpliga 
företag. Dessutom finns det en strategisk tyngd i att även kunna demonstrera 
möjligheterna som finns om tio och kanske till och med 50 år. 
 
Vi arbetar med tre olika slags prototyper: visionära, produktnära och konceptmoduler.  
 

PROTOTYPER VISIONÄRA PRODUKTNÄRA KONCEPT 

2017 … … 3.0 

2016 hållbarhet… biokompositer som 

byggelement 

2.0 

2015 energi… lastbärande glas 1.1 

 
2014 

connected … fönster Bostadsprototyp 1.0 

Prototypverkstad 

Generell strategi & konceptmodul 2015 

Exempel på hur de olika prototyperna kan samverka och byggas vidare på. 
 
Visionär prototyp 2014 innebär ett koncept där smarta funktioner integreras i inredning 
och väggar. Produktnära prototyp 2014 är ett koncept för energieffektivt lättviktsfönster.  
2014 års visionära och produktnära prototyper presenteras på Smart Housing Smålands 
temadag tidigt 2015. Tre rapporter har publicerats ”Prototypverkstad trä och glas” (SHS-
rapport 2014:001), ”Små prototyper” (SHS-rapport 2014:005) och ”Bostadsprototyp 1.0” 
(SHS-rapporterna 2014:010 svensk, 2014:011 engelsk). 
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Exempel: Bostadsprototyp 1.0 
Den första konceptmodulen presenterades redan på Almedalsveckan sommaren 2014, 
nämligen bostadsprototyp 1.0 som projektleddes av Per-Erik Eriksson, SP Trä. 
 
Utgångspunkten i arbetet var att det inte byggs tillräckligt mycket, tillräckligt snabbt, 
tillräckligt attraktivt eller till rätt pris. Här finns många utmaningar och möjligheter för 
industrin. Bostadsprototyp 1.0 har här fungerat som ett konkret sätt att skapa möjlig-
heter för industri och forskning att mötas och arbeta fram nya idéer, koncept och 
lösningar. Prototypen innehåller en hel del nytänkande och illustrerar något av vad som 
kan åstadkommas inom innovationsmiljön Smart Housing Småland på sikt.  
 
Bostadsprototypen är resultatet av en serie workshopar där hustillverkare, forskare och 
arkitekter deltagit. Prototypen byggdes i fabrik. Genom att bygga industriellt kan man öka 
både konkurrensen och produktiviteten inom bostadsbyggandet. Just trä är dessutom väl 
lämpat för industriellt byggande då det är lätt. I prototypen används bärande träregel-
stomme – sådan teknik kan idag användas till sex våningar höga hus. De helglasade 
ytterväggarna i prototypen kan, med ytterligare utvecklingsarbete, användas som bär-
ande väggar. Hela modulen sattes ihop i fabrik och levereras sedan på lastbil.  
 
En av utgångspunkterna var att lägenheter måste bli mer yteffektiva. Lägenhetens plan-
lösning har kök och badrum i mitten och två separerbara rum, ett i vardera ände av 
volymmodulen. På detta sätt möjliggörs att två hushåll kan dela på 48 kvadratmeter med 
bibehållen tillgänglighet och ett fullstort kök. Alternativt kan den användas som en vanlig 
tvårumslägenhet. Glas har använts för att skapa ljus, avskiljning och för att skapa 
känslan av rymd. Dagsljusinsläpp till köksdelen möjliggörs till exempel genom de stora 
fönsteröppningarna i ändarna och rumsavskiljning med skjutdörrar med glas. I en av 
skjutdörrarna finns ett så kallat ”privacy”-glas där transparensen kan slås av och på.  
 
I Almedalen fick prototypen stor uppmärksamhet. Hela 1800 personer besökte proto-
typen, däribland bostadsminister Stefan Attefall. Fokus i Almedalen var framförallt på 
bostadsbristen bland unga och hur denna typ av byggande skulle kunna bidra till att lösa 
den bristen. Varje natt sov en ungdomspolitiker över i prototypen och dagen efter fördes 
frukostsamtal om ungas bostadssituation.  
 
Läs mer om Smart Housing Smålands insats i Almedalen på bloggen som sattes upp för 
eventet (http://byggmera.smarthousing.nu/) och i SHS-rapport 2014:010.  
  

http://byggmera.smarthousing.nu/
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Från plan till en möjlig framtid för Bostadsprototyp 1.0. Fotografer/illustratörer: 
Bertil Herzberg, Tengbom, Mikael Ludvigsson Glafo och Per-Erik Eriksson SP. 
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Internationalisering 
Delstrategiansvarig: Mikael Pekkari, SP Småföretag 
 
Internationaliseringsarbetet har fokuserat på kunskapsuppbyggnad, omvärldsbevakning 
och i viss mån profilering. Ett viktigt mål är och har varit att marknadsföra SHS som en 
självklar resurs för forskningsprojekt inom Horizon 2020. SHS:s långsiktiga mål är att 
underlätta företagens utveckling av en internationell kundbas och utveckla en 
internationellt framstående innovationsmiljö präglad av samverkan mellan företag, 
forskningsinstitut och högskolor/universitet.  
 
En inventering av internationella kunskapscenter, -nätverk och potentiella partners har 
genomförts. I första hand genom att sammanställa projektkonsortiets samlade nätverk. 
Även Småland-Blekinges Brysselkontor har mobiliserats för att löpande bevaka och 
rapportera från relevanta initiativ och seminarier i Bryssel, samt för att belysa förutsätt-
ningar för påverkansarbete inom EU-administrationen. Ett antal internationella fack-
mässor och konferenser har också bevakats som Glasstec, ICCG10 och Forum HolzBau. 
 
De svenska trähusföretagens erfarenheter från exportprojekt har sammanställts i en 
kombinerad litteraturstudie och intervjuundersökning genomförd av Internationella 
Handelshögskolan - Högskolan i Jönköping. SHS-rapport 2014:002 från detta utgör ett 
diskussionsunderlag för prioriteringar och strategiutveckling inom internationalisering i 
en serie workshops med industrirepresentanter och forskare våren 2015. Dessa 
kartläggningar ska lägga grunden för prioriterade samarbeten med internationella 
centrabildningar och nätverk inom transparent intelligens och industriellt träbyggande.  
 
Stadsutveckling 
Delstrategiansvarig: Mikael Pekkari, SP Småföretag 
 
Syftet med stadsutvecklingsstrategin är att stimulera innovationer inom stadsutveckling 
avseende boende. De projekt som genomförs ska skapa utbyte och möte mellan produ-
center och stora kundgrupper samt affärsmöjligheter för innovationsmiljöns företag. 
 
Här prioriteras tre huvudgrupper; storstäderna, residensstäderna i Småland samt Hög-
landskommunernas trähusnätverk. Informationsmöten och seminarier har genomförts 
med stadsbyggnadsansvariga i både storstadskommuner och de småländska residens-

SKULLE DU VILJA ANVÄNDA BOSTADSPROTOTYP 1.0? 
Nu när vi har bostadsmodulen på plats på Linnéuniversitetets campus i Växjö så lånar vi ut den 
för studiebesök, möten, akutboende, forskningsprojekt, produktutveckling… Vi vill att den ska 
användas så mycket som möjligt för att utveckla innovationsmiljön. Välkommen att kontakta 

oss om du har någon idé om något du skulle vilja använda den till. Skriv till: 
info@smarthousing.nu 
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städerna. I januari samlade projektet ett 20-tal representanter för Höglandskommunerna 
och lokala trähusproducenter i en framtidsverkstad. Mötet enades om en satsning på 
samordnad byggupphandling och att utreda alternativa finansieringsmodeller för små-
husköpare.  
 
Samarbetet med Träbyggnadskansliet och det nationella Trästadsprojektet har formali-
serats. En tydlig rollfördelning, samproduktion av informationsmaterial och gemen-
samma arrangemang har gett synergier. Det första exemplet på samproduktion är en 
vitbok som samlar erfarenheter från offentliga aktörer som verkat för ökat träbyggande. 
Målet är att utradera osäkerheter kopplade till bland annat byggnormer, konkurrens-
lagstiftning och offentliga upphandlingsregler. 
 
Inom Trästadsprojektet - Bra Bostäder - upprättade Smålands tre residensstäder en 
gemensam avsiktsförklaring 2012, med målet att utveckla bostäder i ett flexibelt bygg-
system ”Bra Billiga Bostäder för små hushåll”. Kommunerna har varit med och arrangerat 
en inledande seminarieserie med Bra Bostäderprojektet där även SHS medverkat.  
 

 
 
Forskning och innovation (FoI) 
Delstrategiansvariga: Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet och Peter Johansson, 
Högskolan i Jönköping. 
 
Under året har fokus legat på att starta initiativ för ansökning av externa projektmedel 
samt identifiera och diskutera följande forskningsområden: entreprenöriell produktfram-
tagning, hållbart boende och byggande med trä, Smart Homes, transparent intelligens 
och biobaserade byggmaterial. 
 
Användarcentrerade designmetoder har lyfts fram som en av huvudmetoderna för fort-
satt utveckling av boendeforskning bland annat med koppling mot design och arkitektur. 
 
FoI-budgetens interna medel har använts som "smörjmedel" för att få till forskning och 
innovationer. Totalt har tio ansökningar fått stöd från SHS varav fyra av de sex som 
hittills har behandlats beviljats medel från externa finansiärer som EU, KK-stiftelsen och 
VINNOVA. Två av dessa ansökningar har varit resultat av internationella samarbeten och 
en av dessa har beviljats medel av EU. 
 

VILL DU JOBBA MED INNOVATIONER? 
Vi söker människor, företag och organisationer som vill vara med och utveckla framtidens 
smarta boende. Smart Housing Smålands projekt ska stötta uppbyggandet av 
innovationsmiljön. Dels stöttar vi förstudie- och affärsutvecklingsprojekt och dels kan vi 

stötta ansökningsskrivande till forskningsfinansiärer. Läs mer om hur detta går till på: 
http://smarthousing.nu/medverka/ 



 

SMART HOUSING SMÅLAND 
VIDÉUM SCIENCE PARK, 351 96 VÄXJÖ 
TEL 010-516 50 00 
E-MAIL INFO@SMARTHOUSING.NU 
SMARTHOUSING.NU                                                                                                                                           - 14 -  SHS Årsrapport 2014   

VINNOVA beviljade två mindre projekt som verkligen har potential att ta våra förstudie-
resultat vidare. Dels ett så kallat initieringsprojekt inom VINNOVAs utlysning Utma-
ningsdriven innovation för att arbeta vidare med ”Lastbärande glas i bostäder byggda 
med volymelement”. Detta är en direkt fortsättning på både förstudien ”Byggnaders 
ljusinsläpp i förändring” och prototypprojektet ”Bostadsprototyp 1.0”. Dessutom fick en 
forskargrupp vid Linnéuniversitetet ansökan ”Skava mot normen” beviljad inom 
VINNOVAs program Normkritisk innovation. Denna handlar om genusaspekter på boende 
och utgör en fortsättning på en förstudie som SHS stöttat under året. Sedan tidigare 
finns ytterligare två projekt som är direkt kopplade till SHS – dels ett om ”Strategiarbete 
för agil förnyelse med mindre och medelstora företag i fokus” och dels EU-projektet 
”LIMES - Lätta innovativa material för effektiva solcellsmoduler”. 
 
Exempel: Genusperspektiv på boende 
Ett projekt som Johanna Rosenqvist på Linnéuniversitetet varit projektledare för handlar 
om genusperspektiv på boende. Syftet har varit att genom intersektionellt (feministisk 
sociologisk teori och analytiskt hjälpmedel för att studera hur olika former av diskrimi-
nerande maktordningar samverkar i ett samhälle) genusperspektiv på framtidens använ-
dare synliggöra boendebehov och mångfald i design av boendemiljöer.  
 
Några av de frågeställningar som behandlats handlar om vad vi egentligen vet om 
dagens och framtidens boendebehov, för vem det är designat och hur det påverkar 
framtidens boendeformer. Med denna utgångspunkt har en genomgång av tidigare 
forskning och förutsättningar inom området svensk bostadspolitik och bostadsbyggande 
gjorts. Genom tre workshopar har frågeställningarna bearbetats och diskuterats. 

• Teoriworkshop: genus, intersektionalitet och boendets historia 
• Metodworkshop: problembeskrivning, marknads- och utvecklingspotential 
• Designworkshop: genusfokus på boendemiljö  

 
Resultatet av denna första studie blev en utökad VINNOVA-finansierad förstudie ”Att 
skava mot normen”.  
 
Drygt 50 miljoner kronor har sökts externt varav ungefär åtta och en halv miljon beviljats 
hittills. Detta motsvarar en sexfaldig uppväxling av den utnyttjade FoI-budget. Dessutom 
har forskarskolan ProWOOD startat med sju industridoktorander i ett samarbete mellan 
Högskolan i Jönköping och Linneuniversitetet samt Inwido, Flexator, SP, Swerea IVF, 
Södra, Yaskawa och BWG Homes.  
  



 

SMART HOUSING SMÅLAND 
VIDÉUM SCIENCE PARK, 351 96 VÄXJÖ 
TEL 010-516 50 00 
E-MAIL INFO@SMARTHOUSING.NU 
SMARTHOUSING.NU                                                                                                                                           - 15 -  SHS Årsrapport 2014   

 
Prototypen på plats i Almedalen. Foto: Hugo Nabo. 
 
Kommunikation 
Delstrategiansvarig: Carin Karlsson, Länsstyrelsen i Kronoberg 
 
Huvudfokus för kommunikationsarbetet inom Smart Housing Småland har legat på att få 
struktur på grafiskt manér, hemsida, mallar etc. samt att påbörja ett strategiskt arbete för 
att skapa ett varumärke. Framförallt handlar det om att definiera vad innovationsplatt-
formen innebär och vilka möjligheter som finns där för att locka samverkansparter, 
företag och finansiärer. Utöver detta har stora kommunikationsinsatser använts för att få 
bra genomslag i Almedalen där den första bostadsprototypen visades upp. Resultaten 
med runt 1800 besökare visar på att genomslaget blev gott.  
 
En uppföljning av kommunikationsarbetet för 2014 utfördes av följeforskarna. Under-
sökningen visade att den främsta källan till information om SHS är dess ledning, därefter 
nyhetsbrevet, kollegor samt hemsidan. De flesta som svarat upplever att de fått 
tillräckligt mycket information.  
 

 
Vi gjorde ett projekt tillsammans med studenterna på Hyper Island där de fick i 
uppdrag att göra två korta animerade filmer som handlar om transparent 
intelligens. Ett begrepp som kan vara svårt att visualisera då det handlar om 
funktioner som finns men inte syns.  
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STYRGRUPP 2015 
Ola Adolfsson Flexator, ordförande 
Helen Andréasson SP 
Olof Björkmarker  Region Kronoberg 
Johan Blixt Södra Timber 
Håkan Brynielsson Regionförbundet Kalmar län 
Linda Camara  Tengbom 
Lotta Fonsell  Villa Vida 
Stephen Hwang  Linnéuniversitetet 
Anders Isaksson   
Anders Meurling Svensk Planglasförening 
Lars Niklasson Högskolan i Jönköping 
Lars Sandberg  Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Peter Stenfelt Myresjöhus/BWG 
 

PROCESSLEDNING 2015 
Per-Erik Eriksson SP Hållbar samhällsbyggnad, processledare, ansvarig för 
 mötesplatsstrategin 
Mikael Pekkari SP Småföretag, ansvarig för strategierna stadsutveckling och 
 internationalisering 
Mikael Ludvigsson Glafo, ansvarig för prototypstrategin 
Johan Palm Träcentrum Nässjö, ansvarig för förstudier och  
 affärsutvecklingsprojekt 
Peter Johansson Högskolan i Jönköping, FoI-ansvarig och kompetensansvarig  
 industriell produktframtagning 
Carin Karlsson Länsstyrelsen Kronoberg, kommunikationsansvarig 
Anders Melander Högskolan i Jönköping, kompetensansvarig entreprenörskap 
Ann-Charlotte Larsson  Linnéuniversitetet, FoI-ansvarig och kompetensansvarig 
 teknik 
Erika Lagerbielke Linnéuniversitetet, kompetensansvarig design 
Mikael Gustafsson Region Jönköpings län 
Erik Ciardi Regionförbundet i Kalmar län 
  
Stöd till processledningen  
Elisabeth Flygt Glafo, administration och kommunikation 
Carina Lydén SP Hållbar samhällsbyggnad, ekonomi 
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INNOVATIONSMILJÖN DRIVS OCH FINANSIERAS AV 
 

 
 

Glasforskningsföreningen Glafo 
 
 

 

Senaste SHS-nytt 
• - hittar du på smarthousing.nu 

•                                              - i SHS nyhetsbrev som du prenumererar på här:  
•                                                http://smarthousing.nu/nyhetsbrev/   
•                 - eller om du följer oss på Twitter @SmartHousing1 

http://smarthousing.nu/nyhetsbrev/
https://twitter.com/smarthousing1
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