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Sammanfattning	
Tanken med en prototypverkstad inom Smart Housing Småland (SHS) är att man snabbt ska kunna 

sätta ihop och/eller testa små och medelstora prototyper involverande glas, trä och biokompositer. 

Prototypverkstaden i sig kan vara fysisk i den mening att en lokal avsätts och utrustas med nödvändig 

utrustning, men det kan även röra sig om ett etablerat nätverk med engagerade parter som innehar 

nödvändiga kompetenser och utrustning. Att etablera en fysisk prototypverkstad som kan tillgodose 

alla behov för framtagning av transparent intelligens ses som orimligt. Troligen är det snarare en 

kombination av en fysisk verkstad (främst med koncentration på testning/verifiering samt 

visualisering) med ett nätverk av engagerade aktörer som bäst kan tillgodose behoven för 

prototypframtagning inom SHS. Det har även visats intresse för att etablera ett showroom där man 

kan samla och visa de inom SHS framtagna prototyperna. 

Vid etablerandet av en prototypverkstad för hantering av transparent intelligens finns ett stort behov 

av aktörer som kan hantera elektronik och mjukvara. Prototyper aktuella för framtagning inom SHS 

innefattar inte enbart material som ska sammanfogas till en enhet, utan även elektronik för 

integrerade funktioner och mjukvara som ska styra dessa. Det kan exempelvis röra sig om ett 

elektrokromt fönster som ska kunna styras med en sensor eller via en app på en mobiltelefon. 

Kompetenser inom dessa ämnesområden är begränsad inom SHS och det är därför viktigt att 

etablera kontakter med aktörer som kan tillgodose dessa behov. 

Ytterligare en aspekt som ska kunna tillgodoses av en prototypverkstad inom SHS är att kunna 

etablera virtuella prototyper. Detta kan röra sig om exempelvis en datorgenererad 3D‐model av en 

tänkt produkt. Att i en datormodell kunna verifiera en nytänkt produkts funktion är fundamentalt för 

allt utveklingsarbete idag. Dessutom ger det möjligheten att visualisera innovativa idéer som inte kan 

realiseras idag. Att koppla detta till en 3D‐printer ses som en mycket intressant möjlighet. 

Inom denna förstudie har en inventering av nödvändiga resurser/kompetenser för framtagning av 

prototyper med transparent intelligens gjorts. En initial lista med kompletterande utrustning för 

framförallt verifiering av planglas har sammanställts. Man har även startat etableringen av ett 

nätverk med aktörer inom följande områden: 

 Bearbetning av glas, trä och biokompositer 

 Elektronik och mjukvara 

 Visualisering/3D‐modellering 
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Inledning	
Denna förstudie inom Smart Housing Småland (SHS) syftar till att kartlägga förutsättningarna och 

kompletterande behov vid en etablering av en prototypverkstad för framtagning av små och 

medelstora prototyper. Fokus för prototyperna som ska tas fram ligger på att exemplifiera smart 

boende främst involverande materialen glas, trä och biokompositer. Man ska kunna ta sig an olika 

områden som materialbearbetning, elektronik/mjukvara och visualisering. 

Benämningen prototypverkstad innefattar i denna förstudie både en fysisk verkstad men även ett 

nätverk med aktörer med kompletterande kompetenser. Vid identifieringen av potentiella 

samarbetspartners för etableringen av en prototypverkstad proriteras aktörer enligt följande: 

1. Ingående inom SHS 

2. Etablerade i regionen Småland 

3. Etablerade i Sverige 

Glas	

Tillverkning	
Hos Glafo finns möjlighet att tillverka glas från råvaror eller skärv, upp till cirka 1 kg glas i taget.  

Glasrecept kan skräddarsys för en viss tillämpning och gjutas i önskad form.  Möjlighet finns också att 

värma in någonting i glasytan vid 600‐700°C. Det finns ingen möjlighet att tillverka planglas, men ett 

gjutet prov kan slipas och poleras plant om det behövs. För detta finns utrustning på Glafo. 

Vidareförädling	
Glafos planglaslabb är utrustad med verktyg för manuell bearbetning av glaset, samt olika instrument 

för detektering av ytor, se nedanstående utrustning.   

 Detektor tennsida 

 Kontroll av beläggning 

 Handskar 

 Glastång 

 Vinkellinjal 

 Lyftredskap (sugpropp) 

 Diamantskärare med och utan olja 

Hos Glafo finns även möjlighet till att såga, borra, slipa och polera mindre glasprover. 

I närområdet finns flera företag som utföra tillskärning och slipning av glas, nedan nämns några som 

ingår i SHS samt närområdet. 

 SHS‐företag: Forserum Safety Glass (FSG), GFAB och Saint‐Gobain Emmaboda 

 Närområdet: Ryds glas, Uniglas, Funktionsglas och Värnamo sliperi och glasmästeri, 

Glasteknik i Emmaboda AB och Osbyglas 

Studiebesök	Ryds	Glas	
Inom förstudien gjordes ett studiebesök hos Ryds Glas i Växjö för att titta närmare på deras 

avdelning för glasmästeri och den utrustning de har att tillgå. 
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Förbehandling	av	ytor	
Ytor som ska limmas bör rengöras enligt anvisning på limmet, vanligtvis med isopropanol (IPA). För 

ökad vidhäftningsförmåga kan man även utföra plasmabehandlingar av ytan. Förutom ytans renhet 

beror vidhäftningsförmågan på hur limmet väter ytan, detta kan mätas med en så kallad 

kontaktvinkelmätare. Mer information om kontaktvinkelmätare finns i avsnittet med samma namn 

på sida 20. 

Elektronik/IKT	
På elektroniksidan är SP elektronik den främsta resursen. De har goda kunskaper i antennteori, 

simulering av radiovågsspridning och hårdvara till elektroniklösningar.  

SICS inom RISE‐sfären kan vara en resurs och då speciellt Acreo samt Interactive Institute i 

Norrköping. Den förstnämnda är duktig på tryckt elektronik och den sistnämnda är specialiserad på 

interaktiva system och lösningar.  

Evothings i Stockholm, tillsammans med Ocean Observations, är företag som inriktar sig på 

prototypbyggande företagsevent, operaframställningar och andra demonstrationer baserade på 

innovativa idéer. 

Sigma Connectivitys kontor i Växjö och Lund är resurser som kan användas inom IKT‐relaterade 

utvecklingsprojekt inom Smart Homes respektive bredbandsbaserade lösningar såsom 

mobiltäckningsfrågor och liknande. Kontoret i Lund består till mycket stor del av före detta anställda 

hos Ericsson. 

Screen Interaction är ett företag i Stockholm som specialiserat sig på interaktiva lösningar och har 

kompetens både inom elektronikhårdvara och mjukvarulösningar såsom appar och hemsidor. Deras 

kundgrupp och projektpartners består till exempel av Assa Abloy och IKEA. De arbetade även med 

och fotbolls‐VM 2010.  

Linnéuniversitetet koordinerar ett nätverk som kallas IEC (Information Engineering Center). Inom 

detta finns det ett flertal IKT‐företag som kan användas inom mjukvarulösningar. På LnU och JTH 

finns det även akademiska resurser som kan göra mjukvarubaserade lösningar. Vissa av företagen 

nämnda i elektronikdelen ovan kan också vara behjälpliga med mjukvarulösningar.  

3D‐visualisering	
Vid vissa tillfällen kan det vara intressant att visualisera prototyperna virtuellt, eller till och med 

enbart göra virtuella prototyper. Inom SHS‐nätverket finns JTH med en nod i Eksjö som gör virtuella 

prototyper. I Stockholm finns företaget Atvis som specialiserat sig på visualisering av 3D‐miljöer med 

inhämtning av rådata från tekniska ritningar och databaser. De ansvarar bland annat för 

Kistaområdets interaktivt åskådliggörande display i Kista Science Tower. Ett annat typiskt Atvisprojekt 

är realtidsvisualisering av flygtrafiken runt en flygplats. 
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Testning/verifiering	

SP	Bygg	och	Mekanik	
SP Bygg och Mekanik har resurser för test och verifiering av strukturer, produkter och komponenter. 

Det kan röra sig om väggelement, fönster, glasfasader, räcken och barriärer, men även nya typer av 

material eller infästningar. Bärförmåga, stabilitet, hållfasthet, kollision, stötar och slag, cykliska laster 

och livslängd, samt inbrottskydd är några av de egenskaper som kan testas/verifieras. 

Inom SP Bygg och Mekanik finns avancerad experimentell mekanik med möjlighet att mäta och få 

mycket information om vad som händer i en struktur under belastning. I kombination med simulering 

och beräkning, främst FEM, ger det stora möjligheter att förstå mekanismer och därigenom kunna 

vidareutveckla och optimera konstruktioner och lösningar. 

SP	Energiteknik	
Vid avdelningen för byggnadsfysik hos SP Energiteknik utvärderas byggnadsmaterial, byggnadsdelar 

eller hela byggnader. Utvärderingarna utförs med avseende på värmeisoleringsförmåga, 

fuktsäkerhet, lufttäthet, termisk komfort, och andra aspekter som påverkar innemiljön, 

energianvändningen och beständigheten. 

SP	Akustik/SP	Trä	
Inom akustikområdet kan man inom SP‐koncernen erbjuda följande tjänster: 

 Mätningar enligt standard för ljudisolering både i fält och i laboratorium: 

o luftljudsisolering SS‐EN ISO 140‐4, med utvärdering enligt SS‐EN ISO 717‐1  

o stegljudsnivå SS‐EN ISO 140‐7, med utvärdering enligt SS‐EN ISO 717‐2  

 Mätningar med hammarapparat i ett utökat frekvensområde, ned till 20 Hz  

 Mätningar ända ned till 8 Hz med impulsboll (ISO 10140)  

 Vibrationsnivåer i bjälklag och väggar, som stöd för produktutveckling m m  

 Experimentell modalanalys för att bestämma egenfrekvensers läge och utseende 

 Mätningar av 30 kanaler synkroniserat med max 5∙10‐8 sekunders differens, och 204 000 

samplingar per sekund och kanal. 

Man erbjuder även industrin hjälp med att lösa olika ljudproblem eller att räkna på olika åtgärder, 

exempelvis för att förbättra ljudprestanda eller produktionsmetoder. 

Glafo	–	glasforskningsinstitutet	

Svepelektronmikroskop	
Svepelektronmikroskop (SEM) kan användas för att ta bilder i hög förstoring av en yta. Man kan 

också ta reda på vilka grundämnen olika delar av provet består av genom att använda kan 

energidispersiv röntgenspektroskopi (EDS) i kombination med SEM. 



 

 

Figur 24. S

Optisk	p
För oförs

höjdled. 

Figur 25. O

På Glafo

Analyser

SEM‐bild av gla

profilomet
störande kar

 Med denna

Optisk profilom

o finns också 

r kan sedan u

asdefekt (vänst

er	
rakterisering

a kan till exem

meter, 3D‐bild a

enklare utru

utföras av re

er) och EDS‐spe

g av ytor finn

mpel partikla

av partikel i gla

ustning för at

eporna med h

19 

ektrum (höger

ns en optisk p

ar i ytor, rep

asyta. 

tt utföra kon

hjälp av den 

). 

profilometer

or och beläg

ntrollerad rep

optiska prof

med nanom

ggningars str

pning av glas

filometern. 

meterupplösn

ruktur analys

s med stålsp

 

ning i 

seras. 

ets. 



 

 

Figur 26. O

Spännin
Med spä

ytspänni

härdat g

följa spä

snedbela

Figur 27. T

Kontak
För att m

för att m

underlag

Optisk profilom

ngsmätare	
änningsmäta

ingsnivån oc

glas, samt un

änningar som

astning i en k

Typisk spänning

ktvinkelmät
mäta vidhäftn

mäta statisk o

g, respektive

meter, 3D‐bild a

ren SCALP‐0

h spänningsf

dersöka hur 

m uppstår och

konstruktion

gskurva för ett

tare	
ningsförmåg

och dynamis

e en droppe s

av repa i glas. 

04 kan spänn

fördelningen

stora restsp

h förändras v

n. 

termiskt härda

gan av olika y

k kontaktvin

som förändra

20 

ingar i glas u

n genom glas

pänningar ma

vid belastnin

at glas. 

ytor finns utr

kel, dvs. vink

as med tiden

undersökas. 

sets tjocklek 

an får vid frå

ng av glaset, 

 

rustningen P

keln mellan e

n (till exemp

Man kan exe

hos värmefö

ån tillverknin

vilket kan fö

GX+ på Glafo

en droppe i v

el en droppe

 

empelvis ver

örstärkt och 

g. Man kan ä

örvarna om 

o. Den kan a

vila mot ett 

e som sugs in

rifiera 

termiskt 

även 

nvändas 

n i ett 



 

 

poröst m

att den s

Figur 28. M

Figur 29. K

Linnéu
Linnéuni

av olika 

byggnad

element

europeis

analytisk

Experim

testas m

material). Ma

sugs tillbaka.

Medföljande m

Kontaktvinkelm

universite
iversitetet ha

prototyper. 

dsfysik, och k

t och/eller he

ska/internati

ka och nume

entell testni

med enaxliga 

an kan också

. 

mjukvara till kon

mätare PGX+. 

etet	
ar expertis o

Man har got

kan deltaga i 

ela strukture

ionella stand

eriska metod

ng är möjlig 

och bi‐axiala

mäta hur ko

ntaktvinkelmät

och ingenjörs

tt kunnande 

såväl förstud

er. Man har v

darder och ri

er. 

av små till m

a testmaskin

21 

ontaktvinkeln

taren PGX+. 

skunnande s

om struktur

dier som vid

vana att arbe

ktlinjer för u

medelstora e

er. För lite st

n ändras när

om kan kom

ellt beteend

 den slutliga

eta med sven

utformning, s

lement (upp

törre objekt 

r en droppe l

 

ma väl till ha

e samt säker

utformninge

nska och 

samt arbetar

 till 1,2 x 2,4

(främst balk

lämnar ytan 

 

and vid desig

rhet och 

en av enstak

r med flera o

4 m). Små pro

kar och skjuv

genom 

gnstudier 

ka 

olika 

over kan 

vväggar) 



 

 

finns mö

avseend

ett mäts

kan kopp

Teknis
Vid Tekn

inriktnin

testa och

aspekt a

funktion

Nätve
Förutom

förstudie

inom SH

RISE	
RISE Res

forskning

konkurre

inkluder

Swerea v

smart bo

Figur 30. R

Linnae
Linnaeus

Linnéreg

öjligheter till 

e på last, de

system som k

plas samman

ska	Högsk
niska Högsko

g mot att ka

h sätta upp b

tt ta hänsyn

ner på glasyto

rk	
m nätverket in

e finns det a

S. 

search Institu

gsinstitut so

enskraft gen

ande bland a

vilka alla har

oende. 

RISE‐gruppens 

eus	Techn
s Technical C

gionen. I nätv

enaxliga tes

formation o

kan spåra de

n med andra

kola	i	Jönk
olan i Jönköp

artlägga inter

belysta miljö

 till vid utfor

or ofta påver

nom SHS sam

ndra etabler

utes of Swed

m i samverk

om forsknin

andra SP Sve

r olika kompe

struktur. 

nical	Cent
Center (LTC) 

verket finns 

ster och skjuv

ch/eller spän

eformationer

 mätningar.

köping	
ing (JTH) bed

raktionen mä

er. Hur ljusin

rmandet av d

rkar transmi

mt de intress

rade nätverk

en är ett sta

an med akad

gsexcellens o

eriges Teknis

etenser som 

ter	
verkar för at

en mängd te

22 

vbelastninga

nningar i disk

r, och därme

driver man fo

änniska, ljus,

nsläpp påver

det nya smar

ssion i det sy

santa samarb

k som kan va

atligt bolag  s

demi, näring

och innovati

ska Forskning

 är av intress

tt stärka kon

eknikbaserad

ar. Automatis

kreta punkte

ed spännings

orskning ino

, färg och ru

rkar välbefin

rta boendet d

ynliga våglän

betspartners

ra av stort in

som samlar d

gsliv och sam

on. Inom RIS

gsinstitut, Ac

se vid framta

kurrenskraft

de företag so

sk datainsam

er. Linnéuniv

fält, över sto

m belysnings

m. Man har 

nandet är en

där integrera

ngdsområdet

s som har ide

ntresse för en

de flesta sven

hälle skapar 

SE ingår 16 in

creo, Interact

agning av pro

 

ten för teknik

om kan anvä

mlingen utför

versitetet har

ora områden

svetenskap m

laboratorier

n mycket vik

ade transpar

t till viss del.

entifierats i d

n prototypve

nska 

r nytta, tillväx

nstitut (se Fi

tive Institute

ototyper för 

kföretag i 

ndas inom o

rs med 

r även 

n som 

med 

för att 

tig 

renta 

denna 

erkstad 

xt och 

gur 30) 

e och 

ett 

olika 



 

23 
 

prototypprojekt. Prototyptillverkning med inriktning på maskinell trä‐och plåtbearbetning är något 

som kan utföras inom LTC. 

Information	Engineering	Center	
Information Engineering Center (IEC) skall vara bryggan mellan IKT‐forskare och företagen inom 

många olika branscher. Fokus ligger på ”information engineering” varför företagen och respektive 

den akademiska kompetensen kan vara till stor hjälp inom IKT‐relaterade utvecklingsprojekt. Ett 

exempel på ett dylikt projektområde kan vara Smart homes. 

Mobile	Heights	
Mobile Heights är ett nätverk baserat i Lund som arbetar för att stärka närregionen som en hotspot 

för mobil innovation. Nätverket består av aktörer från industri, akademi, institut samt offentliga 

sektorn. Bland övriga är exempelvis SP medlem i organisationen. 

Telia	M2M	
Telia M2M är ett nätverk med aktörer, främst baserade i Norden, som arbetar med lösningar och 

tjänster inom teknikområdet machine‐to‐machine (M2M). Nätverket innehåller expertis inom olika 

områden som exempelvis mjukvara, hårdvara och datasäkerhet, och erbjuder kunden möjlighet att 

samla nödvändiga kompetenser för att kunna erbjuda en komplett helhetslösning. 

Workshop	Prototypverkstad	

Genomförande	
Under förstudien organiserades en workshop där man bjöd in aktörer från både industri och 

akademi/institut för att diskutera etableringen av en prototypverkstad inom SHS. Målet var att med 

hjälp av aktörer från olika ämnesområden kunna täcka upp och identifiera de behov som en 

prototypverkstad för konstruktion av små och medelstora modeller i materialen glas, trä och 

biokompositer måste kunna tillgodose. Man hade även som fokus att kartlägga de resurser för 

prototyptillverkning som redan existerar hos de aktörer som ingår i SHS. 

Representanter från följande aktörer deltog: 

 Glafo – glasforskningsinstitutet 

 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

 Linnéuniversitetet 

 Högskolan i Jönköping 

 Forserum Safety Glass 

 Glasbranschföreningen 

 Roland&Roland 

 Screen Interaction 

 SIKA 

 Södra Innovation 

Deltagarna delades upp i två grupper och presenterades ett scenario där man fått i uppdrag att ta 

fram en prototyp av ett interaktivt lastbärande fönster. Deltagarna gavs också en lista med exempel 
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på ingående funktioner och komponenter som kan integreras i fönstret. Till detta scenario fick man 

fyra frågeställningar som skulle diskuteras och besvaras inom båda grupperna: 

1. Hur ska en eventuell prototypverkstad inom Smart Housing Småland organiseras? 

2. Vem kan tillhandahålla/bearbeta materialen? 

3. Vem kan lösa elektronik‐ och mjukvarufrågor? 

4. Vilka tjänster kan en prototypverkstad erbjuda som företagen inom SHS kan ha nytta av? 

Avslutningsvis redovisade båda grupperna vad man kommit fram till och gemensamt sammanställdes 

de principiella egenskaperna som man bedömt att en prototypverkstad inom SHS behöver. 

Slutsatser	
Under workshopen kom deltagarna fram till följande slutsatser gällande det scenario och de 

frågeställningar som presenterats: 

1. Hur ska en eventuell prototypverkstad inom Smart Housing Småland organiseras? 

‐ Det är bättre att skapa ett nätverk där man knyter samman olika kompetenser/resurser 

än att etablera en fysisk verkstad som ska kunna lösa allt. 

‐ Genom att samla rätt kompetens och rätt kontakter kan man lösa många problem innan 

man börjar tillverka. 

‐ Den fysiska plats där ett visst moment utförs beror på vad som ska göras, vissa lösningar 

kräver sannolikt specialinriktade verkstäder. 

‐ Ska en fysisk plats etableras relaterat till prototyper vore det intressantare med ett 

showroom, om möjligt publikt och lättillgängligt för allmänheten. I detta showroom kan 

framtagna prototyper samlas och ska även kunna skickas runt bland intresserade 

samarbetspartners inom SHS vid speciella tillfällen. Man skulle även kunna ta med 

utställningen till mässor och liknande som är intressanta för SHS. Logotyper av 

deltagande samarbetspartners samt förklarande information presenteras med varje 

prototyp. 

‐ Man kan även tänka sig ett virtuellt showroom för att prototyperna ska vara tillgängliga 

för alla. Man kan här även presentera datormodeller av konceptidéer. 

‐ Varje framtagen prototyp bör tillverkas i flera exemplar. 

‐ Inom en prototypverkstad bör även CAD‐kompetenser och 3D‐modellering inkluderas. 

‐ Sekretessfrågor måste kunna hanteras vid tillverkning av prototyper. Vem äger en idé? 

‐ Viktigt med noggrann dokumentation för att man ska kunna följa tillverkningen och 

undvika att upprepa misstag. Man ska lätt kunna hitta vilka prototyper som har 

tillverkats och vilka samarbetspartners som har varit involverade. 

2. Vem kan tillhandahålla/bearbeta materialen? 

Vad gällde intressenter som kan hjälpa till med material samt bearbetning av dessa var 

många av de identifierade redan samarbetspartners inom SHS och/eller närvarande vid 

workshopen. Följande företag nämndes, utan någon inbördes ordning: 

‐ SIKA, Forserum Safety Glass, GFAB, Chromogenics, Elitfönster, Fasadglas, Roslagsglas, 

Planglasteknik, Södra, Vida, Myresjöhus, A‐hus, Derome samt Wingårdhs 

3. Vem kan lösa elektronik‐ och mjukvarufrågor? 

På elektronik och mjukvarusidan identifierades följande lista: 
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‐ Screen Interaction, Ericsson, Telia, SP Elektronik, Sector Alarm, Information Engineering 

Center (IEC), Celect (LnU) 

IEC är ett mjukvarukluster vid Linnéuniversitetet med medlemmar från näringslivet, 

akademin och offentlig sektor (bl.a. Sigma).  

Det noterades också att Screen Interaction är med i ett IT‐nätverk som inkluderar exempelvis 

Telia och Ericsson och har därmed kontaktvägar till intressanta samarbetspartners. 

4. Vilka tjänster kan en prototypverkstad erbjuda som företagen inom SHS kan ha nytta av? 

Vad gäller tjänster som en prototypverkstad skulle kunna tillhandahålla samarbetspartners 

inom SHS diskuterades följande områden: 

‐ Frågeställningar vid utveklingsarbete 

o Teknisk konsultation 

o Testning/verifiering 

‐ Att snabbt kunna gå från idé/diskussion till verkstad 

o Nya kontaktvägar/breddat nätverk 

o Tillgång till material och rätt kompetenser för områden som ligger utanför den 

egna verksamheten 

‐ En kombination av kontinuerlig teknikdriven verksamhet med snabb respons 

‐ Inspiration till utveckling/nytänkande 

o Här är exempelvis det showroom som diskuterats ovan ett bra exempel på hur 

en prototypverkstad kan bidraga till inspiration och utveckling för regionen 

Småland 

‐ 3D‐printing: Snabbt kunna testa ritningar/modeller/design med små prototyper. 

‐ Andra specialkompetenser som exempelvis laserbeskärning. 




