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Sammanfattning 
 

Produktutveckling av adaptiva (anpassningsbara) produkter ställer stora krav på designprocessen. 
Fördjupad kunskap kring design och designprocess är värdefull. Kollektiv design där alla 
medverkande i projektet deltar möjliggör utveckling av estetiska och funktionella krav parallellt, något 
som visat sig vara centralt när syftet är att skapa en adaptiv produktfamilj. Här har arkitekten en viktig 
roll, genom att visa hur designkunskap och metoder kan ha en avgörande roll vid framtagande av nya 
produkter och byggsystem inom träbyggnadsindustrin. 
 
Syftet var att utveckla och pröva en kollektiv designprocess och -metod som utvecklades inom 
projektet ”Fasaden i staden Snabb, Snygg, Smart” finansierat av BioInnovationen, mot en ny produkt. 
En designmetod som vi ser kan appliceras på utvecklandet av andra adaptiva produktfamiljer inom 
träindustrin. Designmetoden möjliggör att kriterier kan mötas, diskuteras och kommuniceras i en 
kontinuerlig dialog mellan projektparter under hela projekttiden.  
 
Målsättningen med projektet var att skapa ett konsortium bestående av olika aktörer i värdekedjan 
inom träbyggnadssektorn och tillsammans skriva ansökningar för att utveckla ett designat 
bullerskärmssystem i biobaserade material anpassningsbart till olika kontexter och miljöer.  
 
Resultatet är genererad ökad kunskap kring designprocesser och kollektiva designmetoder kring 
framtagandet av adaptiva (anpassningsbara) produkter.  
 
Projektet resulterade i en ansökan till Formas, ett arbete vi utförde i nära samarbete med 
projektparter och referensgrupp. Projektet beviljades inte. 
 
Projektledare 
Camilla Schlyter och Karin Sandberg, RISE 
 

https://risecloud.sharepoint.com/sites/SmartHousing862/Delade%20dokument/General/9.0%20Projekt/9.1%20SHS%20Projektmodell/Startkit/Startkit%20mall/INFO@SMARTHOUSING.NU
https://smarthousing.nu/smarthousing-deltar-i-almedalen-5-juli/
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Medverkande projektparter: 
Wavebreaker AB 
SCA Wood AB 
Hedlunda Industrier AB 
Luleå Tekniska Universitet 
 
Referensgrupp 
Trafikverket 
Kirunabostäder AB 
Borlänge Kommun 
Equator Arkitekter 
Casestudios 

Bakgrund 
I tidigare samverkansprojekt i värdekedjan inom träbyggnadsindustrin har vi utvecklat ett 
fasadsystem med en kollektiv designmetod där projektdeltagarna tillsammans har arbetat fram en 
färdigprodukt, Sandberg m.fl.2021 [1], Sandberg m.fl. 2021b [2]. I den kollektiva 
utvecklingsprocessen formades och syntetiseras projektet kontinuerligt, resurser, kunskap och 
kunskapsluckor ringas in. Genom ett tätt samarbete med olika kompetenser utvecklas produktidén 
där vi parallellt beaktade estetiska och funktionella krav. Saunders och Stappers [3] definierar det 
som kooperativ design, vanligen benämnt Co-design. 

Genomförande 
I detta projekt såg vi en intressant möjlighet att pröva Co-designprocessen som vi tidigare utvecklat i 
projektet ”Fasaden i staden Snabb, Snygg, Smart” genom att använda dessa tidigare erfarenheter för 
utveckling av en ny liknade produkt, i detta fall bullerskärmar.  
I detta projekt avser termen "co-design" den process där deltagarna samarbetar i en designprocess, 
inklusive alla deltagarnas kunskaper och anledningar till att delta och skapar förutsättningar för dem 
att tillsammans skapa kunskapsutveckling, idéer och konceptgenerering som är viktiga vid 
utvecklingen av en produkt. Det innebär också att skapa en grund för förtroende och förståelse så att 
deltagare som inte är utbildade i design kan vara meddesigners, vilket beskrivs i figuren nedan.  
 

https://risecloud.sharepoint.com/sites/SmartHousing862/Delade%20dokument/General/9.0%20Projekt/9.1%20SHS%20Projektmodell/Startkit/Startkit%20mall/INFO@SMARTHOUSING.NU
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. 
Fig. 1, diagrammet visar skiss på flödet i Co-designprocessen i tidigare projekt 
 
Ny produktutveckling inom träindustrin blir mer och mer komplex och därför mer kunskapsintensiv. 
Nya produkter och byggsystem behöver till exempel utformas för återanvändning, cirkularitet och 
designanpassning till olika sammanhang. 
Komplexiteten medför att nya produkter och byggsystem påverkar tillverkningsprocesserna, en 
utveckling som sätter fokus på hur de utformas samt dialogen i värdekedjan. Tillverkningsindustri, 
forskning, användare och arkitekter behöver öka sitt samarbete! Vi måste hitta nya sätt att samarbeta 
tvärvetenskapligt inom en rad olika områden, för att hitta svar på dessa utmaningar.  
 
Idag är arkitekter sällan involverade i utvecklingsprocessen i formgivandet av nya produkter inom 
träindustrin. Arkitekten och tillverkaren är långt ifrån att förstå sina respektive ståndpunkter, vilket 
skapar en klyfta. Klyftan hindrar innovation och utveckling av ny kunskap, men också reflektion kring 
arkitektens eventuella framtida roll i produktutveckling. Allt detta sammantaget kan innebära att 
värdefull designkunskap och metoder inte används som kan främja viktig innovation inom 
träbyggnadsindustrin. 

Viktigaste resultat 
Målet med projektet var en ansökan till Formas med inlämning den 31 maj med inriktning på tidigare 
utvecklad kollektiv designmetod för utvecklande av ny produkt. Framtagande av ansökan skedde i 

https://risecloud.sharepoint.com/sites/SmartHousing862/Delade%20dokument/General/9.0%20Projekt/9.1%20SHS%20Projektmodell/Startkit/Startkit%20mall/INFO@SMARTHOUSING.NU
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nära samarbete, där allas resurser och kunskaper togs tillvara och diskuterades. Vilka var 
frågeställningarna för respektive part och vilka var frågeställningarna som vi var intresserade av att 
adressera tillsammans? Konsortiet bildades, med syfte att ta fram ett biobaserat bullerskärmssystem. 
I denna produkt kunde Trafikverket bidra med deras frågeställningar kring krav på biobaserade 
bullerskärmar, underhåll och återbruk samt anpassning till olika miljöer längs vägar och järnvägar. 
Tillverkare och råvaruleverantör kunde vara med och diskutera utvecklandet av en ny produktfamilj. 
LTU kunde bidra med digitaliseringskunskap och teorier kring adaptiv produktutveckling. RISE som 
var projektledare specificerade funktionerna för bullerskärmsystemet både tekniska och 
hållbarhetsaspekter och verifieringen av egenskaper samt samlade mer kunskap kring utvecklandet 
av adaptiva produkter och hur de kan tas fram.  
 
Resultatet kan sammanfattas i följande punkter: 

• Av stor betydelse var att projektledningen bestod av en ingenjör och en arkitekt, vilket 
gjorde att funktions- och formgivningsaspekter diskuterades parallellt och garanterade att 
de var av lika värde. Arkitekten och forskningsledaren agerade nära tillsammans och 
möjliggjorde att konfliktfrågor kunde lösas genom att underlätta och förmedla 
utvecklingsprocessen med de utvecklade projektspecifika verktygen. Ett intressant resultat 
av detta samarbete var att paralleller i arbetssätt uppstod (vetenskapligt och estetiskt). 

• Genom täta möten i konsortiet skapas samsyn och gemensamma utgångspunkter som 
utvecklas som underlag till ansökan. Eventuella konflikter, värderingar och syfte med 
projektet kunde lyftas upp redan från början vilket ledde till att vi tillsammans kunde skapa 
en syntetiserad målbild. De inledande diskussionerna om partnernas drivkrafter och 
respektive positioner var avgörande för att skapa förtroende och engagemang i projektet. 
Genom att förstå varandras kunskaper och utgångspunkter skapades koncensus kring 
produkt idéen. Attityder, värderingar och expertkunskap kunde delas och kommuniceras i 
en kollektiv process. 

• En annan viktig del är att tillåta tid i inledningsfasen för att skapa den gemensamma 
målbilden och redan där låta funktions- och designkriterier vara av lika stort värde med 
syfte att göra alla parter delaktiga in formgivningen av den nya produkten samt arkitektens 
förmåga att formge och syntetisera all gemensam kunskap. Vi har sett i tidigare projekt att 
det är av stor vikt för ett gott resultat där komplexa kriterier kan lösas, att arkitekten är 
involverad från start av ett projekt till färdigt resultat. Det bidrar till att arkitekten blir en 
insider som är djupt engagerad i ny produktutveckling istället för att ses som outsidern, den 
som komplicerar och fördröjer lösningar.  

• Detta sätt att arbeta kontinuerligt genom hela ansökansförfarandet möjliggör att kriterier 
kan mötas, diskuteras och kommuniceras i en kontinuerlig dialog mellan projektparter. 
Partners vågade vara öppna för olika lösningar och inte bestämma sig för tidigt. Även om 
det tog tid att samarbeta med många partners genererade slutresultatet att fler aspekter än 
förväntat löstes och diskuterades och fler frågor väcktes! Det resulterar i färre viktiga 
frågeställningar missades. 
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• Vi formulerade en ansökan som vi alla kunde stå bakom och känna oss entusiastiska över 
vilket gav en god gemensam grund att stå på för fortsatt arbete.  

• Förståelse för värdet av att skapa kunskap tillsammans redan i konsortiebildandet. Vilket 
möjliggjorde att kriterier kunde mötas, diskuteras och kommuniceras i en kontinuerlig dialog 
mellan projektparter. Det resulterade i ett projektförslag där alla parter i konsortiet var 
delaktiga i och den tidigare framtagna designmetoden kunde verifieras tillsammans med 
ingående industrier utifrån deras produktionsmetoder och produktportfölj, samt övriga 
deltagare, användare, i detta fall Trafikverket, två arkitektkontor, LTU och RISE.  

Fortsättning 
 
Resultat från projektet kommer att användas i fler ansökningar, vi har startat dialog med parter i SHS 
projektet med syfte att söka medel för projektet till nya utlysningar 2023. Resultatet kommer även att 
inkluderas i, och fördjupa kunskapen och presenteras i en pågående artikel kring designmetoder i ny 
produktutveckling inom träbyggnadsindustrin.  
 
Genom Camilla Schlyter och Karin Sandberg 
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SMART HOUSING SMÅLAND 
– INNOVATIONSARENA FÖR LIVSMILJÖER I GLAS OCH TRÄ 

 
Genomförandeorganisationerna RISE, Linnéuniversitet, Jönköping University och Träcentrum i 
Nässjö i Smålandsregionen. I samverkan ingår förutom finansiärerna representanter från näringslivet 
genom OBOS, Tengbom, CBBT- Centrum för byggande och boende med trä, TMF – Trä och 
möbelföretagen, Sveriges Träbyggnadskansli, Glasbranschföreningen, Glasforskningsföreningen 
GLAFO och dessutom de tre länens Länsstyrelser. Utöver detta sker samverkan med andra 
universitet, innovationsplattformar och samverkanskluster både nationellt och internationellt. 
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