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Abstract

Abstract
Purpose: The lead time in the construction industry's innovation development today is
far too long. Jönköping's population increases and at the same time Jönköping
University is expanding. The need for more housing and student housing is therefore a
fact. A Living Lab (LL) creates opportunities to solve both above-mentioned situations.
It is a home that simultaneously provide different types of researchers with a research
platform to test innovations directly in a real-life environment. Such a project could
thus be an advantage for a developing city like Jönköping. The purpose of the project
is to investigate how LL projects can open opportunities for innovations in housing and
building engineering research in Jönköping, while creating new student housing in the
city.
Method: The research strategy is qualitative, the main method is a case study. Methods
of data collection are literature studies and interviews. Literature studies take place
around the concept, the background and different existing projects. This is done to
investigate the development of the LL concept and its establishments. The main method
used in this report is interviews, which the majority is done over the phone and a couple
of them as site visits. Interviews take place with stakeholders from HSB Living Lab in
Gothenburg, stakeholders from KTH Live-in Lab in Stockholm and potential
stakeholders from Jönköping.
Findings: This report serves as a preliminary study for potential stakeholders to
establish or participate in a Student LL in Jönköping. In order to shorten lead times in
housing and building engineering research, LL has been proven to benefit from
innovative research in this area. A project would combine a research arena with new
student housing to promote the housing contributions to a more efficient innovation
process. In the housing- and construction sector, interest has been shown for
innovations in housing environment, real estate and construction business, with
efficiency and cost reduction, development and efficiency of materials and smart energy
solutions. There is also a research interest for studying of the learning environments
and the contributions of the residents to their environment. A potential place of
establishment is found just by the university, which would benefit both the university,
its research and the establishment of new student housing.
Implications: To continue developing the work, further research is recommended on
the research questions for a LL-project. It is recommended to review additional
opportunities that exists in addition to building engineering and develop issues
regarding, for example, housing environment and learning environments. When two of
the four parts of the university were reached for interviews, it is also interesting to study
the interests of the other parts. There would be an interest in studying how a twist of
the concept can be applied to find a specific niche for Jönköping. A project would solve
several student housing units that would help solve some of the problem regarding the
current housing shortage and enable contributing to the development of the city.
Limitations: As the LL concept in Sweden is at an early stage, background information
is related to international focus. The report is then limited to focus on Sweden's two
major LLs with establishment in Gothenburg and Stockholm with permanent student
housing. Furthermore, the focus is on Jönköping, the city of the authors of the report,
its potential stakeholders, establishment opportunities and innovation opportunities for
a Student LL project.
Keywords: Living Lab, student, open innovation, building technology and
sustainability.
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Sammanfattning
Syfte: Ledtider inom byggnadsbranschens innovationsutveckling är idag alldeles för
långa. Jönköping kommuns befolkning ökar samtidigt som Jönköping University växer.
Behovet av fler bostäder och studentbostäder är med detta ett faktum. Ett Living Lab
(LL) skapar möjligheter för att förbättra bådadera situationer. Det agerar hem samtidigt
som det tillhandahåller olika typer av forskare med en forskningsplattform för att testa
innovationer direkt i en verklig miljö. Ett sådant projekt skulle således kunna vara en
fördel för en utvecklande stad som Jönköping. Syftet med projektet är att undersöka hur
LL-projekt kan öppna möjligheter till samskapande innovationer inom boende- och
byggteknikforskning i Jönköping samtidigt som nya studentbostäder etableras.
Metod: Undersökningsstrategin är kvalitativ, huvudmetoden är fallstudier. Metoder för
datainsamling är litteraturstudier samt intervjuer. Litteraturstudier sker kring begreppet,
bakgrund samt projekt för att undersöka utvecklingen av LL-konceptet och dess
etableringar. Den huvudsakliga metoden för arbetet är intervjubaserat, majoriteten över
telefon och ett antal genom platsbesök. Intervjuer sker med involverade aktörer från
HSB Living Lab i Göteborg, från KTH Live-in Lab i Stockholm samt potentiella
intressenter från Jönköping.
Resultat: Rapporten fungerar som en förundersökning för potentiella intressenter för
att etablera eller deltaga i ett Student LL i Jönköping. För att förkorta ledtider inom
boende och byggnadsteknisk forskning är LL påvisat gynna nytänkande forskning inom
detta. Ett projekt skulle kombinera en forskningsarena med nya studentbostäder för att
främja de boendes bidrag till en effektivare innovationsprocess. Inom boende och
byggsektorn är intresset påvisat för innovationer inom boendemiljö, fastighets- och
byggbranschen med effektivisering och kostnadsreducering, utveckling och
effektivisering av material samt smarta energilösningar. Forskningsintresse påvisas
även för studerande av lärandemiljöer samt de boendes bidrag till dess miljö. En
potentiell etableringsplats påträffas i nära anslutning till universitetet, vilket skulle
gynna såväl universitetet, dess forskning samt etablering av nya studentbostäder.
Konsekvenser: För att fortsätta utveckla arbetet rekommenderas undersökning vidare
kring forskningsfrågorna för ett LL. Det rekommenderas att granska ytterligare
möjligheter och utveckla specifika frågor gällande exempelvis boendemiljö samt
lärandemiljöer. Då två av fyra fackhögskolor nåddes för intervjuer är det även intressant
att studera kvarvarande fackhögskolors intressen. Att studera hur en vridning av
konceptet kan tillämpas för att hitta en specifik nisch för Jönköping är av intresse. Ett
projekt i Jönköping skulle lösa ett antal studentbostäder som bidrar till att lösa en del
av problemet angående den rådande bostadsbristen och möjliggör bidragande till
utveckling av staden.
Begränsningar: Då LL-konceptet i Sverige befinner sig i ett tidigt skede förhåller sig
bakgrundsinformationen till internationellt fokus. Arbetet begränsas sedan till fokus på
Sveriges två större LL med etablering i Göteborg och Stockholm med permanenta
studentbostäder. Vidare landar fokus i Jönköping, staden som författarna till rapporten
är placerade i, dess potentiella intressenter, etableringsmöjligheter samt
innovationsmöjligheter för ett Student LL-projekt.
Nyckelord: Living Lab, student, open innovation, byggnadsteknik och hållbarhet.
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Inledning

1. Inledning
Examensarbetet skrivs på Tekniska högskolan i Jönköping med inriktning
Byggnadsteknik och motsvarar 15 HP.

1.1 Bakgrund - begreppets begynnelse
Schuurman et al. (2012) beskriver att begreppet Living Lab (LL) introducerades av
arkitekten W. Mitchell som syftar till en miljö där rutinaktiviteter och interaktioner i
vardagslivet kan observeras, registreras och avslutningsvis experimentellt manipuleras.
vMitchell menar att forskare deltar genom att tillfälligt bo och behandla det som ett
vanligt hem (Schuurman, Lievens, De Marez & Ballon, 2012).
1.1.1 Definition av begreppet LL
Keyson et al. (2017) beskriver LL-konceptet som förmågan att föra användare, teknik
och företag till en öppen innovativ utvecklingsprocess som etableras i en verklig
verksam miljö. LL-projekt som testbäddar i en verklig miljö ger potential för att
påskynda innovationsprocesserna genom att användare, företag och andra intressenter
deltar aktivt i utveckling, testning och spridning av nya produkter och tjänster. LL är
utformade för att skapa ett sammanhang där användare kan leva med, rapportera om
hållbara innovationer samt dela erfarenheter av levnadsrutiner kring detta (Keyson,
Morrison, Baedeker & Liedtke, 2017).
En definition framtagen av det europeiska nätverket av LL (vilket beskrivs under 1.1.3)
lyder: ”A Living Lab is an open innovation environment in real-life settings in which
user-driven innovation is the co-creation process for new services, products and
societal infrastructures. LL encompass societal and technological dimensions
simultaneously in a business-citizens-government-academia partnership” (BergvallKåreborn & Ståhlbröst, 2009, s.2).
Definitionen förklarar LL som en öppen innovationsmiljö där användardriven
innovation i verkliga miljöer möjliggör medskapande processer för nya produkter och
tjänster. Det omfattar ett partnerskap mellan företag, medborgare, regering och akademi
(Bergvall-Kåreborn & Ståhlbröst, 2009).
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1.1.2 Generationer av LL
Sedan konceptet tagits fram har det utvecklats och framtagits fyra olika generationer av
LL. Nedanstående figur redovisar generation noll till generation tre.

Figur 1. Definition av olika generationer av LL, (S. Hagy, personlig
kommunikation, 17 dec, 2017).
Generationsutveckling (Figur 1):
•
•

•
•

LL-projekt initierades som generation noll, där behovet låg på att utvärdera
resultatet för en sorts teknik som gav projekt med reglerade tester och
standarder.
Första generationens LL utvecklades med att behovet för att utvärdera resultatet
av ett sorts system ökade. I ett första skede skapades LL-projekt med ickedefinierade
demonstratörer
(aktörer
som
visar
upp
nya
uppfinningar/innovationer).
Den andra generationens LL skapades efter behovet av att utvärdera resultatet
av en sorts teknik och dess användare. Detta resulterar i ett LL-projekt med
definierade demonstratörer.
Generationerna har senare uppvisat ett behov av att optimera gemenskapen
mellan det mänskliga beteendet och dess system som lett till det nuvarande
tredje generationens LL, med samskapande miljöer och varierande och flexibla
utrymmen.

Medskapande och öppen innovation främjar och skapar nya modeller och
tillvägagångssätt för samarbeten, i syfte att öka innovativt tänkande inom boende och
byggsektorn (HSB, 2017).
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1.1.3 European Network of Living Lab
För att utveckla forskningen inom LL grundades flera internationella organisationer,
exempelvis European Network of Living Lab (ENOLL) och Living Lab Europe. De
bygger på en europeisk tradition av användarengagemang, t.ex. de "sociala
experimenten" på 1980-talet och den skandinaviska traditionen för
användarengagemang i designprocesser på 1990-talet. Det europeiska nätverket av LL
skapades för att kunna dra lärdom av varandra, samarbeta, ta fram aktiviteter
tillsammans och stödja innovationslivscykeln för alla användare i systemet (BergvallKåreborn & Ståhlbröst, 2009).
Från 1990-talet utvecklades innovationsprocessen från ett enskilt företag till ett större
perspektiv. Det ledde till det nya synsättet "Open Innovation", där innovation sker
genom samspel mellan olika intressenter i innovationsprocessen. Open Innovation
stimulerar tron på att öppenhet och kunskapsdelning gynnar innovationsprocesser
(Bergwall-Kårebom & Ståhlbröst, 2009). I samband med Open Innovation sågs LLprojekt som en form av ekosystem, där användare studeras i vardagslivet, vilket främjar
användarcentrerad innovation genom experiment (Schuurman et al., 2012).
LL-begreppet växte i samband med att strategiska samtal fördes mellan regering,
företag och universitet (Burbridge, 2017). LL har idag blivit ett begrepp för en bredd
av olika innovationsmiljöer som spridit sig internationellt (Bergvall-Kåreborn &
Ståhlbröst, 2009).
1.1.4 Student LL-projekt i Sverige
Rapporten fokuserar på kopplingen mellan LL, lärosäten och studentboenden, så
kallade Student LL. Genom tester placerade i LL utvecklar forskare/företag produkter
och tjänster samtidigt som det agerar bostadshus för främst studenter, doktorander och
gästforskare (KTH, 2017a). Sverige har två framstående byggnationer av sådan art: ett
i Göteborg i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola samt ett i Stockholm i
samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Både KTH i samarbete med Einar Mattsson AB respektive Chalmers i samarbete med
HSB har riktat in sig på att göra ett tredje generations LL, där studenter bor permanent
medan forskning pågår (KTH, 2017a; HSB, 2017).

1.2 Problembeskrivning
LL har tagits fram för att avhjälpa problemet med att ledtiderna i dagsläget är alltför
utdragna inom innovativ forskning, vilket tydligt märks i t.ex. byggbranschen.
Etableringen av LL-projekt möjliggör en effektivare innovationsprocess genom tidig
användardriven forskning i en verklig verksam miljö (Leminen, Nyström, Westerlund,
2015).
Jönköping är under ständig utveckling och invånarantalet växer för varje år. Jönköpings
kommuns invånarantal uppgår den 30 sep 2017 till ca 137 000 personer, en ökning av
över 1700 personer sedan tidigare årsskifte (Zeidlitz, 2017).
Nedan illustreras en tabell över befolkningsstatistik samt folkmängdsökningar i
Jönköpings kommun de senaste tio åren. Statistiken från 2017 är preliminär och avser
folkmängden 30 sep 2017.
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Tabell 1. Befolkningsstatistik Jönköpings kommun 2008–2017 samt folkmängdsförändringarna mellan åren, statistik hämtad från SCB, 2018.
I genomsnitt har invånarantalet ökat med drygt 1200 personer per år under de tio senaste
åren. De senaste två åren är ökningen särskilt markant. Jönköpings kommun förväntas
fortsätta växa framöver och nedan visas en befolkningsprognos för Jönköpings
kommun med utblick mot år 2026 (Zeidlitz, 2017).

Figur 2. Befolkningsprognos för Jönköpings kommun år 2017–2020 med utblick mot
år 2026 (Zeidlitz, 2017).

En växande kommun och tillväxten för Jönköping University (JU) är väl sammanlänkat
(Berglund et al., 2017). Antalet sökande och antalet antagna till JU:s program för
samma tioårsperiod, HT 2008 respektive HT 2017 illustreras: 2008 respektive HT 2017
illustreras: 2008 respektive HT 2017 illustreras: 2008 respektive HT 2017 illustreras:
2008 respektive HT 2017 illustreras: 2008 respektive HT 2017 illustreras: 2008
respektive HT 2017 illustreras: 2008 respektive HT 2017 illustreras:

Tabell 2. Antal sökande samt antagna höstterminen 2008 respektive 2017 till JU:s
program, samt förändringen i procent, statistik hämtad från UHR, 2018.
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Under de senaste tio åren har antalet sökande till programmen nästan dubblerats, vilket
markerar JU:s tillväxtbehov i form av kapaciteten att motta fler studenter (UHR, 2018).
JU har idag cirka 8000 programstudenter. Nedan visas en potentiell utvecklig av antalet
programstudenter i kombination med antalet studentbostäder fram till 2025 (Berglund
et al., 2017).

Figur 3. Möjlig utvecklingsprognos av programstudenter samt studentbostäder fram
till 2025 (Berglund et al., 2017).
Jönköping är under ständig utveckling där nya bostäder etableras och nya områden
byggs upp. Jönköping får alltfler invånare och antal studenter på JU ökar, vilket ökar
efterfrågan på bostäder (Berglund et al., 2017; Jönköpings kommun, 2017).
Utvecklingen av nya bostäder sker dock inte i den takt som invånarantalet växer. Enligt
prognoser för studentökningsantal fram till år 2025 behöver det byggas i genomsnitt
150 nya studentlägenheter per år (Berglund et al., 2017).
Den ökade efterfrågan på bostäder, inkluderat studentbostäder i Jönköping skapar goda
förutsättningar för ett Student LL. Projektet är både givande i form av forskning, men
även betydelsefullt ur ett humant perspektiv där det potentiellt kan sänka bostadsbristen.
Student LL-projekt öppnar möjligheter för kombination av nya studentbostäder och
effektivare resultatframtagning på innovativ forskning inom boende- och byggsektorn
(KTH, 2017a). Vidare undersöks möjligheten för etablering av ett hypotetiskt Student
LL-projekt i Jönköping.
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1.3 Mål och frågeställningar
Målet för projektet är att undersöka hur Student LL-projekt kan öppna möjligheter för
innovationer inom boende- samt den byggnadstekniska forskningen i Jönköping
samtidigt som det skapar nya studentbostäder i staden.
1. Vilken typ av forskningsfrågor behandlar man i Sveriges Student LL-projekt, i
Göteborg respektive Stockholm?
2. Vilken typ av aktörer i Jönköpings stad skulle kunna dra nytta av möjligheterna
att använda sig utav Student LL-projekt som en forskningsplattform inom byggoch boendesektorn samt etablering av nya studentbostäder?
3. Hur ser möjligheten ut för att etablera ett LL i Jönköping som stödjer nya
studentbostäder samt innovativ boende- och byggnadsteknisk forskning?
4. Vilka innovationsmöjligheter kan finnas för de framtagna aktörerna i
Jönköping?

1.4 Avgränsningar
Arbetet begränsas till att främst omfatta undersökning av de två framstående Student
LL-projekten i Sverige, i Göteborg och Stockholm. Internationell undersökning ligger
främst till grund för att studera begreppet, dess bakgrund och utveckling i arbetet och
förekommer även under det teoretiska ramverket. Tillvägagångssättet väljs på grund av
att en detaljerad bild från den aktuella situationen i Sverige anses väsentlig att utgå ifrån
för Jönköping. Arbetet begränsas därefter att fokusera på ett Student LL med inriktning
på boende- och byggnadsteknisk forskning i kombination med nya studentbostäder i
Jönköping. Urvalet av Jönköpingsaktörer begränsas till potentiella samarbetsparter som
har en koppling till boende- och/eller byggsektorn. En lista tas fram på möjliga
tillämpningar där aktuella aktörer i Jönköping får ta ställning till olika typer av
forskningsfrågor. Undersökning av vilka forskningsfrågor Jönköpingsaktörer anser är
intressanta och relevanta för staden specificeras.

1.5 Disposition
I kapitel två beskrivs undersökningsmetoder kopplat till arbetets frågeställningar,
arbetsgång samt valda metoders trovärdighet. I kapitel tre redovisas teoretiskt ramverk
utifrån valda teorier som används för att motivera arbetets frågeställningar. I kapitel
fyra redovisas empirin i form av intervjuer som samlats in och sammanställts. I kapitel
fem analyseras resultaten från insamlad empiri i relation till det teoretiska ramverket
för att besvara frågeställningarna samt uppnå målet. Avslutningsvis sammanfattas
arbetets resultat i kapitel sex genom diskussion, slutsatser samt förslag till vidare
forskning.
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2. Metod och genomförande
2.1 Undersökningsstrategi
Målet för projektet är att undersöka hur Student LL-projekt kan öppna möjligheter för
innovationer inom boende- samt den byggnadstekniska forskningen i Jönköping
samtidigt som det skapar nya studentbostäder i staden.
Undersökningsstrategin är en kvalitativ studie för att besvara samtliga frågeställningar,
genom intervjuer och litteraturstudier. Huvudmetoden är en fallstudie av de två
etablerade Student LL-projekten i Göteborg respektive Stockholm och därefter landa i
Jönköping.

2.2 Koppling mellan
datainsamling

frågeställningar

och

metoder

för

Vilken typ av forskningsfrågor behandlar man i Sveriges Student LL-projekt, i
Göteborg respektive Stockholm?
Undersökningsmetoden för frågeställningen är intervjuer parallellt med litteraturstudier
som motiverar frågeställningen. Appliceras genom telefonintervjuer, platsintervjuer
samt informationssök genom involverade aktörers hemsidor och litteraturstudier.
Intervjuer sker med en representativ del av samarbetspartners inom projekten samt de
huvudansvariga aktörerna. Intervjufrågor fokuserar på hur forskningen kommer/har
gått tillväga, vad målet är/har varit, om LL-projektet uppfyllt förväntningarna samt
eventuella brister/egna åsikter. Intervjuer av respektive projektledare/projektchef
fokuserar på hur idén uppkom för medverkan, hur deras åsikter ser ut kring
utvecklingen samt vad målet med projektet är. Metoden genomförs då etableringen är
så pass ny att forskning av dessa aktörer/projekt ännu inte genomförts på någon högre
nivå.
Vilken typ av aktörer i Jönköpings stad skulle kunna dra nytta av möjligheterna
att använda sig utav ett Student LL som en forskningsplattform inom bygg- och
boendesektorn samt etablering av nya studentbostäder?
Undersökningsmetoden för frågeställningen är intervjuer samt litteraturstudier, där
information från Sveriges etablerade Student LL-projekt främst ligger till grund.
Genom litteraturstudier utnyttjas erfarenheter från tidigare projekt samt framgångsrika
roller för att ta reda på möjliga aktörer. En klarare uppfattning kring vilka aktörer inom
boende- och byggsektorn i Jönköping som skulle kunna vara intresserade av denna typ
av forskning fås fram. Potentiella intressenter kontaktas angående intresse och behov
och bekräftas med intervjuer. Utifrån information som framkommer görs en koppling
om aktörer som motsvarar Sveriges två etablerade projekts aktörer är av intresse för
Jönköping, eller om några ytterligare uppkommer.
Hur ser möjligheten ut för att etablera ett LL i Jönköping som stödjer nya
studentbostäder samt innovativ boende- och byggnadsteknisk forskning?
Undersökningsmetoden är intervjuer samt litteraturstudier. Intervjufrågorna inriktas på
vilken typ av forskningsetablering de olika aktörerna är intresserade av att fokusera på.
Vidare hur det kan implementeras i ett Student LL-projekt i Jönköping.
Studentbostadssituationen i Jönköping redogörs genom information från kommunen,
universitetet och fastighetsägare. Metoden för framtagning av etableringsplats sker
genom nätsökningar angående områden som planeras att utvecklas samt kontakt med
kommunen. Vidare sker kontakt med eventuell fastighetsägare för undersökning av
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intresse och därmed etableringsmöjligheter för ett Student LL-projekt i Jönköping.
Vetenskapliga artiklar stödjer användares (studenters) roller och applikationsmiljöns
bidrag för en effektivare innovationsprocess.
Vilka innovationsmöjligheter kan finnas för de framtagna aktörerna i Jönköping?
Undersökningsmetoden är intervjuer samt litteraturstudier. Innovationsmöjligheter
innebär i arbetet nytänkande forskning som lösningar på problem som idag finns i
boende- och byggsektorn för framtidens hållbara bostäder. Undersökning sker genom
intervjuer med framtagna aktörer i Jönköping. Frågorna fokuserar på vilken typ av
innovativ forskning olika typer av aktörer i Jönköping finner intresse att involveras
inom. Förtydligande sker angående hur det kan vara användbart i branschen och för
vilka typer av aktörer. Innovationsmöjligheterna för Jönköping kan kopplas till
insamlad empiri av Göteborgs- respektive Stockholms projekt samt främjande av
innovationsmöjligheter som redovisas i litteraturen.

2.3 Valda metoder för datainsamling
Valda metoder för datainsamling är litteraturstudie samt intervjuer.
2.3.1 Litteraturstudie
Det teoretiska ramverket består av vetenskapliga litteraturstudier genom
litteratursökningar via databaser. Litteraturstudien bidrar ej med ny kunskap, utan
redogör för begreppet, dess bakgrund, utveckling samt aktuell information angående
LL-projekt och dess etableringar, för att motivera valet av forskningsfrågor, aktörer och
innovationsmöjligheter för Jönköping.
2.3.2 Intervjuer
Huvudmetoden för datainsamling är intervjuer. Kvalitativa intervjuer uppnås genom
öppna frågor till rätt personer samt flertalet aktuella aktörer, i kombination med
användning av den vetenskapliga artikeln "Praktisk intervjuteknik" (Jonsson, 2009).

2.4 Arbetsgång
2.4.1 Litteraturstudie
Litteraturstudier baseras på vetenskapliga artiklar från databaserna ScienceDirect samt
GoogleScholar. Även andra webbsökningar som berör ämnet utföres, främst på LLprojektens hemsidor.
Sökord kring forskning inom LL innefattar sökord som: ”Living Lab” tillsammans med
”open innovation”, ”innovation”, ”Europe”, ”Sweden”, ”sustainability”,
”environment”, ”background”, ”development”, ”university” och ”student”. Den
strukturerade litteratursökningen sker via ScienceDirect samt GoogleScholar. Nedan
redovisas en tabell över den senaste litteratursökningen för att få fram de vetenskapliga
artiklar som används under arbetet. Systematiskt läggs de två huvudsakliga sökorden
”Living Lab” och ”Open innovation” därefter läggs ett ord till i taget för att få ned
antalet träffar.
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Samtliga sökningar som gjorts, oavsett antalet träffar, har resulterat i att de artiklar som
används har funnits på första resultatsidan.

Tabell 3. Sammanställning av uppdaterad litteraturstudiesökning, 2018-01-20.
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2.4.2 Intervjuer
Inför intervjuer genomförs en grundlig undersökning angående vilka aktuella
respondenter är, vilka som har störst involvering inom projekten och som kan förse
arbetet med den mest kvalitativa informationen. Information om projekten samt
kontaktuppgifter tas fram med hjälp av informationssökning på respektives hemsida.
Vidare mailas aktuella respondenter med information om examensarbetet och
inbokning av intervjuer.
Som intervjuteknik används trattmetoden. Intervjuer inleds med öppna frågor för att ge
respondenten möjlighet att berätta fritt och möjliggöra öppnare diskussion. Nästa steg
i intervjutekniken är att gå in mer detaljerat på frågorna som förberetts (Bilaga 1) samt
ge möjligheten till kompletterande frågeställningar som kan uppkomma under
intervjuns gång. Intervjun sammanfattas tillsammans med respondenten för att inga
missförstånd uppkommit samt kontrollering av uppgifter, för att uppnå kvalitativa
slutresultat på intervjuerna (Jonsson, 2009). Med respondenternas tillåtelse spelas även
samtliga intervjuer in för att resultatens trovärdighet skall maximeras och för att
dataförlusten skall vara minimal.
Från HSB LL sker intervjuer med representanter från Chalmers, Johanneberg Science
Park, Göteborg energi, Peab, Electrolux, Tengbom samt projektchef för HSB LL. Från
KTH LL är motsvarande representanter från KTH, Einar Mattsson AB, Bengt Dahlgren,
Pinnab Inneklimat AB samt projektledare för KTH LL. Majoriteten är telefonintervjuer
från LL-projekten. Platsintervju sker som undantag på KTH med respektive
projektchef/projektledare, där representanterna från båda LL-projekten deltar
tillsammans. Intervjufrågorna sker separat för HSB respektive KTH:s räkning, med
möjlighet till diskussion samt inflikande frågor från respondenterna.
Vidare sker uppsökning av potentiella intressenter i Jönköping för intervjuer.
Respondenter från Jönköping är representanter från Jönköping University, Jönköping
Science Park, Jönköping Energi samt fastighetsbolaget Brandtornet AB. Majoriteten är
platsintervjuer hos respektive respondent, med undantag från Jönköping energi där
telefonintervju sker.
Samtliga intervjuer inspelas, pågår mellan 20–60 min vardera och utförs fr.o.m. 18/10–
2017 t.o.m. 04/01–2018. Intervjusammanställningar skickas tillbaka till respondenterna
för konfirmation samt eventuella kommentarer.
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2.4.3 Processmodell
Framtagning av en processmodell för beskrivande i vilken ordning stegen fram till
resultat ser ut. Modellen baseras på att med eget arbete samt information som tagits
fram i tidigare frågeställningar, leda in information i ett nytt projekt. Analysering och
utvärdering sker av de resultat som tagits fram från respondenterna genom intervjuer i
kombination med litteraturstudier för att uppnå målet. Vidare dras slutsats angående
hur pass givande en etablering av ett Student LL kan vara för Jönköping.
Processmodell som sker parallellt med litteraturstudier:

Figur 4. Processmodell för arbetsgången.

2.5 Trovärdighet
För att stärka arbetets validitet förbereds kvalitativa frågor inför intervjuerna, som
grundas i noggrann undersökning och påläsning av de individuella projekten och
respektive aktörer. Triangulering används för att resultatet skall bli mer trovärdigt.
Triangulering innebär användning av olika metoder så som flera olika litteraturstudier
samt intervjuer med flertalet respondenter inom området (Jonsson, 2009). Genom
litteraturstudierna skapas en god inre logik och bakgrundsförståelse kring begreppet där
flera teorier skall bidra till en meningsfull helhet, vilket kännetecknar en god kvalitativ
studie och hög validitet (Patel & Davidsson, 2014).
Reliabiliteten stärks genom att två intervjuare deltar under intervjuerna samt att varje
intervju inspelas. Intervjuerna spelas in för att försäkra att respondenternas svar inte
försummas eller misstolkats samt att resultaten skall vara så pålitliga som möjligt.
Reliabiliteten stärks även genom att intervjuerna skickas tillbaka till respondenterna för
godkännande. Med hjälp av tidigare nämnd vetenskaplig artikel "Praktisk
intervjuteknik" som grund vid intervjuer försäkras en hög reliabilitet av
intervjuformatet (Jonsson, 2009). Reliabiliteten stärks även då den bör ses mot
bakgrunden av den specifika situationen som föreligger vid undersökningstillfället. Det
innebär att olika åsikter från författarna samt varierande svar från de intervjuade kan
studeras som en tillgång istället för bristfällig reliabilitet (Patel & Davidsson, 2014).
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3. Teoretiskt ramverk
Kapitlet beskriver centrala begrepp, nyckelkomponenter, olika roller och samarbeten
inom LL för att motivera och besvara arbetets frågeställningar. Artiklarna som används
som teorier till det teoretiska ramverket väljs då de anses tillföra goda kopplingar,
relevanta begrepp och centrala komponenter till det utvalda ämnet. Vid sökandet av
artiklar framkommer dessa, som resterande artiklar som används i rapporten, på
sökmotorns första sida bland de mest relevanta. Efter genomläsning av flertalet olika
artiklar med olika vinklingar kring ämnet, dras slutsatsen att dessa anses lämpliga till
rapporten.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och valda teorier
Koppling mellan frågeställningar och teoretiskt ramverk illustreras nedan:

Figur 5. Koppling mellan frågeställningar och teoretiskt ramverk.

3.1.1 Definition och utveckling av begreppet LL och dess
nyckelkomponenter
Living Lab: an open and citizen-centric approach for innovation (Bergvall-Kåreborn
& Ståhlbröst, 2009).
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Bergvall-Kåreborn och Ståhlbröst (2009) beskriver att LL-projekt blivit ett koncept
som växt sig stort i Europa. Författarna beskriver hur etableringen av LL-begreppet
utvecklats från idé till projekt och hur det europeiska nätverket för LL (ENOLL)
startade. Författarna redogör även för ENOLL:s definition av begreppet (BergvallKåreborn & Ståhlbröst, 2009). Beskrivning av ovanstående återfinns under bakgrund i
rapportens första kapitel.
Bergvall-Kåreborn och Ståhlbröst (2009) beskriver även fem nyckelkomponenter som
betonas viktiga att uppfylla vid etablering av ett framgångsrikt LL:
•
•
•
•

•

Användare - representerar slutanvändare som agerar innovationsmedskapare
och värderare.
Applikationsmiljöer - representerar det sammanhang där slutanvändaren håller
till och skall återspegla den verkliga användningsmiljön.
Teknik- och infrastruktur - redogör för den roll som ny och befintlig IKT-teknik
(informations- och kommunikationsteknik) kan spela för att underlätta nya sätt
att samverka och medskapa innovationer bland partner och intressenter.
Organisation och metoder - representerar de standarder och metoder som anses
mest lämpliga att använda inom den specifika LL-miljön. Lämpliga val bedöms
med tillämpat LL-tillvägagångssätt (t.ex. kontors- eller boende) samt beroende
på övriga LL-komponenter. Därigenom kommer utövandet av organisation och
metoder skilja sig åt mellan olika fall.
LL-partnerna - ger dess egna specifika tillföring av kunskap och expertis till
andra deltagare i LL, vilket bidrar till högre standarder och
innovationsmöjligheter för LL-projektets områden.

LL beskrivs både som en miljö för innovation samt en strategi för att få fram
innovationer (Bergvall-Kåreborn & Ståhlbröst, 2009).
3.1.1.1 Motivering utifrån nyckelkomponenter
Artikeln används för förståelse kring LL-konceptets bakgrund, tolkning och dess
nyckelkomponenter. Det tillför en undran och motivation att undersöka hur situationen
i Sveriges valda projekt ser ut idag, genom att besvara första frågeställningen.
Arbetet studerar tre av fem nyckelkomponenter vid valet av aktörer samt
etableringsmöjlighet för ett Student LL-projekt i Jönköping.
Nyckelkomponenterna betonar att det är av betydelse att planera LL så hänsyn tas till
användare- samt aktörers/partners olika behov och intressen för innovation. Därav
motiveras frågeställning 2, genom att undersöka och specificera vilka typer av aktörer
samt forskningsfrågor som är av intresse för Jönköping. Med olika typer av kunskap
och expertis skapas högre standarder och innovationsmöjligheter.
Att finna aktörer som bidrar till kunskapsutbyten och samverkan i ett Student-LL skapar
goda möjligheter för etablering i Jönköping och motiverar därmed även frågeställning
3. Genom komponenten applikationsmiljö motiveras att undersöka var och hur en sådan
plats kan etableras i Jönköping. Arbetet riktar fokus på ett Student LL, där komponenten
användare i fallet innebär boende studenter. Att finna rätt IKT-teknik och
organisationsmetod för aktörerna sinsemellan kvarstår till ett senare utvecklingsskede
av LL-etableringen och ingår inte i rapporten.
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3.1.2 Innovatörsroller/användarroller i LL-projekt
A typology of creative consumers in Living Labs (Leminen, Nyström & Westerlund,
2015).
Leminen et al. (2015) redogör för olika roller som deltagare kan anta i LL, eftersom
förståelsen kan bidra till bättre samverkan, sammansättning, utnyttjande och fördelning
av involverade i LL-projekt samt dess påverkan på innovationsresultat. För att förstå
användarna i ett LL beskriver de användare som innovatörer och deras roller för
gemensam innovation. Olika innovatörsroller har ett positivt inflytande på
innovationsframgången i ett LL. Begreppet innovatörsroller innebär roller som
individer antar i innovationsprocessen (Leminen et al., 2015).
Leminen et al. (2015) delar in användarinnovatörer i två kategorier:
•
•

Mellanliggande användare som innovatörer - vanligtvis ett företag som
använder utrustning och komponenter från tillverkare för att producera varor
och/eller tjänster.
Konsumentanvändare som innovatörer - oftast individer eller i förbindelse med
slutanvändare.

Leminen et al. (2015) delar in användarinnovatörer inom LL som identifieras genom
fyra användarroller:
•

•
•
•

Informatören - ger användarkunskap, förståelse och åsikter i en verklig miljö,
där beteenden kan bevakas och användarens behov klargöras. Informationen
delges till andra inom LL genom att observera informatören eller genom att
skaffa sig kunskap om användarens vardag, dess problem samt behov.
Testaren – undersöker och utvärderar innovation i användarens verkliga miljö,
t.ex. inom boenden, lärandemiljöer, kontor, sjukhus eller restauranger.
Bidragsgivaren - samarbetar med andra deltagare i LL för att utveckla nya
processer, produkter, tjänster och ny teknik. Deltar i utvecklingsarbete i en
verklig miljö som samordnas för att uppnå företagets mål i LL.
Medskaparen - söker och löser problem, idéer och innovationer i LL.
Tillsammans med företag och andra aktörer i LL utvecklas lösningarna
tillsammans.

Artikeln betonar att användare kan anta flera roller samtidigt eller att det kan finnas
roller utöver de som beskrivs. Användare har en central roll i forskning, utveckling och
innovationsprocessen som deltagare som hjälper till att utveckla ny teknik och
innovationer. Användarna bidrar med innovationskunskap genom att verka i deras egna
verkliga miljöer. Tillsammans med andra individer och företag med liknande eller
skilda intressen och behov, samverkar de för kunskapsutbyten och en effektivare
innovationsprocess (Leminen et al., 2015).
3.1.2.1 Motivering utifrån användarroller
Komponenten konsumentanvändare i rapportens fall innebär boende studenter.
Studenterna kan anta olika roller, beroende på hur pass stor involvering de vill anta,
kopplat till artikelns användarroller. Tillsammans med företag och andra aktörer i LLprojektet kan nya innovationer tas fram genom samverkande användarinformation,
kunskapsutbyten, tester och utvecklingsarbete. Artikeln stödjer teorin att kombinera en
forskningsarena med nya studentbostäder för att främja de boendes bidrag till en
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effektivare innovationsprocess. Det möjliggör och motiverar även att genom projektet
undersöka hur bättre bostäder (studentbostäder) skapas. Vidare motiverar artikeln att
undersöka vilka roller som användare och aktörer i Sveriges Student LL-projekt antar
och vilka typer av forskningsfrågor de behandlar för att sätta det i relation till
Jönköping. Slutsats dras att artikeln kan motivera samtliga frågeställningar.
3.1.3 LL-projekts möjligheter för främjande av samarbeten mellan
offentliga organisationer, medborgare, företag, universitet,
näringsliv och ny teknik
Living Labs: Implementing open innovation in the public sector (Gascó, 2017).
Gascó (2017) redogör för den offentliga sektorns innovation som en viktig fråga inom
politik och akademi. Här krävs en utveckling som främjar en öppnare
innovationsprocess, genom att utnyttja samarbete mellan medborgare, företag,
universitet, näringsliv och ny teknik. Författaren beskriver LL-projektens roll som
mellanhänder och dess miljö för att stödja offentliga öppna innovationsprocesser för ett
hållbart samhälle (Gascó, 2017).
Innovationsförmedlare har definierats som externa organisationer och individer som
stödjer företag i innovativt arbete genom att samla, utveckla, kontrollera och sprida
kunskap genom att tillhandahålla olika resurser. LL-projekt anses vara en viktig öppen
innovationsförmedlare genom att skapa goda möjligheter för offentliga myndigheter att
samverka med företag, universitet och medborgare för ett hållbart samhälle. Olika
intressenter samverkar i innovationsprocessen genom deltagande, kunskapsutbyten och
samskapande /samproduktionsteknik (Gascó, 2017).
Gascó (2017) beskriver innovationsförmedlare som har flera olika profiler och
funktioner. De tre huvudfunktionerna, vilka samtliga uppfylls av ett LL, definieras
enligt:
•
•
•

Ansluter användare (t.ex. organisationer, företag, universitet och näringsliv).
Stödjer och underlättar utbytet av idéer och kunskaper (t.ex.
universitetsforskning).
Tillhandahåller teknologiska tjänster (t.ex. testning, utbildning eller bedömning
av teknik).

Eftersom medborgarnas behov ständigt förändras samtidigt som tekniken går framåt,
finns ett konstant behov av innovationer. LL anses aktivt främja innovationer genom
strategiska möjligheter att förbättra flerpartspartnerskap. LL beskrivs ofta som
offentliga-, privata- samt personliga partnerskap för en användardriven öppen
innovation. LL skapar en miljö där offentliga organisationer möter individer och andra
aktörer för att samverka, utbyta idéer och experimentera tillsammans. Ett LL kan
användas som experimentmiljö i verkliga sammanhang där slutanvändare betraktas som
samproducenter. De flesta innovationsprocesser som sker fokuserar på
tillfredsställelsen av stadens specifika behov och syftar till att förbättra medborgarnas
livskvalitet (Gascó, 2017).
3.1.3.1 Motivering utifrån innovationsförmedlare och valet av aktörer
Artikeln beskriver rollen LL har som innovationsförmedlare för främjande av
samarbeten mellan offentliga organisationer, medborgare, företag, universitet,
näringsliv och ny teknik. Artikeln kan kopplas till frågeställning 2,3 samt 4. Artikelns
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koppling till politikens och akademins betydelse för offentlig öppen innovation samt
kommunens och medborgarnas intressen i Jönköping tydliggörs:
En kartläggning visar att bristen på bostäder är den mest engagerade politiska frågan
2017 i majoriteten av Jönköpings läns 13 kommuner (Glavas, 2017). Samtidigt säger
Jutterström, Jönköpings tillträdande kommunalråd 2017: ”Vi måste lösa bostadsfrågan,
det är prio ett och kommer vara lång tid framöver. Löser vi inte den hamnar vi i
stagnation och det vill vi inte vara med om” (Nordenström. 2017). Det kommunala
bostadsbolaget Vätterhem har samtidigt rekordlång bostadskö, där över 25 000 väntar i
bostadskö (Isaksson, 2017).
Vidare beskriver JU följande:
Jönköping Universitys utveckling hänger tätt ihop med Jönköpings
tillväxt… Det framtida behovet av utbildning och forskning kan inte
överskattas. När lärosätet växer så växer staden, och när staden växer så
växer även regionen. När svenska staten och andra finansiärer satsar på
utbildning och forskning i Jönköping drivs utvecklingen och tillväxten
genom hela ledet i regionen. Detta är en viktig utgångspunkt för långsiktig,
strategisk stadsplanering… Campusplanen ligger parallellt med och
kompletterar det viktiga gemensamma arbetet med att säkra tillgången till
bostäder för studenter. Att växa centralt är en utmaning som kräver
samarbete... Tillsammans ska vi planera för ett levande campus som stödjer
verksamhetens utveckling och som är sammanhållet, hållbart och främjar
ett nära samspel med omvärlden (Marknadsavdelningen, Jönköping
University, 2017, s.3).
JU redovisar en tydlig vision att satsa på tillväxt, forskning samt säkra tillgången på
studentbostäder genom samarbeten. Kopplat till artikeln som innovationsförmedlare
bör därmed ett Student LL-projekt gynna såväl universitet som dess närområde,
kommunen, medborgare/studenter samt olika typer av samarbetspartners. Vid valet av
Jönköpingsaktörer riktas fokus i inledande fas in på JU respektive kommunen för
marketablering. Därefter tydliggörs samarbetspartners samt vilka fastighetsägare som
är relevanta för intervjuer. Vidare kan det kopplas till frågeställning 3 och 4, där
etableringsmöjligheter för ett Student LL respektive innovationsmöjligheter för de
framtagna aktörerna undersöks.

3.2 Sammanfattning av valda teorier
Gemensamt för artiklarna är att de motiverar till att ytterligare undersökning behövs
och är aktuell kring situationen i Sverige. De beskriver hur LL är en lösning på att
förbättra innovationsprocessen samtidigt som det skapar samverkan och utbytande av
kunskap mellan olika deltagare. Studerande av konceptet, dess utveckling,
nyckelkomponenter samt olika aktörer- och användares olika roller leder till en bild av
att gemensam samverkan leder till en effektivare innovationsprocess.
Teorierna används för att finna aktuella aktörer och besvara arbetets frågeställningar
för innovationsmöjligheter. En kombination av konceptet, möjliggörande för boendeoch byggnadsteknisk innovation samt skapandet av nya studentbostäder motiveras
genom teorierna. Därav anses problemet relevant att undersöka vidare för att uppnå
resultat och etablering av ett hypotetiskt Student LL-projekt i Jönköping.
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4. Empiri
I följande kapitel redovisas inledningsvis intervjusammanfattningar från
respondenterna från projekten HSB LL i Göteborg respektive KTH Live-in Lab i
Stockholm. Avslutningsvis sker sammanfattningar av intervjuer med potentiella
intressenter från Jönköping. Intervjufrågorna baseras på ett förberett frågeformulär för
olika roller, varefter de kan anpassas utefter intervjuernas gång och beroende på aktör.
I bilaga 1 finnes de förberedda intervjufrågorna. I bilagor 2 - 17 finnes fullständiga
intervjufrågor samt svar.

4.1 Intervjuer med HSB Living Lab aktörer
Kontakt sker med samtliga huvudaktörer och samarbetspartners inom projektet.
Intervjuer sker med samtliga respondenter som givit respons. Aktörerna framtas från
HSB LL hemsida, där samarbetspartners och involverade forskningsaktörer finnes
4.1.1 HSB, Emma Sarin, Projektledare HSB Living Lab
Platsintervju, Stockholm 18/10–17, 45 min, inspelas. Intervju sker tillsammans med
projektchef Jonas Anund Vogel från KTH LL (Bilaga 2).
HSB:s mål var från början att ytterligare ta ett steg i utvecklingen av hållbart boende,
att göra det mer attraktivt samt utveckla nya koncept och material. En viktig
parameter var möjligheten att utföra tester utan att behöva bygga in det i ett verkligt
byggnadsbestånd direkt då det kan få stora konsekvenser. Projektledare Sarin
representerar näringslivet och HSB där det övergripande målet med projektet är att
finna lösningar för ett hållbart boende. HSB tog initiativ till projektet tillsammans med
Chalmers och Johanneberg Science Park, där utgångspunkten var att stå i stora
klimatutmaningar globalt. Sarin beskriver att byggsektorn behöver bygga mer hållbart,
den lösningen klarar de inte av själva utan måste ta hjälp utifrån. De ville skapa ett
samverkansprojekt ihop med akademin (Chalmers) och andra aktörer som knyter ihop
näringslivet och akademin. HSB bygger hem, Chalmers forskar och genom LLprojektet bygger de upp en arena för att öppna upp forskning kring hållbart boende.
Visionen har varit att skapa ett tredje generations LL, där människor bor permanent,
där de kan knyta ihop hela fastighetsorganisationen till huset och samtidigt kombinera
teknik och material med beteenden.

17

Empiri

Figur 6. Illustrering HSB LL (Nyteknik, 2016).
4.1.2 Chalmers, Jenny Forshufvud, Koordinator
Telefonintervju, 25/10–17, 50 min, inspelas (Bilaga 3).
För Chalmers del har forskning kring bl.a. arkitektur, byggmiljö, miljöteknik,
visualisering och IT spelat en stor roll i projektet. Forshufvuds arbete fokuserar på att
koordinera projekt som Chalmers hanterar/kommer hantera och driva i HSB LL.
Projekten kommer innefatta allt från mindre studentprojekt till stora forskningsprojekt.
Vid projektstart var ambitionen att få med sig engagerade och nyfikna aktörer som
tillsammans ville driva projektet i ett stort samverkansprojekt. Det medförde en rad
olika deltagande aktörer som antingen hade egen vana av forskning eller som var
motiverade till att starta upp forskning. Chalmers mål för LL-projektet är att utveckla
framtidens boende och dess hållbara lösningar för att lyckas få dem implementerade.
Energi, beteende, material, sensorer och byggnadsteknologi har varit grundidéer till
forskning som dragit flest forskare och kommer fortsätta utvecklas i projektet. Planen
framöver är att utveckla forskningsstrategin och ansökningsprocessen samt skapa en
tydligare ansvarsfördelning på Chalmers för att ytterligare bredda forskningen.
4.1.3 Johanneberg Science Park, Maria Ådahl, Chef vid Open Area Urban
Development
Telefonintervju, 02/11–17, 30 min, inspelas (Bilaga 4).
Johanneberg Science Park har ett väl utvecklat samarbete med Chalmers och HSB i
projektet. Ådahl beskriver att det är viktigt att få möjligheten att bedriva forskning
kopplat till att människor verkligen kan testa och ge feedback på det som har
forskats kring, så att det byggs som ett tredje generations LL. Det är väldigt viktigt
för deras del att vara med och stödja deras delägare, HSB och Chalmers. Ytterligare
har de en ambition att utveckla hela Science Park inom Campusmiljön till att bli en
attraktiv testmiljö samt tillföra aktiviteter mellan forskning och studenter. De vill
18

Empiri
stärka deras partners och vara i framkant vad gäller kunskapsutveckling kring
boende och byggande. De har tre fokusområden på Science Park: energi, material
och samhällsbyggnad. I LL-projektet i Göteborg mäts alla dessa parametrar och
Ådahl uttrycker att projektet är mitt i prick.
4.1.4 Göteborg Energi, Filippa Sandgren, Utvecklingsingenjör
Telefonintervju,19/10–17, 35 min, inspelas (Bilaga 5).
Göteborg Energi är involverade i HSB LL genom att testa nya energilösningar i ett
verkligt hus. Filippa Sandgren är utvecklingsingenjör och kontaktperson för Göteborg
Energis involvering i HSB LL-projektet. Sandgren beskriver att Göteborg Energi har
ett starkt samarbete med Chalmers och Johanneberg Science Park, vilket Sandgren tror
var anledningen till att Göteborg Energi blev involverade i projektet HSB LL.
Målet/visionen med att vara med i projektet är att kunna testa nya energilösningar i ett
verkligt hus där man kan använda perspektivet, använda sensorer m.m. Fördelen
Sandgren beskriver med HSB LL är att kunna använda studier på ett annat sätt, data
samt tidiga resultat. Göteborg Energi är även med och stöttar flera forskningsprojekt i
HSB LL.
4.1.5 Peab, Kristina Gabrielii, Tidigare Hållbarhetschef
Telefonintervju, 02/11–17, 35 min, inspelas (Bilaga 6).
Peab är involverade i HSB LL för projekt av forskning inom inomhusmiljö och
utveckling av hållbara bostäder. Gabrielii var tidigare hållbarhetschef för Peab i
projektet. Från Peabs sida drog projektet igång genom att de tidigare hade ett samarbete
med Johanneberg Science Park där frågan uppkom från början. Deras roll i projektet
till en början var en del av en delad entreprenad där de hade fokus på markbygget. De
såg även projektet som en fördel genom att de fick reflektera lite extra över hur man
utvecklar hållbara bostäder framöver. De är även involverade i ett projekt i HSB:s LL
där fokus ligger på forskning av inomhusmiljön. Deras mål/vision med projektet är att
få ny kunskap om utveckling av produktionsmetoder och byggnadsteknik samt få
kunskap för andra arbetssätt än de traditionella, för att kunna lära och utnyttja det i
andra projekt.
4.1.6 Tengbom, Peter Elfstrand, Processledare och Arkitekt
Telefonintervju, 6/11–17, 30 min, inspelas (Bilaga 7).
Elfstrand beskriver att Tengboms involvering i LL-projektet började med behovet av
att testa olika materials egenskaper från Chalmers sida. Vidare pratade de ihop sig med
HSB för att undersöka om det kunde bli en studie i byggnaden, därefter var projektet
igång. I inledningsfasen hade Tengbom som ambition att studera sociala faktorer,
integrerade faktorer (hur exempelvis olika material fungerar tillsammans) samt
människor i olika miljöer. Vidare är det uppfört som en forskningsstruktur samtidigt
som det är ett boende. Själva byggnaden har även varit ett projekt i sig då Tengbom
involverades i framtagningen av skalet. De driver även själva projekt i HSB LL,
inkluderat 3D-printade fasader, cellulosa, byggnadsintegrerade solceller och de rör sig
även mot att studera gröna vertikala fasader. Temat de följt har utgått ifrån byggnadens
fasad samt hur man integrerar bättre och smartare lösningar och tillämpningar inom
boende- och byggsektorn.
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4.1.7 Electrolux, Mattias Johansson
Telefonintervju, 10/11–17, 20 min, inspelas (Bilaga 8).
Electrolux representant Mattias Johansson beskriver att de fick en förfrågan från HSB
att bli involverade i projektet. De valde att delta på grund av möjligheten att öka deras
samarbete med universitetet och komma närmre forskningsfrågorna. Det faktum att de
skulle bli synliga i närheten av universitet och intressanta frågeställningar för de andra
samarbetspartnerna med konkurrerande verksamhet bidrog även till intresset.
Målet/visionen är att öka kunskapen inom områden som kanske annars inte blivit
upptäckta. Ytterligare att etablera forskning de skulle vilja veta mer om, som kanske
inte blir av om det inte sker utanför huset, i samarbete med universitet och andra
deltagande aktörer. Deras forskningsprojekt i HSB LL fokuserar på tvättstugor och dess
utrustning. De studerar samhällsfrågor som berörs med de boende, miljöpåverkan
utöver produkterna, användningsområden samt hur de agerar med andra byggnadsdelar
och byggnadsentreprenörer.
4.1.8 Sammanfattning intervjuer HSB Living Lab
HSB LL innefattar ett tillfälligt bygglov och moduler som en del av konstruktionen och
forskningen. 1,5 år har gått sedan inflyttningen. I byggnaden bor studenter, HSB:s
medlemmar samt gästforskare vilka tillsammans med andra deltagare skapar framtidens
hållbara boenden.
Intervjuer har genomförts med 8 av totalt 12 samarbetspartners från HSB LL.
Respondenter är från Chalmers, Johanneberg Science Park, Göteborg energi, Peab,
Electrolux, Tengbom samt projektchef för HSB LL. Forskning i HSB LL har hittills
mynnat ut i 24 forskningsprojekt. Forskningen i HSB LL har fokuserat på att hitta
lösningar och utveckling av hållbart boende med forskningsfrågor som främst rör
energi, resurseffektivitet, tvätt, inomhusmiljö samt material i kombination med
beteenden och byggnadsteknik. Att finna lösningar och utveckling av hållbart boende
är gemensamt för alla involverade aktörer i projektet då det varit HSB och Chalmers
vision redan från dag 1.

4.2 Intervjuer, KTH Live-in Lab
Kontakt sker med samtliga huvudaktörer och samarbetspartners inom projektet, vars
delaktighet i projektet var relevanta för arbetet. Intervjuer sker med samtliga
respondenter som givit respons.
4.2.1 KTH, Jonas Anund Vogel, Projektledare
Platsintervju, Stockholm 18/10–17, 40 min, inspelas. Intervju sker tillsammans med
projektledare Emma Sarin från HSB LL (Bilaga 9).
KTH:s Live-in Lab tog fart 2016. KTH tog i inledande skede kontakt med Einar
Mattsson AB med förfrågan om finansiering. Deras mål/vision med projektet är att
möjliggöra framtidens hållbara bostäder samt att öka innovationstakten inom bygg- och
fastighetssektorn. De bygger just nu (2017) upp en databas för att bygga upp och
hantera fastighets- och brukardata, där de kommer möjliggöra hantering av inkoppling
med flera typer av byggnader, hotell, äldreboenden, flerbostadshus m.m. Vid designen
av byggnaden var den främsta åtanken att möjliggöra samtliga forskningsprojekt. De
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två stora sakerna de ville ha med geometriskt sett var delvis att ha en sprängsäker källare
samtidigt som de ville ha en hög lokal, med möjliggörande att komma in över och under
lägenheter med sensorer, tekniska system m.m. Exempelvis installationssystem är
överdimensionerat för att ventilationssystem, värme, avlopp m.m. skall gå att hanteras
så smidigt som möjligt.

Figur 7. Illustrering KTH Live-in Lab (KTH, 2017c)
4.2.2 Einar Mattsson AB, Jan Pechan, Projektutvecklare
Telefonintervju, 25/10–17, 25 min, inspelas (Bilaga 10).
Einar Mattsson är huvudfinansiär för projektet KTH Live-in Lab. Pechan beskriver att
deras roll i dagsläget delvis är finansiering, byggandet av byggnaderna och en del av
styrelsen för att vara med och se utvecklingen av projektet och i beslutstagandet. Pechan
beskriver att när de valde att finansiera KTH i projektet ställde de inga krav på vad som
skulle göras med kapitalet, att det helt och hållet var KTH som valde att använda
kapitalet till LL-etablering. Pechan beskriver att de är upprymda över att få vara en del
av det valda LL-projektet. De har förhoppningar om att kunna involvera sig i några
projekt längre fram. Intresset ligger bland annat på det faktum att byggnaden använder
sig av bergvärme och solceller som gjort den till ett Plushus, den delen av forskningen
ser de som särskilt intressant. Vad det blir för involvering får framtiden utvisa.
4.2.3 Pinnab Inneklimat AB, Thomas Pekonen
Telefonintervju, 27/10–17, 34 min, inspelas (Bilaga 11).
Pinnab arbetar med att utveckla nya ventilationssystem för att skapa bättre
inomhusmiljöer. Pekonen inleder med att beskriva att den rådande innemiljön är skadlig
för våra barns hälsa. Det problemet vill de studera och. utveckla genom Live-in Labprojektet. Det redovisades i forskarstudier att filter kunde förorsaka störningar i
framförallt barns hälsa. Pinnab började därefter experimentera och tog fram system utan
filter, de skapade ett ventilationssystem som möter upp kraven forskarna har idag, som
skiljer sig ganska avsevärt från de standardsystem som råder och som de vill utveckla i
projektet. Pinnabs mål/vision med projektet är att finna metoder, att snabbt få in
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nytänkande och nya innovationer i byggsektorn. De vill genom projektet arbeta med att
visa att med en grupp som arbetar mot samma mål, implementeras de nya idéerna och
innovationerna snabbt in i produktionen i byggsektorn.
4.2.4 Bengt Dahlgren, José Acuna, Phd Geoenergispecialist
Telefonintervju, 30/10–17, 18 min, inspelas (Bilaga 12).
Acuna beskriver att Bengt Dahlgren är mycket engagerade i forskningsaktiviteten på
KTH:s utbildningsprogram och kom med i LL-projektet i ett tidigt skede. De arbetar
mycket med byggnader, nästan alla deras projekt rör energieffektiva fastigheter. Bengt
Dahlgrens vision är att eftersträva att ligga i framkant med forskningsresultat och teknik
för framtagning av en plattform till andra projekt de arbetar med. Acuna beskriver ett
tillvägagångssätt för dess nuvarande innovationsframgångsvision genom nära
samarbeten och tydliga arbetsfördelningar mellan byggherrar, entreprenörer, konsulter,
produkttillverkare och forskare. Tillsammans designar deltagarna ett LL som är
gynnsamt för samtliga och där alla får sin vilja framtagen.
4.2.5 Sammanfattning intervjuer KTH Live-in Lab
KTH LL är under uppbyggnad och inflyttning sker under våren 2018. Det är byggt som
ett plusenergihus, där de använder sig av solceller på taken, bergvärmepumpar samt
värmeåtervinning som en del av forskningen.
Intervjuer har genomförts med fyra av de totalt åtta samarbetspartnerna i projektet.
Respondenter är från KTH, Einar Mattsson AB, Bengt Dahlgren, Pinnab Inneklimat
AB samt projektledare för KTH LL. Projektet har som vision att utveckla framtidens
hållbara bostäder samt att öka innovationstakten inom bygg- och fastighetssektorn. De
vill genom projektet kombinera nya studentbostäder, plusenergihus och utveckling av
KTH:s campusområde med skapandet av ett LL. De skapar en miljö för skapande av ny
teknik och andra lösningar för att möjliggöra mer resurseffektiva och hållbara
byggnader i framtiden och planerar forskningen därefter.
Forskningsprojekt som planeras innefattar t.ex. bostadsutformning, byggnadsteknik,
nya tekniska system för minskande av energianvändning, inomhusmiljö, studerande av
hälsoeffekter samt beteendevetenskapliga studier.

4.3 Intervjuer - Jönköpingsaktörer
Urvalet av Jönköpingsaktörer motiveras med utgångspunkt från studerande av aktörer
från Sveriges Student LL-projekt samt det teoretiska ramverket. Samtliga teorier
betonar vikten av olika roller av aktörer och användare inom ett LL som främjar en
effektivare innovationsprocess.
Gascós artikel beskriver LL som innovationsförmedlare för främjanden av samarbeten
mellan offentliga organisationer, medborgare, företag, universitet, näringsliv och ny
teknik (Gascó, 2017). Gascós teori motiverar särskilt valet av Jönköpingsaktörer.
Med en återkommande universitetskoppling kontaktas Jönköpings fyra fackhögskolor
i inledande fas. Koppling till näringslivet stöds i Gascos teori samt HSB LL
väletablerade koppling mellan näringsliv och akademi, därav kontaktas Jönköpings
Science Park. Forskning kring ett hållbart byggande och miljö är gemensamt för båda
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sätena där energi är en viktig del. Jönköping Energi är kommunalägt och även
samarbetspartner med JU och kan därmed även kopplas till Gascos artikel (Gascó,
2017).
Via webbsökningar samt kontakt med kommunen undersöks potentiella
marketableringsmöjligheter i närheten av universitetet. Information framkommer att en
mark intill högskolan i norrgående riktning planerar att bebyggas och anses relevant,
kvarteret Grävlingen. Ett samrådsprotokoll från kommunen, bilaga 18, redogör att
marken tillfaller Brandtornet och Castellum och kontakt upptas med fastighetsägarna.
Nedan följer sammanfattningar av intervjuer med respondenter från Jönköping,
potentiella aktörer för eventuellt intresse/medverkan i ett hypotetiskt Student LLprojekt. Intresse undersöks såväl som vilken typ av forskning som kan vara av intresse
för aktörerna och staden.
4.3.1 Forskningschef Jönköpings Tekniska Högskola, Mats Jackson
Platsintervju, JTH, 05/12–17, 28 min, inspelas (Bilaga 13).
Jackson beskriver att intresse för ett Student LL-projekt föreligger från fackhögskolan
och kan ha många intressanta tillämpningar. Jackson betonar hur all forskning bygger
på partnerskap och att det är viktigt att hitta aktörer som kompletterar varandra och
samverkar. Det är viktigt att kunna jobba ihop externa parter de har i projekt genom
olika typer av kreativa projektytor, något som LL skulle kunna bidra till.
Projektetableringar som blir tydliga för omvärlden anses betydelsefullt och kan kräva
en speciell typ av miljö. Ett LL skulle kunna rymma flera typer av mål och att just
studentbostäder är en strategisk fråga för JU. Det är viktigt att studera vilken inriktning
projektet vill nå genom att diskutera med olika typer av intressenter och eventuella
samarbetsparter. Vidare att finna någon typ av finansiär då det även blir en
kostnadsfråga. Jackson beskriver att Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) i dagsläget
har flera samarbetspartners inom forskning som kan vara intressanta för samarbete i ett
sådant här typ av projekt. Vidare beskriver Jackson att möjligheten är stor att finna nya
typer av samarbeten i en framtida forskning i samverkan med universitetet.
4.3.2 Forskningschef Högskolan för lärande och kommunikation, Ylva
Lindberg
Svar gavs på mail över intresse samt forskningsområden HLK anser kunna involveras
inom ett Student LL-projekt, 12/12–17 (Bilaga 14).
Högskolan för Lärande och Kommunikations (HLK) forskningschef Ylva Lindberg
hade tidigare ingen vetskap kring LL-konceptet. Efter information angående konceptet
ansåg Lindberg att fackhögskolan definitivt skulle finna intresse att involvera sig i
denna typ av projekt. Lindberg beskriver att lärande och kommunikation med diversity,
communication and globalization skulle kunna ligga i fokus. Projektet kunde vara en
del av deras pågående projekt Diversity as Normality – DiveIN. Lindberg beskriver att
de kunde studera informellt lärande i en grupp med individer med olika profiler, deras
medieanvändande,
kvantitativt,
variationsoch
innehållsmässigt,
kommunikationsmönster samt interaktion. Resultaten skulle kunna ge inspel på miljöns
betydelse för lärande och kommunikation.
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4.3.3 Brandtornet, VD Michael Nilforsen samt EgnaHem Konsult AB,
Claes Junefelt
Platsintervju, Brandtornet, 13/12–17, 60 min, inspelas (Bilaga 15).
Respondenterna är enade om att Student LL är ett bra koncept och projekt som
ifrågasätter den nuvarande byggnadsbranschen. Då människor genom alla tider
utvecklat sina beteenden, sociala mönster och därmed sina boendeförhållanden, är de
övertygande om att denna typ av projekt hjälper till i utvecklingen av den konservativa
byggbranschen. De framför att ett likartat projekt i Jönköping är något de gärna skulle
vilja involveras i, men att de tyvärr är ett för litet företag för att kunna driva det. Varken
Brandtornet eller dess konsult Egnahem är i dagsläget involverade i någon form av
forskning. De beskriver att involvering i forskningsprojekt definitivt är intressant i
framtiden. Junefelt beskriver ett särskilt forskningsintresse inom fastighets- och
byggbranschen, hur man effektiviserar och får ner den nuvarande kostnadsbilden inom
byggsektorn. Där ingår vidare att studera utvecklingen av material som isolering och
betong samt effektivisering av dessa material. Brandtornet innehar idag många
studentbostäder och verifierar att kölistan är lång, därmed att fler studentbostäder är
aktuellt för Jönköping.
4.3.4 Jönköping Energi, Affärsutvecklingschef Erik Wiström
Telefonintervju, 19/12–17, 30 min, inspelas (Bilaga 16).
Wiström beskriver intresse för involvering i ett Student LL-projekt från energibolagets
sida. Ett intresse föreligger med att samarbeta närmre kunderna och andra aktörer, för
att fortsätta utveckla innovationstakten genom att testa nya produkter och idéer i en
verklig miljö. Wiström ser även möjligheterna i det faktum att arbeta med nya idéer
samtidigt som det skapas en regelbunden återkoppling från kunderna. Jönköping Energi
bedriver i dagsläget ingen direkt forskning själva, däremot försöker de ta fram nya
lösningar tillsammans med andra aktörer. Intresse för forskningsinriktning i ett LLprojekt är allt som är kopplat till deras kärnverksamheter. Allt från "smarta hemmetlösningar", värmefrågor och smarta energilösningar. Frågor som rör el, så som
mikroproduktion men även sådant som rör transport i viss mån är av intresse. De har
tidigare jobbat med biogas och jobbar i dagsläget med ladd-infrastruktur, dvs
infrastrukturen kring transporterna, något som Wiström även anser skulle kunna
tillämpas i ett LL.
4.3.5 Jönköping Science Park, VD Gustav Österström
Platsintervju, Jönköping Science Park, 04/01–18, 43 min, inspelas (Bilaga 17).
Jönköping Science Park består idag av 500 personer och 100 bolag. De vill skapa
förutsättningar för studenter, entreprenörer, nystartade bolag, befintliga bolag samt
investerare att existera i samma miljö. VD för Jönköping Science Park Gustav
Österström beskriver att det definitivt finns intresse att involvera sig i ett LL-projekt
om de anser att det kan bidra till fler entreprenörer, nya bolag eller innovationer, eller
att man skapar bättre förutsättningar för innovationssystemet. Deras roll skulle då kunna
handla om att hitta nya innovationer kopplat till det som har forskats på, vara med och
stötta forskningen eller om de skulle göra en idétävling eller liknande. Det skulle kunna
forskas kring att undersöka hur man utformar miljöer på ett bättre sätt för att skapa
entreprenörskap och förnyelse, både för studenter, men även för etablerade bolag. Det
föreligger intresse att betrakta hur man skapar bättre lärandemiljöer, miljöer där
akademien och företagen utvecklas, föreläsningssalar eller där man bedriver den öppna
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innovationsprocessen. Det skulle även kunna vara hur man skulle kunna kombinera
boendemiljö med tidigare nämnd miljö.

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri
4.4.1 Göteborg och Stockholm - forskningsfrågor
Forskningen i HSB LL fokuserar på att hitta lösningar och utveckling av hållbart
boende med forskningsfrågor som främst rör energi, resurseffektivitet, tvätt,
inomhusmiljö samt material i kombination med beteenden. Nedan följer en lista från
HSB (2017) över respektive forskningsämnen med exempel av pågående projekt inom
dessa:
•

•

•

•

•

Energi
o Byggnadsintegrerade solceller
o Fjärrvärme i lågtemperatursystem
Resurseffektivitet
o Den klimatsmarta lägenheten
o Design för hållbar beteendeförändring
Tvätta
o Framtidens tvättstuga
o Friskluftsgarderob
Innemiljö
o Smart Förvaring Co-Creation
o Innemiljön i HSB LL
Vatten
o Testbäddar för utvärdering av dagvattenteknik
o Gråvatten återvinning

Nedan följer en Projekt som planeras i KTH LL innehåller nya tekniska lösningar för
minskande
av
energianvändning,
studerande
av
hälsoeffekter
samt
beteendevetenskapliga studier. Vidare planeras forskning inom nya ventilationssystem,
elenergilagring, bergvärme samt solceller. Enligt KTH (2017b) föreligger även intresse
i att ytterligare forska inom:
•
•
•
•
•

Boendebeteende och kommunikation
Byggnadsskal, stomme, byggteknik
Tekniska system för varmvatten, värme och/eller ventilation
Kontrollsystem
Bostadsutformning, yta, geometri

4.4.2 Likheter Göteborg/Stockholm
Man kan tydligt studera vissa gemensamma faktorer där båda projektens motivation är
att skapa framtidens hållbara bostäder och byggnader. För båda projekten har
ambitionen varit att skapa ett tredje generations LL, där människor bor permanent
medan forskning pågår. Där kan de knyta ihop hela fastighetsorganisationen till huset
och kombinera ny teknik och material med beteenden.
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Respondenter från båda projekten kommenterar att processen innan byggnation är
något som skulle behövt vara lite längre, att fokusera mer arbete på hur upplägget skall
vara på en mer detaljerad nivå. Samarbetet mellan de olika aktörerna är något som
majoriteten beskriver väger tungt och skall vara stort fokus om man skall etablera ett
LL.
Projekten använder sig inte av äldre eller redan etablerade byggnader. Med
forskningsprojekten i åtanke anpassas hela byggnaden efter alla installationer som
används i forskningen.
Gemensamma forskningsämnen berör främst energi med nya energilösningar och
inomhusmiljö med fokus på förbättring av denna med bland annat nya sorters
ventilationssystem. De båda projekten forskar även inom bostadsutformning där fokus
ligger på att undersöka nya lösningar av utformning och planlösningar samt
byggnadsteknik. Vidare studeras människors levnadsförhållanden i relation till boende
som plattform. Båda projekten har ett tydligt miljöfokus kopplat till både den pågående
och planerade forskningen.
4.4.3 Skillnader Göteborg/Stockholm
HSB LL har tydligt kommit längre i projektet och deras arbete än KTH LL. Det är ändå
inte tillräckligt långt för några specifika forskningsresultat. 1,5 år har gått sedan
inflyttningen i Göteborg medan Stockholm är under uppbyggnad och inflyttningen
kommer ske under våren 2018. Forskningsprojekten på KTH är fortfarande i
planeringsfas.
KTH LL är till skillnad mot HSB LL byggt som ett plusenergihus, där de använder sig
av solceller på taken, bergvärmepumpar samt värmeåtervinning. HSB LL är däremot
modul-byggd och innefattar ett tillfälligt bygglov och är tänkt att flytta efter en 10årsperiod som en del av forskningen.
HSB bedriver forskning i hela byggnadens boendedel gentemot KTH:s LL, som består
av 4–8 testlägenheter som jämförs med de andra icke-forskningsinvolverade
lägenheterna.
Hittills har inte KTH påvisat planerade forskningsfrågor som specifikt berör tvätt samt
vatten gentemot HSB:s LL. Johanneberg Science Park använder Campusområdet som
forskningsplattform, vilket motsvarande aktör ej finns för i KTH:s projekt ännu.
4.4.4 Sammanfattning Jönköping
Intervjuer har i ett första skede skett med forskningschefer på JTH samt HLK från JU.
Från högskolans sida har två av fyra forskningschefer på fackhögskolorna givit respons.
Ett gemensamt intresse har påvisats från de två intervjuade forskningscheferna för
medverkan i ett hypotetiskt projekt, med frågor som berör respektive fackhögskolas
områden. Från JU:s sida är skapandet av kreativa forskningsytor något som är
väsentligt, skapa projekt som blir tydliga för omvärlden och som kan kräva en speciell
typ av miljö. Ytterligare intresse från universitetet finns i att studera informellt lärande
i grupp för att ge inspel på miljöns betydelse för lärande och kommunikation. Intresse
för medverkan föreligger även från fastighetsägare Brandtornet, Jönköping Energi samt
Jönköping Science Park. Intresse har inom boende och byggsektorn förekommit för
forskning inom boendemiljö, fastighets- och byggbranschen med effektivisering och
kostnadsreducering, utveckling och effektivisering av material samt energilösningar.
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Ett ytterligare forskningsintresse är tillämpning av ladd-infrastruktur för transporter
inom ett LL. Vidare framkommer att studentbostadsfrågan är en strategisk fråga för JU
samtidigt som Brandtornet verifierar att behov finns av fler studentbostäder i
Jönköping.
Den insamlade empirin åskådliggör ett mönster som påminner om tidigare projekts mål
om innovationer inom boende- samt byggnadsteknisk forskning med tydligt
miljöfokus.
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5. Analys och resultat
5.1 Frågeställning 1 – Forskningsfrågor i Sveriges Student LLprojekt
Vilken typ av forskningsfrågor behandlar man i Sveriges Student LL-projekt, i
Göteborg respektive Stockholm?
Valda metoder för datainsamling baseras på intervjuer samt litteraturstudier genom
hemsidor kopplade till projekten samt motivering från vetenskapliga artiklar.
Litteraturen stödjer att undersöka vilka innovatörsroller som användare och aktörer i
Sveriges Student LL-projekt antar och vilka typer av forskningsfrågor som behandlas.
Nedan följer sammanställande tabeller 4–5 från HSB LL respektive KTH LL av
intervjuade aktörer och behandling av forskningsfrågor kopplade till boende- och
byggsektorn. Sammanställning gjordes genom studerande av vilka typer av
forskningsfrågor som återkom inom området via litteraturstudier genom projektens
officiella hemsidor samt intervjuer.

Tabell 4. Illustrering vilken/vilka forskningsfrågor respektive respondent från HSB LL
behandlar i projektet.
I tabellen redovisas HSB LL och dess sidoaktörer som intervjuats i arbetet. Projektet
baseras på boende som forskningsplattform med ett fokus på att bidra med forskning
för miljöförbättring. Huvudsamarbetspartnerna HSB, Chalmers och Johanneberg
Science Park är involverade i större delen av forskningsfrågorna. Resterande aktörer
antar en bredare spridning där de generellt hamnar på forskningsfrågor som täcker deras
specifika områden. Göteborg Energi berör exempelvis specifikt deras områden inom
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energi och inomhusmiljö. Projektet visar även aktörer som valt att gå lite utanför deras
standardområden och bredda sina kunskapsområden, t.ex. Electrolux som genom
projektet även studerar människornas beteenden i samband med deras huvudsakliga
område kring vitvaror.
Nedan visas samma forskningsområden kopplade till KTH:s LL:

Tabell 5. Illustrering vilken/vilka forskningsfrågor respektive respondent från KTH LL
behandlar i projektet.
Tabellen illustrerar respektive aktör och forskningsfråga för intervjuade aktörer på
KTH:s LL-projekt. Här studeras att den ledande aktören KTH driver majoriteten av
punkterna och strävar precis som HSB:s LL med att nå en bredd av olika
forskningsinriktningar. Tabellen ser tunnare ut än den ovanstående tabellen beroende
på projektets tidiga stadie. Trots brist på forskningsresultat klargörs en tydlig vision att
främja innovationer inom forskningsområden kopplade till boende- och byggsektorn.
Byggnadsteknik, boende som forskningsplattform, energi samt miljöförbättring är de
mest förekommande forskningsområdena.
Huvudfinansiären Einar Mattssons roll i projektet står som finansierande bidragande
och byggnadsentreprenör, de visar intresse att längre fram involvera sig i forskning
inom byggnadsteknik. Bengt Dahlgrens huvudsakliga intresse betonar energieffektiva
hus och att involveras vid framtagandet av ny forskning och leda dess utveckling
framåt. Pinnab stödjer utveckling av en bättre inomhusmiljö för ett hälsosamt levande
med hjälp av utveckling av nya ventilationssystem.
Sammanfattningsvis har Student LL-konceptet genom empirin samt litteraturstudier
visat att det är en huvudplattform för innovation för olika typer av aktörer och
användare som samverkar inom dess respektive områden. Även aktörer som vill bredda
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deras specifika kunskapsområden genom att studera de boende och deras levnadssätt
redovisas. Inriktning har inom de båda projekten behandlat boende- och
byggnadsteknik för att skapa framtidens hållbara bostäder/byggnader och aktörer
därefter. Forskningsfrågor har företrädesvis riktats kring byggnadsteknik,
bostadsutformning, minskande av energianvändning samt inomhusmiljö. Människors
levandeförhållanden studeras i relation till boende som plattform. Båda projekten har
ett tydligt miljöfokus kopplat till både den pågående och planerade forskningen.
Projekten konkurrerar inte med varandra utan lär istället av varandra i skapandet av
framtidens hållbara boenden/byggnader.

5.2 Frågeställning 2 – Potentiella Jönköpingsaktörer
Vilken typ av aktörer i Jönköpings stad skulle kunna dra nytta av möjligheterna
att använda sig utav Student LL-projekt som en forskningsplattform inom byggoch boendesektorn samt etablering av nya studentbostäder?
De två intervjuade forskningscheferna från fackhögskolorna påvisat ett gediget intresse
för medverkan i ett hypotetiskt projekt, med frågor som berör respektive fackhögskolas
områden. Syntesen dras att olika fackhögskolor kan tillämpa LL-projektet på olika sätt.
Det kan användas till en bredd av forskningsfrågor och det är endast fantasin som sätter
gränser för vilken typ av forskning som kan bedrivas. Fackhögskolorna har idag många
typer av samarbeten med olika typer av företag/aktörer, samtidigt som de påvisar ett
intresse att utöka forskningssamarbeten med nya typer av samarbeten med ytterligare
företag/aktörer. Slutsats dras att användning av ett LL-projekt sker i samarbete med JU.
Att ett intresse finns för företagen/aktörerna av ett samarbete med högskolan är ett
faktum.
Det är viktigt att finna samarbetspartners som driver projektet, bygger samt bedriver
forskning. Intresset som bevisats från olika aktörer klargör att det finns intresse att
etablera ett LL i Jönköping. Vilken/vilka aktörer som kan driva projektet är ännu ej
definierat, men intressenter som vill involvera sig finns. Efter intervjuer är det tydligt
att samarbete måste skapas med fastighetsägare, forskningsaktörer, samarbetspartners
samt finansiärer. Klarlagda intressenter i Jönköping är JU, Jönköping Energi,
Jönköping Science Park samt Brandtornet. Med det klarlagt kan slutsatsen dras att andra
typer av liknande företag i Jönköping även skulle kunna vara intresserade av ett
samarbete av ett LL-projekt. Möjligheten att finna den drivande aktören är möjligt
genom att vidareutveckla kontakt med drivande fastighetsägare.
Brandtornet har i dagsläget många studentbostäder, samtidigt som det råder brist på
studentbostäder i Jönköping. Verifierat av Brandtornet, skulle ett Student LL kunna
bidra till att skapa nya studentbostäder i Jönköping. Att studentbostadsfrågan även
påvisats som en strategisk fråga för JU stärker också möjligheten. För användning som
en forskningsplattform framkommer det efter intervjuer att företag som arbetar med
energi, fönstertillverkning, ventilation och andra typer av företag inom byggbranschen
kan använda sig av projektet i Jönköping. Ett intresse föreligger även att studera
lärandemiljöer, varför vidare undersökning bör göras med företag som arbetar inom
samt omkring ämnet. Det kan handla om möbeltillverkare, fönstertillverkare, belysning,
ljudisolering, ventilation etc. Vidare kan intresse för vilka specifika företag som vill
använda projektet som en forskningsplattform undersökas.
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Nyckelkomponenterna i teorin betonar att det är av betydelse att planera LL så hänsyn
tas till användare- samt aktörers/partners olika behov och intressen för innovation
(Bergvall-Kåreborn & Ståhlbröst, 2009). Litteraturen beskriver rollen LL har som
innovationsförmedlare för främjande av samarbeten mellan offentliga organisationer,
medborgare, företag, universitet, näringsliv och ny teknik (Gascó, 2017). Kommunen
och universitetets tillväxt är starkt sammanlänkade och gynnas genom innovativ
samarbetsforskning med andra typer av aktörer. Kommunens ansvar inkluderar
bostadsförsörjning och den fysiska planeringen inom kommunen (Berglund et al.,
2017). Därför är det viktigt att tillsammans med kommunen planera för etablering av
ett Student LL. Kommunen bygger inga bostäder själva utan samverkan måste ske med
andra aktörer. Andra studentfastighetsförvaltare så som Vätterhem eller Willhem AB
kan även tänkas vara potentiella samarbetspartners för ett Student LL. Den
konfirmerade konservativa byggbranschen behöver inkludera olika typer av
företag/aktörer inom bygg- och boendesektorn som innovationsförmedlare för ny
teknik och en hållbar framtid. Ett Student LL klarläggs gynna såväl universitetet som
dess närområde, kommunen, medborgare/studenter samt olika typer av företag och
samarbetspartners som vill utvecklas tillsammans.

5.3 Frågeställning 3 – Etableringsmöjlighet i Jönköping
Hur ser möjligheten ut för att etablera ett LL i Jönköping som stödjer nya
studentbostäder samt innovativ boende- och byggnadsteknisk forskning?
Metodval för frågeställningen har grundats i intervjuer samt koppling till
litteraturstudier i form av webbsökningar beträffande den nuvarande situationen i
Jönköping angående bostadsbrist, universitetsutveckling samt ett ökat invånarantal.
Efter undersökning av marker som skall bebyggas i områden nära högskolan har en
mark som uppkommit varit särskilt intressant. Information om att lägenheter skulle
komma att byggas inom en snar framtid på en mark just norr om högskolan nåddes via
nätsökningar. En parkeringsplats i dagsläget, kvarteret Grävlingen (Figur 8).

Figur 8. Kvarteret Grävlingen.
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Ett samrådsprotokoll kollas upp närmre där det klargörs att marken tillfaller
Brandtornet samt Castellum (Bilaga 18). Kontakt sker därefter med tekniska nämnden
i Jönköping där information tillförs om att hyresrätter skall byggas (Brandtornet), i
kombination med kommersiell verksamhet (Castellum). Med ett läge i sådan anslutning
till högskolan samt verksamhet som definitivt kan kopplas till ett LL tas kontakt med
Brandtornet och Castellum. Idén framförs samt undersökning av intresse samt
synpunkter. Ett påtagligt intresse för medverkan föreligger hos Brandtornet och den
hypotetiska idén kring marken är god. Tidigare VD för Corallen (Castellum), numera
konsult för Brandtornet uttrycker ett särskilt intressant forskningsintresse i kombination
med nya bostäder, då det gynnar många aktörer i bygg- och fastighetssektorn. Nya
studentbostäder behövs och är ett faktum, något som framförallt Brandtornet tydligt
inser då de redan nu har många studentbostäder men att kölistan på studentbostäder är
lång, samtidigt som det är en strategisk fråga för JU. Båda parter är överens om att
marken är god möjlighet för ett LL-projekt och med dessa aspekter i åtanke blir marken
satt som resultat för hypotetisk etableringsmöjlighet i Jönköping.
Intresse för ett Student LL-projekt finns i Jönköping. Inom boende och byggsektorn är
intresset påvisat för forskning inom boendemiljö, fastighets- och byggbranschen med
effektivisering och kostnadsreducering, utveckling och effektivisering av material samt
energilösningar.
Från JU:s sida är skapandet av kreativa forskningsytor något som är väsentligt, projekt
som är tydliga för omvärlden och som kan kräva en speciell typ av miljö. Samtidigt är
Jönköping Science Parks vision att skapa förutsättningar för studenter, entreprenörer,
nystartade bolag, befintliga bolag samt investerare att existera i samma miljö. De skulle
i projektet kunna bidra med att finna nya innovationer kopplat till forskningen, vara
med och stötta forskningen eller skapa en idétävling för att möjliggöra nya
innovationer. De intresserar sig i deltagande om projektet bidrar till fler entreprenörer,
nya bolag eller innovationer, eller att man skapar bättre förutsättningar för
innovationssystemet. Slutsats dras efter litteraturstudier, intervjuer samt ett påvisat
intresse, att ett LL-projekt definitivt kan uppfylla nämnda parametrar. Ett LL-projekt i
Jönköping skulle öppna en arena för bättre förutsättningar för innovationssystemet
genom att testa nya innovationer i en bebodd testmiljö. Det skulle även bidra till närmre
och bättre samverkan mellan forskare, studenter, doktorander och företag genom att
existera i samma miljö. Därmed kan ett LL-projekt med Science Parks involvering,
förstärka stödjandet av nya innovationer inom boende- och byggnadsteknisk forskning
i Jönköping.
Kopplat till litteraturens nyckelkomponent applikationsmiljö (Bergvall-Kåreborn &
Ståhlbröst, 2009) har en potentiell mark tagits fram för etablering som stödjer
kopplingen till närheten till JU och studenternas behov. Komponenten
konsumentanvändare (Leminen et al., 2015) stöds genom att de boende studenterna är
en del av forskningen samt dess behov av nya studentbostäder. Studenterna kan anta
olika roller, beroende på hur pass stor involvering de vill anta, kopplat till artikelns
användarroller (Leminen et al., 2015). De kan motiveras till en aktivare medverkan
genom exempelvis reducering av hyran. Tillsammans med företag och andra aktörer i
LL-projektet kan nya innovationer tas fram genom samverkande användarinformation,
kunskapsutbyten, tester och utvecklingsarbete.
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Litteraturen stödjer teorin att kombinera en forskningsarena med nya studentbostäder
för att främja de boendes bidrag till en effektivare innovationsprocess. Det möjliggör
och motiverar även att genom projektet undersöka hur bättre bostäder och
studentbostäder skapas.

5.4 Frågeställning 4 – Innovationsmöjligheter
Vilka innovationsmöjligheter kan finnas för de framtagna aktörerna i Jönköping?

Tabell 6. Illustrering av Jönköpingsaktörer samt intresse för forskningsområden
baserad på tidigare tabellutformning.
Av de svar intervjusvarrespondenterna givit från Jönköping dras slutsatsen att det finns
många olika typer av innovationsmöjligheter för aktörerna som är av intresse.
Miljöförbättring och boende som forskningsplattform är gemensamt för samtliga, vilket
även ligger i framkant hos KTH respektive HSB:s projekt. Det framkommer tydligt att
forskning behövs och är aktuellt inom boende- och byggsektorn generellt. Inom
byggsektorn finns forskningsintresse i frågor som rör effektivisering och hur man får
ner den nuvarande kostnadsbilden inom byggsektorn. Där ingår intresse att studera
utvecklingen av material som isolering och betong samt effektivisering av dessa
material. Jönköping Energi finner intresse i att samarbeta närmre kunderna och andra
aktörer, för att fortsätta utveckla innovationstakten genom att testa nya produkter och
idéer i en verklig miljö. Ett LL-projekt skulle kunna möjliggöra närmre samverkan med
andra aktörer samt regelbunden återkoppling från kunderna, samtidigt som de kan
arbeta med nya energilösningar och därmed nya innovationsmöjligheter.
Det framkommer att det även finns forskningsintresse och forskningsmöjligheter inom
andra typer av områden som kan kopplas till ett LL i Jönköping. HLK påvisar intresse
för forskningsfrågor som möjliggör utveckling av studerande av informellt lärande i en
grupp med individer med olika profiler. Studerande av deras medieanvändande,
kvantitativt, variationsmässigt och innehållsmässigt, kommunikationsmönster och
interaktion. Resultaten skulle kunna ge inspel på miljöns betydelse för lärande och
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kommunikation. JTH beskriver att skapandet av kreativa forskningsytor är väsentligt,
projekt som är tydliga för omvärlden och som kan kräva en speciell typ av miljö.
Samtidigt anser Jönköpings Science Park att det skulle kunna forskas kring att
undersöka hur man utformar miljöer på ett bättre sätt för att skapa entreprenörskap och
förnyelse, både för studenter, men även för etablerade bolag. Det föreligger intresse att
betrakta hur man skapar bättre lärandemiljöer, miljöer där akademien och företagen
utvecklas, föreläsningssalar eller där man bedriver den öppna innovationsprocessen.
Det skulle även kunna vara hur man skulle kunna kombinera boendemiljö med tidigare
nämnd miljö. Från flera håll finns intresse av att studera miljöns betydelse och utveckla
bättre miljöer för boende, lärande och kommunikation, kreativa forskningsytor,
samverkan och innovation. Med dessa parametrar, i kombination med att nya
studentbostäder skapas genom projektet, öppnas även möjligheter att studera hur man
skapar goda boendemiljöer för studenter. Studerande och utveckling av olika typer av
miljöer anses möjliggöra innovationsmöjligheter genom implementering av ett Student
LL-projekt i Jönköping. LL-projektet kan ta erfarenheter från och medverka i lärandet
av framtidens hållbara boenden/byggnader tillsammans med KTH respektive HSB:s
LL-projekt. Att utveckla konceptet och skapa ett fjärde generationens LL är ett förslag
för att utveckla och komplettera det redovisade forskningsintresset, förslaget redovisas
under 6.5.1.
Litteraturen betonar betydelsen av hänsyn till användare- samt aktörers/partners olika
behov och intressen för innovationsmöjligheter (Bergvall-Kåreborn & Ståhlbröst,
2009). Innovationsbehov inom boende- och den konservativa byggbranschen är klarlagt
genom studerande av olika behov och intressen från Jönköping. Främjande av
samarbeten genom olika typer av roller och en gemensam vision för Jönköping att växa
stödjer teorin. Olika roller och aktörer som framläggs anses bidra till kunskapsutbyten
och samverkan för att främja innovationsmöjligheter i ett Student-LL inom boende- och
byggnadsteknisk i Jönköping.

5.5 Koppling till målet
Målet för projektet är att undersöka hur LL-projekt kan öppna möjligheter för
innovationer inom boende- samt den byggnadstekniska forskningen i Jönköping
samtidigt som det skapar nya studentbostäder i staden.
Innovationsmöjligheter inom boende- samt byggnadsteknisk forskning fastställs genom
etablering av ett Student LL i Jönköping. Litteraturen och insamlad empiri stödjer att
samverkan mellan akademi, näringsliv, aktörer, forskare och studenter skapar en miljö
som möjliggör en effektivare innovationsprocess. I kombination med boende skapas
även möjligheter för direkt återkoppling samtidigt som studerande av användardriven
innovation möjliggörs, parallellt med att nya studentbostäder skapas.
Intresse för etablering av ett Student LL i Jönköping är påvisat. Projektet skulle kunna
bidra till skapandet av nya studentbostäder i Jönköping, att behovet finns är klarlagt
från flera håll. För att möjliggöra projektet är det väsentligt att samarbete måste skapas
med universitetet, fastighetsägare, forskningsaktörer, samarbetspartners samt
finansiärer. Klarlagda intressenter är Jönköping University, Jönköping Energi,
Jönköping Science Park samt Brandtornet.
Inom boende och byggsektorn är intresset påvisat för innovationer inom boendemiljö,
fastighets- och byggbranschen med effektivisering och kostnadsreducering, utveckling
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och effektivisering av material samt energilösningar. Som en forskningsplattform kan
företag som arbetar med energi, fönstertillverkning, ventilation och andra typer av
företag inom byggbranschen använda sig av projektet i Jönköping. Ett intresse
föreligger även att studera lärandemiljöer, varför vidare undersökning bör göras med
företag som arbetar inom samt omkring ämnet. Det kan handla om exempelvis
möbeltillverkare, fönstertillverkare, belysning, ljudisolering och ventilation.
JU påvisar intresse för medverkan i ett LL-projekt. JTH beskriver att skapandet och
utvecklande av kreativa forskningsytor är väsentligt, samtidigt som att skapa närmre
samverkan med befintliga och nya samarbetspartners. Ytterligare intresse finns från
universitetet att undersöka miljöns betydelse för lärande och kommunikation.
Jönköpings Science Park finner intresse i att undersöka hur man utvecklar bättre miljöer
för samverkan mellan olika företag och studenter. Ytterligare hur det skapas bättre
lärandemiljöer, miljöer där akademien och företagen utvecklas, föreläsningssalar eller
där man bedriver den öppna innovationsprocessen. Vidare hur man kan kombinera
boendemiljö med tidigare nämnd miljö. Från flera håll föreligger intresse av att studera
miljöns betydelse och utveckla bättre miljöer för boende, lärande och kommunikation,
kreativa forskningsytor, samverkan samt innovation. I kombination med att nya
studentbostäder skapas, öppnas även möjligheter att studera hur man skapar goda
boendemiljöer för studenter. Studerande och utveckling av olika typer av miljöer,
tillsammans med intresse för ytterligare ovannämnda forskningsprojektsinriktningar,
möjliggörs innovationsmöjligheter genom implementering av ett Student LL-projekt i
kombination med nya studentbostäder i Jönköping. Ett tydligt miljöfokus och att
använda boende som plattform är påvisat av Jönköpingsaktörerna.
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6. Diskussion och slutsatser
6.1 Diskussion
6.1.1 Resultatdiskussion
Frågeställningarna i arbetet anses korrekt formulerade för att uppnå målet.
Frågeställning 1 är nödvändig för att studera och ta lärdom av de två Student LLprojekten i Sverige och dess olika forskningsfrågor. Det skapar möjligheten att vidare
sätta det i relation till att finna vilken typ av aktörer för Jönköping och därmed
frågeställning 2. Frågeställning 2 anses i sin tur nödvändig för att finna
etableringsmöjligheter och innovationsmöjligheter för Jönköping genom frågeställning
3 respektive 4. Frågeställningarna bidrar i sin helhet att uppnå målet för arbetet genom
att tillsammans undersöka hur ett LL-projekt kan öppna möjligheter för innovationer
inom boende- samt den byggnadstekniska forskningen i Jönköping samtidigt som det
skapar nya studentbostäder i staden.
Resultatets trovärdighet återspeglas till viss del i intervjuerna och vilka respondenterna
är, då intervjuerna är så pass stor del av arbetet. Trovärdigheten förstärks genom att
information som framkommit återspeglas direkt från de potentiella intressenterna i form
av deras intervjuer och därefter även korrekturlästs av respondenterna. Trovärdigheten
förstärks ytterligare med de frågor som ställts och anpassats efter respondenternas olika
roller och med öppna frågor som inte leder svaren.
Arbetet anses användbart som en förstudie till den aktuella situationen i Jönköping och
intresse uppvisas från flera etablerade intressenter i staden som skulle kunna ta del av
ett LL. Det ger möjligheten för ytterligare intressenter att studera att intresse redan
påvisats och att redan i startskedet ha ett visst antal partners som är intresserade av att
deltaga i projektet. Resultatet är specificerat för just Jönköping men anses kunna
generaliseras för städer med liknande förutsättningar.
6.1.2 Metoddiskussion
Via litteraturstudier framkom en bred bild kring LL-konceptet, begreppets introduktion
samt dess utveckling. Det anses vara en väl vald metod för att få bred kunskap om LLkonceptet, dess projekt samt etableringar. Intervjuer anses vara ett väl valt alternativ
med tanke på att samtliga aktörer inte beskriver sin involvering eller upplevelse kring
projekten på dess officiella webbplatser. Intervjufrågorna utformades för att möjliggöra
och uppmuntra till diskussion och egna reflektioner. För att vidare undersöka intresse i
Jönköping valdes intervjuer som metod för att komma i direktkontakt med de
potentiella intressenterna.
Validiteten stärktes genom förberedda kvalitativa frågor samt triangulering. Flera
teorier användes i kombination med intervjuer av rätt personer samt flertalet olika
respondenter. Reliabilitetenen vid användande av intervjuer stärktes genom att två
intervjuare deltagit samt att samtliga intervjuer spelades in. Vidare skickades
intervjusammanställningarna tillbaka till respondenterna för godkännande.

6.2 Begränsningar
Då LL-konceptet i Sverige befinner sig i ett tidigt skede förhåller sig
bakgrundsinformationen till internationellt fokus. Under arbetet har fokus riktats på
Sveriges etableringar, på Jönköping och dess aktörer. Informationen som tagits fram
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anses även kunna appliceras till andra städer med liknande förutsättningar som
Jönköping, med anseende på exempelvis universitet- samt boendesituation. Det på
grund av att informationen som tagits fram för Jönköping är grundat utifrån de två
svenska exemplen med permanenta bostäder från Göteborg och Stockholm. Vidare är
det är möjligt att fler städer befinner sig i liknande bostadssituationer samtidigt som det
finns andra städer som innehar högskolor. En innovativ forskningsmiljö kan även vara
applicerbart för andra städer och det finns breda möjligheter för vilken typ av forskning
som kan etableras i ett LL. Vid undersökning av dessa möjligheter för andra städer kan
ett Student LL-projekt även tänkas vara applicerbart på andra säten.

6.3 Slutsatser och rekommendationer
Ett gemensamt intresse påvisas av flera olika individer efter information om projektet
nått respektive. I arbetet utgörs intresset av fem individer som representerar fem olika
aktörer. Samtliga anser att konceptet på ett eller annat vis skulle kunna vara gynnande
för dem. Ett LL-projekt har visat sig vara mer givande för Jönköping ju mer information
som tagits fram. Det som projektet skulle kunna bidra till genom etablering i Jönköping
anses följande:
•

•

•
•

•
•

•

Ett projekt i Jönköping skulle lösa ett antal studentbostäder som kan vara av
mindre art, därmed kan fler bostäder appliceras på en mindre yta. Det bidrar till
att lösa en del av problemet angående den rådande bostadsbristen och möjliggör
bidragande till utvecklingen av staden.
LL-projekt är bevisat gynnande för innovationsprocessen, med en stad som
Jönköping som i dagsläget utvecklas och växer, är utvecklande forskning inom
olika slag ett ytterligare steg i rätt riktning. Möjliggör framförallt utveckling av
den konservativa byggbranschen.
Studenter involveras mer i forskning som utförs i samband med universitet.
Samverkan mellan akademi, näringsliv, forskare och boende gynnas, vilket
skapar bättre möjligheter inom innovationsprocessen. Det leder även till att fler
samarbeten skapas och närmre kontakter knyts i staden mellan olika typer av
aktörer och individer.
En potentiell etableringsmark är funnen i nära anslutning till högskolan, vilket
skulle gynna såväl universitetet, dess forskning samt nya studentbostäder.
Inom boende och byggsektorn är intresset påvisat för innovationer inom
boendemiljö, fastighets- och byggbranschen med effektivisering och
kostnadsreducering, utveckling och effektivisering av material samt
energilösningar. Som en forskningsplattform kan företag som arbetar med
energi, fönstertillverkning, ventilation och andra typer av företag inom
byggbranschen använda sig av projektet i Jönköping.
Intresse påvisas även för att studera lärandemiljöer, varför vidare undersökning
bör göras med företag som arbetar med exempelvis möbeltillverkning,
fönstertillverkning, belysning, ljudisolering samt ventilation.

6.4 Förslag till vidare forskning
Svar från de två ytterligare fackhögskolornas forskningschefer har ej erhållits, men med
en spridning av olika typer av forskningsfrågor från både JTH och HLK är det intressant
att vidare undersöka intresse från fackhögskolorna JIBS samt Hälsohögskolan. Ett
återkommande ämne är byggnadsteknik och forskning kopplat till boende, vilket har
många forskningsinriktningar och möjligheter för ny innovation och teknik. Att finna
specifika företag som vill använda ett LL som forskningsplattform är nästa steg. Ett
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ytterligare intresse för studerande av olika typer av miljöer är påvisat, en aspekt är
miljöns betydelse för lärande och kommunikation. Med den vetskapen kan företag som
arbetar med exempelvis möbeltillverkning, fönstertillverkning, belysning, ljudisolering
och ventilation vara intresserade av att använda projektet som en forskningsplattform
och bör undersökas. Finns det ytterligare ämnen som inte alls rör ovanstående ämnen
som skulle kunna appliceras på ett sådant här projekt? Till viss del har IT-branschen
applicerats i några projekt, kan det appliceras mer och på vilket sätt? Gällande nya
innovationer är det endast fantasin som sätter gränser vad man kan applicera och
åstadkomma. Ett LL är mångfacetterat och utvecklingsmöjligheten är stor gällande
forskningsinriktning, applicering och nya innovationer.
6.4.1 Fjärde generationens LL
Det finns en betydande koppling till att hantera miljöfrågor, smarta energilösningar,
materialeffektivisering kombinerat med boende som plattform. Skulle man med denna
information kunna skapa ett fjärde generationens Student LL i Jönköping? Ett fjärde
generationens LL skulle kunna innebära att till största möjliga mån använda återvunnet
och förnybart material till hela byggnadens konstruktion och vidare utveckla konceptet
om återvinning. Nedan illustreras hur ett fjärde generationens LL skulle kunna
uppbyggas och användas:
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Figur 8. Illustrering fjärde generationens LL (2018).
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Bilaga 1

Utgångsfrågor vid intervjuer, upplagda beroende på aktörer.
+/- någon/några frågor beroende på roll.
Intervjufrågor huvudaktörer, Projektledare:
1. Hur blev ni involverade i detta projekt?
2. Vad är ert mål med projektet?
3. Vad hade ni för erfarenhet eller vetskap om denna sorts forskning innan uppstart av
projektet?
4. Vad var det för forskning ni ansåg först behövdes som ni trodde skulle kunna tas fram
med hjälp av ett LL?
5. Hur har urvalsprocessen varit vid val utav forskningsaktörer?
6. Vad tycker ni om projektet hittills? Är det som ni förväntade er eller har det tagit
någon ny riktning?
7. Vad är det som avgör hur planlösningen i slutändan ser ut?
8. Vad har ni haft som baktanke vid designen av byggnaden?
9. Hur ser ni på möjligheterna att använda er av befintliga byggnader som LL?
10. Hur ser er plan ut för att fortsätta utveckla LL-projektet?
11. Har ni sett om det finns intresse av att bygga fler LL-projekt med tillfälliga bygglov?
12. Om ni skulle göra ett nytt LL idag, vad skulle ni i så fall göra annorlunda, baserat på
de erfarenheter ni nu har fått?
13. Hur har reaktionerna varit ifrån Studenternas sida?
14. Hur har reaktionerna varit från allmänhetens sida?
15. Hur har reaktionerna varit ifrån forskningsaktörernas sida?
Intervjufrågor, Samarbetspartners:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hur blev ni involverade i detta projekt?
Vad var er roll i startskedet av projektet och vad är er roll nu?
Är ni involverade i forskningen som pågår?
Vad hade ni för erfarenhet eller vetskap om denna sorts forskning innan uppstart
av projektet?
Vad tycker ni om projektet som blivit hittills, har ni haft några förväntningar sedan
tidigare?
Vad är ert mål i slutändan av detta projekt? Hur ser ni kring utvecklingen?
Hur tycker ni reaktionerna har sätt ut från allmänhetens sida när det kommer till LL?
Har ni några idéer till oss om det skulle vara så att ett LL skulle etableras i Jönköping?

Intervjufrågor huvudaktörer, forskare:
1.
2.
3.
4.

Hur uppstod idén från er sida att använda detta projekt som en forskningsplattform?
Vad är ert mål med era projekt?
Hur har forskningsprocessen gått tillväga från idé till där ni befinner er nu?
Har LL-projektet uppfyllt era förväntningar kring mål samt användning? Tror ni att
projektet kommer nå upp till era förväntningar?
5. Har ni i detta skede kunnat se positiva utslag i er bedrivna forskning? Om ja, vad?
6. Har det uppkommit några brister/negativa resultat under tiden ni drivit er forskning i
projektet? Om ja, vad?
7. Har ni några ytterligare åsikter/kommentarer för användning av LL som en
forskningsplattform i liknande företag?
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8. Hur skulle forskningsprocessen kunna förbättras för etablering av liknande
forskningsprojekt i framtiden?
9. Om det skulle etableras ett nytt LL idag, vad skulle ni i så fall vilja göra annorlunda,
baserat på de erfarenheter ni nu har fått? (tips till kommande aktörer)
Intervjufrågor Jönköpingsaktörer:
1. Vet ni vad ett Living Lab är? Om ja, vad?
2. Har ni hört talas om de två projekten redan etablerade här i Sverige i Göteborg, HSB
LL, och i Stockholm, KTH LL? Om ja, vad?
Innan intervjun fortsätter informerar intervjuarna om LL och de två redan etablerade LLprojekten i Göteborg och Stockholm.
3.
4.
5.
6.
7.

Vad tycker ni om konceptet av ett LL efter det ni hört?
Är detta koncept något ni hade kunnat tänka er att deltaga i? Varför/varför inte?
Hade ni kunnat tänka er att driva det här projektet? Varför/varför inte?
Bedriver ni någon forskning i dagsläget? Om ja, vad?
Vad har ni för erfarenheter och tankar kring innovationstakten i forskningsprojekt
inom ert område?
8. Vad för typ av forskningsprojekt skulle hypotetiskt kunna vara relevant för er del ii ett
LL-projekt?
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Platsintervju, KTH Stockholm
18/10-2017
Ca 40 min

HSB, Emma Sarin, projektledare för HSB Living Lab
1. Hur blev ni involverade i detta projekt?
Det var vi som tog initiativet tillsammans med Chalmers och Johanneberg Science Park,
utgångspunkten var att stå i stora klimatutmaningar globalt, bostadsbranschen har en stor del i
det här, vi behöver bygga mer hållbart, den lösningen klarar vi inte själva utan måste ta hjälp.
Det första var att vi ville skapa ett samverkansprojekt ihop med akademin (Chalmers) och andra
aktörer som knyter ihop näringslivet och akademin. Vi kom fram till att ett levande labb vore
perfekt för att HSB bygger hem, Chalmers forskar, och där bygga upp en arena för att öppna
upp forskning kring hållbart boende.
2. Vad är ert mål med projektet?
Hitta lösningar för hållbart boende.
3.

Vad hade ni för erfarenhet eller vetskap om denna sorts forskning innan uppstart av
projektet?
Ingenting. Jag representerar Näringslivet, för att fråga frågor kring akademin hänvisar jag till
att prata med Chalmers. Traditionellt jobbar man i forskning ”in house”, detta projekt är
tvärtom, här skapar vi en arena där andra gör detta tillsammans med oss. Detta var väldigt nytt
för oss, i början var vi med i flera samverkansprojekt inom EU. Vi ville göra ett tredje
generations Living Lab, där folk bor på riktigt, permanent, där vi kunde knyta ihop hela
fastighetsorganisationen till huset.
4. Vad var det för forskning ni ansåg först behövdes som ni trodde skulle kunna tas fram
med hjälp av ett Living Lab?
Kombinera teknik och material med beteenden.
5. Hur har urvalsprocessen varit vid val utav forskningsaktörer?
Vi hade tidigt en vision att vi skulle vara en större grupp som arbetar på lång sikt, en bred mix
inom olika områden, vi är nu 12 aktörer som kompletterar varandra. Få med aktörer vars
områden är intressanta för vår forskningsvision, som bidrar till olika typer av forskning och
som kan komplettera varandra, hitta företag och aktörer som ställer upp på den här 10-åriga
projektsatsningen.
6. Vad tycker ni om projektet hittills? Är det som ni förväntade er eller har det tagit
någon ny riktning?
Det är som vi förväntat oss, som arena funkar det som förväntat, vi är väldigt nöjda.
7. Vad är det som avgör hur planlösningen i slutändan ser ut?
Det är tänkt att vara flexibelt, skapa goda förutsättningar för att möjliggöra jämförande studier.
Detta är mer KTH:s fokus, men vi kan ändra planlösningen om ett projekt aktivt söker efter det,
men det är inte egentligen tanken som hos KTH. Vi ville skapa en neutral arena där forskningen
avgör vilka typer av projekt det blir. Vi har en neutral arena där forskningen avgör vilka typer
av ändringar som görs.
8. Vad har ni haft som baktanke vid designen av byggnaden?
Dels att det skulle vara flyttbart med tanke på att vi har ett tillfälligt bygglov och att det är
modulbyggt. Vi ville även framhäva forskningen, visa hela konstruktionen, vi döljer inga
45

Bilagor

Bilaga 2

modulskarvar, sladdar, installationer etc., det skall väcka tankar kring hur en fastighet fungerar
när man är där.
9. Hur ser ni på möjligheterna att använda er av befintliga byggnader som Living Lab?
Absolut intressant till viss del. Man behöver skala upp forskningen, det finns absolut potential
att skala upp i, men däremot hyreslagstiftningen och besittningsskydd har strikta regler om vad
som får göras i ombyggnationer, så det kan till viss del bli begränsat.
10. Hur ser er plan ut för att fortsätta utveckla detta Living Lab?
Vi har 8,5 år kvar och börjar redan känna oss lite stressade. Vi känner oss som en öppen arena
och är beredda att skapa samarbete med nya projekt. Vi hade nyligen en konferens med
samarbetspartnerna att vi befinner oss och går mot rätt riktning, så vi är positiva.
11. Har ni sett om det finns intresse av att bygga fler Living Lab-projekt med tillfälliga
bygglov?
Tillfälliga bygglov är intressant för branschen generellt men inte specifikt inom just Living
Labs.
12. Om ni skulle göra ett nytt Living Lab idag, vad skulle ni i så fall göra annorlunda,
baserat på de erfarenheter ni nu har fått?
Jag får nog passa på den frågan, vi är fortfarande i uppstartsfasen.
13. Hur har reaktionerna varit ifrån studenternas sida?
I detta skede har vi precis påbörjat vår studie hur det är att bo här. Chalmers höjer ögonbrynen
för att så få flyttar vilket är positivt. Hittills har det endast varit positiva reaktioner från
studenterna.
14. Hur har reaktionerna varit från allmänhetens sida?
Väldigt positiva, det har varit stort intresse hos många. Redan innan själva huset byggdes fanns
det väldigt stort intresse i projektet, exempelvis bara betongplattans struktur väckte folks
intressen.
15. Hur har reaktionerna varit ifrån forskningsaktörernas sida?
(Rättar oss till näringslivsaktörerna). Då är det Chalmers vi pratar om, det har varit god
uppslutning, lite trögt kanske men det kan bli bättre och vi jobbar på det. Att eftersöka
forskningsprojekt kan ta lite tid. Det har varit många olika typer av företag och aktörer
involverade i projektet, en del är vana att jobba med doktorander osv., det är stor spridning. Det
är ju dock en del av nyckeln, det är ju så samhället ser ut i verkligheten och som vi måste lära
oss att agera i.
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Telefonintervju
25/10–2017
48 minuter

Chalmers, Jenny Forshufvud, Koordinator från Chalmers sida i HSB Living
Lab
Jenny Forshufvud börjar med att beskriva om sin roll i projektet:
Jag är ganska ny i den här rollen, började efter sommaren 2017. Rollen som sådan är
koordinator för Chalmers kontrakt med HSB Living Lab., vi har endast avtal med HSB. Det
avtalet vill vi från Chalmers sida koordinera och utveckla. Vi har många andra liknande avtal
med bland annat Göteborg Energi och E.ON och avtal på energisidan. Det här ser vi som ett
motsvarande avtal men inte lika utvecklat ännu. Min roll tror jag kommer landa i att koordinera
de projekt som Chalmers kommer hantera/driva i HSB Living Lab. Det kommer vara allt ifrån
studentprojekt till stora forskningsprojekt. Däremot om det är test och demonstrationer som
andra företag gör i HSB Living Lab som inte vi har med att göra så kommer
inte jag att koordinera dem. Det landar ganska mycket på oss på Chalmers ändå i och med att
huset står på vårt campus. Så vi har tagit på sig saker som etisk kommitté och
forskningsprocessen och kring hur den skall utvecklas och en forskningsportal på webben men
där är det ännu oklart kring vad min roll på detta skall vara ännu.
1. Hur blev ni involverade i detta projekt?
Jag själv var inte med från början. Jag kan bara återberätta det jag hört och det jag hört är att
detta drevs från början av en viss professor på Chalmers, som inte jobbar kvar där idag men
som hade ett väldigt starkt intresse, en eldsjäl för att detta skulle hända. Han var intresserad av
forskning som kan bedrivas i ett sådant här labb. Han befann sig på avdelningen WET
(Water Environment Technology). Han fick nog med sig en del forskare som drev detta framåt.
Det är rektorn som skrev på det slutgiltiga avtalet. Hur den processen gick till exakt kan jag inte
riktigt svara på, en som heter Holger Wallbaum vet mer kring det. Shea Hagy, vet mer om
processen och hur den var från början och jag rekommenderar att ni hör av er till honom.
2. Vad är ert mål med projektet?
Chalmers övergripande mål är att forska och utveckla för morgondagens hållbara boende och
få det implementerade. Vi tittar på hur man kan utveckla och dra lärdomar från den
forskning som bedrivits, vad som saknats och vad vi skulle vilja ha istället. Forskare på
Chalmers kollar på saker som har med huset att göra som de 2000 sensorerna och det
sensornätverk som Chalmers har hand om och äger. Det kan vara allt från att en karta skall
finnas på plats som visar var de sensorerna finns, och fungerar lätt åtkomligt för de forskare
som vill använda dem. Även till vilken typ av projekt som vi vill ha där och vilken
storleksordning samt att vi möts där, näringsliv och akademi. Det är inte alltid vi pratar samma
språk, näringsliv pratar mer om tester och demonstration medan forskningsprojekt enligt oss
på Chalmers är något som genererar en akademisk vinst som en publikation, ett exjobb, en
doktorsavhandling eller en artikel. På så sätt är akademin lätt att mäta och det är forskning i vår
värld. I den industriella världen handlar forskningen däremot om att testa en ny produkt som
inte alls leder till en vetenskapligpublikation. Vi vill hitta rätt balans där, i samtalen med
varandra och det är det vi kollar på nu för att lära av varandra. Har vi en fungerande
forskningsarena, ett levande labb där vi hela tiden bygger ny kunskap förhoppningsvis, är det
också en utmaning att ta hand om den på ett relevant sätt och föra den vidare så man kan bygga
ny kunskap på den vi nyss förvärvat. Det är också en utmaning på många sätt men det är något
som vi hela tiden lär oss.
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3. Vad hade ni för erfarenhet eller vetskap om denna sorts forskning innan uppstart
av projektet?
Jag kan tyvärr inte svara på vad forskarna själva hade. Chalmers är en stor organisation, nu mer
än då. Nu pratas det om Living Labs överallt, vi pratar om våra campus som Living Lab, vi
pratar om AstaZero som ett Living Lab, alla möjliga sammanhang som ett Living Lab och det
gjorde man inte för tre år sedan, då var inte Living Lab lika etablerat som begrepp. Men är man
i forskarvärlden , om du är professor i Water Management eller byggnadsteknologi eller rör dig
i den akademiska sfären så kanske det här varit ett begrepp sedan många år, det vet faktiskt inte
jag.
4. Vad var det för forskning ni ansåg först behövdes som ni trodde skulle kunna tas fram
med hjälp av ett Living Lab?
Från Chalmers sida beror det på vem man frågar, det är ett stort antal personer som varit
involverade och alla utgår ifrån sin forskning men det är främst från byggnadsteknologisidan,
allt ifrån installationsteknik, smart ventilation, olika fönster, allt som kan ha att göra med att
bygga ett nytt smart hus på byggsidan. Där vill man testa massa saker och där hade man stora
och höga ambitioner från början. En stor sak har ju varit sensornätverket med 2000 sensorer
som finns uppsatta i hela huset, där hade och har man fortfarande en ambition att det skall
användas allt mer då det endast stått ett år. Fantasin är det enda som sätter gränser vad man kan
forska på, det kan vara allt, beteende naturligtvis på olika sätt, räkna på flöden, värme, kyla,
vatten, ventilation och alla typer av energislag. Beroende på vem du frågar så får du olika svar
helt enkelt.
Men energi, beteende, material, sensorerna, byggnadsteknologi är stora bitar som hittills har
attraherat mest forskare och projekt. Dagvattenhantering och gråvattenhantering är saker som
tillkommit lite efterhand. Vi vill se en breddning på forskningsområdena, att vi tar in ännu mer
forskning. Vi vill se mer kring mobilitet, kring stadsutveckling, om man kan koppla det till
större stadutvecklingsfrågor, vilka erfarenheter man kan skala upp och använda. Det finns flera
tankar kring hur man vill utveckla forskningen härifrån.
5. Hur har urvalsprocessen varit vid val utav forskningsaktörer?
Forskare i projektet kommer från Chalmers och Chalmers har varit med från början så där var
ingen ”urvalsprocess”. Idag finns en ansökningsprocess med 4 ansökningsperioder per år.
Förslagen bearbetas av en projektgrupp, kompletteringar får göras av projektledaren och sedan
tas beslut i en beslutsgrupp om projektet får starta eller ej, och om projektet blir villkorat på
något sätt.
6. Vad tycker ni om projektet hittills? Är det som ni förväntade er eller har det tagit
någon ny riktning?
Både och, jag skulle tro att på många sätt att det är precis som man förväntade sig av ett
stort samverkansprojekt,
dvs
ganska
komplext. Sedan
har
projektet
säkert överraskat många men jag kan inte svara för hela Chalmers.
Det
är
säkert 20–
30 personer på ett eller annat vis som varit involverade, som en del slutat och andra är kvar.
Några har varit djupt involverade och andra bara fått reda på det genom ledningsgruppsmöte,
mer på managementnivå. Man förväntar sig att det skall komma ut bra forskning och bra
resultat och man har förväntat sig engagemang och det uppfylls hela tiden till viss del. Det blir
ofta tyngre än väntat när många parter är involverade. Man kan inte förutse hur alla skall agera
i alla situationer, det är klart att det uppstår oväntade situationer och problem.
7. Vad är det som avgör hur planlösningen i slutändan ser ut?
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Man skall undersöka morgondagens hållbara boende och se hur det kan se ut, en del av det har
varit att tänka kubikmeter istället för kvadratmeter. Två våningsplan har högre i
tak, jag kommer inte ihåg hur högt men upp till 3 meter så skall man jobba på höjden istället
har varit tanken. Detta har påverkat planlösningen. Tanken har också från början varit att man
skall kunna ta bort väggar och kunna anpassa efter nya företeelser som om man får barn och
kanske vill kunna ha ett litet rum till, detta har dock inte blivit så mycket av då det inte bor
några barnfamiljer där utan bara studenter osv., så behovet är rätt så statiskt.
8. Hur ser ni på möjligheterna att använda er av befintliga byggnader som Living Lab?
Om 100 år så kommer 80% av våra byggnader vara de befintliga byggnader som redan står idag
och som vi behöver ta hand om och se till att de är hållbara och att de fungerar, att man kan
jobba med dem på många sätt så att de blir mycket mer effektiva angående energi, vatten eller
vad det nu kan vara. Det finns väldigt mycket man kan göra med befintlig
byggnation. Jag arbetar även med ett projekt som heter " Five Star Campus” som handlar om
att använda hela campus och alla våra byggnader, både befintliga och nya som en testarena,
exempelvis om en forskare arbetar med att ta fram nya solceller så skall man kunna testa dem
på sitt eget tak där man sitter och jobbar så man inte skall behöva åka iväg för att testa dem utan
att man använder det campus de redan har. Vi testar solceller i film som sätts på
fönster, vi testar mobilitetslösningar på campusområdet, självkörande, autonoma små elbussar.
Det finns ett tänk som vi håller på att utveckla just nu kring att verkligen använda campus som
ett levande laboratorium och i det så ingår HSB Living Lab, där ingår ElectriCity som
är elbussen mellan Chalmers båda campus, där ingår FED (Fossil Free Energy District) som
handlar om att utbyta värme och kyla mellan byggnader och skapa en digital handelsplats
mellan byggnaderna och på så sätt minska effekttoppar. Och det finns fler sådana exempel.
9. Hur ser er plan ut för att fortsätta utveckla detta Living Lab?
Vi vill fortsätta att utveckla den befintliga forskningsstrategin, förenkla ansökningsprocessen,
skapa tydligare ansvarsfördelning på Chalmers samt lägga värdskapet på Styrkeområde Energi
istället för på institutionen. Detta som förhoppningsvis skall öppna upp för ett bredare
förhållningssätt i forskningen, eftersom intuitionen är smalare och specialiserad i
byggnadsteknologi eller arkitektur så hoppas de genom att lägga ansvarsområdet på
styrkeområdet (ett bredare område som går tvärs över alla intuitioner och kommer just nu ligga
på energi) och detta kommer att göra att man kan bredda forskningen.
10. Har ni sett om det finns intresse av att bygga fler Living Lab-projekt med tillfälliga
bygglov?
Med tillfälliga bygglov har jag inte hört något mer om, men man pratar om olika Living Lab på
alla möjliga håll och kante, det byggs andra hus här där de pratar om Office Living Lab och
Campus Living Lab och så vidare. Det måste inte vara ett hus av moduler på tillfälligt bygglov
för boende utan det kan se ut på många olika sätt.
11. Om ni skulle göra ett nytt Living Lab idag, vad skulle ni iså fall göra annorlunda,
baserat på de erfarenheter ni nu har fått?
Vi skulle rigga internt på Chalmers bättre, utse tydliga ansvarsområden, mandat, ha en tydlig
plan och roller på plats innan man börjar bygga. Det finns många lärdomar att dra av detta
projekt. Från mitt perspektiv som ser internt på Chalmers och de andra som jobbar med det, så
hade vi önskat en tydligare struktur för att kunna jobba på ett bättre sätt. Jag vet inte
riktigt hur förarbetet såg ut. Det pågick i flera år och var säkert alldeles utmärkt men det
lämnade en del i övrigt att önska i fråga om roller och ansvar så man har dem på plats och en
tydlig struktur för var det skall ligga nånstans, vem äger huset, är det
deras ordinarie fastighetsägare, akademiska hus, eller ett byggbolag? Skall Chalmers äga huset,
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på vems mark, hur ser planerna ut för marken, vad finns det för möjligheter för utveckling
av marken runt omkring? Det är många frågetecken som hade kunnat vara besvarade tydligare
och tidigare. En del av frågorna har naturligtvis jobbats med, men dem skulle kunna varit
tydligare. Det är så det är med stora samverkansprojekt, samma sak när jag jobbat
med ElectriCity, det är alltid svårt att få många parter att alltid gå åt samma håll, men det har
alltid varit väldigt belönande i slutändan.
12. Hur har reaktionerna varit ifrån studenternas sida?
Väldigt blandat, det var många som ville bo där. De boende verkar vara nöjda, de verkar tycka
att det är en spännande grej och är engagerande. Det är kul då byggnaden är synlig och projektet
har haft ett stort medialt genomslag. Man har kunnat läsa en del om det i tidningen och det är
kul att det finns på deras Campus. Sedan finns det de som tycker att på grund av att det är stängt,
hur skall de då veta vad som händer där inne osv., då det inte är öppet för allmänheten. Vissa
som hade velat se mer.
13. Hur har reaktionerna varit från allmänhetens sida?
Tidningar har skrivit om HSB Living Lab på lika många sidor som det skulle kosta många
miljoner att annonsera. Det är många artiklar och tidningsspalter så det har varit bra.
14. Hur har reaktionerna varit ifrån forskningsaktörernas sida?
De som är med idag och som har varit med från början, några är väldigt nöjda för de har varit
med hela vägen och andra är mindre nöjda. Det är beroende på mycket olika faktorer.
Vi mäter inte det på något sätt, vi mäter resultat. Sedan vad de tycker, det vet vi inte, vi kanske
borde veta det men det gör vi inte. Möjligt att Emma Sarin eller Shea Hagy har bättre koll på
det.
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Telefonintervju
2/11–2017
36 minuter

Johanneberg Science Park, Maria Ådahl, Ansvarig på Open Arena
Samhällsbyggnad
1. Hur blev ni involverade i detta projekt?
Johanneberg Science Park skapar möjligheten till en bred samverkan där näringsliv,
forskare, studenter och konkurrenter möts för att utbyta erfarenheter, få nya idéer och
skapa bättre affärer i nya sammanhang. I vår Open Arena utvecklar vi projekt tillsammans
med våra partners. HSB var en av Science Parks första företagsdelägare och vi startade
tillsammans med Chalmers tekniska högskola HSB Living Lab. Chalmers drev
forskningsprogrammet ”Homes for Tomorrow” som var i linje med HSBs vision om att
utveckla ett Living Lab kring framtidens boende inom ramen för partnerskapet inom
Science Parken och i närhet till forskning och studenter. Det fanns också ett pågående
internationellt ”InterReg-projekt” kallat ”SusLabNWE” som HSB Living Lab blev en del av
genom Johanneberg Science Park och Chalmers. HSB har alltid varit en föregångare i
boendemiljöer och är även de som utvecklat tvättstugan, nedkasten, framtagning av
köksmått osv. De ville ta nästa steg kring boendeutvecklingen. Parallellt såg de också
möjligheter att utveckla koncept för bostäder som kan gå att applicera på områden ännu ej
planlagda, för att snabbare bidra till en minskning av bostadsbristen. Vi utvecklade
Affärsmodellen kring HSB LL ihop med HSB och Chalmers och förde dialog kring
markupplåtelsen på Campus med Akademiska Hus, som är en av fastighetsägarna på
Chalmersområdet. Idag finns Johanneberg Science Park med i projektgruppen och
styrgruppen samt har involverat projektet i ett EU-projekt för finansiering, uppskalning
och spridning.

2. Vad är ert mål med projektet?
Målet är att skapa ett tredje generationens Living Lab där man tillsammans med användarna
utvecklar framtida boendelösningar som är i världsklass. Samtliga partners har också sin
unika ingång in i projektet och har egna delmål med sitt engagemang. HSB:s mål från början
var att ytterligare ta ett steg hur man utvecklar hållbart boende, göra det mer attraktivt,
beteendefrågor, utveckla nya koncept samt material och att man kan göra tester i ett labb
och inte behöver bygga in det i verkligt byggnadsbestånd direkt då det kan få stora
konsekvenser. För Chalmers del har forskning kring arkitektur, byggmiljö, miljöteknik,
visualisering, IT osv varit väldigt bidragande. Så för deras del har målet varit att få
möjligheten att bedriva forskning kopplat till att människor verkligen kan testa och ge
feedback på det som har forskats kring, så att det byggs som ett tredje generationens Living
Lab. För vår del vill vi vara med och supporta våra delägare, HSB och Chalmers. Sedan har
vi en ambition att utveckla hela Science Park inom Campusmiljön till att bli en attraktiv
testbädd, tillföra aktiviteter mellan forskning och studenter. Vi vill samtidigt stärka våra
partners och vara i framkant vad gäller kunskapsutveckling kring boende och byggande. Vi
har 3 fokusområden på Science Park: energi, material och samhällsbyggnad och här möts
alla de i HSB Living Lab.
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3. Vad hade ni för erfarenhet eller vetskap om denna sorts forskningsplattform innan
uppstart av projektet?
Vi har bred kompetens på Johanneberg Science park och ihop med Chalmers och HSB hade
vi stor samlad kunskap om frågorna men vi har inte varit med och byggt något Living Lab
tidigare, vi är ett ganska ungt Science Park. Vi var ju först i Sverige med att göra ett tredje
generationens Living Lab där folk bor på riktigt. Det fanns sedan tidigare några runt om i
Europa som har lite olika byggnader och koncept, vi lärde oss mycket av dessa i det här
SUSlab-projektet som hade pågått något år innan HSB Living Lab kom till. SUSlab är ett
EU-projekt som skapade ett gemensamt nätverk mellan Living Labs som man kunde ta del
av. Vi var också med och utvecklade konceptet Living Lab. Sedan finns det ett annat nätverk
som heter ENOLL som är ett European Living Lab Network. Där kan man också lära och
hämta mycket kunskap vilket vi tog del av. Nu har vi även gått med i ett annat EU-projekt
där vi skall utveckla koncept kring öppna data, där vi skall vara arbetsprojektledare för att
samordna Living Labs i 7 olika europeiska städer och se till att de utvecklar sina Living Labs.

4. Vad var det för forskning ni ansåg först behövdes som ni trodde skulle kunna tas
fram med hjälp av ett Living Lab?
Huvudfokus från början var resursanvändning både gällande energi, vatten samt material,
hur man skall ta fram och testa nya material utan att man riskerar att bygga in något som är
dåligt för en konstruktion som skall stå under lång tid. Att kunna verifiera eller mäta
människors användning kopplat till olika typer av resurser och få deras feedback på det,
kopplingen mellan människa och teknik.

5. Hur har urvalsprocessen varit vid val utav forskningsaktörer?
Från början var det andra delägare från Science Park som gick med i HSB Living Lab, en
trogen skara som var med och utvecklade mycket av det vi gjorde på Science Park. Efter det
var HSB ganska självständiga med att hitta ytterligare partners och som kompletterade
första skaran av partners. Sedan har vi varit med och haft många Workshops kring
fokusområden, vad de olika aktörerna tyckt var intressant att jobba med.
Det finns en öppen portal där man kan skicka in sitt forskningsförslag, urvalet av parter
avgör vad man tackar ja till. HSB Living Lab med partners har rätt att avgöra vilka nya parter
som kommer in, hur de skall komplettera de som redan finns och styrs av parterna. Det är
en öppen process bland parterna kring forskningsförslag där man tagit fram strategier kring
vilka fokusområden man helst vill satsa på och vad man vill forska kring. Nu har man
nyligen haft en Workshop kring vad man möjligen vill förändra kring inriktning och det är
inte offentligt än vilka de nya fokusområdena är. Det måste vara levande hela tiden så det
fortsätter att vara intressant för parterna.
Från vår sida är det väldigt intressant med bredden och partnerskapsutvecklingen och lika
intressant som forskningsdelarna. Det som berör våra fokusområden är ju såklart intressant,
men ganska brett. Det är viktigt att helheten blir bra och som kompletterar andra
demoprojekt som vi har på campusområden. Det är väldigt intressant att man just involverar
unga människor, att studenter är aktiva och är talespersoner.
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6. Vad tycker ni om projektet hittills? Är det som ni förväntade er eller har det tagit
någon ny riktning?
HSB Living Lab har utvecklats över förväntan och till och med vunnit internationella priser.
Vi förväntade oss ett öppet attraktivt Living Lab som är attraktivt för många och som också
generar mycket kunskap vi kan synliggöra från Science Park och förflytta branscher och
aktörer framåt i kunskapsväg. Möjligen att vi hade önskat att det var ännu mer öppet, att
det skulle vara lättare för mindre aktörer ex mindre företag att testa produkter och tjänster.
Optimalt skulle vara om det var helt öppet.

7. Hur ser ni på möjligheterna att använda er av befintliga byggnader som Living
Labs?
Det hade varit jätteintressant. Kontorshuset där vi sitter på Science Park kan man säga är
lite av ett Living Lab, det har gjorts tester, mätningar osv. Det är absolut något man kan
utveckla inom mindre eller större skala och är speciellt intressant i renoveringsfrågor, att
testa hur folk lever och beter sig. Det finns många möjligheter att bedriva forskning av olika
slag i redan befintliga byggnader, det är lätt att sätta in sensorer etc. och djupintervjuer går
alltid att göra med människor beroende på vad det är, mätningar av data och så vidare. Det
är dock svårt om det är teknik som ska in djupt in i byggnaden, i byggnadskonstruktionen.

8. Hur ser er plan ut för att fortsätta utveckla detta Living Lab?
Ambitionen är att det ska vara aktiva parter hela tiden och att man har en aktiv agenda och
forskning som är intressant för de som är delaktiga, så att det händer aktiviteter, att man
hela tiden utnyttjar resurser. Nu är det många spännande saker på gång, allt ifrån odling,
till hönshus, solpaneler, avfallskvarnar etc., det finns mycket som händer hela tiden. Vi vill
koppla ihop saker och ting, koppla ihop olika projekt och samarbeten där det kan finnas
företag som kan ha intresse av att få visa upp någonting i HSB Living Lab.

9. Har ni sett om det finns intresse av att bygga fler Living Lab-projekt med tillfälliga
bygglov?
Den möjligheten har vi nog alltid med i åtanken om det är rätt projekt och rätt parter för
det är väldigt intressant.

10. Om det skulle göras ett nytt Living Lab idag, vad skulle ni i så fall göra annorlunda,
baserat på de erfarenheter ni nu har fått?
Säkerställa att det är öppet för mindre företag att kunna vara med och göra någon nivå för
dem möjligen. Jag brukar tänka att man kan få med andra aktörer förutom företag, typ
organisationer, kanske välgörenhetsorganisationer, förslagsvis kanske Myrornas eller
sådana andra typer av aktörer som man inte kanske tänker på i första hand. Det skulle vara
väldigt intressant att involvera och ha med dem på banan med nya kreativa idéer. Ju fler
olika typer av parter man har med, desto mer oväntade och bra lösningar brukar det bli.
Har man för många lika innovationsstrategier och utvecklingsprogram blir det ju kanske
mer likriktat, men har man med andra aktörer också kan man få en större bredd i vad man
får ut av det.
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11. Hur har reaktionerna varit från allmänhetens sida?
Det har varit mycket uppmärksamhet i media, det har varit väldigt positivt. Intresset har
varit väldigt stort, vi har många studiebesök och folk som vill komma och titta. Det har inte
varit någon granne eller liknande som tyckt det har varit störande, det smälter in bra i
miljön. Vi har jobbat mycket med kommunikationen, en roll som vi bidrar mycket med
från Science Park. Vi har varit med och skickat in HSB Living Lab till olika tävlingar, till
exempel den i anslutning till COP22 där vi skickade in tävlingsbidrag om miljöbyggnad och
vi har vunnit innovationspris på Science Park konferens. Det här bidrar till extra mycket
effekt på hemmaplan och har lockat bland annat ministrar att komma och detta har också
gett större uppmärksamhet, sådant får man hela tiden jobba på för att hålla det levande.

12. Hur har reaktionerna varit ifrån forskningsaktörernas sida?
Det är positivt att de har tillgång till labbet men jag tror att man kanske behöver ha en
strategi för att kommunicera forskningen mer, det blir lätt stort fokus på byggnaden och
boende. Att synliggöra även forskningen är viktigt och att alla parter är inblandade.

13. Slutligen, har ni några råd till oss hur vi skall gå tillväga kring etablering i

Jönköping?
Jag tycker att det är en väldigt bra början, att intervjua och ta del av andra Living Lab
initiativ. Titta även internationellt, det finns mycket som pågår. När begreppen börjar bli
uttjatade kanske ni skall fundera på kring vad nästa benämning är. Begreppet Living Lab
börjar bli väldigt vanligt, att man kanske använder det för saker som inte är Living Lab.
Hör med olika typer av aktörer: akademi, samhällsaktörer, beslutande instanser i Jönköping.
Kanske även något nationellt på lite högre nivå är alltid bra att ha med från början för att få
stöd. Vi hade ju Vinnova som stöd vilket var väldigt givande, man börjar diskutera med
många helt enkelt, visa vad som är unikt med ert initiativ och försöka lobba många instanser
på många håll. Ha en bredd av aktörer för att få det spännande.
Det är väldigt intressant med renovering kopplat till Living Lab, att även titta på befintliga
byggnader. Det som är väldigt i ropet just nu är öppna data, koppla ihop typ renovering med
öppna data och kanske någon välgörenhetsorganisation. En kombination av helt oväntade
områden är mycket intressant och har goda utvecklingsmöjligheter.
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19/10–2017
34 minuter

Göteborg Energi, Filippa Sandgren, Utvecklingsingenjör
Filippa Sandgren från Göteborg Energi inleder med att beskriva om sin roll i projektet:
Jag jobbar som utvecklingsingenjör på forskning- och utvecklingsavdelningen på Göteborg
Energi. Jag deltar från Göteborg Energi i HSB LL:s projekt- och beslutsgrupp och är
sammanhållande för de projekt som Göteborg Energi driver i HLL. I min roll på Göteborg
Energi är jag med i fler projekt, både internt och externt, kopplat till hållbart boende i framtidens
energisystem.
1.

Hur uppstod idén från er sida att använda detta projekt som en
forskningsplattform?
Jag var ej med från början i projektet, det var en kollega från Göteborg Energi som deltog. Det
är lite oklart för min del då jag inte har all bakgrundsfakta så jag kan inte riktigt svara på den
frågan. Vi har ett starkt samarbete med Chalmers (och finansierar några doktorander där) samt
Johanneberg Science Park, antagligen är det någon av dessa ingående aktörerna som tog
initiativ att starta detta samarbetsprojekt. Vi är ju det lokala energibolaget, så det är ett bra
tillfälle för oss att vara med i ett sådant här projekt och det har endast varit positivt från vår sida
så här långt.
2.
Vad är ert mål med era projekt?
Vi är aktiva i projekt som handlar om forskning kring byggnadsintegrerade solceller samt
lågtempererad fjärrvärme. Målet är övergripande att kunna testa nya energilösningar i ett
verkligt hus där man kan undersöka användarperspektivet, använda sensorer och relativt enkelt
göra ombyggnationer. Det är relativt enkelt att få fram snabba resultat.
3.
Hur har forskningsprocessen gått tillväga från idé till där ni befinner er nu?
Jag var ej med från början i processen när den togs fram, men mycket testande och försöka
revidera forskningsprocessen, göra om. Det fanns en vision från början hur det skulle gå till,
men det kanske inte fungerar i verkligheten som det gör på papper. Därför fick man göra om,
göra rätt, för att få fram ansökningar som man kan få fram relevant information ifrån. Det är en
klurig process att få det bra. Man behöver jobba på vidare inom ämnet.
4.
Har detta Living Lab uppfyllt era förväntningar kring mål samt användning?
Ja, det tycker jag. Som sagt har vi själva drivit 2 projekt, byggnadsintegrerade solceller samt
lågtempererad fjärrvärme. Båda projekten är installerade och genomförda. Just nu håller vi på
med utvärdering av båda projekten. Uppskattningsvis har vi möjlighet att vara med i 2 större
projekt per år, så det är tillräckligt som det ser ut just nu för vår del.
5.
Har ni i detta skede kunnat se positiva utslag i er bedrivna forskning? Om ja, vad?
Vi håller på att utvärdera våra två större projekt i dagsläget, resultaten ser bra ut just nu men
svårt att svara på riktigt än. Det är många som har skrivit positivt om forskningen, men några
direkta resultat har vi inte kommit till utan vi är fortfarande i utvärderingsskedet.
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6.

Har det uppkommit några brister/negativa resultat under tiden ni drivit er
forskning i projektet? Om ja, vad?
Forskningsprocessen har inte riktigt hamnat i hamn än, det har uppkommit lite strukturproblem,
men vi har hanterat det bra. Vi har haft mycket kontakt med HSBs förvaltare angående
ombyggnationen, vi var väldigt tidiga med att testa forskningsprocessen med ett större
ombyggnadsprojekt. Där finns mycket att lära för framtiden. Men det är viktigt att få misslyckas
för att kunna komma till lärdom.
7.

Har ni några ytterligare åsikter/kommentarer för användning av Living Lab som en
forskningsplattform i liknande företag?
Det är en jättemöjlighet att vara med i något sådant här, man ska vara medveten om att det tar
mycket tid och pengar. Det är väldigt nyttigt att man får möjligheter att testa nya installationer
på nya sätt samt samverkan med aktörer från olika branscher och se hur de tänker. Det ger ett
annat perspektiv att jobba på detta sätt så det är väldigt intressant.
8.

Hur skulle forskningsprocessen kunna förbättras för etablering av liknande
forskningsprojekt i framtiden?
Det pågår en ständig utveckling fortfarande, så det är svårt att säga exakt, processen förändras
hela tiden. Det som är viktigt att tänka på är att det finns en tydlig struktur för projekten både i
startskedet samt under hela processen, vilka rapporter som är väsentliga kring finansiering osv.
Det är viktigt att allt är tydligt så att man håller tid och budget så man har rätt tänk redan från
början. Hur ska man exempelvis ta betalt för sensordatan? Det är även viktigt att man vet vad
man har för förutsättningar, att man har möjlighet att söka finansiering etc. med hjälp av tydliga
ramar.
9.

Om det skulle etableras ett nytt Living Lab idag, vad skulle ni i så fall vilja göra
annorlunda, baserat på de erfarenheter ni nu har fått?
Det som har varit störst problem har ju varit forskningsprocessen, där har vi ju kommit en bit
på vägen nu. Men jag tror inte man har möjlighet att göra det helt rätt från början hur väl man
än planerar, det krävs erfarenhet. Det viktigaste är nog att vara tydlig och ha en bra struktur på
allt redan från början.
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2/11–2017
35 minuter

Peab, Kristina Gabrielii, tidigare hållbarhetschef
Kristina Gabrielii, som vid tiden för projektet representerade Peab, börjar med att beskriva
deras involvering i projektet:
Det är en ganska lång resa innan Peab tackade ja. Projektet upplevdes från start vara mycket
intressant, men Peabs västra region kände inte riktigt att man hade personer att sätta in i ett
sådant här projekt. Frågan landade hos mig i rollen som hållbarhetschef och med en bakgrund
där jag drivit och arbetat med denna typen av projekt tidigare, och då var det en av
regioncheferna som som tog beslutet Peab skall va med. Jag fick frågan om jag kunde vara
kontaktperson i den projektgruppen som bildades. Denna grupp hade hela det här långa
forskningsprojektet som fokus. Ungefär vid denna tid startades också en projekteringsgrupp
som jobbade parallellt men fokuserade på själva byggnaden som skulle uppföras. Det här är ett
väldigt unikt samarbete, ingen av parterna hade jobbat på det här viset förut. Dels att alla
projektpartner går in med resurser i from av pengar till en forskningsfond som sedan används
till olika forskningsprojekt. Dels att samverka från ett tidigt skede vid utformning av byggnaden
och sedan i den långsiktiga forskningen under ett antal år därefter.
När Peab väl tackade ja var det också hög tid att få in en entreprenör i det här projektet, Detta
innebar att Peab successivt tog över rollen som projekteringsledare i projekteringsgruppen. Det
är också lite speciellt i ett sådant här projekt, att det pågår lite workshops för att få fram bra
idéer och samtidigt skall man då dra igång en projektering där man faktiskt behöver bestämma
vad man skall bygga. En av de frågor som jag lyfte direkt när Peab kom i projektet, till HSB
som byggherre, att vara beredda på att behöva ta vissa beslut även om det pågår ett fortsatt
utvecklingsarbete. Jag har erfarenhet från denna typ av projekt, och vet att en av de svåraste
bitarna, är när man faktiskt måste säga "nej nu bygger vi det här sedan får vi ta vidareutveckling
senare". Tanken var först att Peab skulle vara totalentreprenör för byggnationen men i slutändan
blev det en annan lösning eftersom att det är modulbyggande och den största delen av
husbyggnationen utfördes av en modulbyggare. Det innebär att vi i överenskommelse med HSB
delade entreprenaden, så Peab hade en totalentreprenad på markbyggandet och sedan hade
Swedish Modules entreprenaden på själva husbyggandet. Parallellt med det här har hela tiden
utvecklingsarbetet pågått och där har vi varit delaktiga hela tiden.
1. Har ni några forskningsprojekt som ni är involverade i?
Ja, man kan säga att vi tillsammans med HSB var med och investerade i det som handlar om
att följa upp mätetal som har en påverkan på inomhusmiljön, det var väl det som vi var mest
aktiva i. Sedan när jag slutade hade vi flertalet projekt som fanns som jag hade pratat med olika
personer i Peab för att det fanns ett intresse att delta i, det var projekt som handlade om
fasaderna och tekniken för att kunna byta fasad. Tanken var att vi framförallt skulle vara med
kring byggtekniken och de delarna, men sedan har Peab även en bostadsutvecklingssida och
där har vi sagt att vi absolut vill att de skall ta del av det här projektet på något sätt. Sedan är
det samtidigt en konkurrent till HSB, då har vi sagt att det framförallt är produktionsdelen, av
det skälet att vi vill behålla bra relationer med HSB och övriga projektpartners. Det pågick det
även projekt som handlade om energiförsörjning, och det om jag minns rätt något som hade
koppling till fuktfrågor som kunde vara intressant för Peab Dock kan jag ej svara på hur Peabs
roll ser ut idag, då jag slutade vid årsskiftet. I min roll som hållbarhetschef då, jobbade jag för
att få in andra från Peab i de här projekten då
57

Bilagor

Bilaga 6

2. Hade ni något mål när ni gick med i det här projektet?
Ja, vi formulerade några relativt tydliga mål med det. Jag har inte den exakta formuleringen då
jag ej är kvar på Peab. Men det handlade just om att kunna få ny kunskap kring utveckling av
produktionsmetoder och utveckling av byggteknik samt att även få kunskap och förståelse för
andra arbetssätt än de traditionella. Det var de bitarna som vi lyfte fram som viktigast för oss.
Det skall bli en kunskapshöjning för att om möjligt kunna utnyttja de produktionsmetoderna i
andra projekt framöver. Just det här med möjligheter och svårigheter med modulbyggande, där
lärde vi oss en del också. På just den delen har jag dock inte varit så aktiv, det är framförallt
den biten som projekteringsledaren var vår huvudkontakt. Det är dock mer i
entreprenadverksamheten som det kan komma till nytta.
3. Vad hade ni för erfarenhet eller vetskap om denna sorts forskning innan uppstart av
projektet?
Nej, just detta HSB Living Lab var ju först i sitt slag. Idag finns väldigt mycket pågående projekt
som försöker skapa testbäddar, alltså plattformar där man kan testa allt ifrån byggmetoder till
boende upplevelse till att man faktiskt kan testa samarbetsformer också. Jag sitter själv idag
och jobbar som projektledare i ett strategiskt innovationsprogram som samlar sådana testbäddar
inom digitalisering. Det är spännande, jag skall ändå säga att det jag kände till då, så var HSB
Living Lab väldigt tidigt ute och något år senare så kom KTH igång med sitt KTH Live in Lab.
Nu händer det väldigt mycket på många håll och kanter.
Jag har i mina tidigare yrkesroller arbetat med forskning och utveckling, då hade jag mycket
bättre överblick på vad som hände internationellt, nu ser jag det mest i nyhetsbrev som blinkar
förbi emellanåt. Vi gjorde en studieresa med HSB Living Lab ner till Holland bland annat och
där fick vi höra mycket intressanta tankar kring hur de jobbade. Det roliga är, och det har kanske
någon bäring till att jag faktiskt kom in i det här projektet, att jag jobbat med ett projekt för en
massa år sedan som hette ”Optibo” där det var Göteborg Energi, arkitekter och även den
entreprenör som jag representerade då som samarbetade. Då byggde vi en lägenhet som var på
25 kvadrat som innehöll alla funktioner som en normal trerummare skall ha. Den innehåll höjoch sänkbara möbler som man kunde dra ned i golvet, detta var ett väldigt speciellt projekt, inte
riktigt samma typ men det var även här utmaningen med framtidens boende, dvs lite samma
tankar.
4. Vad är det fortsatta arbetet från Peabs sida?
Vid tiden då jag slutade var tanken att Peab skulle vara delaktig i de olika utvecklingsprojekten
med fokus på byggnation och ombyggnation. Utifrån Peabs roll som en entreprenör och
bostadsutvecklare, finns det jättemycket just kring dels utveckling av bostäder kopplat till
byggtekniker och nya lösningar, inte minst det här med smarta funktioner tror jag man har en
jättemöjlighet att jobba vidare med det. Det är relativt svårt att bemanna den här typen av
långsiktiga engagemang, det bygger ganska mycket på individengagemang. Min bakgrund är
att jobba med den här typen av projekt, där jag under minst 10 år parallellt med både vanliga
byggprojekt, forskning och utvecklingsprojekt tillsammans med akademien. Det här långa
samarbetsavtalet som sträcker sig på tio år är en av utmaningarna i fortsättningen även för de
andra parterna, det är att fortsätta motivera sig att lägga ner tid och kraft i det här projektet. Det
är en utmaning man har, där det också är bra att det kommer in nya människor i projektet också.
I ett sådant här projekt behöver man tillföra nya tankar och nya idéer allteftersom och det är
utmanande för alla deltagande parter tror jag.
5. Om ni skulle göra ett nytt Living Lab idag, vad skulle ni iså fall göra annorlunda,
baserat på de erfarenheter ni nu har fått?
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En tydligare modell för integrering av nya parter som kommer in, jag tycker ändå man har
hanterat det ganska bra. Vi kom in lite i efterhand och då tror jag att man skall lägga mer kraft
på att få de här parterna att bli väl integrerade för annars är det ganska lätt att de konstellationer
som redan finns och de som är väldigt insatta driver på. Det tar ju ett tag för oss som ny part att
förstå vilka diskussioner som funnits innan och sådär. Den andra saken är som jag redan lyft,
det är om möjligt att kanske vara lite påstridig när man drar igång en skarp projektering, att
säga att nu är det stopp med nya idéer. Sedan är det svårt att göra i denna typen av projekt, men
det finns en uppenbar risk att kostnaderna drar iväg för det är ju ändå så att även i ett sånt här
projekt där det finns lite mer pengar än vanligt, så är det så att någonstans sätter man ändå ner
foten och det tas ett beslut att man skall bygga det här och till den kostnaden. Då behöver man
ha en tydlighet i att det är just det här vi bygger.
HSB:s ambition var ju att projektgruppen med alla partner skulle vara delaktiga men samtidigt
så var HSB byggherre och de som äger byggnaden och då blir det trots allt vissa beslut som
måste tas hos dem. Detta upplevde inte projekteringsgruppen att det alltid blev helt tydligt. Det
är något i just det här skedet när man haft en brainstorming-fas och skall gå över och verkligen
bygga upp i modell eller traditionell projektering och sedan sätta spaden och bygga, skall man
ha bestämt sig att nu är det det här vi gör från start.
Det som blir uppenbart en bit in i projektet, vilket jag inte heller tror att alla var medvetna om,
var att näringsliv och akademien var med på helt olika parametrar, så de frågor som är viktiga
för näringslivets aktörer, det är inte säkert att de är viktiga för akademien. Inom akademien
mäts ditt resultat i andra nyckeltal än näringslivet., målen kan då bli lite olika. Det är viktigt
att verkligen ha ett måldokument och ha förståelse för de här situationerna. Inom näringslivet
är det också ganska olika förutsättningar för att få delta i ett sådant här projekt, där företag som
Peab och HSB, Göteborg Energi och även Electrolux har lite enklare att lägga egen tid än.
arkitekt och tekniska konsulter som faktiskt i princip bara säljer sin kunskap som intäkt. Det
behövs en förståelse och respekt för att det är så. Även näringslivsaktörerna ska och bör kunna
söka pengar ut forskningsfonden, vilket är fallet i detta projekt.
6. Har du några råd till oss, vad skall man tänka på om man skall etablera ett Living
Lab?
Jag leder idag ett projekt där vi skall bygga en badrumsmodul och jag sitter faktiskt själv och
funderar på vad det är som är viktigt nu när vi skall sätta igång det här arbetet.
Det skall va en tydlig målbild vad man vill uppnå, vad detta Living Lab skall ge för resultat,
vad skall det bli för möjligheter för de boende, en tydlighet i målsättningen men sen så är det
sammansättningen av gruppen som skall jobba. Man ska självklart söka partner utifrån
kompetens men också utifrån hur man agerar, det måste finnas ett genuint intresse för att lägga
kraft och tid i ett sånt här projekt. Och det tycker jag ändå att det har funnits i det här projektet.
Man måste jobba med gruppen och samarbetsformerna, det tror jag är avgörande för om man
lyckas eller inte. Det ligger i att man har samma mål. Det spelar ingen roll om du har hur
kompetenta människor som helst, är dem inte intresserade av samarbete så kommer det inte
komma nån vart ändå.
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6/11-2017
32 minuter

Peter Elfstrand, Representant för Tengbom Arkitekter
Han berättar först om deras inblandning i projektet:
Det handlar om ett partnerskap. Det handlar om att försöka få igång ett typ av företag mellan
dem här parterna, att kunna driva ett sådant här projekt. Det är egentligen det som är kärnan, att
hitta dem drivkrafterna. Man kan bygga en plattform eller en byggnad kan men konsten är att få
dem att leva. Men jag får nog backa tillbaka. Tengbom gick in i HSB Living Lab som första
externa partnern. Vi har jobbat på detta projektet, alltså själva byggnaden i sig, som också är en
forskning och utveckling. Att titta på flyttbara modulsystem på det sättet, har också ingått i vårt
arbete och i det också att titta på hur man bygger en fysisk struktur för att kunna genomföra
sådana här försök.
1. Hur uppstod idén från er sida att använda detta projekt som en forskningsplattform?
Idén är egentligen inte våran utan den kommer ifrån behovet utav fysiskt försök på material
från Chalmers från början. Därefter pratade man ihop sig med HSB för att se om det skulle
kunna bli en studie på en byggnad och sedan har det utvecklats från ett ganska enkelt koncept
tills vi kom med. Vi ville titta på mer sociala faktorer, vi ville titta på de integrerade faktorerna,
människor i olika miljöer. Sedan är det som vi ritat/tagit fram en forskningsstruktur samtidigt
som det är ett boende. Det som har drivit oss är nyfikenheten, att kunna gå längre och att kunna
diskutera de här frågorna i framkant.
En traditionell arkitektroll är ganska reaktivt, dvs att man får ett uppdrag utav någon, kanske en
kund man har en relation med. Men i det här fallet så har vi valt att strategiskt gå in aktivt och
driva den processen själva. Så det gjorde vi med det här byggnadsprojektet, vi tog en mycket
mer aktiv roll än man generellt som arkitekt gör i Sverige idag i den utvecklingen. Sen skall
man komma ihåg att det är 12 partners som vi har lyssnat till och samverkat att ta fram den
här fysiska byggnaden, det är också resultatet efter det.
2. Vad är ert mål med era projekt?
Från Tengboms sida, så tittar vi på projekt från dels våra egna intressen men sen också hur vi
kan samverka med andra aktörer i labbet och knyta an olika projekt. Så det är både
marknadsmässigt och sen i detalj rent studiemässigt i vissa projekt. Jag driver tillexempel ett
projekt med 3d printade fasader och med akustikegenskaper, vilket också kopplar ihop med det
vi tittar på med building envelope, alltså på fasadsystem. Ett annat gemensamt projekt är
byggnadsintegrerade solceller. Och vi kommer också att titta på gröna vertikala fasader. Där
har du en koppling, ett sammanhang som utgår ifrån fasader, byggnadens externa skydd och
hur det kan integrera smarta grejer och använda den ytan. Detta skapar ett tema.
Vi kopplar gärna ihop dem projekten och ser också hur de kan beröra en marknad.
Det kan vara lätt att ”forska” på saker, men det handlar också om att utveckla en ekonomi,
för ingenting är intressant om man inte kan få ut det i vår marknad som finns runt omkring oss.
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Och det är ett sätt att integrera den marknaden direkt, vilket vi försöker göra med framtidens
fasad.
3. Hur har forskningsprocessen gått tillväga från idé till där ni befinner er nu?
Jag skulle säga att vi är djupt integrerade, det var därför jag nämnde byggnaden från början,
för redan där närmar vi oss, Tengbom, akademien och Chalmers. Vi tittar på, vad som är
underlaget och vad vi behöver för antal lägenheter, referenser och så vidare. Och sen
tänker, hur skall detta knyta band mellan olika parter och deras ingångar och värden så att vi
tillsammans blir smartare, alltså kollektiv intelligens. I vårat projekt så försöker vi hålla den
nivån. När man pratar forskning så är det viktigt att också säga att vi har fyra kategorier
hittills där vi pratar om 4 olika kategorier: från enkel studie, ända upp
till nivån av en professor ledd doktorsavhandling på fem år. Och där emellan är vi olika, när
man då pratar akademien och universitet så är inte allt klassat som forskning och det är
egentligen det som är det viktiga. Det är inte intressant att kanske djupforska på vissa
parametrar om du inte kan se att den produkt du får fram är minst ett ex antal procent bättre än
tidigare produkter och du kan verifiera detta. Då kanske du inte behöver djupdyka i allting
utan har du fått fram t.ex. en fasadvägg som når isolernivåer som är väldigt kvalitativa,
jämfört med branschen, så behöver du inte direkt verifiera det i en grundforskning utan då kan
den produkten komma ut på marknaden. Det viktiga där är att det som vi driver är en
forskning på framtidens hållbara boende. Enligt grunden i projektet har det varit BTA,
alltså Building Technology Accelerator, att vi skall accelerera utvecklingen
på byggnadsmarknaden, det hänger ihop. Sedan försöker vi i våra projekt anpassa dem för
våra intressen så att man kan engagera människor och stötta drivkrafter och kombinera det
ihop med det lokala intresset med andra projekt på självaste byggnaden och intresse för andra
partners.
4. Har Living Labet uppfyllt era förväntningar kring mål samt användning?
Både och, vi är i en fas nu där vi behöver leverera mer resultat generellt i hela labbet. Vi har
arbetat med olika innovationsmodeller men vi behöver komma fram till där vi verkligen får ut
prototyper, alltså fysiska objekt som fungerar i huset. Det kan ta längre tid än vad vi hade tänkt
oss från början. Jag tror inte vi hade nån plan från början, någon partner, när man gick in i detta.
Man skulle kanske inte se någon avkastning direkt, utan den planen var ganska
långsiktig. Men det är dags att leverera ganska snart.
5. Har ni i detta skede kunnat se positiva utslag i er bedrivna forskning? Om ja, vad?
Vi har sett positiva utslag, dels i själva byggnaden som får vara det största researchen, det
sättet att producera och de arbetsmodellerna vi tog fram för att kunna bygga det huset som står
där idag.
6. Har det uppkommit några brister/negativa resultat under tiden ni drivit er forskning i
projektet? Om ja, vad?
Det som är med ett sånt här projekt när man går in olika partners, vi är ju tolv partners som
går in, så innebär det att ingen av oss varken kan musiken eller dansen. Jag skulle likna det
med att vi får ta dansen hela tiden men också vara beredda på att vi trampar varandra på tårna
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ibland. Lika mycket som det kan finnas gemensamma intressen i ett sådant här projekt så kan
det också finnas individuella intressen som går emot dem. En partner kanske vill arbeta med
någonting som kanske inte en annan vill. Och det är det som jag skulle vilja säga att vi har
utvecklat stort, att vi börjar få den här respekten och förståelsen för varandra. Att även om vi
kanske inte alltid är helt överens i detalj om allting så är vi iallafall överens om att vi vill
komma framåt. Så det är dem delarna, det går tillbaka till det jag sa innan, vi har inte alltid
fullvärdiga fysiska resultat, men vi har några beta prototyper upp i de projekten som jag
arbetar med.
Jag kan ju nämna ett projekt, ”Digital integration human building”, ett projekt som Tengbom
leder. Det handlar helt enkelt om att utöka digitaliseringen i hela byggprocessen, från första
skissen till ett färdigt objekt där människor bor eller verkar. Där man använder den samlade
data och kunskapen i de modellerna, det kan vara 3d verktyg eller liknande, även efter inflytt
och av fastighetsskötare och utav verksamhet mm. Jag har sett att i byggbranschen idag arbetar
lite halvt digitalt i tidiga skeden och sen så projekterar vi och klär på i olika databaser, det kan
vara i 3d-ritprogram osv. Och sen så använder man inte det efter byggskedet. Där har vi
utvecklat en prototyp, en vr-lösning som alltså kan visualisera olika tid och rum. Du kan välja
ett datum och välja en lägenhet och så kan du titta på förbrukningen på alla uttag, vatten, avlopp,
värme i rummet, om någon bodde där, hur ofta fönstret är öppet och så vidare. Där är vi framme
med en sån visualisering som både syftar till att visualisera resultaten i själva byggnaden men
också för att vara stöd till forskningen, när man kan kliva in och kunna arbeta med modellen.
7. Hur skulle forskningsprocessen kunna förbättras för etablering av liknande
forskningsprojekt i framtiden?
Vi ser över den hela tiden och man skall komma ihåg det att det fanns inget liknande projekt att
titta på när vi började med HSB Living Lab. Så själva forskningsprocessen i sig har varit ett
utav de utvecklingsstegen vi haft, vi har haft sex stycken fördjupningsteman. Och i forskningen
handlar det också om avtal mellan företag, mellan intressen och immateriella och materiella
data osv. Men det handlar också om etik i och med att vi har människor som faktiskt bor i denna
byggnaden. Ibland kan det låta så enkelt med forskning, det är precis som att man kan gå in
med mitt instrument och mäta en verklighet och så får jag ut en massa resultat. Det handlar om
så
mycket mer
än
så
för att
komma
framåt. HSB
är
en
av
de
större bostadsaktörerna i Sverige och är väldigt måna om att det här skall vara något positivt,
att de som bor där skall må bra och detta är en balansakt hela tiden.

8. Om det skulle etableras ett nytt Living Lab idag, vad skulle ni isåfall vilja göra
annorlunda, baserat på de erfarenheter ni nu har fått? (tips till kommande aktörer)
Jag tror att man skall utföra, det som vi delvis har gjort, men som man nog kan göra bättre: en
metod, en metodik som är väldigt strukturerad som underlättar och stöttar projektet. Det har vi
gjort delvis i det här projektet skulle jag säga. Dvs att man vet varför man tar vissa beslut, att
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man har en loggbok och även lägga upp en kärna eller en utgångspunkt som, vad är
målsättningen som man sen kan dela upp i olika etapper. I vårt fall kanske på ett
tio års perspektiv och sedan planera varje enskilt kalenderår med samma målsättning. Att man
har en referens för att kunna fatta beslut. Det finns en risk annars att man fattar beslut på en
reaktiv eller irrationell bas. Där tror jag det viktigaste egentligen är att hålla ordning på allting,
varför skall man bygga ett Living Lab? Var skall det va? Vilka syften skall det uppfylla? Vilka
lösningar behöver man tillfredsställa? Och vilka nätverk och medaktörer behöver det vara
involverade? Det här är som vilket intresse som helst. Det är lätt att ha en bra ide men den
måste ju upp och få andas och få egen kraft efter ett tag annars så det tillförs energi och den kan
utvecklas. Konkret för ett Living Lab i Jönköping så skulle man kanske titta på hur man
kan nätverka, vad det är man kan komplettera med efter en omvärldsanalys. Du nämnde Live
in Lab och jag har varit hos dem ett par gånger och vi har visat dem HSB Living Lab. Det
vi kommit fram till är att vi inte konkurrerar utan vi kan vara öppna mot varandra, för vi har
helt olika inriktningar. De har tre hundra lägenheter och ett prototyp verkstadsgolv och vi har
en modell där man integrera boendet i det som är det dynamiska. Så därför kan vi titta på olika
saker och då är det kanske att hitta en tredje sak isåfall, en annan inriktning? I längden så tror
jag att den stora vinsten med detta är väl att dels så kan man komma fram till produkter men
man kan också genom den här typen utav byggnader eller verksamhet också sätta fingret på att
marknaden själv skapar de här strukturerna. Vi har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet från
olika ministrar, forskning och högre utbildning, och sen även bostadsminister osv. Man är
väldigt intresserad utav det initiativtagandet som sker nu. Det är lite intressant när vi då har en
socialdemokratiskt ledande regering just nu, ur deras tankeperspektiv så skulle detta kunna vara
något som skulle stöttas statligt eller letts som statligt initiativ. Forskning på boende är ju något
vi alla kan relatera till och kanske särskilt forskning på hållbara framtidens boende.
9. Har ni några ytterligare åsikter/kommentarer för användning av Living Lab som en
forskningsplattform i liknande företag?
Jag tror det återigen är att vara väldigt vaken på sin process och metod, att rita ett hus behöver
inte vara svårt. Att rita ett hus som på något sätt representerar samarbete samtidigt som vi
utvecklar ett samarbete kan kräva mer. För det projektet vi/Tengbom genomfört täcker det
inte enbart att tänka som husarkitekter utan detta är också en verktygslåda för forskning.
Samtidigt som vi byggde ett hus så byggde vi även ett nätverk ihop mellan parterna, vi
byggde något att fokusera kring, något som var greppbart och förståeligt. Så man kan säga att
byggnaden i sig är lika mycket av vikt som det osynliga samarbetet i partnerskapet. Det är
viktigt att man är medveten att man strukturerar; att man tittar vad det är man skall göra,
vilken verklighet man är i och vilka ingångar och drivkrafter man har och vilket syfte. Så man
kan skapa en tydlig process framför sig. Man kan bygga ett hus och hänga på lite solpaneler,
det är inget fel med det. Men skall man göra något som kan addera eller komplettera så
behöver man nog titta på KTH Live in Lab och HSB Living Lab och fundera på vad som
finns för Jönköping och vad som är ingången där.
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Telefonintervju
11/10–2017
21 minuter

Electrolux, Mattias Johansson
Mattias Johansson representerar Electrolux professionell, producerande enhet lokaliserade i
Ljungby. Johansson beskriver deras roll i projektet:
Vi arbetar med tvättstugor och utrustning för detta i Sverige, så det har varit vårt fokusområde
i detta Living Lab, att titta på samhällsfrågor som berörs med de boende, miljöpåverkan utöver
produkterna, vi tittar på användningsområden, hur de agerar med andra byggnadsdelar samt
byggnadsentreprenörer osv. Detta är frågor som vi egentligen inte har möjlighet att testa själva
på produkterna.
1.

Hur uppstod idén från er sida att använda detta projekt som en
forskningsplattform?
Vi fick en förfrågan från HSB om vi var intresserade att vara med i projektet, det var de som
var ägare för idén tillsammans med Chalmers. De sökte efter områden som de tyckte var
intressanta, de sökte efter företag som angränsande och hade snarlika frågor. Anledningen till
att vi nappade på detta var egentligen för att, från vår sida så ser vi här att vi vill öka vårt
samarbete med universitet och komma lite närmare forskningsfrågorna. En aspekt är att det är
viktigt för företagen att kunna driva forskning som vi inte direkt är relaterade till i pågående
byggprojekt. Så det var framför allt att de gav oss en närhet att bli synliga i närheten av
universitet och även intressanta frågeställningar. Detta för att öka kunskap och samarbetet
mellan övriga samarbetspartners som inte har konkurrerande verksamhet men som samtidigt
snubblade lite grand med varandras intressen och områden. Detta var väldigt intressant och
ingenting man i normalt fall jobbar med.
2.

Vad är ert mål med era projekt? (Framtidens tvättstuga, friskluftsgarderob,
processflödessimulering textilvård)
Målet är att öka vår kunskap inom områden som kanske annars inte hade blivit prioriterade, det
är egentligen alltid så inom forskning, att man inte brukar veta vad man får ut av det.
Målsättningen är att etablera forskning som vi skulle vilja veta mer om, men som kanske inte
blir av om vi inte gör det utanför huset i samarbete med universitet och andra involverade
aktörer. Därav är också insatserna lite lägre och på så vis att man kanske inte förväntar sig att
det direkt blir någonting av resultatet, däremot oavsett vad resultatet blir så ökar vetskapen så
man kan välja inriktning på de saker man vill utveckla i framtiden. Resultatmässigt så handlar
det om att få igång frågeställningar, att väcka nya typer av frågor, göra våra problemställningar
som vi har tillgängliga för forskare och övriga representanter att ta med i sitt forskningsarbete.
Näringsliv och universitetssamarbete är alltid lite besvärligt för att bägge parterna har ganska
egna målsättningar och vad de vill bedriva, detta är ett sätt att mötas lite grand på mitten och
försöka att arbeta fram en lösning som bägge parter har intresse i.
3.
Hur har forskningsprocessen gått tillväga från idé till där ni befinner er nu?
Denna frågan får Emma svara på, det läggs mycket arbete att utveckla en forskningmodell som
passar eller som är lämplig för samarbetet.
4.
Har detta Living Lab uppfyllt era förväntningar kring mål samt användning?
Ja, det är väldigt tidigt skede fortfarande, men vi hoppas självklart att vi kommer få ut mer utav
det. Än så länge har det fyllt våra förväntningar.
5.

Har ni i detta skede kunnat se positiva utslag i er bedrivna forskning? Om ja, vad?
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Framförallt så har det varit ett sätt att öka nätverket, vårt forskningsnätverk har ökat väsentligt
vilket är den stora vinsten än så länge.
6.

Har det uppkommit några brister/negativa resultat under tiden ni drivit er
forskning i projektet? Om ja, vad?
Inga negativa resultat än i detta tidiga skede.
7.

Har ni några ytterligare åsikter/kommentarer för användning av Living Lab som en
forskningsplattform i liknande företag?
Svårt att svara på på grund av att det är så beroende av att man har gemensam samsynkning vad
man vill göra eller få ut av det. Det är inte bara så att för att det är ett Living Lab så blir det bra
eller fungerar, utan det är väldigt mycket avhämtat att man har en gemensam samsynkning på
de saker man vill göra. Det krävs större insatser för att etablera det i fler orter, mycket beror på
vilken värdering du har för resurser och tillgångar. Även att Electrolux är representerade och
etablerade i många städer så finns det inte så många utvecklingsavdelningar. Det beror sig helt
på vilket syfte du har, och vad det ska leda till, handlar det om utvecklingsarbetet eller
marknadssyfte (hur man vill nå ut till kunderna)? så har du olika förutsättningar. Vi har inget
lokalt universitet med lämpliga inriktingar i Ljungby och valde därför att samarbeta med ett
utomstående universitet, men vill såklart inte ligga för långt ifrån där vi är etablerade.
8.

Hur skulle forskningsprocessen kunna förbättras för etablering av liknande
forskningsprojekt i framtiden?
Jag lämnar över den frågan till Emma Sarin från HSB. Det har lagts ner många timmar på att
etablera detta, det är till viss del konkurrerande, fortfarande så att Living Labs tävlar lite
sinsemellan om resurser.
9.

Om det skulle etableras ett nytt Living Lab idag, vad skulle ni i så fall vilja göra
annorlunda, baserat på de erfarenheter ni nu har fått?
Det är väldigt situationsberoende, det finns ju en mängd olika typer av Living Labs runtom i
världen, alla är unika och olika på sitt sätt beroende på målsättningar osv. Det är viktigt för ett
Living Lab att nischa sig, hitta vad just det specifika Living Labet har för speciellt att erbjuda.
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Platsintervju, KTH Stockholm
18/10–2017
Ca 45 min

KTH, Jonas Anund Vogel, projektledare för KTH Live-in Lab
1. Hur blev ni involverade i detta projekt?
Det var KTH som initierade det, vi sökte därefter upp Einar Mattsson och hörde om de ville
finansiera en testbädd och det slutade med att de ville det och därefter drog projektet igång.
2. Vad är ert mål med projektet?
Möjliggöra framtidens hållbara bostäder/byggnader, samt att öka innovationstakten inom byggoch fastighetssektorn.
3. Vad hade ni för erfarenhet eller vetskap om denna sorts forskning innan uppstart av
projektet?
Vi hade egentligen ingen erfarenhet på KTH förutom att vi har haft lite olika testbäddar, fast
inom mycket mindre skala inom labb. Det har ej varit fullskaligt i kombination med boenden
som i detta Live-in Lab projekt.
4. Vad var det för forskning ni ansåg först behövdes som ni trodde skulle kunna tas fram
med hjälp av ett Living Lab?
Som vi ser det är det att framtidens problem är så ämnesövergripande, att det är svårt att forska
inom eller att t.ex. se effekten av en bergvärmepump utan att man förlägger den inom det hela
systemet där det finns en användare samt styrsystem, och alla de parametrarna. För att se
systemeffekten måste man kunna se hela systemet och det är någonting vi saknat på KTH.
5. Hur har urvalsprocessen varit vid val utav forskningsaktörer?
Vi har egentligen inte valt det utan har byggt upp en testbädd som infrastruktur som vem som
helst får använda om de har någon produkt, tjänst eller metod som är i senare del av
produktframtagningsskedet. Vi testar inte prototyper, det kan man göra här i vårt labb, men där
det behövs ett verkligt system för att se om produkten fungerar kan man stoppa in den i detta
projekt. Vi har hittills inte behövt säga nej till någon aktör av andra skäl än att det är för tidigt
i det här produktframtagningsskedet. All forskning har hittills varit relevant vad vi har sett
hittills, men det måste på nåt sätt sluta i att byggnader i framtiden måste bli mer hållbara. Det
kan exempelvis inte endast handla om att testa en dörrs kulör utan det måste finnas någonting
specifikt med den som är bättre än befintliga. Det är egentligen de urvalskriterierna vi har, det
handlar om att skapa ett helt system i slutändan. Vi önskar att få med forskning från många
olika områden, så det inte exempelvis bara är inom KTH:s energiteknik. Det har hittills fungerat
väldigt bra med samarbeten i projektet, även Karolinska och Stockholms Universitet.
6. Vad tycker ni om projektet hittills? Är det som ni förväntade er eller har det tagit
någon ny riktning?
Vi har hållit på i flera år att designa testbädden och pratat med olika forskningsgrupper och
frågat många hur de skulle vilja att en testbädd ser ut för att möjliggöra deras forskning. Vi har
hittills fått in 29 intresseanmälningar för att göra projekt hos oss, varav 13 är godkända, 7 är
under utredning och 2 projekt pågår redan, ett inom affärsmodeller, ett annat inom
informationsintensiva tjänster samt ett inom bergvärme. Även att det ännu inte skett någon
inflyttning har det redan påbörjats forskning i projektet. Det fungerar väldigt bra hittills, det
finns ett väldigt stort intresse och vi kan ej hantera fler projekt i dagsläget.
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Emma Sarin från HSB inflikar med frågan: ”Är alla projekt från KTH?”
Nej, jag skulle säga att 2/3 är akademin och 1/3 är företag. Vi har fått finansiering av Vinnova
för att ta fram denna testbädd, strukturer för affärsmodellen etc. Den affärsmodell vi jobbat
fram nu är att företag i samtliga projekt betalar indirekta kostnader för driften och sen får man
finansiera sin egna forskning om man vill göra något. De måste finansiera själv eller gå in i ett
projekt tillsammans med KTH där man använder sin egen tid som medfinansiering.
7. Vad är det som avgör hur planlösningen i slutändan ser ut?
Baserad på att Einar Mattsson har 305 lägenheter i byggnaden som finansierar testbädden. Vi
har byggt 4 testlägenheter så lika dessa som möjligt för att kunna avgöra skillnader mellan våra
och deras lägenheter för att göra mer statistiskt säkra lägenheter och undersökningar. Vi har
möjlighet att bygga om dem hur vi vill över en 10-års period så de kan egentligen bli hur stora
eller små man vill. Likadant som Chalmers, vi kommer inte bygga om om ej nödvändigt men
möjligheten finns.
8. Vad har ni haft som baktanke vid designen av byggnaden?
Att möjliggöra samtliga forskningsprojekt. Vi ville ha en källare som är sprängsäker, sen ville
vi ha en lokal som är hög, så man kan komma in över och under lägenheter med sensorer,
tekniska system m.m. Det var de 2 stora sakerna vi ville ha med geometriskt sett.
Installationssystem m.m. är överdimensionerat för att allt ska kunna hanteras smidigt
ventilationssystem, värme, avlopp och allting skall gå att göras smidigt.
9. Hur ser ni på möjligheterna att använda er av befintliga byggnader som Living Lab?
Vi bygger just nu upp en databas för att bygga upp och hantera fastighets- och brukardata, vi
kommer möjliggöra hantering av inkoppling med flera typer av byggnader, hotell,
äldreboenden, flerbostadshus osv. Därav fungerar befintliga byggnader väldigt bra för oss,
beroende på vilken studie som avses, om det till exempel handlar om beteendemönster. Om det
däremot handlar om förändring av exempelvis nya ventilationssystem ställs det högre krav på
att byggnaden måste kunna hantera det, så det beror mycket på just forskningsprojektet.
10. Hur ser er plan ut för att fortsätta utveckla detta Living Lab?
Vi kommer att utveckla det så att fler testbäddar är kopplade till konceptet KTH Live-in Lab.
Testmöjligheterna kommer öka inom samma koncept. Vi kommer antagligen inte bygga fler
men vi kommer koppla på flera aktörer som det ser ut just nu.
11. Har ni sett om det finns intresse av att bygga fler Living Lab-projekt med tillfälliga
bygglov?
Vi hade samtal med Mittuniversitetet i Östersund som har ett Student-Living Lab koncept som
de skall starta. De har bygglovsbefriade Attefallshus, de kommer bygga ett Attefallshus och ha
det som ett Living Lab, sedan skall de sälja det men lämnar kvar mätutrustningen. Då är det
någon som flyttar in och användaren generar då ut data och sprider testbädden. Bygglovsformen
är ej beroende av Living Lab, det råkade bara bli så.
12. Om ni skulle göra ett nytt Living Lab idag, vad skulle ni i så fall göra annorlunda,
baserat på de erfarenheter ni nu har fått?
Ekonomiskt att få projekt att sätta igång. Allting har fungerat väldigt bra för oss, men det är
viktigt att säkra en grundfinansiering med finansiärer i alla fall de första åren, som är stabila.
Satsa mer på databasen redan från början, datahantering från olika projekt från dag 1. Jag tror
att framtidens byggnader är så, det kanske inte är i arkitekturen man skall börja, börja med styroch kontrollsystem, datahantering och alla de bitarna.
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13. Hur har reaktionerna varit från studenternas sida?
Vi har fått in mycket ansökningar att vilja bo här. Studenter vill även göra projekt här, stort
intresse finns från många parter. Till en början sade vi att vi hade en aktiv labbdel som vi kunde
bygga om, samt en passiv byggdel där vi kunde få data ifrån. Nu är det däremot så att rent
databasmässigt med Einar Mattsson har vi en labbdel, som är våran, samtidigt får vi data från
deras studentbostäder. Vi har dock ej kommunicerat med deras boende, och de verkar inte heller
ha gjort det, men de vill egentligen inte bli förknippade med att deras bostäder skulle vara ett
labb, utan så är det inte. Det är vanliga bostäder men KTH får data i forskningssyfte, sedan hyr
KTH alla lägenheter som vi då hyr ut, så egentligen är alla lägenheter våra.
Emma Sarin från HSB inflikar med frågan: ”I de 4 testlägenheterna, kommer de bo permanent
där?”
Ja, i 10 månader är grundtanken, sedan bygger vi om på sommaren, och därefter är det 10
månader till. Däremot finns det ingenting som säger att de inte kan bo där i 2 år om det finns
ett forskningssyfte med att de bor kvar eller att man exempelvis bara bor där i 1 dag. Det kan
ju vara så att vi hyr ut på hotellpremisser för att vi exempelvis skall justera någonting varje dag.
Det finns egentligen inga gränser, men det är som med andra hyresavtal, de boende har 2
månaders uppsägningstid och man behöver inte vara med på forskningsprojekt om man inte
vill, men hyran reduceras.
14. Hur har reaktionerna varit från allmänhetens sida?
Väldigt positiv, att det är väldigt intressant men att många tycker att det går lite för långsamt
medan akademin tycker att det går fort. Det enda negativa som uppkommit är en forskare som
ansåg att vi hade fel approach, man skulle enligt honom alltid arbeta med studenterna som bor
och är innovatörerna. Vårat koncept handlar snarare om att studenterna bor och genom sin blotta
närvaro i lägenheten kan de verifiera om en teknik är bra eller inte bra. Så om man byter
ventilation över natten så vet dom inte om det, men dagen efter får de en fråga om det kändes
bättre idag. Det är den subjektiva upplevelsen som vi har att erbjuda men studenterna som bor
där är inte primärt de som ska utveckla framtidens hållbara boenden, utan det är de företagen
och forskarna som jobbar med det. Det tyckte en forskare var helt förkastligt. Så det finns olika
sätt att se vem som är huvudaktören. Vi har mer industrinära tankar med projekten.
15. Hur har reaktionerna varit ifrån forskningsaktörernas sida?
Vi har många företag som kommer in som sponsrar material samt forskare. Alla forskare är
positiva till det här, dels för att se att ett enskilt fält ej fungerar 100, att man har nåt vägs ände,
det är väldigt viktigt med samverkan med andra aktörer. Möjligheten att söka finansiering blir
lättare med en erkänd testbädd som man förlägger det på, med finansiering från Vinnova, som
är ett tecken på att det nog är bra. Företagen har på så vis lättare att få delfinansiering. Företagen,
t.ex. Schneider Electric, går in och sponsrar hela styr- och kontrollsystemet, ser möjligheterna
att vi kan testa de fall de inte riktigt kan simulera. Det krävs och blir ju ofta samverkansprojekt
för att resultaten skall bli bra. Men vi är ju en icke-vinstdrivande organisation så allt handlar ju
i slutändan om forskning.
16. Vad får skolan ut av forskningen som sker i ert Living Lab?
Ett stort underskott, nej men det kostar ju såklart mycket pengar, många forskningsresultat, nya
doktorander, från akademiska hus. Skolan får in mer forskare, mer folk som bidrar till nya
hållbara boenden.
17. Om fler Living Lab-projekt skulle etableras skulle ni då vara intresserade av att vara
involverade i det om frågan ges utifrån de resultat ni sett hittills?
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Där har vi ett projekt från Smartbuilt som är en testbäddsportal där användare har möjlighet att
skriva in behov och så kan de peka in en på rätt testbädd. Jag personligen anser att vi istället
skulle kunna delge administrativa tjänster, patentfrågor, juridikfrågor gratis istället, satsa mer
pengar på ett öppet samarbete istället för en ytterligare organisation. Med fler Living Labs
måste de hitta vad som behövs, vad som inte täcks in. Saker som inte behöver uppfinna kan de
egentligen ta av varandra då istället.
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25/10–2017
26 minuter

Einar Mattson, Jan Pechan
Jan Pechan är representant från Einar Mattsson AB och inleder med att beskriva deras roll i
KTH Live-in Lab:
Projektet kom till för att Einar Mattsons ägare har donerat pengar till KTH för ospecificerad
forskning inom fastighets- och byggsektorn, vi har dessutom byggt huset som rymmer Livein Labet. Donationen var inte klarlagd till någonting som skall heta Live-in Lab, utan var
vad KTH ville göra med pengarna. Det är bakgrunden till det hela. Vi ville stimulera
och uppmuntra till forskning inom byggsektorn.
1. Är ni involverade i forskningen som pågår i KTH Live-in Lab?
Både ja och nej, vi är involverade i forskningen på så sätt att vi sitter med i styrelsen
för att se vad som händer. Sedan kommer vi tillhandahålla driftdata på olika sätt till KTH för
att använda i deras forskning. Det handlar inte bara om vad de gör i själva labbet, utan också
att de kan ta del av hur huset mår i den utsträckning som är okej med gällande
personuppgiftslagstiftning, så får de ta del av det och se vad de kan göra av det. Det blir en stor
mängd data som de får från ett riktigt boende, det är ju inte experimentellt utan ett vanligt
boende. Det är inget experimenterande som sådant utan det handlar om hur folk bor och verkar
i huset.
2. Vad hade ni för erfarenhet eller vetskap om denna sorts forskning innan uppstart
av projektet?
Jag kan inte uttala mig för hela firman, jag jobbar som projektutvecklare för detta projekt.
Givetvis är jag insyltad i Live-in Lab diskussionerna genom åren. Mina svar är mer en
personlig bild än företagets bild, men det är ungefär samma sak. Donationen i sig är utan
villkor, den är inte styrd, det finns inget som säger att vi gärna ser att KTH använder pengarna
på ett eller annat sätt, utan det är helt öppet mandat där KTH har valt att upprätta ett Live-in
Lab och det har vi inget emot.
3. Vad tycker ni om projektet som blivit hittills, har ni haft några förväntningar sedan
tidigare?
Än så länge så är själva labbet bara en tom lokal som vi håller på att färdigställa. På det sätt
som KTH tänkt sig bedriva verksamheten i Live-in Lab-projektet så är det något som kommer
att förändras över tid. Det är också när de blir konkreta med vad de vill göra de kan börja söka
forskningsanslag. Det har inte hänt så mycket hittills, det är några projekt som har fått
finansiering och dragit igång som inte är fysiskt beroende utav labbet utan som handlar om
uppbyggnaden. Det är väldigt mycket som är på gång i Live-in Lab-projektet, man kommer
kunna svara mer på innehållet under nästa år, när de kommit igång med den fysiska lokalen.
Det går åt rätt håll, det går åt det håll som man tänkt och planerat för. Med det sagt är det
fortfarande inte möjligt att göra en utvärdering, det är för tidigt.
4. Hur pass involverade är ni?
Man kan se det på flera sätt, vi sitter med i styrelsen och är engagerade och är därmed
involverade i det som sker på ett grundläggande sätt, mer kapital kommer dock att krävas.
Donationen är en grund för att etablera denna plattform, men utan ytterligare
forskningsmedel, och för att få det behöver man uppslag, veta vad det är man vill göra och vad
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det är man vill forska om. Det är det Live-in Labet handlar om, skalet är endast
en byggteknisk fråga, ren produktion. Vi är med men vi är inte med och forskar i nuläget men
det finns en möjlighet att det kan bli så, det finns kanske något som man vill engagera sig i
enskilt men det vet vi inte än. Vi har även tagit en hel del investeringar till husen, som alla tre
är självförsörjande, ingen anslutning förutom el. De har bergvärme och solceller för att driva
den anläggningen, det är ett Plusenergi-hus. Där har vi skapat en hel del förutsättningar som
kan intressera en hel del forskning och därför ställer vi driftdata till förfogande för att kunna
uppmuntra till en sådan forskning. Men exakt vad det innebär får framtiden utvisa, även för oss.
Jonas vet vilka företag han har att jobba med just nu, detta skall fungera länge så han måste ha
en massa idéer hoppas jag.
5. Hur ser ni på möjligheterna att fortsätta detta arbetet från er sida, går det åt rätt
riktning och att ni vill finansiera mer?
Om vi vill finansiera mer vet vi inte i dagsläget. Men vi är med i styrelsen för Live in Lab
och vi har hyrt ut Live-in Lab på initialt tio år och vi har ju ingen annan avsikt än att följa det
här under den tiden och vara involverade på det sätt de är, med en miniminivå att sitta i
styrelsen. Styrelsen är ju de som beslutar om vilka projekt som skall upp. Det är ingen
hobbyplats, det är på riktigt. Det är en av de saker som skiljer denna plattform från
HSB Living Lab, det skall ju leva en tid och sen plockas bort och är specifikt för HSB. Det här
är en annan typ av forskning, en annan typ av upplägg., det skiljer sig faktiskt en del, inte minst
i långsiktigheten och öppenheten. Einar Mattsson styr inte över vad som skall bedrivas
där. Vi är med och påverkar naturligtvis utefter den här styrelsepositionen men det är en post
av flera och det är mer för att faktiskt kunna följa vad som sker och det kan mycket väl bli så
att det dyker upp något som vi skulle vilja göra något med och kanske kan hjälpa till att skaka
fram pengar, men det kan vi inte veta just nu.
6. Finns det något intresse för er att finansiera och bygga fler bostäder av detta slag,
som mynnar ut i ett Living Lab?
Ja det kan jag inte säga något annat än att dyker det upp, så har de säkert inget emot det. Det
får man i sådana fall titta på i det fallet, men det finns inget som säger att vi inte skulle göra det.
Sedan vet jag inte hur lätt våra ägare har för att göra samma upplägg igen, alltså vara med och
starta det här, dvs att lägga en stor investering i projektet som grund . Men ställer man det som
en öppen fråga så ger de ett öppet svar, det har de inget emot. Konkret däremot, det kan jag inte
svara på.
7. Hur tycker ni reaktionerna har sätt ut från allmänhetens sida när det kommer
till Living Lab?
Allmänheten tror jag har begränsad koll på det här men det är ur mitt perspektiv. Tittar man på
skolan så är intresset större. Det är ju ett antal företag som har engagerat sig i Live-in Lab på
KTH utöver Einar Mattsson från olika håll och kanter och det ser lovande ut. Just nu handlar
det om att få igång det, Jonas måste börja leverera forskning, resultat och sådant. Det här är ju
ingen ”Quickfix”, där vi kan se att till sommaren har vi fenomenala grejer här, utan forskning
är ju forskning, det kräver tålamod och uthållighet.
8. Är det någon forskning som kommer bedrivas där som ni tror att ni kommer få nytta
av på Einar Mattsson?
Vi hoppas det. Som tidigare sagt har vi inte pekat på att KTH skall titta på något speciellt från
deras håll, det är inte styrt på det viset. Det är dock vår förhoppning att det kommer forskas mer
inom fastighets- och byggsektorn. Vi har inget att säga om att det görs något liknande i
Göteborg eller någon annanstans då vår attityd är att det inte forskas för mycket inom fastighet-
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och byggsektorn utan däremot för lite. Kan det här stimulera andra att komma igång på andra
ställen så är det bara bra och önskvärt.
9. Har ni några idéer till oss om det skulle vara så att ett Living Lab skulle etableras i
Jönköping?
Hela det här upplägget, likaså projektet i Göteborg, bygger på ett samarbete mellan skolan och
näringslivet. Har man tänkt sig något liknande måste man upparbeta sådana kontakter och
identifiera behov hos någon som kan vara med och dra igång det här. Jag tror inte att
varken HSB:s Living Lab eller KTH:s Live-in Lab hade kommit till om det inte funnits ett
HSB respektive ett Einar Mattsson. Skolorna har inte ett kassavalv att hämta pengar ur att göra
vad de vill med, det fungerar inte så. Man får ett anslag och söker forskningsmedel på olika
sätt. Vill man då göra något liknande måste man få med sig några från näringslivet som tycker
det finns ett behov, som är uthålliga och som har tid beroende på hur man vill lägga upp
det. De här två i Göteborg och Stockholm är upplagda på olika sätt och redan där skall man ta
en funderare på vad det är man vill hålla på med, vilket håll man skall gå, nåt åt de redan
befintliga hållen eller något helt nytt. Även få med andra som är intresserade av liknande
koncept och ha en dialog med några sådana företag eller sådana aktörer för att få en inriktning,
snarare än att man målar upp att såhär skall det se ut. Jag tror att processen hos oss varit ganska
öppen, man har diskuterat om Einar Mattsson är intresserade av att medverka till eller bidra till,
eller både till forskning inom fastighet och bygg. Hur man har formulerat det från början, ja
eller nej, om de fått ett ja har de funderat och pratat om hur ett sådant samarbete skall se ut.
Man kommer inte med ett färdigt paket utan har en dialog. Det gäller att få in foten i dörren,
komma ner på bordet och prata om det här, se om man kan identifiera ramar för en gemensam
framtid. Sedan kan man börja prata om pengar och vad man mer exakt skall göra. Men jag tror
att den första fasen är den svåraste, att få tag i intressenter. Det skall finnas någon som antingen
har egna behov, men då finns det en fara att det blir uppdragsforskning, och det är inte Livein Labs koncept, det är de noga med. Eller så vill man inte ha uppdragsforskning, vilket kan
vara att någon som vill lägga pengar på forskning så vill de ha någon nytta av den själv. Det
kan leda till industrihemligheter för att förbättra produkter, då blir det ett upplägg. Det gäller
att hitta någon som har ett vidare perspektiv, vi kanske inte ha koll på allt som kan vara
intressant för branschen just nu, den kreativiteten skall väl istället komma från
högskolorna. Jag tror att det är svårt att få tag på företag som vill gå in som inte är egennyttiga.
Det måste finnas kontakter med folk som inte bara är egennyttiga utan som förstår att de kan
göra någon skillnad.
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Telefonintervju
30/10–2017
21 minuter

Bengt Dahlgren, José Acuna, Phd Geoenergispecialist
1.
Hur uppstod idén från er sida att använda detta projekt som en forskningsplattform?
Vi är mycket engagerade med KTH och med forskningsaktiviteten på KTHs
utbildningsprogram och då kom vi med i bilden i tidigt skede genom kontakt med både Einar
Mattsson som bygger på forskare på KTH som kommer att hålla på med de olika
arbetsområdena. Kontakten var naturlig, man kom med från början på ett naturligt sätt, vi har
varit med i många forskningsprojekt. Det är samma upplägg för Bengt Dahlgrens involvering i
projektet i Göteborg, där är vi många som har ett nära samarbete med Chalmers, där de på ett
liknande sätt har tankar kring ett Living Lab koncept. I projekten vid Chalmers och KTH har
involveringen blivit väldigt naturlig eftersom kontakten redan tidigare fanns.
Samarbetsformen med forskarna genom Living Lab ramen kan formas på lite olika sätt. Det
kan handla om enskilda företag i samarbete med universitet eller någon form av sponsorskap
eller liknande beroende på vad man vill få ut av projektet. Vissa företag vill testa produkten,
vissa vill exempelvis utvärdera energiprestanda, vissa vill vara någon typ av sponsorer osv. Det
finns olika intressen beroende på vilka man pratar med.
2.
Vad är ert mål med era projekt?
Vi gör mycket med byggnader, nästan alla projekt är kring energifastigheter. Vi vill ligga i
framkant med forskningsresultat och teknik så att vi kan ta fram den plattformen till andra
projekt som vi jobbar med. Vi jobbar med innovation i våra projekt, känna till nya produkter
från dag 1 och hjälpa till att ta fram dem.
3.
Hur har forskningsprocessen gått tillväga från idé till där ni befinner er nu?
Vi har precis börjat i projektet så det har inte hänt någonting inom forskningen, det finns alltså
inga forskningsresultat. Däremot kan man säga att vi gått tillväga till där vi befinner oss idag
genom nära samarbeten, tydliga arbetsfördelningar mellan byggherrar, entreprenörer,
konsulter, produkttillverkare och forskare så man tillsammans kan designa en bädd som är bra
för alla och där alla får sin vilja framtagen. Just nu är plattformen färdig och nu gäller det att
hitta finansiering för forskningsintressenter. Nu gäller det att hitta finansiering för att utföra den
forskning man vill utföra och det kommer att vara så ett tag framöver.
4.

(Har LL-projektet uppfyllt era förväntningar kring mål samt användning?) Tror ni
att LL-projektet kommer nå upp till era förväntningar?
Ja, absolut, det är en väldigt lovande plattform. Det gäller att vara deltagande i den utsträckning
man engagerar sig för att få ut mest utav det. Vi kommer engagera oss mycket i detta.
5.
Har ni i detta skede kunnat se positiva utslag i er bedrivna forskning? Om ja, vad?
Vi har jobbat mot ett gemensamt mål, att allt ska fungera och det har endast varit väldigt positivt
än så länge. Det är inte bara bra för de som är med i projektet, utan även för de som inte är med
på grund av energieffektivisering genom promoting. Just nu befinner vi oss bara i startskedet
så det är endast spekuleringar, det är oerhört intressant att bara vara med i projektet.
6.

Har det uppkommit några brister/negativa resultat under tiden ni drivit er forskning
i projektet? Om ja, vad?
Inte i detta skede.
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7.

Hur skulle forskningsprocessen kunna förbättras för etablering av liknande
forskningsprojekt i framtiden?
Det enda jag kan komma på nu är att ge forskare en lika viktig roll i planeringen som alla andra
aktörer i projektet. Så att de kan räkna med att de kan bedriva sin forskning och lita på vad de
själva vill få ut av den. Sedan gör alla entreprenörerna och industriaktörerna lite som de är vana
vid, lyssna på forskarna och inför deras önskemål av projekt och dokumentation, avhandlingar
m.m. Forskare är inte vana vid att prata med industrin och tvärtom, detta är något som skulle
kunna förbättras
8.

Om det skulle etableras ett nytt Living Lab idag, vad skulle ni i så fall vilja göra
annorlunda, baserat på de erfarenheter ni nu har fått? (tips till kommande aktörer) ¨
Etablera något som är avsett för olika ändamål, tänka exempelvis mer på industrifastigheter
eller liknande. Det är bra att ni intervjuar och ser hur det gått för andra, det är bra att man kan
följa upp och lära sig mycket av andra. Jag rekommenderar att satsa på ett annat
verksamhetsområde, exempelvis industri eller liknande för ett annat sammanhang. Använda
modellen men kanske inte samma forskningsprojekt.
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Telefonintervju
27/10–2017
35 minuter

Pinnab Inneklimat AB, Thomas Pekonen
Thomas Pekonen inleder med att berätta bakgrunden med vad de vill få ut av
forskningsprojektet i Living Lab-projektet och har i förberedande syfte skickat oss bilagor via
mail med 2 tidningsurklipp från olika tidpunkter samt en bild på ett placerat ventilationsdon. I
det inledande han berättar får vi även svar på vår första fråga som vi hade:
”Hur uppstod idén från er sida att använda detta projekt som en forskningsplattform?”
Han inleder intervjun med att berätta tanken bakom varför han sände oss dessa bilagor genom
att inleda med att intresset ligger i att kolla datumet på respektive artikel. Vi har noterat att
artiklarna innehar väldigt liknande rubriker men att det skiljer ungefär 10 år mellan artiklarnas
publicering. Artiklarna handlar om att våra barns hälsa skadas av innemiljön som råder. Thomas
menar att alla pratar om dessa problem men att ingen gör några direkta åtgärder åt det. Han
menar att vi måste börja med det viktigaste, våra barn, de kommande generationerna i
miljöarbetet i byggsektorn. Det är just det här problemet de vill utveckla och titta på genom
Living Lab projektet. Han fortsätter berätta:
Vi har skapat ett ventilationssystem som möter upp de krav som forskarna har idag. Det skiljer
sig ganska avsevärt ifrån de standardsystem som vi har idag som är gammalmodiga. Trots alla
resultat vi har fått från forskarna, rent juridiskt så skall vi följa forskningen och
försiktighetsprincipen i miljöbalken. Det vi ska titta på är alla kapitel, det viktigaste är de
allmänna hänsynsreglerna, att man följer dem för att man ska kunna jobba med miljöbalken.
Det är liksom grunden för det hela, själva fundamentet. Den har svårt att tränga in i byggsektorn.
Jag skickade även med en bild på ett placerande ventilationsdon, de donen som står på golv.
Skillnaden mot omblandad ventilation är att det är den gamla principen och ventilationen.
Modern ventilation är den placerade ventilationen, den är effektiv och fungerande i motsats till
omblandad. Ofta får man det kastat på sig att det drar om dessa don, att om man sätter sig
framför så drar det, men vi släcker den pulsen som man känner framför donet där man sitter,
den vänder vi istället mot väggen och låter väggen ta impulsen. Då kan det aldrig dra om de här
donen. Det är faktiskt på det sättet att alla operativa system, jag menar de system som fungerar
och arbetar på människans upplevelser, alla de system som är operativa på människor är lite
tuffa när man skall dimensionera utan att det drar, man måste vara oerhört noggrann. Med ett
omblandat system är det inte lika noga hur rummet är dimensionerat, det brukar fungera utan
att det drar, men effektiviteten är låg. Den placerade ventilationen däremot är lite svårare att
dimensionera, det gäller verkligen att veta vad man håller på med och därför har vi då vänt på
donet och släckt impulsen mot väggen så impulsen aldrig kommer ut. Det var det jag ville visa
med bilden och där finns även funktionen. Artiklarna visar lite på historiken, vad som händer i
våra lokaler, om vi gör någonting åt det. Den andra bilden visar att vi kan göra någonting,
tekniken finns. Så jag skickade med dessa så man kunde få någon typ av inledning i alla fall.
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1.
Vad är ert mål med era projekt?
Målet med projekten i detta Living Lab är att finna metoder, att snabbt få in nytänkande och
nya innovationer i byggsektorn. Det är väldigt svårt att få in nytänkande i byggsektorn idag. Ett
exempel på det är att år 2000, då läkarstämman redovisar Dan Norbäcks grupp i Uppsala som
är inneklimatforskare, att det finns risker med filter som man hade mätt på barn. Då använde
man en metod där man med hjälp av ljud mäter nätslemshinnans storlek och svullnad. Det
visade sig att när filter hade använts i 3 månader, fick man förändringar i barns slemhinnor när
filtren blev smutsiga. I det skedet gjorde vi så att direkt när det gällde barnlokaler började vi att
använda oss av ett filterlöst system (som vi tidigare hade börjat kolla lite på) och tittade på hur
det fungerade i praktiken. Detta därför att möjligheten fanns, jag jobbade väldigt mycket med
allergiutredning och där började forskare misstänka att filter kunde förorsaka störningar i barns
hälsa, framförallt barn alltså för de är mer känsliga. Det redovisades då att så var fallet, filter
kan ställa till det rent hälsomässigt för våra barn. Folk vet inte ens om den här forskarstudien,
branschen känner inte till den.
Vi började experimentera och tog fram system utan filter därför att vi tolkade
försiktighetsprincipen i miljöbalken på det sättet, om det fanns en annan aspekt eller metod att
använda så skulle man göra det. Då hade vi en filterlös metod som vi beprövade och den har vi
alltså prövat i 15 år med väldigt goda resultat. Det är det systemet vi har i Living Lab-projektet
i det första forskningsprojektet. Det har forskarna på Tekniska Högskolan blivit väldigt
intresserade av och här känner man ju till forskning med filter och tycker man måste pröva
metoder utan filter. Och varför skall man filtrera ren luft? Det är också en fråga som borde få
sitt svar.
Det andra exemplet jag kan ta är från sommaren 2016, då kom Halifaxrapporten som är rätt
skrämmande. Svenska forskare säger att det enda vi kan göra idag är att minska exponeringen,
och minska exponeringen i våra inomhusmiljöer kan man antingen göra genom att låta bli att
vara där eller att sprida ut föroreningarna mer. Hur mycket vi skall sprida ut dem exakt vet vi
inte men att vi måste sprida ut dem vet vi. Det är därför vi jobbar till exempel med, just när det
gäller bostäder, halva omsättningen som ligger till grund för bostadsventilation där vi jobbar
med 2–3 gånger så mycket mer omsättning luft, alltså 5–6 gånger så mycket luft för säkerhets
skull. Då är det framförallt i sovrummen i bostäder, det är också en sak som ingen i branschen
känner till.
Vi jobbar i detta Living Lab-projekt med att samla sakerna och snabbt få in dem i byggsektorn,
nya innovationer, då måste vi kunna vara en stor grupp. Vi vill ju ha andra med, exempelvis
ansvariga inom kommuner, samt att vi vill ha hjälp att ta del av forskning som till exempel
cancerforskningen som stöttar våra åsikter. Vi måste försöka få brukare och byggare att förstå
problemen vi har i våra inomhusmiljöer, och även en hel del andra runt omkring som är
involverade i processen fram till färdig produkt. Som det är nu, när det sitter en konstruktör på
ett håll osv. fungerar inte, det är historiskt bevisat. Det är det vi vill jobba med i detta Living
Lab projekt. Att visa att med en grupp som arbetar mot samma mål som oss får man snabbt in
dessa nya idéerna och innovationer i produktionen i byggsektorn.
2.
Hur har forskningsprocessen gått tillväga från idé till där ni befinner er nu?
Det hela började med att jag alltid har haft nära kontakt med forskningen och jag stötte på Jonas
Anund Vogel och Peter Tjärrbo från KTH. Peter blev väldigt intresserad av det här och
kontaktade då Jonas angående detta. Vi har arbetat ett tag på pappret med det här projektet, vi
har haft våra projektmöten tillsammans med Jonas och hela gruppen har setts och diskuterat
projektet. Det är mycket diskussioner om administration och sådana saker, det blir inte så
mycket diskussion om forskningen än, men det är väldigt viktigt att man har en riktig idé om
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hur det här skall gå till. Vi har diskuterat tillvägagångssätt och det var då administrativa frågor
och hur man skall få in nya företag och inte så mycket teknik. Tekniken hade vi diskussion om
som vi fört själva vid sidan om, där vi pratat rent praktisk teknik, hur vi skall gå tillväga när vi
genomför det här projektet, vilka vi skall engagera i projektet osv. Jag tror att man måste jobba
på det sättet, att de grova linjerna drar man upp gemensamt och sedan jobbar man på detaljnivå,
lite mer forskningsmässigt vid sidan om.
Just nu är vi framme vid att ha våra lokaler klara. Nu kan vi börja att praktiskt arbeta med själva
forskningsprojektet och börja koppla in olika intressenter, höra någonstans vad som krävs för
att få igenom ett sådant här projekt. Då ska man sätta ihop en sådan här grupp i ett väldigt
kritiskt skede, jag tror att man måste göra det för att kunna få igenom ett sådant här projekt som
vi kommer att visa där, som har så mycket nyheter och nytänkande. Tyvärr är det så att
branschen jag jobbar i är den mest konservativa branschen som finns och som är rädd för
förändringar, typ det där låter jättebra men nej, vi gör som vi alltid gjort, det får man höra ofta.
Ventilationsbranschen är oerhört konservativ och väldigt rädd för förändringar. Vi måste ha
någon form av utveckling på den här sidan. Jag tror det kommer hända väldigt mycket i det här
Living Lab projektet, det är extremt intressant.
3.

Tror ni att Living Lab-projektet kommer nå upp till era förväntningar (kring mål
samt användning?)
Jag är helt övertygad om att vi kommer nå väldigt långt. Har man inte nåt fram till drömmen så
är man alldeles i kanten på den i alla fall. Det har aldrig gjorts något sådant här förut, men det
har behövts i över 100 år. Jag är övertygad om att vi kommer nå fram med detta som är helt
nytänkande, jag tror extremt mycket på detta annars skulle jag aldrig kämpat och lagt ner så
pass mycket tid på det.
4.

Har det uppkommit några brister/ något negativt under uppstarten/tiden ni drivit
varit med i projektet? Om ja, vad?
Projektet blev lite försenat, det är det enda negativa jag kan komma på. Men så är det ju när
man brinner för någonting, att när man är engagerad och något kommer i vägen som gör att det
blir försenat, uppstår en negativ känsla, men den beror ju på förseningen och inte om själva
projektets genomförande. Det har flutit på väldigt bra och jag tror det beror mycket på att vi
bara jobbar med förhoppningar om någonting nytt. Mina förhoppningar ligger på att vi snabbt
skall kunna förbättra våra innemiljöer för våra barn, för där händer ingenting. När man jobbar
med ett sådant projekt är det mesta positivt, vi har inte haft några negativa vibbar alls i det här
projektet.
5.

Hur skulle forskningsprocessen kunna förbättras för etablering av liknande
forskningsprojekt i framtiden?
Detta projekt kommer ju föda nya projekt, nya idéer. Den här innemiljön och barns hälsa är
enormt komplex och vi snuddar bara vid några viktiga punkter och detta kommer föda massa
frågor, leda till många nya projekt och idéer. Man kan ju kopiera själva forskningsutförandet
om det går att plocka fram förändringar i byggsektorn på kort tid, att vi kan korta alla ledtider
så att det går snabbare i byggprocessen. Det är otroligt viktigt att hälsofrågorna går snabbt,
vilket de inte gör i byggbranschen, de går otroligt långsamt. Detta är ett väldigt nytt sätt att
angripa svåra problem i byggsektorn, det är väldigt mycket strukturella problem det handlar
om. Det finns väldigt mycket att göra på den här sidan och det kommer föda många nya idéer
och projekt ur detta.
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6.

Om det skulle etableras ett nytt Living Lab idag, vad skulle ni i så fall vilja göra
annorlunda, baserat på de erfarenheter ni nu har fått?
Allt har varit positivt i detta tidiga skede, så det finns ingenting jag kan säga som skulle kunna
förbättras till nästa gång. Men ett tips för etablering är att etablera så snabbt det någonsin går,
det här är ett stort behov i byggsektorn, att korta ledtider och att snabbt få in nytänkande,
innovationer i byggsektorn. Då handlar det om att etablera och få igång det här arbetet snabbt.
Tipset med etablering av ett hypotetiskt labb är att göra det omgående, gör det idag.
7.

Har ni några ytterligare åsikter/kommentarer för användning av Living Lab (som
en forskningsplattform i liknande företag?)
Användningen av ett Living Lab är väldigt mångfacetterat, gör man det på rätt sätt kan man
använda det i vilket problem i byggsektorn som helst. Framförallt när det gäller ett Living Lab
inom inomhusklimat som för oss kan vi nästan få ut eller göra vad som helst, det är gränslöst
när jag tittar på den problembild vi har i innemiljön. I det här fallet är bredden på det här vilket
engagemang du har och är väldigt viktigt. Min ledstjärna i mitt företag när jag driver de här
frågorna är kunskap och ödmjukhet ger mod att förändra. Det är väldigt viktiga punkter, det
handlar om engagemang att våga förändra. Det är det som branschen lider lite av, det saknas
kunskap och ödmjukhet och har man inte det så vågar man inte förändra heller.
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Platsintervju, JTH
5/12–2017
28 minuter

Tekniska Högskolan i Jönköping, Mats Jackson, Forskningschef
1.
Har ni någon vetskap kring Living Lab?
Jag var med på Mälardalen som har startat ett Living Lab. Det har nu blivit ett standardiserat
koncept. Jag själv var inte den som projekterade utan jag var mer en anställd i arbetet. Men det
här med att kunna möta näringsliv, skarpa projekt, miljö, fysisk miljö tycker jag är viktiga
beståndsdelar i ett Living Lab. Sen tror jag att alla har sina dialekter i ett sånt här projekt
beroende på vad man har för inriktning och kompetens.
Innan intervjun fortsätter så berättar vi om vårt projekt och vad ett student Living Lab innebär.
Efter den informationen så flikar Jackson in med:
Den bilden jag har av ett Living Lab är en miljöyta som kan vara på campus, där man samverkar
och knyter ihop dem enheter man har. Inte ett ”Living” Living Lab som dem projekten. Vad
spännande!
I det läget måste man väll bestämma vad som är målet med satsningen. Om målet kanske är
bättre studentbostäder. Sen vet jag andra Living Lab där man kan ha samverkan som mål.
Här i Jönköping så var jag med i en ansökan för ett tag sedan där vätterhem på det nya området
strandängen där dem har tankar på innovationsmiljöer som kan vara värt att kolla upp.
2.
Kommer det upp några tankar kring forskning som ni skulle kunna använda i ett
sådant här projekt? Vilka forskningsfrågor skulle kunna vara intressanta för er högskola?
Det kan det nog finnas. Vi håller på med ett arbete som kallas tekniskt center som är tänt att
vara en byggnad med laborativa miljöer där man kan träffas, där inte det primära målet är
studentbostäder utan ett tekniskt center för att samla dem olika verksamheter som vi har på
tekniska högskolan.
Jag tänker att om det fanns ett Living Lab att det skulle kunna finnas möjligheter till att samlas
runt olika skarpa projekt och knyta ihop olika typer av kompetenser i en tillämpning t.ex. det
kan säkert vara datasidan och byggsidan där man tillexempel kollar på hur man projekterar.
Det finns ett behov av att kunna hitta miljöer där man kan samla olika delar av tekniska
högskolan och arbeta ihop. Där skulle man kunna tänka sig att ett Living Lab skulle kunna vara
en sådan plats. Sen så vill vi gärna gå mot mera demonstrationer, forskning kan ju vara olika
konceptuell. Man kan skriva något och gör en analys men det mest konkreta är ju att man
faktiskt gjort något, byggt något eller tagit fram en produkt. Så att kunna göra projekt som blir
tydliga för omvärlden är ett sätt att profilera, tex solbilen, sådana typer av projekt som kräver
en annan typ av miljöer. Samverkan, att kunna jobba ihop externa parter som vi har i skarpa
projekt, man vill gärna ha mer projektytor, kreativa ytor är också något som jag kan tänka mig
att Living Lab -koncept passar bra till.
All forskning bygger på partnerskap, nu görs inte alla projekt på campus, utan jobbar man ihop
så är man kanske ibland hos partnern. Men normalt sätt så är det 50% av budgeten som kommer
från externa parter i egen tid. Det finns massa olika organisationer och företag som deltar. Det
kan vara att man jobbar ihop med någon som har ett skarpt problem t.ex. Husqvarna och jobbar
med dem i projektet. Husqvarna är de vi har flest samarbeten med, inte bara forskning utan även
på utbildningssidan. Fagerhult har vi också mycket med. Olika avdelningar har olika partners.
Vätterhem är t.ex för bygg.
80

Bilagor

Bilaga 13

Det diskuteras mycket behov. Tekniskt center som ett internprojekt. Men än så länge något
som ligger i förstudie stadiet.
För att få med många i projektet, studentbostäder är en fråga, men living lab kan rymma flera
typer av mål, vad vi söker, tex att jobba mot framtidens studentbostäder.
Jag tror det är en strategisk fråga för JU, studentbostäder, vi vet att det saknas, inte minst för
internationella studenter. Om man tänker ett LL där man samlar många avdelningar från JTH,
gjuterisidan t.ex har ett visst avstånd ffrån gjuteriforskningen till studentbostäder. Men det
skulle kunna rymma annan typ av forskning med samma koncept med studenter involverade.
Ett annat koncept som lars Eriksson på produktutveckling är fablab som MIT har. Det Bygger
mer på att man jobbar med att man har en idé och sen så försöker man göra en prototyp och
jobbar hela vägen.
3.
Tips till oss i vidare arbete?
Om ni Funderar på de här frågorna som är jättespännande så tänk på att det Kan finnas mål i
vad man vill åstadkomma, som måste finnas på plats. Varför gör man det här? Att vi behöver
Fler studentbostäder kan vara en sådan. Eller samverka. hur kommer man dit? Vilken metodik?
Vilken infrastruktur krävs? Man kan dela upp det lite grand. Det Kan finnas existerande
infrastruktur som man skulle kunna stoppa in det hela i. Annars blir det även en kostnadsfråga.
Så var det med Mälardalen, egentligen ingen stor investering, man tog ytor som redan fanns.
Men det kan vara roligare att man göra någonting nytt. Olika nivåer, steg att ta.
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Svar via mail
12/12–2017

Högskolan för Lärande och kommunikation, Ylva Lindberg, Forskningschef
Ett mail skickades med information kring arbetet och Living Lab – konceptet och svar gavs:
”HLK: Lärande och kommunikation med diversity, communication and globalization i fokus.
Projektet kunde vara en del i vårt pågående projekt Diversity as Normality - DiveiN
Vi kunde studera informellt lärande i en grupp med individer med olika profiler, deras
medieanvändande,
kvantitativt,
variationsmässigt
och
innehållsmässigt,
kommunikationsmönster och interaktion.
Resultaten skulle kunna ge inspel på miljöns betydelse för lärande och kommunikation.
/ Ylva”
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Platsintervju
13/12–2017
54 minuter

Brandtornet, VD Michael Nilforsen samt Claes Junefelth, konsult för
Brandtornet Egnahem AB
1. Vet ni vad ett Living Lab är? Om ja, vad?
Inte direkt, ni får gärna utveckla.
2. Har ni hört talas om de två projekten redan etablerade här i Sverige i Göteborg och
Stockholm? Om ja, vad?
Nej.
Innan intervjun fortsätter informerar intervjuarna respondenterna om Living Lab och de två
redan etablerade Living Lab-projekten i Göteborg och Stockholm.
3. Vad tycker ni om konceptet av ett Living Lab efter det ni hört?
Det är lite svårt att greppa allt men vi tror det handlar om att bygga rätt från början och följa
utvecklingen i att kunna modifiera lägenheten då vi ändrar våra beteenden med tiden. Numera
kombinerar man kök- och vardagsrum osv. Det sociala mönstret är annorlunda jämfört med för
10 år sedan. Byggbranschen är en konservativ bransch, det är lätt att bygga på samma vis år ut
och år in när man hittat ett sätt som fungerar.
Det är viktigt att man ifrågasätter den konservativa branschen, men det är beroende av
kostnadsjakten och myndighetskraven. Det är lätt att man låser sig till något man lyckas
förhandla ner, vilken sedan blir den bidragande belastningen att fastna i gamla hjulspår. Därför
anser vi att det är bra att ungdomar är med och utformar framtiden.
4. Är detta koncept något ni hade kunnat tänka er att deltaga i? Varför/varför inte?
Frågan bör snarare vara, varför skulle vi inte vilja vara med? Vi ser att man skulle kunna jobba
mer med moduler och baracker som är flyttbara för full flexibilitet när det kommer till
installationer. Brandtornet är en av de tre största i Jönköping inom studentbostäder, vi har flera
hundra aktuella lägenheter de kommande tio åren, så det ligger i Brandtornets intresse samtidigt
som fler behövs. Det blir dock en kostnad för att göra en speciell anläggning för just de
lägenheter som forskas på och då blir frågan hur man skall finansiera det. Man kan ju inte höja
hyran för de som skall vara i den sortens boendemiljö. Man måste ha 5-10 nära samarbeten
med forskare för att kunna få delaktighet till deras forskaranslag.
5. Hade ni kunnat tänka er vara med och driva det här projektet? Varför/varför inte?
Projekteringsskede och att tillhandhålla resurser. I dagsläget är vi en för liten aktör för att kunna
driva det men skulle gärna bli involverade.
6. Är ni involverade i någon typ av forskning i dagsläget? om ja, vad?
Nej inte i dagsläget. I framtiden hade det varit intressant att involveras i att utveckla forskning
inom fastighets- och byggbranschen (Claes). Vidare att forska i hur man effektiviserar och får
ner den nuvarande kostnadsbilden. I dagsläget har Sverige 50-55% större kostnader än
genomsnittet i EU inom bygg. Hur kommer det sig? Sedan skulle det även vara intressant med
forskning inom utveckling av material som isolering, betong och effektiviseringen av
materialen.
7. Vad har ni för erfarenheter och tankar kring innovationstakten inom byggbranschen?
Det behövs utrymme för mer innovationer men i dagsläget begränsas det av
kostnadsoptimeringar och resultatoptimeringar. Myndigheterna skapar krav som de inte förstår
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konsekvenserna av. Ett sådant exempel är reglerna kring buller, att man skall kunna sova med
öppet fönster och att det ska vara tyst, vilket är ett orimligt krav. Detta leder till att man inte
kan bygga mindre lägenheter då deras sovplats skulle hamna vid fönstret. Då måste man istället
bygga större lägenheter och placera sovrummen in mot innergården vilket gör att man tappar
yta för att få in fler lägenheter. Det leder till att bostaden tappar energi under vintertid och
avgaser kommer in i lägenheterna om man skall anpassa sig efter ett sådant krav. Därför är det
viktigt att ifrågasätta och inte köpa allt.
8. Vad för typ av forskningsprojekt/forskningsfrågor skulle hypotetiskt kunna vara
relevanta för er del i ett Living Lab projekt?
I Jönköping pratar man mycket om moduler just nu och det hade varit bra att implementera i
ett sådant här projekt. (Se vidare fråga 6)
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Telefonintervju
19/12–2017
30 min

Jönköping Energi, Erik Wiström – chef för avd. affärsutveckling
”Affärsutveckling är en del av vår marknadsföringsorganisation. Denna stöttar hela koncernen
med utveckling av befintliga tjänster och produkter men även helt nya produkter.”
1. Vet ni vad ett Living Lab är? Om ja, vad?
Ja jag tror jag har en hyfsat klar bild. Min bild är att det är en testbädd eller testmiljö för nya
tjänster och produkter i en miljö där människor lever/bor som ”vanligt”, en miljö som är så lik
vardagsmiljön som möjligt.
2. Har ni hört talas om de två projekten redan etablerade här i Sverige i Göteborg och
Stockholm? Om ja, vad?
Ja, lite kring det i Göteborg men bara ytligt.
Innan intervjun fortsätter informerar intervjuarna om Living Lab och de två redan etablerade
Living Lab-projekten i Göteborg och Stockholm.
Wiström berättar efter informationen:
Jag kan väl bara generellt säga att det finns ett intresse från vår sida. Vi jobbar redan nu med
nya områden här i stan, vi hade senast nu för några veckor sedan en pitchtävling för området
strandängen tillsammans med Vätterhem och Tosito. Det området byggs redan här i stan och
kommer fortsätta att byggas framöver. Det finns tankar på att testa och ta fram nya bra lösningar
som rör alla våra områden egentligen, både kring energilösningar och kring den här tävlingen
så var fokus smarta hem. Vi jobbar med kommunikationslösningar i vårt stadsnät redan idag.
Så vi har redan en hel del som är på rullning och tankar, så det finns definitivt ett intresse av att
fortsätta arbeta i den inriktningen med någon typ av Living Lab koncept. Sen vad för lösningar
och tankar på vad vi vill testa mer konkret framåt, det ligger lite i framkant, och vi är ute på en
konkurrerande marknad. Det beror på vilka som läser rapporten och/eller blir involverade.
Rent generellt är vi väldigt öppna för att arbeta nära våra samarbetspartners och nära våra
kunder med utvecklingsfrågor och gärna i så verklig miljö som möjligt, det ligger i vårt intresse.
Vi är intresserade av involvering i ett Living Lab.
3. Vad tycker ni om konceptet av ett Living Lab efter det ni hört?
Det verkar väldigt intressant (se ovan).
4. Är detta koncept något ni hade kunnat tänka er att deltaga i? Varför/varför inte?
Ja, definitivt. Det är väl just att komma närmre våra kunder, att testa saker i verkligheten, reellt.
Det är väl de stora anledningarna, att testa något löpande och att kunna skruva på saker under
tidens gång beroende på feedback från kunden. Det är ett bra sätt att kunna utvecklas
tillsammans som är väldigt lockande.
5. Har ni något tidigare samarbete med universitetet?
Ja vi har en hel del samarbeten på många olika plan. Det rör ju allt möjligt. T.ex. har vi olika
kampanjer och aktiviteter tillsammans, vi är även med och sponsrar lite olika delar på
högskolan. Jag har koll på vissa delar på de samarbetena vi har men sedan finns det vissa andra
delar som jag inte har en hel inblick i, men jag kan säga att vi har mycket samarbeten redan
idag.
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6. Bedriver ni någon forskning i dagsläget? om ja, vad?
Det beror på vad man definierar som forskning. Jag kan inte säga att vi har någon renodlad
forskning, utan mer att vi tillsammans med andra aktörer i branschen tittar på saker som ännu
inte finns. Vi har inte någon egen forskningsavdelning som vi driver själva utan det är mer
samarbeten på marknaden. Vissa frågor ligger vi definitivt i framkant i, men då i samarbete
med andra.
7. Vad har ni för erfarenheter och tankar kring innovationstakten i forskningsprojekt inom
ert område?
Tidigare har det varit en trögrörlig bransch, det finns andra branscher som ’sprungit på fortare’.
Det har funnits en trögrörlighet utifrån allt möjligt, det handlar om lagstiftning och hur
strukturen ser ut i branschen, det har varit en väldigt reglerad bransch i många år. Det är först
på senare år med utveckling av stadsnät, fiberutbyggnad och avreglering av olika delar som
gjort det till en mer konkurrensutsatt bransch idag än vad det varit tidigare. Och det är klart att
det får effekter i hur man måste jobba med utveckling, att hålla sig på tårna och vara med på
vad som händer och ligga lite mer i framkant då. Jag ser väl att innovationstakten ökar och att
vi framåt kommer behöva ha en ännu högre utvecklingstakt i vårt innovationsarbete. Så är väl
den generella trenden som även vi följer.
8. Vad för typ av forskningsprojekt skulle hypotetiskt kunna vara relevant för er del i ett
Living Lab projekt?
Det är allt som är kopplat till våra kärnverksamheter. Allt från smarta hemmet-lösningar,
värmefrågor, smarta energilösningar, det som rör el alltså, mikro-produktion t.ex., men även
sådant som rör transport i viss mån. Vi har t.ex. jobbat med biogas och jobbar med laddinfrastruktur nu, om man tänker infrastrukturen kring transporterna.
9. Vad känner ni över att samarbeta med flera olika aktörer inom branschen?
Det ser vi bara som positivt. Vi vill gärna göra saker tillsammans med våra kunder här i
regionen, vi är ett lokalt förankrat bolag som gärna gör saker tillsammans lokalt med många
lokala aktörer och det gör vi gärna med kunder, samarbetspartners osv. Det kan vara
kommunen, högskolan, andra aktörer, regionen osv.
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Platsintervju, Jönköping Science Park
4/1–2018
42 minuter

Jönköping Science Park, Gustav Österström, VD
1.
Vet ni vad ett Living Lab är? Om ja, vad?
Har en viss aning men uppdatera mig gärna.
Innan intervjun fortsätter informerar intervjuarna om Living Lab och de två etablerade
projekten i Göteborg och Stockholm.
Efter informationen beskriver Österström:
Från Science Park skulle det kunna handla om hur man skapar bättre utvecklande
entreprenörsmiljöer, att forska kring hur dessa miljöer skulle kunna se ut. Det inkluderar
egentligen inte att man kan bo där.
Idag är Science Park ca 500 personer och 100 bolag som sitter i den redan befintliga miljön. Vi
vill skapa förutsättningar för studenter, entreprenörer, nystartade bolag, befintliga bolag och
investerare att finnas i samma miljö. Vi skulle ha intresse av att titta på hur man skall kunna
utforma miljöer på ett bättre sätt för att kunna skapa entreprenörskap och förnyelse, både för
studenter men även för etablerade bolag.
Vi vill i framtiden skapa nästan som ett vardagsrum i regionen, ett vardagsrum runt
entreprenörskapen som gör att man kan skapa ett flöde av människor och skapa krockar mellan
olika individer och människor. I dagsläget är inte den här fastigheten anpassad för det.
Science Park ägs av högskolan och kommunerna i regionen. Det vi jobbar med är
fastighet/service. Vi har 13 st. miljöer, en i varje kommun där Jönköping är den absolut största.
Här sitter som sagt 500 personer och ungefär 100 bolag. I de andra kommunerna samarbetar vi
med näringslivavdelningarna, men vi har också människor på plats i alla kommuner som gör
att man kan fånga upp entreprenörerna på ett bra sätt.
Sedan jobbar vi med affärsutveckling, det handlar om att utveckla idéer och människor. Här
möter vi omkring 1000 olika idéer varje år. Idéerna kommer från studenter, privatpersoner,
forskare och etablerade bolag, så dessa idéer kommer från alla möjliga håll och kanter. Runt
400 av dessa kommer från Jönköping och resten utifrån länet. Av det här startas ungefär 300
företag varje år, så det genereras rätt mycket nya bolag utav de här idéerna. Vi på Science Park
jobbar aktivt med 100 av dessa idéer. Vi har 15 st. bolag som alltid är inne i vår spetssatsning,
där vi lägger mycket kraft i att hjälpa dem att hitta kapital, människor och kunder. Utöver de
direkta insatserna mot idéerna och bolagen så försöker vi skapa ett bra ecosysytem runt
affärsutveckling. Mycket handlar om att skapa förutsättningar för att attrahera kapital till
bolagen.
Vi är kopplade till tre investeringsverksamheter. Ett som heter Speed capital, där kan vi
investera 300 000 i bolag som är i tidiga skeden. Vi har ett bolag som vi startar i dagarna som
heter Spectra Invest, där kan vi investera 1-10 000 000 i spännande bolag. Sedan är vi delägare
i ett som heter JBD som vi kan investera +10 000 000 i respektive bolag. Vi har även ett
investerarnätverk med 100 privatpersoner som har tjänat pengar och vill investera i de bolagen
som finns i vår miljö. Vi har en fysisk miljö som skall stödja det här arbetet på ett bra sätt, där
vi kan ha events, seminarier och se till att människor flödar hit.
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2. Är detta koncept något ni hade kunnat tänka er att deltaga i? Varför/varför inte?
Ja absolut. Vad vår roll skulle vara får man titta lite på mer exakt. Det kanske skulle handla mer
om att hitta nya innovationer kopplat till det som har forskats på, så skulle vi kunna vara med
och stötta forskningen. Eller om man gör någon idétävling eller något annat, det kan man alltid
titta på. Allt beror på förutsättningarna kring det. Vi är väldigt noggranna med att de saker vi är
med i stämmer överens med de strategier och de målsättningar vi skall bidra till. Om vi ser att
något kan bidra till fler entreprenörer, nya bolag eller innovationer eller att man skapar bättre
förutsättningar för innovationssystemet så kan vi tänka oss att vara med. Om det konceptet leder
till att ett antal forskare på högskolan kommer fram till nya rön eller innovationer inom
byggandet, då är det superspännande. Sedan antalet timmar vi kan lägga ned på det är kopplat
till hur stora effekter vi ser.
3. Hade ni kunnat tänka er att driva det här projektet? Varför/varför inte?
Vi är måna om att det alltid finns en som är huvudaktören. För att en innovationstävling skall
bli bra, så behövs det en specificering om vem som skall driva det hela i efterhand när idén är
utvald och skall gå vidare. Detsamma är med ett Living Lab, någon som har
utförandekapaciteten måste äga den, t.ex. det kommunala fastighetsbolaget. Om de sedan vill
utveckla innovationer kopplat till satsningen så kan vi eventuellt vara med och bidra. Men de
äger frågan för det är de som har det största incitamentet långsiktigt. Men givet att vi får vara
med och putta in vår åsikt i Living Lab-konceptet som kanske till och med ägs av flera aktörer.
Med det i baktanke så kan vi absolut vara delaktiga men inte driva det.
4. Bedriver ni någon forskning i dagsläget? Om ja, vad?
Vi bedriver egentligen ingen forskning, vi är mer som en katalysator för att stödja de som
forskar för att kunna få ut fler innovationer.
5. Vad har ni för erfarenheter och tankar kring innovationstakten i forskningsprojekt
inom ert område?
Det som vi satsar mycket på just nu är att få fler forskningsprojekt att inkludera näringslivet
och inkludera ett tydligare perspektiv när det gäller nyttiggörande.
6. Vad för typ av forskningsprojekt skulle hypotetiskt kunna vara relevant för er del i ett
Living Lab projekt?
En del tycker jag är hur man skapar en entreprenöriell miljö som inkluderar forskning,
studenter, befintliga bolag, nya bolag men också investerare och vi som är innovationsaktörer
Den andra delen är hur man kan skapa lärandemiljöer, hur man kan skapa miljöer där akademien
och företagen utvecklas, föreläsningssalar eller där man bedriver den öppna
innovationsprocessen. En tredje del skulle kunna vara hur man kombinerar boendemiljö med
tidigare nämnd miljö. Hur får man ihop det som ett spännande sätt? Att man skapar Science
Park som ett kvarter. Fantasin är det som sätter gränser. Man bör fundera på var man skall satsa
sina resurser.
7. Har ni sett någon gemensam nämnare för Jönköping?
Inte direkt så, vi har inte extremt mycket kopplat till bygg så sett, men däremot är vårt största
bolag i byggnaden kopplat till bygg, Infobric. Men då är det mer fokus på att göra
byggarbetsplatserna mer säkra, så det handlar egentligen inte om boendemiljön utan om
processen att bygga. Men annars har vi inte extremt mycket kring just boendemiljön.
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