
befintliga ISO-standarder. Forskarna fann även 
att politiska incitament för ett enklare byggande, 
till exempel Attefallshus inte gett önskad effekt. 
Framförallt, att det finns gott om idéer och innova-
tionskraft i företagen, men att de när de realiseras 
allt för ofta stannar i det enskilda projektet. Innova-
tionerna måste nå längre för att få full effekt.

Utmanar boendenormer
Det andra fokusområdet, Metadesign, har arbetat 
uppsökande för att inventera och analysera äld-
res, ungdomars och nyanländas behov av boende 
ställt i relation till samhällets krav och möjligheter. 
I projektet mötte och intervjuade forskargruppen 
hundratals människor för att lyssna och lära av den 
mångfald tankar och behov som målgrupperna har. 
Resultaten samlades senare bland annat i boken 
Oikology – home ecologics. En ”hemkunskapsbok” 
med praktiska råd för framtidens bostadsbyggande.

I intervjuerna framkom önskemål från de boende 
som pekade på behovet av nya normer och synsätt 
på hur vi lever och bor. Det blev också tydligt att 
när nya bostäder ska byggas bör de utformas för att 
underlätta hållbara val och livsstilar. Till exempel od-
lingsmöjligheter, ytor för att umgås med grannar och 
bostäder med kapacitet att möta växlande behov.

Nya möjligheter med glas
Det tredje fokusområdet heter Tekniska prototyper. 
Här har forskare experimenterat med glas och trä för 
att hitta hållbara lösningar i hållbara material med 
lokal förankring. Målsättningen med fokusområdet 
har varit att tillämpa resultaten av den forskning och 
samarbeten som utvecklats inom BOOST. 

Över 50 prototyper har tagits fram varav tre väckt 
särskilt stor uppmärksamhet. Dels en typ av glas- 
och trälaminat som tidigare använts i möbelbyg-
gande men som nu visat sig vara funktionell också 
i fasadproduktion. En annan uppskattad prototyp 
är ett laminerat glas med sprickmönster som ger 
insynsskydd och ljusinsläpp på samma gång, och 
slutligen ett kemiskt härdat glaslaminat som är tunt 
och starkt på samma gång. Samtliga prototyper har 
demonstrerats flitigt under projektets gång, och 
intresset från branschens aktörer är stort.

Modell för kunskapsbaserad byggprocess
Delprojektet Tekniska prototyper har också fokuserat 
på BIM och funktionsnära värden där en modell för 
en kunskapsbaserad byggprocess har utvecklats. 
Utvecklingen inom digitala verktyg har inneburit nya 
möjligheter att utvärdera förslag genom att använda 
digitala prototyper i form av Byggnads Information 
Modeller (BIM). Men för att verkligen kunna verifiera 
och validera att den slutliga bygganden får de vär-
den som tänkts behövs evidens. Detta har gjort att 
evidensbaserad utformning används mer och mer. En 
modell baserad på evidensnivåer har tagits fram, och 
testats i tre delstudier. Resultaten från dessa stu-
dier visar att de evidens som används idag är på en 
låg evidensnivå men att det är möjligt att uppnå en 
högre nivå. Det som fattas är främst utbildning och 
träning inom ett evidensbaserat tänkande.

boost avslutas i februari 2020. Resultaten och de 
nya frågeställningar projektet lyft kommer ligga till 
grund för framtidens bostadsutveckling. 
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Hur ser unga, äldre och migranter på sitt boende? 
Vilka behov och önskemål har de? Det har länge 
funnits stora kunskapsluckor hos arkitekter och 
byggföretag om hur dessa målgrupper önskar bo, 
men genom BOOST har frågan blivit grundligt belyst. 
Forskningen har bedrivits i samarbete mellan forsk-
ningsområdena metadesign, affärsmodellsinnovering 
och tekniska prototyper. Projektet, som är kopplat till 
Smart Housing Småland har varit framgångsrikt och 
kommit fram till flera spännande resultat. 

Framtidens affärsmodeller
I affärsmodellsinnovering har forskningen utgått 

från små och medelstora byggföretags befintliga 
affärsmodeller. Tillsammans med företagen har 
forskarna analyserat dagens affärsmodeller. Med 
stöd av kunskapen om målgruppernas önskemål 
och behov har de sedan utvecklat ett spektrum av 
nya affärsmodeller för nyproducerade bostäder 
med den boende i centrum. 

Fallstudierna har bidragit till en djupare förståelse 
för vikten av fungerande förvaltningssystem som 
en framgångsfaktor. Vidare har forskarna upptäckt 
hur industrispecifik kvalitet, miljöstandarder och 
certifieringar kan påverka företagens attityder mot 

boost, boende och bostadsutveckling för stärkt tillväxt, är ett tvärvetenskapligt 
och gränsöverskridande samarbete inom boende och bostadsutveckling mellan 
RISE, Träcentrum, Jönköping university och Linnéuniversitet.
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