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1. Vision och strategisk ide 

Vision: 
År 2050 produceras 100 000 hållbara och attraktiva bostäder industriellt i Sverige som 
efterfrågas av svenska och internationella bostadskonsumenter. 

Visionen innebär en revolutionär förändring av bostadsproduktionen i Sverige mot en 
industriell och väsentligt mer hållbar bostadsbyggprocess Samtidigt innebär visionen att 
hälften av den svenska produktionen exporteras. Denna radikala förändring är möjlig då en 
rad samverkande makrofaktorer ställer nya krav på byggandet. 

strategisk ide: 
strategin för att nå visionen är att initiera ett arbete med ständiga förbättringar inom 
husbyggnads- och boendeindustrin så att denna i grunden förändrar sin innovationsförmåga 
för att skapa nya värden för framtidens boende på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. 
Innovationsarbetet skall utgå från framtida bostadskonsumenters behov och önskemål. 

HÅLLBART BOENDE 

~\ttatiOn fRliJOOF ARt 201) 

En central del av den startegiska iden för Smart Housing Småland är att utnyttja transparent 
intelligens baserad på innovativa planglasprodukter för att tillföra ny funktionalitet, 
attraktivitet och energieffektivitet för industriellt producerade bostäder. En annan väsentlig 
del beträffande teknisk innovation är nya biobaserade material från skogsråvara Enkelt 
sammanfattat; Trä och glas. Men viktiga innovationsområden är också design, byggteknik, 
entreprenörskap, tillverkning och bostadsförsörjningssystemet som helhet. 
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Den strategiska iden skall forverkligas genom: 

• Nya mötesplatser och samverkansformer for radikalt stärkt innovationskraft 
• Korta forstudieprojekt for omvärldsbevakning, innovation och forskning 
• Systematisk prototypverksamhet får bostäder och komponenter får att testa 

innovationer och påverka efterfrågan av framtidens boende 
• Deltagande i stadsutvecklingsprojekt i regionen såväl som i större städer i och utanfår 

Sverige 
• Forsknings- och innovationsarbete får ny spjutspetsteknik och processer 

1.1 Bakgrundsbeskrivning och nulägesheskrivning 

• Europas och västvärldens bostadsproduktion har kollapsat de senaste 20 åren - i 
synnerhet i Sverige. Bostadsbyggandet här har de senaste 20 åren legat på nivån 20000 
bostäder per år. Forskare och politiker är eniga om att behovet av nyproduktion är i 
storleksordningen 50-60000 bostäder per år de närmaste decennierna, vilket kräver 
radikalt nytänkande kring produkter och processer. 

• Den forsta industriella revolutionen i träbyggande skedde på 30-talet genom 
egnahemsbyggandet som utvecklade den industri som sedan dess stått får nästan allt 
småhusbyggande. Den andra industriella revolutionen inleddes 1994 när det blev 
tillåtet att bygga högre hus med trä. Detta har lett till en stadig men långsam 
utveckling av industriellt producerade flervåningshus med trästomme (nu ca 15-20% 
marknadsandel) men drivkrafterna är svaga med dagens låga byggvolymer. 

• Produkter av trä och glas utgör två av Smålandslänens dominerande industrigrenar 
sedan lång tid tillbaka. För de flesta av foretagen har dock marknadsutvecklingen varit 
svag och smålandslänen prioriterar i sina regionala utvecklingsstrategier insatser som 
understödjer dessa industriers utveckling. 

• Såväl trä-/trähusindustrin som fonster- och planglasindustrin i Småland har en mycket 
svag, på gränsen till obefintlig fåretagsintern forskning och svag innovationsfårmåga. 

• Fokus på export hos småhusindustrin är nästan obefintligt sedan lång tid tillbaka. 
• De senaste åren har uppvisat en mycket stark innovationsformåga inom Transparent 

Intelligens som inte utnyttjats i stor utsträckning av fonster- och husindustrin. 
• Innovationer inom fornybara biobaserade material har ännu inte fått fåste inom 

byggande. 

1.2 Arten och graden av förnyelse - beskriv vari förnyelsen ligger och hur man ska 
arbeta för att främja och leda förnyelsearbete i regionen? 

En av de grundläggande strategierna for Smart Housing Småland kommer att vara att etablera 
mötesplatser och samverkansforum mellan foretagen, akademin, offentlig sektor och inte 
minst kunderna inom och utanfor regionen. Syftet med dessa forum är att identifiera såväl 
marknads- som teknikdrivna innovationsmöjligheter for foretagen. 

Ett väsentligt forstärkt designtänkande kan bidra till större forståelse får människans behov. 
Bättre insikt i användarperspektivet ger ökade möjligheter att utveckla de unika och goda 
miljöerna och produkterna. Genom designarbete och innovationer gestaltas miljöer och 
produkter på ett mer funktionellt och tilltalande vis samt skapas visioner med spets och höjd. 

Tekniska innovationer inom transparent intelligens som möjliggör attraktivare, yteffektivare 
och energieffektivare industriellt tillverkade bostäder kommer att kombineras med nya 
biobaserade material som ytterligare väsentligt kan fårbättra träbyggandets erkänt stora 
miljöfordelar. Ett unikt systematiskt prototyparbete for bostäder som möjliggör en högre grad 
av interaktion mellan brukare, offentliga sektorn, beställare, designers och foretagens 
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innovationsprocess kommer att genomforas for att exemplifiera möjliga innovativa lösningar i 
bostadsmodul er: 

Innovationsmiljön kommer att sätta fokus på hela bostadsförsörjningssystemet, inklusive 
kommuners beslutsprocesser, och hela affärssystemet med olika byggherreorganisationer, 
arkitekter, entreprenörer, tillverkare och inte minst framtida bostadskonsumenters krav och 
förväntningar. Utvecklingsarbete tillsammans med tillväxtkommuner och -städer i och utanfor 
regionen samt internationellt utgående från erfarenheter bland annat från ledande kommuner i 
regionen. Tillsammans med forsknings- och innovationssamarbeten över gränserna kommer 
detta att öppna for exportmöjligheter for såväl produkter, kompletta bostäder som kunskap 
och koncept. 

Det befintliga innovationsstödsystemet kommer att användas och utvecklas for att etablera 
och stödja foretagens egen formåga att skapa tillväxt genom kunskapsbaserad innovation och 
forskning, Detta kommer också att leda till bättre forutsättningar för forskningssamarbete 
mellan näringslivet och akademin så att även större offentliga resurser kan mobiliseras för att 
forstärka forskning och innovation inom området. Exempelvis ingår ett omfattande deltagande 
i internationella innovationsprocesser och forskningsprogram (EU:s Horizon2020 mm) 

1.3 Tydliggör tillväxtpotential i den strategiska iden och framtida tillväxtområde 
(Beskriv hur tidiga användare och marknadsaspekter represemeras och integreras i satsningen. Skal/ även 
innehal/a (flyttade ruhriker): "1.5 Förväntade: önskade resultat - Specificera och konkretisera tillväxtpotential 
och potential att bidra till en hallbar utveckling, samhäll~fömyelse och samhällsnytta" och "/. 6 Konkretisera sa 
langt det är möjligt beräkningarna av tillväxtpotential inom regionens näringsliv och ange genom vilka 
mekanismer denna potent i al ska förverk l i gas") 

Tillväxtpotentialen är mycket stor- utgående från visionen om l 00 000 industriellt 
producerade bostäder (såväl småhus som flerbostadshus) i Sverige per år. Detta skall jämföras 
med dagens produktion inom husindustrin på under l O 000 per år. Visionen utgår från att 
innovationsarbetet inom bland annat Smart Housing får till följd att den dominerande delen av 
bostadsbyggandet flyttas från byggarbetsplatsen till en mer rationell fabrik. Den 
innovationsprocess som skapas i detta arbete får samtidigt till följd att foretagen i regionen 
(och hela Sverige) blir bättre på att möta behov och efterfrågan internationellt. Målbilden är 
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en export av färdiga bostäder med samma omfattning som produktionen får svenska 
marknaden. 

I Småland finns ett 60-tal trähusfåretag (ca hälften av Sveriges trähusfåretag) och den 
småländska trähusindustrin sysselsätter drygt 2 l 00 personer. Räknat i antalet bostäder finns i 
grova drag en lika stor marknad får nyproduktion av flerbostadshus som får småhus i 
Sverige,. De senaste 20 åren har produktionen av lägenheter i flerbostadshus varit något större 
(se figur 1). Av den marknaden har trähusindustrin får närvarande endast ca 15% medan 
andelen på småhussidan är 80-90 %. Därmed finns en stor tillväxtpotential inom segmentet 
flerbostadshus i Sverige, plus den nödvändiga tillväxten i den totala bostadsproduktionen. På 
l O års sikt, om en större marknad mobiliseras genom att göra nya bostäder mer överkomliga, 
bör produktionen i Sverige minst kunna dubbleras jämfårt med perioden 1996-2012, dvs från 
cirka 20 000 bostäder per år till 40 000. Om vi antar att andelen trähus av producerade småhus 
bibehålls och att en markandsandel får trähus om 40% av flerbostadshusen har uppnåtts1 då 
skulle detta innebära c:a 25 000 industriellt producerade bostäder i trähus per år. Jämfårt med 
dagens mycket låga produktion så skulle detta innebära en ökning med ca 300%. Från de mer 
"normala" nivåerna 201 O skulle ökningen vara l 00-150% i antal producerade bostäder. 2009 
omsatte Sveriges trähusindustri ca 9 miljarder kr. Ovanstående resonemang visar på en 
ökningspotential till drygt det dubbla enbart i Sverige. Ökningspotentialen på l O års sikt är 
dock mycket osäker då utvecklingen inom bostadsbyggandekraftigt fluktuerar pga såväl 
konjunkturläge som politiska beslut. 

120000 • Flerbostadshus 
• Småhus 
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20000 

Nybyggnad av lägenheter i småhus respektive flerbostadshus, färdigställda 1970-2011, Källa: 
TMFISCB. 
Genom Vinnväxtmiljön ska kunskapsbasen inomplanglas-och fånsterbranschen utvecklas 
och fårstärkas med hjälp av fåretagsfokuserad utbildning inom Transparent intelligens. 
Kunskapsbasen blir ett fundament får en ny innovationsgeneration inom planglasbranschen 
och därmed får hela regionen Småland. Detta innovationssteg kommer att etablera en ny 
sektor med underleverantörer inom glasbranschen. Nya funktions- och innovationsinriktade 
fåretag kan tillsammans med existerande kompetenser inom planglasbranschen utveckla helt 
nya funktioner, applikationer och produkter. 

En ökad produktion av bostäder kombinerat med innovativ planglasanvändning utmynnar i en 
högre tillväxtpotential får planglasbranschen då de nya bostäderna fårväntas innehålla mer 

1 Trämanufaktur i ett uthåiiigt samhäiisbygge - Åtgärder för ett samverkande innovationssystem. Vinnova 
Analys VA 2010:11 
2 TMF i siffror - statistik om den svenska trä- och möbelindustrin. Nr 1/20 12. 
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planglas än tidigare. Med en fördubbling av trähusproduktionen under en tioårsperiod, enligt 
ovan, kommer planglasbranschen att utvecklas parallellt med en än mer accelererad 
innovationstakt och produktionsökning. Om möjligheterna för existerande företag adderas 
med nya innovationsföretag/underleverantörer kan tillväxtpotentialen vara så hög som 200% 
för regionen. 

Om visionen skulle uppnås till 2050 med bibehållen produktionsandel i Småland resulterar 
detta i en produktion om minst 50 000 bostäder per år för regionens industri, det vill säga en 
ökning med ca en faktor l O från dagens nivåer, med motsvarande tillväxt inom komponenter 
från såväl fönster-/planglasindustri, snickeri-linredningsindustri och en ny biobaserad 
byggmaterialindustri. Detta förutsätter dock ganska stora branschförändringar med 
exempelvis ett antal riktigt stora internationella aktörer. 

1.4 Beskriv vilka förutsättningar som behövs för att den strategiska iden och 
tillväxtområdet ska utvecklas till en internationellt attraktiv och 
konkurrenskraftig innovationsmiljö. Vilka är drivkrafterna för att dessa 
förutsättningar kan skapas? Finns en infrastruktur som stöder detta? 

Till viss del finns en internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö i regionen, avseende 
bland annat forskning inom träbyggnadsteknik, glas och entreprenörskap för småskalig 
industri. Ä ven husindustrin har historiskt varit en internationellt intressant innovationsmiljö 
tack vare Sveriges tidigt mycket långt drivna fabriksprefabricering av småhus- en position 
som industrin i Småland emellertid tappat de senaste två decennierna. 

En förutsättning för att skapa internationell konkurrenskraft är att samverkan sker med övriga 
innovationsmiljöer inom industriellt träbyggande i Sverige. Främst gäller detta aktörerna i 
norra Sverige (LTU, TCN och SP samt industrin i Norrbotten och Västerbotten) som lett och 
medverkat i Lean Wood Engineering. Denna samverkan har säkerställts bland annat genom 
att medverka i utarbetandet av den strategiska forskningsagendan "Industriella processer för 
byggande och förvaltning"3

. Agendan visar bland annat på Sveriges unikt starka kompetens 
inom detta område Även Agenda Trä4 visar på Sveriges goda ställning och potentialen inom 
området. 

Planglasrelaterad produktion är en av huvudnäringarna i regionen (fönster, dörrar, skyddsglas, 
laminerat glas etc). Denna produktion innehåller flera värdeskapande processer innehållande 
olika vidareförädlingssteg. Transparenta intelligenta produkter som solceller, interaktiva 
multitouchpaneler, lastbärande glas, elektrokroma glas och variabelt avskärmande glasväggar 
byggs upp av tekniska lösningar som kan byggas in som nya än mer värdeskapande processer. 
Det finns en etablerad kompetens som kan hantera dessa tekniskt utmanande och komplexa 
material i existerande produktionsmiljö och utrustningspark. Innovativa produkter baserade på 
transparent intelligens inom bygg, energi, möbel och IKT -sektorn kan därmed 
vidareutvecklas, optimeras och produceras konkurrenskraftigt inom regionen. 

Inom området träbyggande och biobaserade material pågår en stark utveckling i Sverige med 
hög internationell . Inte minst reflekteras detta i förslaget från skogsindustrierna om ett 
strategiskt innovationsområde (SIO) inom området Biobaserade material. Detta förslag tar sin 
utgångspunkt i framtagande av nya biobaserade produkter, där såväl materialinnovationer som 
innovationer inom området "bygga med trä" kommer att ha stor vikt (se även NRA 20205

). 

3 Stehn, Andersson, Engström, Johnsson, Löfsjögård, Söderqvist. Industriella processer fcir bygg och förvaltning 
-En forsknings och innovationsagenda. Utarbetad fcir Vinnova 2012-2013 . 
4 Holmberg et.al. Agenda Trä- Svensk trämekanisk industris visioner och mål2050. Utarbetad fcir Vinnova 
2012-2013. 
5 Nationell forskningsagendafor skogsindustriella näringarna, NRA 2020. 
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Tillsammans med EU :s satsningar inom råvaror och biobaserad ekonomi kommer SIO därför 
att vara ett mycket viktigt komplement och stöd till Smart Housing Småland. 

En mycket viktig faktor för tillväxt är att fokusera på innovationer som företagen bedömer 
kommer att generera tillväxt i respektive bolag både nationellt och på exportmarknaden. 
Vinnväxtmiljön kommer att möjliggöra att traditionell planglas-/glaskompetens och trä
/trähuskompetens möts och möter nya och innovativa produktideer. Möten som dessa ger 
möjligheter för innovationsmiljön att stimulera nya företag att startas och gamla industrier att 
förnya sig och växa inom helt nya teknikområden. 

1.5 Beskriv hur hållbar utveckling och samhällsutmaningar blir 
tillväxtmöjligheter 

Ett av de starkaste argumenten för att öka andelen träbyggande är de väsentliga miljöfördelar 
som träbyggandet ger i jämförelse med traditionellt byggande av flerbostadshus (betong 
dominerar), främst i form av lägre C02-utsläpp (se exempelvis det europeiska projektet 
€C026

). Resultaten visar att utsläppen kan minska med upp till 40-50 ton koldioxid per 
bostad, beroende på scenariomodellering. Sammantaget skulle därmed l 00 000 bostäder med 
trästomme som ersätter byggande med betong kunna resultera i reduktioner i 
storleksordningen 4-5 miljoner ton utsläpp per år. Vidare ger låg vikt låg resursförbrukning 
och goda transportmöjligheter. Är detta möjligt med hänsyn till transporter, arbetskraft, 
råvaror, mm? Ja, vad gäller åtgång av träråvara skulle ökningen omfatta ca 2-3 miljoner m3 

sågat virke att jämföra med Sveriges totala produktion på ca 17 Mrn3
. Transportmängden kan 

ställas i relation till trähusindustrins rekordår på 70-talet då närmare 30 000 småhus 
producerades i landet och därtill betongelement för ytterligare 40-60 000 lägenheter i 
flerbostadshus. 

HÅLLBART BOENDE 
DJShofion: FREIJO OF ART 

Energieffektivisering av bostäderna utgör en ytterligare potential för koncepten inom Smart 
Housing Småland. Dels ger mer yteffektiva lägenheter mindre energianvändning (och därmed 
miljöpåverkan) per bostad/boende. Dels kan större glasytor ge bättre energiprestanda genom 
att integrera transparenta solceller i glaset samt hantera solinstrålningen på ett "intelligent" 
sätt genom smarta ytbeläggningar. 

Möjligheten att integrera interaktiva funktioner i glasytor bidrar till Informationssamhället 
3.0. Produkter som transparenta antenner skulle kunna bli en del av det uppkopplade 
samhällets infrastruktur. Boendemodulerna som tas fram inom Smart Housing kan till 
exempel även användas för olika typer av vårdboende och då kan de intelligenta funktionerna 
anpassas efter de ökande behoven inom vården. 

6 Penaloza, Noren, Eriksson. Life Cycle Assessment of Different Building Systems: The Wälludden Case Study 
(Case studyreport to the €C02 WoodWisdom-net project). SP Report: 2013:07. 
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Innovationsmiljön kan vidare bidra till bättre social hållbarhet i städerna genom att mer 
prisvärda och attraktiva bostäder kan byggas. Ett viktigt område kommer att vara innovation i 
samverkan med tillväxtorter i Sverige och internationellt for att forbättra möjligheterna att 
bygga attraktiva bostäder i hållbara stadsmiljöer for alla. 

Industrins erfarenhet och kompetens skapar i Vinnväxt-miljön tillsammans med 
forskningsinstitut och högskolor en innovativ miljö for kunskapsbaserad innovation. Detta, 
tillsammans med den marknadstillväxt som skapas, kommer att stärka produktionens och 
foretagens konkurrenskraft och därmed deras ekonomiska hållbarhet. Inforandet av nya 
värdeskapande underleverantör i den befintliga forädlingskedjan stärker ytterligare regionens 
ekonomiska hållbarhet. Detta är oerhört viktigt for de mindre orter som i fårsta hand utgör 
hemvist for industrierna inom innovationsmiljön. 

1 .6 Konkretisera hur genusbaserad kunskap blir t illväxtmöjligheter 

Utifrån ett kundperspektiv är det värdefullt att forstå behov och efterfrågan ur ett 
genusperspektiv. Studier inom ramen for forskningsprogrammet SHARP visar på ett samband 
mellan hushållens bostadskonsumtion och kvinnors närvaro i hushållen samt indikerar att 
kvinnor många gånger prioriterar boendet högt7. Genom att se till både kvinnors och mäns 
behov, och därmed kunna nå en bred målgrupp i marknadsforingen, kan tillväxtmöjligheterna 
påverkas. Detta står exempelvis i relation till ekologisk hållbarhet, då studier visar att kvinnor 
i något högre utsträckning är män anser att det är viktigt att bromsa klimatfårändringar samt i 
större utsträckning själva fårsöker bidra till detta8

. SHARP-programmet visar på att som 
grupp tenderar kvinnor respektive män att göra olika typer av energi val, en kunskap som kan 
nyttjas. Det är dock viktigt att könsstereotypa fåreställningar och fordomar inte får styra, utan 
att genusbaserad kunskap inhämtas med öppenhet; exempelvis genom att en bred 
representation i fokusgrupper eller andra källor till målgruppsanalys. 

Samtliga industrigrenar som involveras i Smart Housing är idag arbetskrafts- och 
ledningsmässigt starkt mandominerande. För att klara av en stark tillväxt på de orter där 
industrin är lokaliserad kommer det att krävas en väsentligt bredare mobilisering av 
arbetskraftsresurser. Industrin måste därfor bli bättre på att rekrytera personer från grupper 
som idag inte finns representerade inom branschen, däribland kvinnor. I en organisation där 
ledning och medarbetare har kunskap om genus och jämställdhet finns dessutom goda 
möjligheter till en öppnare organisation där medarbetarna inte begränsas av forutbestämda 
könsroller. Forskning visar bland annat att jämställda organisationer har bättre arbetsmiljö och 
bättre forutsättningar for organisationsutveckling. Jämställdhet blir- fårutom en 
rättighetsfråga - viktif for att hitta rätt kompetens såväl som en styrka ur 
marknadsforingssyfte 10

• 

1. 7 Beskriv på vilket sätt och i vilken omfattning som det regionala och det 
sektoriella innovationssystemet ska bli effektivare och särskilt beträffande 
företagens innovationsförmåga 

Beskrivs ri inledningen ka_Q l, 1.2 ka~ 5 samt kap 6 så denna rUbrik bör kunna utgår 

7 Hållbara hushåll: Miljöpolitik och ekologisk hållbarhet i vardagen. Slutrapport till Naturvårdsverket från 
forskningsprogrammet SHARP. Naturvårdsverket. Rapport 5899. Dec 2008. 
8 Genusperspektiv på allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen, Naturvårdsverket 2009. 
Rapport P1075, ARS Research AB. 
9 http ://www.arbetsplatslarande.se/publicerat/vad+vitsen-med-jmstlldhet~ . 
l& Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2012. Nyckeltalsinstitutet 

8 

. .... / { Ändra 



VinnVäxt-ansökan Smart Housing Småland - REMISSUTGÅ VA 20130405 

" fortsätta att bygga en 
mternationellt ledande 
industriregion behövs ett gott 
innovationsklimat som skapar 
förutsättningar för att kunskap och b 

.. k k l d 'Il sut yte oc entreprenors ap s a e a t1 ny 'd. 
lYa 1 eer som 

varor och tjänster, eller a ~~an 

" Regionen ska under de 
närmaste åren ha etablerat 
strategiska och ömsesidigt 
prioriterade samarbeten mellan 
kärnkompetensområden i 
regionen och universitet och 
högskolor inom utbildning, 
forskning och innovation." 

2.1 Politiken- samstämmighet med politiska visioner och åtaganden 

Smålandslänen har en tradition av funktionellt samarbete och gemensamma 
insatser. De tre länen ingår i samma strukturfondsområde, har ett gemensamt 
Brysselkontor och flera av senare års större analyser och rapporter, som 
OECD Territorial Review och Funktionsanalys av innovationsstödsystemet, 
har gjorts gemensamt. Detta gör att det finns upparbetade strukturer mellan 
länen och en samsyn runt behov och utmaningar. 

Två av de områden som prioriteras av de politiska institutionerna i Småland 
är trä- och glasnäringen. En gemensamt framtagen och brett förankrad 
trästrategi antogs 2012 av de tre regionförbunden och länsstyrelserna. 
Genomförande av ett konkret handlingsprogram inleddes hösten 2012. 
Parallellt löper en process, grundat på ett regeringsuppdrag, för att 
genomföra insatser för industriell utveckling inom glasnäringen. Båda 
dessa processer baseras på en kraftsamling kring trä- och glasindustrin 
samt satsningar på dess innovationsutveckling. Den unika 
samverkansplattformen som etablerats - Träregion Småland - utgör en 
viktig bas för Smart Housing Småland. 

Dessa politiska inriktningsbeslut backas upp av den OECD rapport som 
publicerades 2011. Rapporten pekar tydligt ut traditionell industri som 
Smålands basnäring där trä och glas är viktiga delar. Rapporten visar att 
dessa näringar så långt hanterat globaliseringen oväntat bra, men att 
förnyelse, kunskapsintensitet och innovation krävs för att skapa en större 
marknad och konkurrenskraft. 

2.2 Näringsliv f Offentlig verksamhet 

Innovationsupphandling och innovationsvänlig upphandling 

"satsningar på trä 
och glas för ett 

smartare 
bostadsbyggande 
kopplar starkt till 
hållbar utveckling 
och grön tillväxt." 

en m 
ant kärnkompetenser 
och starka varumärken 
inom bl. a. den träbe
arbetande industrin 
och glas som kan ge 
långsiktiga 
konkurrensfördelar och 
bör prioriteras." 

Många satsningar har gjorts inom offentlig verksamhet för att lyfta nya möjligheter och 
innovationer inom hållbart bostadsbyggande. Ett exempel är Välle broar i Växjö som är 
Sveriges i särklass största satsning på byggande av trähus. Det är också ett långsiktigt 
forskningsprojekt med samarbete med bland andra Linneuniversitet, träindustrin och 
skogskoncernen Södra. Kommunerna i Småland har en viktig roll och som ett led i detta har 
de tre residensstäderna Växjö, Jönköping och Kalmar undertecknat en gemensam 
avsiktsförklaring för att utveckla bostäder i ett flexibelt byggsystem, möjligt att anpassa till 
respektive stads byggnadstomter. Bland pågående prioriterade aktiviteter finns fortsatt 
ideutveckling utifrån resultatet av Trästad 2012 och en trähustävling för att stimulera 
innovativa lösningar för flerbostadshus i minst tre våningar på en utpekad planlagd tomt. 
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2.3 Forskning och utbildning 

Småland har två akademier - Linneuniversitet och Högskolan i Jönköping med 
spetskompetens inom design, ljus, träteknik, industriell produktframtagning, ekonomi och 
småforetagande. Småland har också två forskningsinstitut med verksamhet central for Smart 
Housing Småland, SP (SP Trä i Växjö) och Glafo, glasforskningsinstitutet 

En satsning på Smart Housing skapar möjlighet och incitament får dessa regionala aktörers 
specialiteter att mötas. Detta ger goda fårutsättningar for en dynamisk forskningsplattform 

De akademiska forutsättningarna är alltså goda i Småland dessutom arrangeras industriellt 
forankrade YR-utbildningar inom trä och glas i regionen. Tillsammans skapar detta en god 
forsärjning av såväl utbildad arbetskraft for industrierna som den akademiska excellens som 
innovationsprocesser kräver. 
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3. Beskrivning av den funktionella regionen 

3.1 Geografisk kärna innefattande regionens aktörer 

Smålandslänen äger en gemensam lång industritradition inom glas- och träförädling. God 
tillgång på skog för förädling och energi, småländsk entreprenörsanda och produktions
tekniska innovationer har resulterat i ett stort antal företag inom trä- och glasförädling. I en 
OECD-analys av Småland/Blekinge 2011 konstateras att en brist på grundläggande och 
viktiga faktorer för tillväxt; infrastruktur, täthet i humankapital, innovationsbenägenhet och 
överhuvudtaget en täthet av människor och verksamheter. Trots detta visar regionen både god 
tillväxt och BRP en bra bit över OECD-snittet. Analysens slutsats är att hittills har de 
lågteknologiska företagen klarat sig på en långt driven produktivitet och ett föredömligt 
entreprenörskap. I rapporten konstateras att det är viktigt att satsa på befmtliga företag i 
regionen. Det väntas ger en större lokal ekonomisk inverkan än försök att locka nya företag. 
Som beskrivs i kapitel 5 har på senare år ett långtgående samarbete över länsgränserna 
manifesterats bland annat i gemensamma funktions-, och systemanalyser samt 
branschstrategier som bidragit till att förstärka den funktionell trä- och glasindustriregionen . 

Träindustrin 
Svensk trärelaterad industri har en starkt 
koncentration i Södra Sverige, särskilt i 
smålandslänen vars företag står för nära 50 procent 
av branschens totala sysselsättning. De tre länen är 
präglade av sin sågverks- och möbelindustri samt 
pappers- & massabruken . Liksom regionens övriga 
näringsliv är merparten av företagen små eller 
medelstora. Flera av landets största husleverantörer 
som Moelven, Trivselhus och Myresjöhus är liksom 
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cirka hälften av svenska tillverkare av monteringsfärdiga hus, huskomponenter och -stommar 
lokaliserade i Småland. Ä ven i dörr- och fönstersegmentet återfinnes en stor del av företagen i 
Småland, inklusive globala företag som INWIDO och Jeld W en Inc. Träindustrin har dock 
drabbats hårt av finanskrisen och en omfattande kraftsamling pågår som förenat regionens 
samtliga aktörer- företag, utbildare och offentlig sektor i insatser för att stärka dessa företags 
utveckling. I arbetet ingår riktade satsningar för träbyggande i regionens tillväxtkommuner. 

Planglasbearbetning 
Hälften av de större företagen som bearbetar planglas i Sverige ligger i Smålandsregionen. 
Vidgas den geografiska kärnan till södra Sverige fångar man upp 75 %av svensk tillverkning 
och bearbetning. Detta tillsammans med Glafos lokalisering i Växjö gör Småland till ett 
självklart centrum för glasbranschen i Sverige . 

• • 

3/t 
• • • •• ...... 
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Samma gäller får svensk konstglasproduktion som är koncentrerad till sydöstra Småland. 
Orrefors Kosta är dominerande och står får cirka 85% av branschens omsättning. År 201 O 
sysselsatte de småländska konstglasfåretagen 425 personer. Konstglasfåretagen har dock 
drabbats mycket hårt av finanskrisen och går en oviss framtid till mötes. Kalmar och 
Kronobergs län har påbörjat ett arbete med att utveckla glasrikeregionen inom 
regeringsuppdraget "Det nya Glasriket". 

3.2 Samverkan med andra aktörer i såväl Sverige som internationellt. Relatera 
och positionera den föreslagna satsningen i förhållande till andra innovations-
och kunskapsmiljöer som verkar inom samma eller näraliggande områden. 

Det nya teknikområdet Transparent Intelligens utgår från kombinationer av transparenta 
material som skapar nya spännande produkter. Fysikaliska egenskaper såsom kapacitiva 
material, elektriskt ledande beläggningar och bildgenererande filmer kan numera produceras i 
transparenta material. Denna nya hårdvara kan kombineras med interaktiva principer och 
gränssnitt i allt från vardagsnära väggskärmar av transparenta blinders till displayer med 
multitouch funktion. Glafo har etablerade kontakter och samarbeten med flera internationellt 
ledande forskningsgrupperna inom området. Inom RISE finns Swedish ICT och The 
Interactive Institute som tillsammans med Glafo var delaktigt i utvecklandet av en prototyp i 
Briessons framåtblickande koncept Window of Opportuni ty. SP är medlem i Mobile Heights 
som avser etablera södra Sverige som en internationellt ledande region inom mobil 
kommunikation med avseende på forskning, innovation och entreprenörskap. Med Mobile 
Heights kan Vinnväxtmiljön arbeta med integrationen av det uppkopplade samhället i 
framtidens byggande. I Malmö finns dessutom Media Evolution City, en 
medlemsorganisation som fokuserar på södra Sveriges mediabranscher. Affärsutveckling, 
innovationer och omvärldsbevakning av digitala spel och medier är teknikområden inom vilka 
Vinnväxtmiljön kan samarbeta med Media Evolution city. 

På Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet finns en världsledande forskningsgrupp 
inom funktionella beläggningar. Deras kompetensområde inbegriper transparenta luftrenande, 
elektrokroma, smutsavvisande och andra typer av kommande generationers smarta 
beläggningar. Glafo har ett etablerat samarbete med forskningsgruppen som dessutom är 
aktiva inom byggnaders energianvändning relaterat till olika funktionella beläggningar. Glafo 
håller också på att etablera ett forskningssamarbete med Otto-Schott-Institute vid 
Universitetet i J ena, Tyskland; En av Europas intressantaste glasforskningsmiljöer som 
bedriver forskning bl a om ultrastarka glas. Detta forskningsområde, med tillämpningar inom 
t ex mobiltelefonin, kan utvecklas mot tillämpningar inom byggande. 

Inom träbyggande finns det redan omfattande samarbete etablerat med aktörer utanfår 
regionen såväl i Sverige som internationellt. Såväl SP som Linneuniversitetet har en central 
position inom den nationella träbyggnadsutvecklingen och utvecklat samarbete med såväl 
näringsliv som kommuner och andra offentliga aktörer runt om i landet, inte minst genom det 
nyligen avslutade projektet Trästad 2012. Ett svenskt styrkecentrum inom industriellt 
träbyggande med säte i Luleå/Skellefteå (Luleå Tekniska Universitet) har nämnts tidigare. 
Vidare har även Lunds Tekniska Högskola en stark kompetens inom området. Internationellt 
finns omfattande samarbeten uppbyggda med främst europeiska universitet och 
forskningsinstitut samt branschorganisationer genom ett antal europeiska forskningsprojekt 
samt standardiseringsarbete. Starka miljöer finns i Österrike (Holzforschung Austria, TU Graz 
och Die Holzindustrie), Schweiz (ETH Ziirich, EMPA samt Lignum), Tyskland (bl a TU 
Miinchen och Holzbau Deutchland), Finland (Aalto University, VIT samt Finnish Wood 
Research), Estland (TU Tallinn samt Puuinfo ), Norge (NTNU, Sintef samt Treteknisk), 
Storbritannien (BRE, Napier University samt UKTF A), Frankrike (FCBA samt CSTB) och 
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Italien (University ofTorino samt Federolegno). Starka forskningsmiljöer finns även i 
Kanada, USA och Nya Zeeland med etablerade samarbeten. 

Inom biobaserade material finns ett av de ledande kompetenscentrumen inom Ecobuild, ett 
samarbete mellan SP, SWEREA, KTH och industrin i Sverige såväl som internationellt. 
Ytterligare starka kompetenscentrum med etablerade samarbeten finns inom Innventia, 
Wallenberg Wood Science Center (KTH, Chalmers mfl), Mittuniversitetet samt med 
VinnVäxt-miljön Framtidens bioraffinaderi. Internationellt finns starka kopplingar via bland 
annat ED-forskningsprojekt såväl till Finland, Österrike, Tyskland, Frankrike som USA. 

Genom innovationsmiljön Smart Housing Småland kommer därmed regionens företag att få 
tillgång till nationellt och internationellt ledande forskning och innovation inom området. 
Detta borgar också för att miljön relativt snabbt kan etableras som en viktig nationell och 
internationell nod inom området. 
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4 . Forskning och utveckling samt högre utbildning 

4.1 Forskningsmiljöer och forskare som finns inom de områden som är nyckelomraden 
för initiativet. 

I Småland finns två lärosäten och två forskningsinstitut med verksamhet inom ämnen 
relaterade till innovationsmiljön Smart Housing Småland. Det är Linneuniversitetet och 
Högskolan i Jönköping (JTH och JIBS) respektive SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
och Glafo- Glasforskningsinstitutet Båda lärosätena är aktiva inom byggteknik, 
entreprenörskap samt industriell produktframtagning/design och kompletterar varandra med 
sina respektive styrkeområden. Det finns också väl etablerade samarbeten mellan lärosätena 
och SP-koncemen inom innovationsmiljöns såväl som andraområden. 

Inom Linneuniversitetet finns följande forskningsmiljöer som stöder projektet: 
Träbyggnadsteknik (material, komponenter, system, samverkan glas-trä), Skog och träteknik, 
virkeslära (materialförsörjning, produktion på fabrik, beständighet) , Industriell ekonomi, 
entreprenörskap och logistik, Hållbar byggd miljö ( energieffektivt byggande, energisystem), 
Livet hemma och produktionens villkor (IKEA professur), Drift och underhållsteknik, 
fastighetssystem samt forskning och utveckling inom design och glas. 

På Linneuniversitetet finns intressanta projekt kopplade till näringslivet såsom The Bridge, ett 
flervetenskapligt utbildnings- och forskningssamarbete mellan universitetet och IKEA som 
handlar om livet hemma och produktionens villkor där forskare inom företagsekonomi, design 
och träteknik samverkar. Familjen Kamprads Stiftelse är ytterligare en satsning som bereder 
intressanta möjligheter. Dess ändamål är att stödja, stimulera och belöna utbildning och 
vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och 
social utveckling främjas. 

Entreprenöriell produktframtagning omfattar forskning vid Högskolan i Jönköping (HJ) med 
direkt relevans for Smart Housings vision. Produktframtagning innefattar alla aktiviteter som 
är nödvändiga för att utveckla lösningar som skapar värde för kunden samt for att realisera 
dessa lösningar. Genom att addera begreppet "entreprenöriell" inbegrips även det uttryckliga 
behovet av revolutionärt nytänkande i organiseringen av produktutvecklings-, produktions
samt affårsprocesser som Smart Housings vision indikerar. Genom att jobba med 
entreprenöriell produktframtagning är målet att utveckla processer som äger en inneboende 
formåga att bidra till utvecklingen av innovativa lösningar. 

Vid HJ finns framfor allt tre forskningsområden med relevans for entreprenöriell produkt
framtagning; Inom Produktutveckling och Industriell produktion finns en spetskompetens 
inom industriella processer och produktplattformar for kundanpassade produkter; Inom 
Bebyggd miljö, som är under stark uppbyggnad, fokuserar vi på sarnhällsbyggandets 
komplexa produkter. Det behandlar produktemas samtliga värden, och har en spetskompetens 
när det gäller goda ljusmiljöer; Inom forskningsområdet Entreprenörskap, Corporate 
Entrepreneurship och Affårsutveckling återfinns en omfattande forskningsgrupp som täcker in 
entreprenörskap och förnyelse i såväl start av företag samt i utvecklingen av mindre, 
medelstora och större företag. 

Glafo, glasforskningsinstitutet, arbetar internationellt med glasforskning, utveckling, 
utbildning och tekniskt stöd, främst till glastillverkande, glasbearbetande och glasanvändande 
företag. Det kan t ex gälla planglas (bygg-, fordons- och inredningsglas), mineralull, konst
och hushållsglas, förpackningsglas och gränssnittet till andra material. 

SP Trä arbetar nationellt och internationellt i hela kedjan från skogsråvara, via olika former av 
forädling och materialutveckling till fårdiga produkter i form av t. ex. möbler och 
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byggnadsverk. Arbetsinsatserna kan vara tillämpad forskning, utveckling och utredning, olika 
former av konsultinsatser och utbildning samt provning och kontroll av material och 
produkter i ackrediterade laboratorier. Styrkeområdet Byggande och Boende utvecklar 
metoder får dimensionering av träkonstruktioner, energieffektivitet, brandsäkerhet och 
ljudisolering i trähus samt metoder får livscykelanalys. Inom SP finns därutöver stora resurser 
exempelvis får utveckling av hållbart samhällsbyggande och biobaserade resurser. 

4.2 Viktig befintlig forsknings- och utvecklingsinfrastruktur samt nätverk och 
arenor för samarbete, inklusive test- och demonstrationsanläggningar. 

Båda lärosätena har utbildningar inom bygg/byggnadsteknik och byggnadsutformning samt 
utbildningar inom ekonomi och fåretagande. Högskolan i Jönköping utbildar inom 
International management, Industridesign samt Ljusdesign medan Linneuniversitetet 
kompletterar med utbildningar inom Skog och träteknik, Energi och Miljö och produktdesign. 
Inom Linneuniversitetet pågår dessutom utveckling av vidareutbildning får yrkesverksamma 
byggingenjörer får hållbart träbyggande (KK-Stiftelsens expertkompetensprogram) samt 
utveckling av en tvärvetenskaplig master mellan design, ekonomi och teknik med inriktning 
på livet hemma och produktionen villkor. Ett ytterligare initiativ inom området är 
utvecklingen av Linneus Technical Center får teknik och affärsutveckling får småfåretag med 
finansiering av Tillväxtverket 

I Jönköping finns tillgång tillljus och materiallaboratorium samt test rum får brukarstudier 
(studie av ljuskriterier, välbefinnande och arbetsprestation) och i Växjö finns trä- och maskin 
laboratorium får forskning och undervisning med utrustning får mätning och simulering av 
ljud, vibrationer och hållfasthet i träkonstruktioner samt kompositer av glas och trä. I Växjö 
finns också tillgång till test och demoanläggningar i form av Välle broar och provboende i 
passivhus.Glafo har utrustning och kompetens får glasteknisk forskning inom glas samt inom 
transparanta material och samarbete planeras med Linneuniversitetets nya satsning på 
glasdesign i Pukeberg. Ett nära sammabete finns också mellan Linneuniversietet och SP trä 
inom träbyggnadsteknik med ett flertal gemensamma externfinansierade projekt samt 
doktorander. Hos Glafo finns laboratorier får glasteknisk forskning och SP har dessutom 
tillgång till mycket omfattande test och provningsutrustning bl a i Borås. 
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5. Innovationsstödsystemet 
(Gör en kort översikt och analys av det befintliga innovationsstödsystemet 
Innovationsstödsystemet är en del av innovationssystemet och utgörs av de aktörer som med 
offentlig finansiering e rbjuder stöd till innovatörer, entreprenörer och företagare.) 

Ett intensivt arbete pågår för att utveckla och kvalitetssäkra innovationsstödsystemen i 
Småland. Liksom i resten av landet har antalet aktörer ökat kraftigt det senaste decenniet. Ofta 
svagt koordinerade etableringar där ett blandat huvudmannaskap försvårat styrning och tydlig 
rollfördelning. En övergripande funktionsanalys av Innovationssystemet i Småland-Blekinge 
genomfördes av Kontigo AB 2010 på uppdrag av Regionförbunden i Småland och Blekinge, i 
syfte att utveckla en tydligare systemsyn vad gäller länens innovationssystem. Uppställningen 
nedan är en bearbetad och uppdaterad illustration hämtad från rapporten. 

Aktörer i innovationssystemet i Småland 2013. 

Företagsstödjande 
aktörer 

Aktörer Inom 
forskning och 
innovationsstöd 

Uppstansfas Drivafas Tillvaxtfas 

Enterprice Europe 
Network 
Business Sweden. 
Sustainable Sweden 
South East 
Jönköping Business 
Development 
PUCK 

I Kronobergs län är en innovationsstrategi på väg att tas fram och alla län arbetar på 
handlingsplaner för innovationsfrågor. I pågående regionbildningsprocesser görs en översyn 
av det regionala ledarskapet för dessa aktörer. Genom ökad samverkan väntas arbetet 
effektiviseras och utvecklas, varpå än mer kvalificerat stöd kan erbjudas regionens 
innovatörer. Ä ven om förutsättningar för företagsutveckling och innovationsstödsystemen 
fortfarande ser olika ut i de tre länen, både vad gäller samverkan, finansiering och 
stödmöjligheter så har en gemensam bild av innovationssystemet upprättats. Resultatet är bred 
samsyn kring grundläggande behov och utmaningar, vilket lagt grunden för länsövergripande 
strategier och åtgärdsplaner. Denna nya samsyn manifesteras bland annat i den Småländska 
trästrategin och i den breda uppslutningen bakom Smart Housing Småland. 

Genom att systematiskt mobilisera den expertis som innovationssystemet gemensamt besitter 
ökas förutsättningar för kommersialisering av innovationer som utvecklas inom Smart 
Housing Småland. 
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6. strategi och handlingsplan 

6.1 Strategi - beskriv strategiska val för att förverkliga den strategiska iden och 
visionen 
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Strategin för Smart Housing Småland baseras inledningsvis på fem huvudkomponenter: 

• Mötesplatser; Bilda nya och bidra till utveckling av etablerade mötesplatser för att 
öka samverkan kring innovation i och utanför Smålandslänen. 

• Förstudier; Initiera förstudier för omvärldsbevakning, innovation och forskning, 
såväl inom teknik, design, affärsystem som marknad. Behoven identifieras bland annat 
genom tematiska workshops (mötesplatser) och via initiativ från industrin och 
forskningsutförare 

• Prototyper; Starta en systematisk prototypverksamhet för såväl bostäder som 
komponenter 

• Forsknings- och innovationsprojekt: Initiera forskningsprojekt baserat på kända 
behov och resultat i förstudieprojekt 

• Stadsutvecklingsprojekt: Delta i ett antal utvalda stadsutvecklingsprojekt i Småland 
såväl som i större städer i Sverige och utomlands 

6.2 Handlingsplan för genomförande 

Följande aktiviteter planeras för de inledande åren. Några av dem avser även aktiviteter som 
pågår under längre tid. Under initieringsfasen kommer handlingsplanen att kompetteras med 
fler aktiviteter och delas upp i delaktiviteter. 
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Aktivitet 
<::t \0 

"l~ 
Frekvens 

~ <n 
,.....; ,.....; ,.....; ,.....; ,.....; N (antaVår) o o o o o o 
N N N N N N 

Mötesplatser 
Årlig öppen framtidsverkstad x x x x x l 
Tematiska utvecklingsworkshops i och utanfår regionen x x x x x 6 

Möten mellan företag inom branscher; TMF teknikergrupp, x x x x x 4-6 
planglasföreningen mm 
Företagscoaching, Träcentrum x x x x x 
Glasdesignnätverk i Pukeberg x x x x 

Förstudier x x x x x lO- 20 
Kunskapsöversikt - framtida bostadsbehov 

Inventering av befintliga industriella byggsystem, x 
marknadsandelar och utvecklingsbehov 
Biobaserade byggmaterial - state of the art x 
Bärande planglas, standardiseringsbehov mm x 
Open innovation i industriellt byggande x 
Marknadsanalys/ekonomiska förutsättningar får x 
planglasinnovationer i bostadstillämpning 
Förstudie design som motor för tillväxt x 
Utreda möjligheten att återvinna planglas x 
Ljusets betydelse får hälsa - kunskapssammanställning x 
Glasprodukter som inredning i bostäder x x 
Innovationsupphandling får bostäder och komponenter x 
Marknadsanalyser för export x x 

Forsknings- och innovationsprojekt 
Ansökan till Wood Wisdom Net+ om "Bärande glas i x 
prefabricerade volymer" 
Ansökningar Bygginnovationen x x x x x 2-4 
Ansökningar Tillväxtverket (strukturfonder mm) x x x x 1-3 
AnsökningarKK-stiftelsen (bia om Företagsforskarskola med x x x x x l 
L n U/HiJ/Träcentrum) 
Ansökningar Horizon 2020 x x x l 
Ansökningar Familjen Kamprads Stiftelse x x x x 1-3 
Verka får en ny professur på Linneuniversitetet inom x x 
planglasområdet 
Doktorandproj ekt kopplade till Smart Housing vid Högskolan x x x 1-2 
i Jönköping och Linneuniversitetet 

Prototyper 
Ta fram små bärbara prototyper av olika aspekter av x x 
transparent intelligens får att kunna visa upp. 
Produkter/komponenter x x x x 3-10 
Bostadsprototyper x x x x l 

stadsutvecklingsprojekt 
Kommunkontakter Sverige x x x x x 1-5 

Kontakter internationellt x x x x 1-2 
Etablerade samverkansproj ekt (ex Växjö, Upplands Väsby, x x x x l 
Göteborg) 
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Organisation och ledarskap 
Innovationsmiljöns kansli kornmer organiseras med SP-koncernen som värdorganisation men 
med en extern styrgrupp utsedd av finansiärerna med en majoritet av näringslivsföreträdare 
och med funktion motsvarande en bolagsstyrelse. styrgruppen för planeringsprojektet/ 
ansökningsskedet kornmer att ha ett styrgruppsmöte i aug/sept 2013 då en mer operativ 
styrgrupp tillsätts for fortvarighetsskedet Sammansättningen av kornmer att vara: 

• Ordforande från näringslivet (utses gemensamt av nuvarande styrgrupp) 
• 3 representanter för länen/regionerna (utses en vardera från respektive 

länsstyrelse/regionforbund) 
• 2 representanter från näringslivet utses av CBBT (Centrum for byggande och boende 

med trä) 
• 2 representanter från näringslivet utses av TMF (Trä- och möbelforetagen) 
• 2 representanter från näringslivet utses av 

Glasbranschforeningen/Glasforskningsforeningen 
• l representant utses av SP 
• l representant utses av Linneuniversitetet 
• l representant utses av Högskolan i Jönköping 

styrgrupp under planeringsprojektet är: 
• Ordf: Christer Segersteen, Styrelseordforande, Södra Skogsägarna 
• V ordf: Minoo Aktharzand, Landshövding, lönköpings län 
• Roland Gustbee, OrdfRegforbundet, Södra Småland 
• Håkan Brynielsson, Regiondirektör, Regionforbundet Kalmar 
• Per Schöldberg, Kommunalråd, Växjö kornmun 
• Per-Erik Petersson, Teknisk direktör, SP 
• Anders Isaksson, VD, Inwido Sverige 
• Lars Atterfors, DivisionschefByggsystem, Moelven 
• Lotta Fonsell, VD, Villa Vida 
• Ola Adolfsson, VD Flexator 
• Lars Lindberg, VD, GF AB Lindberg & Co 
• Johan Blixt, Verksarnhetsledare, CBBT 
• Stephen Hwang, Rektor, Linneuniversitetet 
• Johan Roos, VD JIBS, Högskolan Jönköping 

Processledningen for centret initierar eller bereder inkomna aktivitetsforslag. Beslut fattas 
sedan av styrgruppen vid möten 6 gånger per år under initieringsfasen (2 år). 

Processledningen utses av styrgruppen och är sammansatt och organiserad enligt figuren 
nedan. Sammansättningen är vald for att ta vara på de drivkrafter som initierat och mobiliserat 
innovationsmiljön Smart Housing Småland inom de organisationer som varit drivande under 
planeringsprocessen. Processledningen är relativt stor, vilket har bedömts som rationellt med 
hänsyn till att Småland som funktionell region både är relativt stor geografiskt och dessutom 
uppdelad i tre län/regioner. Processledningen kornmer därfor att ha representanter stationerade 
i samtliga tre län/regioner for att säkerställa en närhet till foretagen, akademierna och 
organisationerna i hela innovationsmiljön. 

För att säkerställa att genuskunskap tillämpas i innovationsmiljöns arbete, trots att miljöns 
industrigrenar är starkt mansdominerade, kommer Smart Housing Småland att eftersträva att 
styrgrupp, processledning och andra arbetsgrupper ska ha en så jämn könsfordelning som 
möjligt (minst 30-70%) och att aktivt arbeta for att rekrytera personal utifrån ett mångfalds-
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och jämställdhetsperspektiv. Vidare kommer utbildningstillfållen att anordnas kring genus, 
jämställdhet och mångfald inom innovationsmiljön för att belysa vikten av denna kunskap i 
såväl kundrelationer som rekrytering av arbetskraft, se vidare avsnitt 1.6. 

styrgrupp 

Ordf: Industri 

• 
Processledare 

PEE, SP 75%* - (bitr MG, Glafo, 
40%**) 

Externa processledare - regionala 
offentliga parter 
Jönköping, 20% 
Kronoberg, 20% 

--{ Extern administ ration j 
1----11 

Forskning 
Teknik 

ACL, lnU, 
50%* 

Kalmar, 20% 

Forskning 
Entrepre
nörskap 

NN, HiJ, 50%* 

Forskning lnd. 
produktfram
tagning och 

Design 

NN, HiJ 50%* 

NN, lnU, 25% 

*)Varav projektarbetsuppgifter ca 25% 
**)Varav projektarbetsuppgifter ca 10% 

Mobilisering av innovationsmiljön 

Företags
mobilisering 

planglas/ 
fönster 

Ml, Glafo, 
40%** 

Företags
mobilisering 

trä/husindustri 

MP, SP, 60%* 

NN, TC, 25% 

-~ ~- -- - -

Planeringsprocessen under 2012-2013 har mycket framgångsrikt mobiliserat en bred 
representation från såväl nåringslivet som akademin och den offentliga sektorn, 
huvudsakligen inom regionen men i viss mån även utanför den. Processen beskrivs i bilaga 
och har bland annat använt så kallade framtidsverkstäder som arbetsform. Dessa har sedan 
legat till grund för formuleringen av handlingsplanen. En stor uppskattning av denna 
arbetsform har uttryckts av deltagama med återkommande kommentarer om att detta är en 
arbetsform som saknats inom sektorn i regionen. En viktig del av den fortsatta mobiliseringen 
kommer därför att ske genom fortlöpande workshops i situationsanpassade former, 
kompletterat med uppsökande verksamhet och projektsamarbeten inom hela triple helix
miljön. 

På motsvarande sätt kommer också mobiliseringen av intressenter utanför regionen att ske. 
Detta är synnerligen viktigt då innovationsmiljön syftar till bostadsbyggande som 
huvudsakligen kommer att ske i tillväxtorter utanför regionen och med lokala aktörer på dessa 
orter som kunder till och beslutsfattare som påverkar Smart Housing Smålands aktörer. 
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Behov av fysiska och immateriella investeringar 
Behoven av fysiska investeringar är relativt små i inledningsskedet. En viss uppbyggnad av 
utsrustning för prototyptillverkning kommer att ske. Därtill kommer investeringar att ske i de 
bostadsprototyper som skall tillverkas och visas på en eller flera platser i landet. 

Uppföljning, analys, lärande och justering av planer 
Se kapitel 8 

6.3 Tidplan och milstolpar; vad vill man uppnå vid respektive tidpunkt 

Milstolpe 2013 2014 2015 2016 

Prototyp bostadsmodul nr l x 
Prototyp bostadsmodul nr 2 x 
Prototyp bostadsmodul nr 3 x 
Etablerad prototypverkstad x 
Personer bor i bostäder byggda enligt Smart Housing x 
Smålands koncept 
Fönster med transparenta intelligenta funktioner säljs av x 
någon svensk fånstertillverkare 
Extern forskningsfmansiering inom Smart Housing x 
Småland är 5 mkr/år 
BU-projekt inom Horizon 2020 leds av Smart Housing x 
Utvärdering av miljöns genomslag regionalt och nationellt x 
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7. Ekonomisk plan inklusive finansieringsplan 

7.1 Ekonomisk plan- budget både övergripande för lång sikt >10 år, och 
detaljerat för 3,5 år. 

Aktiviteter (Mkr) 2013 2014 2015 2016 
2017-2023 

(årlig budget) 

Mötesplatser 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 

Förstudier 1,5 2,5 3 3 3 

Prototyper 0,5 2 2 2 2 
Forsknings-, innovations och 

l 4,22 7,72 12,02 13-19 
stadsutvecklingsprojekt 
Lärandeaktiviteter 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 

Processledning 2,5 5 5 5 5 

Total summa 6 14,82 18,72 23,02 24-30 

7.2 Finansieringsplan- övergripande på lång sikt> 10 år, och detaljerat för 3,5 
år. Under den kommande 3,5- årsperioden ska de regionala parterna garantera 
finansiering av den föreslagna satsningen med minst samma storlek som 
VINNVÄXT. Riktlinjer för detta beskrivs i kapitel3.3. 

(D e reg ionala partn e rn as finan siering ska best å av k onta nt a m ede l och eget arb ete. 
Partern a ska indi vidue llt redogö ra f ö r storleken a v de insa tser m an p lan era r att delta m ed. 
Det revide rbara utfa llet av dessa in satser redo visas i sa m ba nd med den ha lvårsvisa 
lägesrapporteringen. VINNOVA rek o mmenderar dä rför separata konto n fö r detta ä ndamå l.) 

OBS. Finansieringsplanen är preliminär! Alla beslut är ännu ej klara. 

2013 2014 2015 2016 2017-2023 
Finansiär (M kr) 

Kontant Eget arb. Kontant Eget arb. Kontant Eget arb. Kontant Eget arb. Kontant Eget arb. 

OITentliga regionala finansiärer 2,25 4,5 5,25 6 6 

Länsstyrelsen i Jönköping; län 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Kronoberg; län 
Regionrorbundet i Jönköping; län 
Regionförbundet i Kalmar län 
Regionförbundet i Södra Småland 
N äring; livet: 1-2 1-2 

CBBT 0,25 0,5 0,5 0,5 
TMF 0, 16 0, 15 0,32 0,3 0,32 0,3 0,32 0,3 

Glasbranschföreningen 0,05 0, 1 0,1 0, 1 

Glasforskningsföreningen 0,05 0, 1 0, 1 0, 1 
lnwido Sverige AB 0, 15 

Ovrigt näringslivet 0,2 0,3 0,4 

Institut, universitet och hög;kobr: 1-2 

SP (ink / Glafo) 0,5 l 0,75 0,5 
Linneuniversitetet 0,25 0,5 0,35 0,25 

Högskolan i Jönköping 0,25 0,5 0,35 0,25 

Extern projektfinansiering 0, 1 O, l l l 2 2 3 3 3-8 3-5 

Vinnova 2,5 5 6,5 8 8-3 

Summa 5,51 1,25 11,52 3,3 14,77 3,95 18,32 4,7 18-21 5-9 

Totalt 6,76 14,82 18,72 23,02 24-30 
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8. strategi och plan för lärande 

{Av VINNOVAs bidrag beräknas att minst 300 000 kr per dr skall användasför lärandeaktiviteter; dvs. 
följeforskning, uppföljning, utvärdering, framsynsprocesser eller liknande aktiviteter.) 

8.1 Strategi och aktiviteter för kunskapsutbyte och lärande inom och mellan 
aktörerna 

Att etablera ett lärande partnerskap mellan de aktörer som deltar i processen är en central 
fårutsättning får ett framgångsrikt arbete i innovationsmiljön. Det handlar om att kultivera 
den gemensamma fårmågan att fårstå och strategiskt fårhålla sig till omvärld och framtid som 
grund får samhandling. En utmaning är att kontinuerligt involvera fler aktörer och skapa en 
arena där deltagarna på eget initiativ utvecklar sin verksamhet på ett sätt som stärker såväl 
respektive organisation som innovationsmiljön i sin helhet. 

Lärandestrategin blir ett centralt verktyg får att forma ett lärande partnerskap. Inledningsvis 
får att fårstärka den gemensamma bilden av innovationsmiljön i sitt regionala, nationella och 
internationella sammanhang, liksom fårståelsen av de funktioner som olika aktörer har och 
kan utveckla. Huvudsakliga aktiviteter blir årliga öppna framtidsverkstäder samt 
omvärldsinsikter genom studiebesök och studieresor varifrån lärdomar och kontakter på ett 
tydligt sätt integreras i utvecklingen av partnerskapet. 

Framsynsarbete och omvärldsbevakning kommer att vara viktiga i lärandet även efter 
etableringsfasen. Som beskrivs i Vinnovaanalysen Trämanufaktur i ett uthålligt 
samhällsbyggande ska valet av verktyg får framsyn anpassas efter aktuella behov av 
kreativitet) (bevis respektive expertis)(interaktion. De projekt och delprocesser som stegvis 
etableras med bas i innovationsmiljön är viktiga kanaler till kunskap om omvärld och framtida 
utveckling, som är angeläget att systematiskt ta tillvara och integrera i utvecklingen av 
partnerskapet. Detta blir en viktig funktion i processledningens och styrgruppens strategiska 
arbete. Regelbundna aktiviteter som stöder involvering, dialog och åtaganden brett i 
partnerskapet, som framtidsverkstäder, dialog- och sökkonferenser etc. kommer att 
genomfåras även efter etableringsfasen. Över tid ökar möjligheterna att lära av partnerskapets 
egna erfarenheter genom olika former av utvärdering. Basen får detta lärande utgörs av de 
fåljeforskningsinsatser som beskrivs under 8.2. Dessutom fårväntas de utvärderingar som 
VINNOV A regelbundet initierar bidra till lärandet, inte minst som del i utbytet med övriga 
Vinnväxtmiljöer. 

Såväl processutvärdering (arbetssätt, metoder etc. mot evidensbaserade kriterier på "en väl 
fungerande process") som interaktiv utvärdering (utvärdering av vad verksamheten betyder 
får olika aktörer och hur de kan påverka) är viktiga får att skapa ett lärande partnerskap. Det 
är angeläget att utvärderingsarbetet utgår från ett självständigt men uppmuntrande perspektiv. 
Ett led i detta är att identifiera och tydligt kommunicera goda exempel; processer, metoder 
och initiativ som stärker arbetet i den önskade riktningen. Goda exempel kan bidra till att öka 
involvering och intresse från aktörer med svagt intresse men hög relevans får processen. 

8.2 Följeforskning. 

I satsningen skall fåljeforskning ingå som ett integrerat strategiskt utvecklingsverktyg. 

Att långsiktigt fårstärka fårmågan till orientering och handlande i innovationsmiljön 
fårutsätter att fårmågan tilllärande hela tiden utvecklas. Följeforskningen syftar till att 
systematiskt över tid ta vara på lärdomar och insikter får att löpande utveckla den strategiska 
ansatsen, det sätt på vilket insatserna leds och styrs, liksom hur involverade parter samverkar 
sinsemellan och interagerar med omvärlden. Följeforskningen ska vara en sparringpartner till 
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processledning och styrelse och stödja dem i att samtidigt kunna hantera det oförutsedda, vara 
proaktiva och hålla fast vid den övergripande strategin. 

De aspekter av lärandet som är i fokus handlar i stor utsträckning om att, med ett 
uppskattande men självständigt förhållningssätt, stötta utvecklingen av 
samhandlingsprocessen och ledarskapet i innovationsmiljön. Följeforskningen behöver därför 
dokumentera och analysera 

• perspektiv, roller och åtaganden hos aktörerna samt relationer och dialog dem emellan, 
• arbets- och organisationsformer samt 
• skeenden i utvecklingen av innovationsmiljön 
• innovationsmiljöns agerande i förhållande till satsningar regionalt, nationellt och 

internationellt och hur den tar tillvara synergier och utvecklar allianser med 
nyckelaktörer i dessa sammanhang. 

Följeforskningen utformas för att understödja utbyten av erfarenheter med andra 
innovationsmiljöer, såväl etablerade som framväxande, liksom för att identifiera 
kompletterande kompetenser och vetenskaplig kunskap samt behov av utveckling av nya 
kompetenser och ny kunskap. Ambitionen är att följeforskningen även ska kunna bidra till 
VINNOV As lärande på programnivå. Initialt kommer arbetet att innefatta en nulägesanalys 
eller nollpunktskartläggning. Därefter kommer följeforskningen att består av fem 
huvudmoment: 

l. Halvårsvisa enkätundersökningar och djupintervjuer med nyckelaktörer. 
2. Löpande dialog mellan följeforskare och strategisk ledning av Vinnväxtinitiativet, 

inklusive medverkan av följeforskare vid viktiga möten och andra aktiviteter samt 
kontinuerlig bevakning och analys av relevanta interna och externa dokument som 
speglar utvecklingen av innovationsmilj ön. 

3. En årlig återkommande workshop kring en samlad bild utifrån 
följeforskningsaktiviteterna under året enligt ovan och preliminära slutsatser av dessa. 
Denna workshop utformas för att skapa delaktighet och förstärka och bredda 
engagemanget. 

4. Årsvis dokumentation av processen i en sammanfattande årsrapport, utifrån 
dokumentation och analys av enkäter, intervjuer, workshopen och övrig 
följeforskningsaktivitet enligt ovan. Denna rapport tydliggör också de huvudsakliga 
lärdomarna och förslagen till utveckling av arbetet i processen. 

5. Årsvis strategisk dialog med processledning, styrelse och VINNOV A utifrån 
slutsatserna i årsrapporten. 
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Bilaga: Utvecklingsprocessen fram till ansökans inlämnande för Smart 
Housing Småland 

• Sammanslagning "Homes from Sweden" och "Transparent Intelligence" 
• Förankring i läns- och regionledningarna i Jönköping Kronoberg/Södra Småland och 

Kalmar 
• Etablering av arbetsgrupp - 5 möte 
• Etablering av styrgrupp (ange vilka) - 2 möten 
• Genomförande av 3 heldags workshops i form av "framtidsverkstäder". 

o Formulering av vision 
o Formulering av handlingsplan 
o Totalt 90 deltagare 

Företag och organisationer som deltagit i utvecklingsprocessen 

~~~ ~V& 
- -w-- 'fÅ'I i .. 

R l <.10" F OR BL" DE REGIONFORBUNDET LANSSTYRELSEN 
.:.:..:.::...: SOOR:A SYALANO mtOMGswc • .. • • ~ • • • • ' ' ' " '" 

• 
tlli 

unsstyrelsen ~ l.ansstyrtlstn 
Kalmar lan ~ i Janköpongs IJn 

YåxjöW • K.ohmrk<>nn••n ~ JÖNKÖPING$ \II(A8 @ SÖDRA -All 
KOmmun -..KOMMuN ·--.. MIDRoc 

~ KÄRNHEM .. ~~ 
.J.J ... Myresjobus LINDBÄCKs 

V RSERUMS KO 5THALL 
~ G.!asbransch 
'-YU J FORENINGEN 

Orrefors ~ 
=®- • 

l GLASsot."'iiii1iN's GLA.~~NIK ~.~~.Q~.~~~ ~~ Holsbyfönster 

SVENSKT TRA ~ Göteborgs 
~ stad 

-
c::::::=:::=.:J fl Skellelteå 

kommun 

SVERIGES WW ~ UpplandsVllby 
Närl.!~~ljy0 RIKSDAG W e kommun 

25 




