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”I took the road less travelled,  

and that made all the difference”   

R. Frost “The Road not Taken” 
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Vad är framsyn? 
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http://www.nasdaqomx.com/


Vår vision är att skapa en 
bättre vardag för 
många människor 
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 1920-talet - Forecasting industrin  

 1950-talet - Foresight-program initierades, teknisk utveckling 

 1990-talet - Teknisk framsyn i ett antal europeiska länder 
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”Framsyn är en process för att ta fram 

en rad synsätt på hur framtiden kan 

utveckla sig, samt att förstå dessa 

tillräckligt väl för att avgöra vilka beslut 

som kan fattas idag för att skapa den 

bästa möjliga morgondagen.”  
Averil Horton 



Framsynens komponenter 

1. Skapa berättelser om framtiden: underlag, 
analyser, scenarier etc. 

 

2. Översättning och tolkning till det egna  
perspektivet, skall resultera i strategier etc. 

 

3. Resultat och handling: integration av 
framsynsförståelsen i verksamheten  
och praktisk handling 

 



Framsyn 
Trämanufaktur 



Stödjande program sedan 1990-
talet 

1998 2003 2006 2009   

Träbyggkommittén 

Träbyggnadskansliet Trästad 2012 

NRA och 
Branschforskningsprogrammet 

Trämanufaktur 

Skogs- och 
träprogrammet 

Träbygg-
strategin 

IS-analys 
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Förutsättning för förändring 
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Industri 

Samhälle 

FoU 

Aktör i ett systemperspektiv 
i Trämanufaktur 

Framtida 
boendemiljöer 



Process och komponenter 
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Omvärldsfaktorer och händelser 

Drivkrafter 
- Totala byggnads-
investeringar 
- Träets 
konkurrenskraft 

Scenarier 
1. Trägen vinner  + - 
2. Sky is the limit++ 
3. Historien igen - + 
4. Allt är svart - -  

Strategiska 
alternativ 
-Industriellt träbygg 
- ROT/ GDS 
- Interiöra lösningar 

Slutrapport 
-Visioner 
- Målbilder 
- Aktiviteter 



Workshop 1 - Drivkrafter påverkande Trämanufaktur 
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Workshop 3: Scenarier att utgå från för att skapa 
strategiska alternativ 
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Framtida läge år 2020 

Historien igen 

Sky is the limit 
- Högkonjunktur 
- Hyresrätter och ROT-arbeten 
initialt, men nu dominerar 
bostadsrätter och småhus 
- Aktiv trämanufakturindustrin leder 
industrialiseringsprocess 
- Exportsatsningar ger utslag 
- Energi- och miljöfrågor fortsatt 
viktiga och trä har fördelar 
 

- Omkring 40 000 lägenheter  per år, 
där bostadsrätter har fått renässans 
- Träandel omkring 40 % 

Trägen vinner 
- Lågkonjunkturen består 
- Bostadsbyggandet varierar, men 
på låg nivå 
- Trämanufakturindustrin aktiv och 
kan skapa plattform för tillväxt 
- Standardisering och 
harmonisering på gång 
- Energi och miljöfrågor viktiga i 
byggande och boende 
 

- Omkring 20 000 lägenheter per år. 
Hyresrätter i högre utsträckning 
- Träandelen mellan 20-40 % 
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Gruppering av framtagna åtgärdsförslag 
”Vägen framåt för Trämanufaktur” 

VISION 
”Nationell och 
internationell 

konkurrenskraft i  
en hållbar 

samhällsutveckling” 
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Åtgärdsförslag för att nå vision för 
Trämanufaktur 

Industriellt träbyggande ROT Interiöra lösningar 
 
Affärs-
utveckling 

Bredda produktutbudet 
Säkerställ säljprocess för 
industriellt tillverkade varor 
Kompetensutveckling längs 
värdekedjan 

Utveckla 
konceptlösningar 
Genomför översyn av 
standarder och normer 
Öka kunskap om 
internationell marknad  

Utveckla nationellt 
koncept Green, Lean 
and Made in Sweden 
Regionalt samarbete 

 
Industriella 
processer 

Vidareutveckla IT-verktyg  
Stimulera tillsamverkan kring 
slutprodukter exv. bostäder 
både i tillverknings- och 
kundled,  
Stimulera tvärvetenskaplig 
forskning,  

Kommunicera fakta om 
renovering med trä 
Renoveringstävlingar 
för att utveckla koncept  
Stimulanspaket ROT-
åtgärder 

Skapa samverkan kring 
utveckling av nya 
produkter 
Produktions-
effektivisering utifrån 
materialegenskaper 

 
Hållbarhet 

Ta fram kvalitetsstandarder för 
industriella byggprodukter 
Kommunicera om 
träbyggandets roll kring mål 
om lägre C02-utsläpp 
Stimulera framtagning av 
mätmetoder för och nya 
material och funktioner med 
hållbarhetsaspekt 

Informera om energi- 
och 
hållbarhetsaspekter 
med trä i renovering 

Kommunicera kunskap 
om trä och hållbarhet 
Skapa system för 
spårbarhet längs 
värdekedjan 



Industri 

Samhälle 

FoU 

Myndigheter 
- Stimulera till tvärvetenskap 
-  Nya hållbara material 
- Stimulanspaket för renovering 
 

Länsstyrelser/ regionförbund 
- Sammanställ hållbarhetsdata 
- Aktivt nätverksbyggande inom träområdet 

Kommuner 
- Stimulera till samverkansprojekt 
- Renoveringsprogram och tävlingar 
 
 

Företag 
- Säkra sälj och produktionsprocesser 
- Utveckla renoveringssystem 

Företagsnätverk 
- Aktivt standardiseringsarbete 
- Utveckla IT-hjälpmedel 
- Sök samverkan med kommunala företrädare 

Branschorganisationer 
- Sammanställ och informera om hållbarhet 
- Kartlägg infrastrukturen 
- Samordna kompetenssatsningar 

Universitet och högskolor 
- Nya hållbara material, 
materialöverskridande 
- Delta i regionala företagsnätverk 

Forskningsinstitut 
- Stimulera till tvärvetenskap 
- Aktivt standardiseringsarbete 
- Standardisering och normering  
inom trämanufaktur 
- Utveckla IT-hjälpmedel 

IS Trämanufaktur 



Vad tar vi med oss 

 En process för framtida förändring 

 En gemensam vision 

 Dokumenterade åtgärder 

 Skapade samarbeten 

 Ett utvecklat innovationssystem 

 Vikten av att ha med potentiella genomförare 
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Tack för visad uppmärksamhet! 
Kommentarer? 

Tomas Nord 

Linköping universitet 

Tomas.nord@liu.se 

+46-13-28 28 78 

mailto:Tomas.nord@liu.se
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