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Program torsdag 8 mars

• 07.30 Frukostmingel 

• 08.00 Smart Built Environment och utluysning fem

Kristina Gabrielii, Smart Built Environment 

• 08.35 Formas och de strategiska innovationsprogrammen 

Katarina Buhr, Formas 

• 08.50 Frågor 

• 09.00 Paus med kaffe och frukt 

• 09.30 Digital transformation

Karoliina Callavik och Johanna Holmberg, Cobel

• 10.30 Avslut





Vad är Smart Built Environment?

• Ett 12-årigt strategiskt FoI-

program 2016 – 2028

• 100 + 100 Mkr för en startperiod 

till och med 2018

• Kansli hos IQ Samhällsbyggnad 

• Cirka 50 företag och 

organisationer som parter



En gemensam strategi för digitalisering för 

hållbart samhällsbyggande



Vad kan digitaliseringen skapa?

• Optimera lösningar – analysera 100-tals alternativ 
– Bättre hus, vägar, järnvägar

• Geografiskt läge, demografi, klimatpåverkan, hållfasthet, tillgänglighet, 
energieffektivitet, kostnad, tid…

• Minska fel i planering, byggande och produktion 
– Lägre kostnad, kortare tid

• Visualisering för beslut, kollisionskontroller, logistikhantering, resurser, 
kostnadskontroll

• Erfarenheter och lärande 
– Utnyttja plattformar för effektivitet med flexibla lösningar

• Tekniska plattformar, processplattformar, IT-plattformar

• Nya arbetssätt, roller och affärsmodeller

• Fler aktörer samverkar tidigt, incitament för fokus på
slutprodukt och brukare



Programmets mål – 2030 

• 40 % 
Minskad miljöpåverkan 

i nybyggnad och renovering

• 33 %
Minskad tid från planering till färdigt projekt

• 33 %
Minskade byggkostnader

• Förnyad affärslogik
Nya värdekedjor och affärsmodeller 

Sektorn:

• Årliga investeringar > 300 miljarder kr

• Över 500.000 anställda

• Över 20.000 företag, många SME, 290 kommuner

• Från tidig planprocess till färdigt projekt > 8 år

• Bostäder och service – 40 % av Sveriges totala 

energibehov



Utlysningar och strategiska projekt

Utlysningar

• Bred ansats

• Nya konstellationer

• Många förslag

Strategiska projekt

• Riktade satsningar, strategiskt

• Långsiktigt

• Nytta för många aktörer

• Bygga infrastruktur

100 + 100 Mkr 

t.o.m. 2018

50 % 

samfinansiering



Tidplan för första programperioden 2016-2018

2015 2016 2017 2018 2019 2025

ÖU: Affärsmodeller

SP: Kunskapslyft

ÖU: Nya Tillämpningar

ÖU: Juridik & organisation

SP: Forskningsplattform

SP/ÖU: Livscykelperspektiv

SP/ÖU: Innovationslabb

SP: Standardisering



Utlysning 5  - Affärsmodeller

Incitament, affärsmodeller och risker



Syfte

• Digitaliseringen behöver ske i alla delar av 
samhällsbyggnadsprocessen

• Incitament för förändring  av hela processen/alla 
processer tillsammans

• Nya erbjudanden – nya roller

• Nya affärsmodeller

• Analys och hantering av risker

Syfte är att hitta incitament till förändring, nya 
affärsmodeller samt identifiering av risker och 
metoder för att hantera dessa!



Viktiga datum

9 mars 2018 Utlysningen öppnar

3 maj 2018, kl 14.00 Utlysningen stänger

13 juni 2018 Beslut meddelas

1 juli 2018 Tidigaste projektstart

31 december 2019 Senaste projektavslut

Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, 

syfte och önskade effekter: 

Kristina Gabrielii

0702-595657, kristina.gabrielii@smartbuilt.se



Projekten – vad kan de handla om?

• Projekt som identifierar incitament för nya 

arbetssätt och affärsmodeller, samt analyserar 

effekten av dessa i offentlig och/eller privat 

verksamhet.

• Projekt som bidrar till att aktörer kan utveckla 

befintliga eller nya affärsmodeller

• Studier som visar på konsekvenser med nya 

affärsmodeller och risker som ej är hanterade, 

samt hur dessa kan hanteras



Projekten förväntas bidra till:

• Identifiering av möjligheter och risker kopplade till 
digitalisering och nya affärsmodeller

• Identifiering av incitament hos aktörerna för att 
underlätta implementering av nya affärsmodeller 

• Kunskap om vilka möjligheter och risker som 
förändrade strukturer kan medföra

• Förslag på metoder för att bedöma risker som 
uppstår. Hur risker kan fördelas på olika aktörer.

• Identifiering av förutsättningar för såväl offentlig 
verksamhet som privat näringsliv att utveckla 
sina affärsmodeller och minska risker kopplade 
till digital transformation



Beskriv projektens bidrag till programmets 

effektmål

Fokusområde Affärsmodeller effektmål:

• Affärsmodeller baserade på digitalisering och 

industrialisering ur ett livscykelperspektiv

• Kända ekonomiska, tekniska och 

kompetensrisker för förändrade strukturer

• Metoder för att bedöma risker



Exempel på frågeställningar:

• Hur kan dagens affärsmodeller utvecklas?

• Hur kan nya affärsmodeller och digitaliseringen driva på 
utvecklingen mot cirkulära flöden som ett led i att minska 
miljöpåverkan?

• Finns affärsmodeller i redan digitaliserade branscher som 
kan tillämpas/vidareutvecklas i 
samhällsbyggnadssektorn? Hur kan sådana 
affärsmodeller se ut? Vilka risker finns? Hur påverkas 
aktörsroller

• Vilka incitament och affärsmodeller behövs för att skapa 
ett obrutet, korrekt och kvalitetssäkrat informationsflöde 
genom hela livscykeln?

• Hur interagerar digitala Start-Up – företags möjligheter att 
relativit snabbt skala upp processer/teknik med 
nuvarande relativt långa cykler hos sektorns befintliga 
aktörer?



Vad kan finansieras?

• Studier hela eller delar av värdekedjor

• Behov av strukturella förändringar

• Kartläggning och analys

• Sammanställning och synteser andra branscher

• Utveckling av resultat från pågående eller 

avslutade projekt

• Studier som omfattar gästforskare vid universitet, 

högskola eller institut i Sverige



Formalia

• Sökande måste vara en godkänd 

medelsförvaltare hos Formas

• Projektparterna ska vara juridiska personer

• Projektbeskrivningen 10 A4-sidor 

• Minst en projektpart ska vara komma från 

industrin eller offentlig organisation

• Ansökan ska skrivas på svenska eller 

engelska



Bedömning

Förutsätter att de formella kraven är uppfyllda

• Relevans

• Potential

• Genomförande

• Organisation/aktörer



Genomförande

Vi avser att bevilja medel för såväl mindre som 

större projekt under programperioden. 

• Programmedel mellan 250 000 och 1 500 000 

kronor. 

• Minst 50 % medfinansiering

• Maximal projekttid 18 månader

Total budget för utlysningen är 8 Mkr.



Viktiga datum

9 mars 2018 Utlysningen öppnar

3 maj 2018, kl 14.00 Utlysningen stänger

13 juni 2018 Beslut meddelas

1 juli 2018 Tidigaste projektstart

31 december 2019 Senaste projektavslut



Länkar

• Smart Built Environment www.smartbuilt.se

– Frågor om programmet

• Formas www.formas.se

– Utlysningen

– Formas anvisningar om Prisma 

– Allmänna anvisningar för sökande hos Formas 

http://www.smartbuilt.se/
http://www.formas.se/


Kontaktpersoner

• Kristina Gabrielii, tf programansvarig Smart Built Environment

– 070 259 56 57

– Kristina.gabrielii@smartbuilt.se

• Katarina Buhr, utlysningsansvarig Formas

– 073 068 60 08

– katarina.buhr@formas.se

• Anna Kuznetcova, forskningsadministratör Formas

– 076 000 24 95

– mailto:anna.kuznetcova@formas.se

mailto:Kristina.@development.se
mailto:kristina@gabrieliidevelopment.se
mailto:Kristina.@development.se
mailto:katarina.buhr@formas.se
mailto:anna.kuznetcova@formas.se


Smart Built Environment
info@smartbuilt.se

www.smartbuilt.se

070-645 16 40



Forskningsrådet Formas
ett forskningsråd för hållbar utveckling

Miljö Areella näringar       Samhällsbyggande



• Grundforskning

• Behovsmotiverad forskning

• Innovation

• Hög vetenskaplig kvalitet 

• Relevant för samhället

Nyckelord om Formas



Hållbarhetsforskning för 1,3 
miljarder per år

• Årliga öppna utlysningen (50% av Formas budget)

• Nationella forskningsprogram

• Hållbart samhällsbyggande

• Klimat

• Livsmedel

• Internationellt samarbete

• Kommunikationsprojekt

• Akutbidrag

• Strategiska innovationsprogram

… och mycket mera!



Att tänka på när du ansöker
till Smart Built Environment



Vem kan söka?

• Konsortier av företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt 
institut. 

• Minst två organisationer ska delta i projektet och minst en deltagande 
organisation ska komma från näringslivet eller offentlig sektor

• Alla projektparter måste vara juridiska personer

• Max sex projektparter, inklusive koordinator 

• Koordinatorn måste vara godkänd medelsförvaltare hos Formas (särskilda 
regler för strategiska innovationsprogram)



Projekttid

• Max 18 månader

• Tidigast startdatum 2018-07-01

• Senaste slutdatum 2019-12-31

• + 3 månaders depositionstid

• + 1 månad – återrapportering



Medfinansiering

MINST 50%

1. Sökt bidrag: Anger hur mycket som söks från Formas inom ramen för Smart 
Built Environment. 

2. Egen finansiering: Anger projektparternas egna bidrag i form av tid, kontanter 
och andra resurser.

3. Annat stöd: Anger eventuella bidrag som erhållits från andra finansiärer för 
genomförandet av projektet (privat).

Medfinansiering (egen finansiering + annat stöd privat) = minst 50%.



Bedriver ni ekonomisk verksamhet?

Kolla reglerna om statligt stöd!



Hur ansöker man?

• Skicka in en ansökan i Prisma

• Skriv på svenska eller engelska

• Organisationskonto och personkonto för koordinatorn krävs

• Första gången ni söker? Ansök om organisationskonto i god tid



Ansökans innehåll

• Ansökan ska innehålla:

• Grundinformation

• Projektbeskrivning (enligt mall på utlysningens hemsida) – max 
10 sidor

• Referenslista (frivilligt)

• Budget – både i Prisma och enligt budgetmallen på utlysningens 
hemsida

• Klassificeringar (SCB + globala hållbarhetsmålen)

• CV (1–6 st)



Vad händer med ansökan?

• Formaliakontroll av Formas

• Granskas av 4-5 oberoende externa granskare enligt bedömningskriterier

• Rankning av ansökningar – rekommendation till finansiering

• Formas fattar beslut

• Beslut meddelas senast 13 juni

• Efter beslut blir ansökan allmän handling (efter sekretessprövning)



Läs utlysningstexten noga!



Strategiska 

innovationsprogram



STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

• Nationell kraftsamling inom viktiga 
områden för Sverige

• Hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar

• Ökad internationell konkurrenskraft



STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

Aktörerna inom varje program har 

tillsammans tagit fram en agenda 

med vision och mål för området.





offentlig finansiering 2013 - 2029

8 miljarder

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM



16 miljarder
total satsning 2013 - 2029

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM



1100 projekt

*till oktober 2017

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM



Många resultat 



Bred samverkan
Samverkan mellan näringsliv, akademi, forskningsinstitut 

och offentlig verksamhet

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM



1640 
organisationer

*till oktober 2017  

STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM



STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

Vad gör programmen? 
• Utlysningar 

• Stöd till demonstrationsanläggningar

• Konferenser

• Rådgivning

• EU-koordinering

• …och mycket mera



STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAMSTRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

Löpande utvärdering av 

programmet

3 år 9 år6 år 12 årStart

• Ledarskap

• Etablering av 

aktiviteter och 

insatser som anges 

i effektlogiken

• Ledarskap

• Attraktionskraft

• Resultat av startade 

aktiviteter och 

insatser

• Ledarskap

• Attraktionskraft

• Resultat av startade 

och avslutade 

aktiviteter/insatser

• Policypåverkan

SIP utvärderas externt vart 

3:e år med följande syften:

-Utveckling av programform

-Utveckling av enskilt SIP

-Beslut om fortsatt finansiering



Effektlogiken

2018-03-12 49

Aktiviteter och Insatser

Den verksamhet som 
Strategiska 
innovationsprogram 
finansierar och genomför

Resultat

Vad som åstadkoms i 
finansierade aktiviteter inom 
projekttiden.

Exempel:

Prototyper, produkter, 
tjänster

Publikationer 

Kunskap

Nya eller utökade nätverk

Disputerade

Etc. 

Kortsiktiga effekter

Direkt nytta av resultaten 
för projektdeltagare. Kan 
uppstå efter projektets 
avslut.

Exempel:

Förmågehöjning

Kunskapsspridning

Följdinvesteringar

Marknadslansering

Etc. 

Långsiktiga effekter

För organisationer och 
samhälle (utöver 
projektdeltagarna), starkt 
påverkade av externa 
faktorer. Uppstår relativt 
lång tid efter projektets 
avslut.

Exempel:

Hållbar tillväxt

Konkurrenskraft 

Samhällsutmaningar 





STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

Alla som kan och vill bidra är välkomna!



www.vinnova.se/sip twitter: #sipnytt

Mer information



Digital transformation – språngbrädan för ökat 
affärsvärde och konkurrenskraft



Varför startade vi Cobel?

• Cobel bildades för att hjälpa aktörer i svenskt 

samhälle

och näringsliv att förbli konkurrenskraftiga genom 

framgångsrik digital transformation

• Vi erbjuder tjänster inom strategisk rådgivning, 

förändringsledning och kompetensutveckling

• Vår kärna ligger i att hjälpa våra kunder att få det 

att hända – från strategi till konkret genomförande 

och mätbara resultat



Digitalisering – en fluga kanske?

”Allt som kan digitaliseras kommer att 

digitaliseras”

>>Citat ur boken “Get digital – or die trying” av Jonas 

Hammarberg och Arash Gilan

Enligt tidningen Ny 
Teknik har 2 av 3 

företagsledare låg 
eller ingen 

kännedom om IoT

Tre av fyra 
fastighetsägare 

har inte en digital 
strategi enligt 

Fastighetsägarnas 
rapport från 2018



Digitalisering vs. digital transformation

• Digitalisering handlar om att nyttja tekniska 

lösningar för att skapa affärsvärde och/eller 

samhällsnytta

• Digital transformation handlar om att säkerställa 

förmågan att anpassa sig till den digitala 

omvärlden för att behålla och stärka sin 

konkurrenskraft

Digital transformation förändrar beteenden och förväntningar



Vi vaknar till en ny vardag där det digitala 
och analoga har smält samman

• Redan idag spenderas hela vår vakna tid i ett 

digitalt sammanhang - det finns i dag ingen del av 

våra liv som inte har en digital dimension

• Behov skapar nya tekniska lösningar, som i sin tur 

skapar nya beteenden…och nya behov 

• Det digitala ska vara enkelt, snabbt, snyggt och 

anpassat efter våra unika behov

Utvecklingstakten har ökat dramatiskt



Vi kan också se ett tydligt skifte i den 
digitala företagskulturen

• Bygg balanserade team

• Vinn genom konkurrens

• Hylla människor

• Att misslyckas är ett 
nederlag

• Vi uppfinner – andra 
kopierar

• Bygg utmanande team

• Vinn genom samarbete

• Hylla innovationer och 
utveckling

• Att misslyckas är en 
förutsättning

• Alla uppfinner – alla 
kopierar

GÅRDAGENS NORM MORGONDAGENS NORM

Morgondagens ledarskap kräver mod! 



Samhällsbyggnadssektorn 
– en sektor med stora digitala möjligheter!



Affärsmöjligheterna med digitalisering 
är i det närmaste oändliga!

1. Helt nya produkter, tjänster och affärsmodeller

2. Nya sätt att nå marknaden

3. Nya möjligheter genom nyttjande av data

4. Effektivisering och automatisering av manuella processer

5. Mer effektiv kommunikation

6. Hållbara samhällslösningar



Kundnytta: Från traditionella ventilationssystem 
till leverans av inomhusklimat

• Världens första helt trådlösa 
inomhusklimatsystem baserad på IoT

• ”Självläkande” system med reglering av 
luft, värme och kyla

• Anpassningar och förändringar på distans

• Kostnadsbesparingar på upp tlil 70%



Tryggare miljöer och energieffektivitet 
med smart belysning

• Kring Valla Torg (Stockholms Stad) med 
omnejd installeras: 

o Sensorkontrollerad LED-belysning för 
gång och cykelbanor 

o Självkontrollerad LED-gatubelysning 
med förställda belysningsscheman 

o Fjärrkontrollerad LED-gatubelysning

Källa: CIO Ann Hellenius presentation hos Wise IT 2017-10-20

https://sebgroup.com/sv/press/nyheter/amelia-tar-plats-i-kundservice


Effektivisering av lokalvård genom 
robotar och sensorer

• Coor Service Management har infört Europas 
första städrobot

o 16 sensorer “ser” 360 grader runt roboten, vilket gör 
den säker för omgivningen. 

o Städar upp till 1 000 kvm per timme. 

o miljövänligt filtreringssystem av luften som ger 
dokumenterad mycket bra städkvalitet

o lokalvårdarna kan omdisponera sitt arbete för att 
utföra mer komplexa uppgifter.  

• Tester genomförs med sensorteknik för att läsa av 
när kopieringspapper eller pappershanddukar 
behöver fyllas på och avfallskärl tömmas

https://www.coor.se/nyheter--press/nyhetsbrevet-nova/2015/nova-no-1/alla-pratar-om-internet-for-things/

https://www.coor.se/nyheter--press/nyhetsbrevet-nova/2015/nova-no-1/alla-pratar-om-internet-for-things/


Loop Rocks

• Helt ny affär hos NCC

• Digital förmedling av byggmassor 

• > 9000 användare på 1 år

• Stora kostnadsbesparingar 



Skivförsäljning

Exempel - Utveckling av marknaden för inspelad musik

Total försäljning

Varför förmågan att anpassa sig till 
den digitala eran är livsviktig…

2008 2014

500

1500

Försäljning
(Mkr)

2009 2013201220112010

1000



2010 2011

- 65%

SKIVLAGRET - Sveriges största skivbutikskedja går i konkurs

Försäljning

…konsekvenserna kan vara ödesdigra 
om man inte hänger med



Branschtillhörigheter förändras – även i 
samhällsbyggnadssektorn

Vilken bransch tillhör dessa företag?

Google har via Sidewalks labs börjat utveckla en del av Toronto till 
en ”smart stad”

Google bygger 10 000 bostäder i Mountain View Council

Facebook bygger campus med 1 500 bostäder i Menlo Park, 
Kalifornien

LinkedIn deltar med 100 miljoner i ett projekt som bygger prisvärda 
bostäder i Silicon Valley



Reflektion

1. Hur förhåller sig ditt företag/organisation till de här förändringarna?

2. Hur ser er digitala ambition ut?

3. Finns förmågan internt att driva utvecklingen?



Digitala 

processer, 

verktyg och  

och kanaler

Omvärlds-

insikt
Innovation

Nya affärs-

och leverans-

modeller

Organisationens digitala kompetens

Organisationens utvecklingsförmåga

IT-infrastruktur, utveckling och förvaltning

Omvärldens och kundernas 

förändrade beteenden och behov

Ledningens ägarskap

Följande faktorer utmärker framgångsrika 
företag i den digitala eran



Men… 
man kan inte börja med allt på en gång

IoT

AI

Robotics

VR/AR

Digital 

Workplace

Industry 4.0

SEO

Big data

E-procurement
Gig economy

Digital marketing

3D Printing



Er digitala förändringsresa – vad gör                     
vi nu?

Stöd i 
prioritering

Innovations-
och projekt-

ledning

Omvärlds-
analys/BI

Affärs- och 
verksamhets-

utveckling

Externt 
digitalt index

Internt digitalt 
index

Organisations-
utveckling

Kompetens-
utveckling av 
organisation

Förstå omvärlden, 

kunden och 

organisationen

Prioritera Testa och 

genomför

Bygg upp 

kompetens och 

innovationsförmåga

Coaching av 
lednings-

grupp

Sourcing / 
samarbets-

partners

Utveckling 
Digitalt 

ledarskap

Stöd i 
strategisk 
inriktning

Digitalisering på 

ledningens 

agenda

Insikt - sense 
of urgency

En ständigt pågående förändringsresa som kräver kontinuerligt fokus  



Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska 
innovationsprogram. Inom programmen utvecklar företag, akademi 
och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och 
tjänster.

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur 
samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett 
globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som 
digitaliseringen för med sig.

Cobel har fått förtroendet att driva projektet ”Leda digital 
transformation i samhällsbyggnadssektorn”. En trestegsraket som 
kommer bidra till att skapa rörelse i riktning mot ökad digitalisering  
inom samhällsbyggnadssektorn.

1. Lägga grunden

2. Bygga huset 

3. Flytta in

HÄR ÄR VI NU

ÖPPET FÖR ANMÄLAN

Nytt forskningsprojekt
Leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn



Steg 2 - Bygga huset - startar i maj 
och september 2018



Läs mer och anmäl ert intresse till Bygga huset 
– nästa steg i projektet!

1. Gå till www.cobel.se

2. Klicka på ”Bygga huset” (http://cobel.se/sv/bygga-huset/)

3. Läs och anmäl direkt eller kontakta oss för mer 
information!

johanna.holmberg@cobel.se
070-339 63 12

karoliina.callavik@cobel.se
073-410 14 91

http://www.cobel.se/
http://cobel.se/sv/bygga-huset/
mailto:johanna.holmberg@cobel.se
mailto:karoliina.callavik@cobel.se


Har ni frågor? Välkomna att kontakta oss!

Karoliina Callavik

073-410 14 91

karoliina.callavik@cobel.se

Johanna Holmberg

070-339 63 12

johanna.holmberg@cobel.se



BACK-UP



Från försäljning av traditionella ventilations-
system till leverans av inomhusklimat

LÄGG TILL EN BILD SOM RELATERAR 
TILL IOT

1. Nya produkter, tjänster och 
affärsmodeller

2. Nya sätt att nå marknaden

3. Nya möjligheter genom 
nyttjande av data

4. Effektivisering och 
automatisering av manuella 
processer

5. Mer effektiv kommunikation

6. Hållbara samhällslösningar

• Världens första helt trådlösa 
inomhusklimatsystem 
baserad på IoT

• ”Självläkande” system med 
reglering av luft, värme och 
kyla

• Anpassningar och 
förändringar på distans

• Kostnadsbesparingar på 
upp tlil 70%



Trelleborg: 
Robot ledde till färre bidragstagare

LÄGG TILL EN BILD SOM RELATERAR 
TILL IOT

1. Nya produkter, tjänster och 
affärsmodeller

2. Nya sätt att nå marknaden

3. Nya möjligheter genom 
nyttjande av data

4. Effektivisering och 
automatisering av manuella 
processer

5. Mer effektiv kommunikation

6. Hållbara samhällslösningar

• I stället för att handläggare 
granskat ansökningarna har 
ett automatiserat system 
genomfört arbetet

• För roboten tar det i snitt en 
minut att göra allt

• Kommunen har minskat 
antalet handläggare och 
anställt fler som hjälper 
bidragstagare att komma i 
arbete

• 2017 450 från bidrag till jobb 
(168 för fem år sedan)



Webbtjänster

LÄGG TILL EN BILD SOM RELATERAR 
TILL IOT

• Försäkringskassans sajt 
utsedd till Sveriges bästa 
2016 av Internetworld

• Andel användare av 
digitala tjänster på 
webben ökat från 13% till 
80%

• Mindre arbete, 
rättssäkrare hantering och 
kortade beslutstider

1. Nya produkter, tjänster och 
affärsmodeller

2. Nya sätt att nå marknaden

3. Nya möjligheter genom 
nyttjande av data

4. Effektivisering och 
automatisering av manuella 
processer

5. Mer effektiv kommunikation

6. Hållbara samhällslösningar

https://via.tt.se/pressmeddelande/forsakringskassan-har-sveriges-basta-sajt?publisherId=277952&releaseId=419250
http://www.publikt.se/artikel/lyckad-digitalisering-forsakringskassan-20206

https://via.tt.se/pressmeddelande/forsakringskassan-har-sveriges-basta-sajt?publisherId=277952&releaseId=419250
http://www.publikt.se/artikel/lyckad-digitalisering-forsakringskassan-20206


Idag handlar det om att utvecklas 
eller försvinna

• Branscher utvecklas snabbt och vissa ritas om:
o Bilbranschen - fokus flyttar från individuellt bilägande till en 

mer tjänsteorienterad syn av personlig mobilitet

o Musikindustrin – från CD till Spotify

o Tidningsindustrin - > Aftonbladet till Omni

o Husqvarna -> Nya affärsmodeller från ägande till nyttjande

o AMF Fastigheter -> samarbete med matappen Karmaför att 
minska matsvinn på restauranger och caféer. 
Restauranghyresgäster kan sälja sin överskottsmat till 
privatpersoner http://karma.life/

Konkurrensutsatta branscher ligger oftast i frontlinjen men 
ALLA branscher måste hänga med

http://karma.life/

