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Projektets syfte och mål 
- som en del i Smart Built Environments Strategiska projekt Kunskapslyftet  

• Syftet är att förändra företag och organisationer inom sektorn 
genom att utveckla ledarskap i digital transformation:

o sprida kunskap till hela samhällsbyggnadssektorn för att bidra till att öka sektorns förståelse om digital 
transformation samt behovet av att agera.

o öka förmågan att formulera en strategi och handlingsplan för digital transformation.

o skapa metodik och ökad förmåga i den egna organisationen för att tillämpa strategi och handlingsplaner 
innehållande digital transformation.

o öka antalet organisationer inom samhällsbyggnadssektorn som aktivt jobbar med sin digitala 
transformation och når sina mål

Resultatmål - att i flera steg samverka med 
organisationer och företag i sektorn så att 
minst:
o 200 ledare och nyckelpersoner träffas och utbyter 

erfarenheter

o 30 företag och organisationer deltar

o 20 seminarier och möten dokumenteras

o 5 organisationer skapar en digital strategi och 
handlingsplan

o Ett nätverk etableras där resultat delas och sprids 
mellan organisationerna

Effektmål - Projektet ska bidra till Smart 
Built Environments effektmål:
o Affärsmodeller baserade på digitalisering 

och industrialisering

o Förändrade arbetssätt, processer och organisation

o Lärande organisationer

o Nya tjänster och produkter
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MARKNADSFÖRINGMARKNADSFÖRING

Projektet har arbetat intensivt mot målen –
men med en nödvändig kursändring

Ursprunglig plan Reviderad plan

”Lägga grunden”
Sprida kunskap och inspirera 

genom öppna frukostmöten och 
seminarier

”Bygga huset”
3 månaders program med 

workshops, webinarier samt eget 
arbete för att skapa en strategi och 

handlingsplan

”Flytta in”
Verkställande av strategi och plan 
genom ett 6 månaders program 

med mix av möten på plats, 
digitala möten samt coaching.

”Lägga grunden”
Sprida kunskap och inspirera 

genom öppna frukostmöten och 
seminarier

”Accelerera 
Digitaliseringen”

1-dagsutbildning med uppföljande 
individuell coaching

Organisations-
anpassade stödinsatser

Workshops och coaching för 
digitala strategier, konkreta 

handlingsplaner och innovation

11 öppna 

seminarier med 

>500 deltagare

11 deltagande 

organisationer 

(företag och 

kommuner). 

Samarbete med  

>90 ledare och 

400 medarbetare

26 deltagande 

ledare och 

nyckelpersoner 

under 2 kurstillfällen



Över 1000 personer har fått ett kunskapslyft och 
8 organisationer har inlett ett digitaliseringsarbete 

Projektmål Måluppfyllelse

200 ledare och nyckelpersoner träffas 
och utbyter erfarenheter

1054 ledare och nyckelpersoner har träffats i 
projektets regi

30 företag och organisationer deltar >230 (inklusive öppna seminarier) varav 30 
som deltagit aktivt i ett fördjupat arbete 

20 seminarier och möten dokumenteras >30 seminarier och möten
• 11 öppna seminarier
• 2 utbildningar med 8 uppföljande 

coachingmöten
• Flera workshops med 9 organisationer  

5 organisationer skapar en digital 
strategi och handlingsplan

8 organisationer har tagit fram strategi och 
handlingsplan

Ett nätverk etableras där resultat delas 
och sprids mellan organisationerna

Nätverkande i samband med seminarier och 
utbildning som i vissa fall fortlever

Projektet är klart och vi har överträffat målsättningen i projektet
men det krävdes mer resurser, insatser och flera omtag!



…men på vägen har insikter och 
funderingar uppstått

Ca 300 personer har under projektet gjort en digital 

mognadsbedömning som med all tydlighet visar på mycket 

stora gap till ett önskat läge…

Önskat läge

Nuläge

Not: Grafen visar bedömning gjord av deltagare på Accelerera Digitaliseringen (n=26), men övriga bedömningar
har gett liknande resultat



Varför är det fortsatt svårt att nå sektorn 
och få igång ett konkret arbete?

• Ledarnas förståelse och mod 

• Nyckelpersoners svårighet att sälja in till ledning och övrig organisation 

• Mottaglighet i sektorn 

• Konkurrens vs samarbete 

• Investeringen 

• Vardagens kaos och förmåga att nå ut 

• Större drivkraft hos kommuner



En deltagare i projektet har ordet…

• Ledarnas förståelse och mod 

• Nyckelpersoners svårighet att sälja in till ledning och övrig organisation 

• Mottaglighet i sektorn 

• Konkurrens vs samarbete 

• Investeringen 

• Vardagens kaos och förmåga att nå ut 

• Större drivkraft hos kommuner
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