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IDÉVERKSTAD INNOVATIONSLABB 

Förord	

Smart	Built	Environment	är	ett	strategiskt	innovationsprogram	för	hur	samhälls-
byggnadssektorn	kan	bidra	till	Sveriges	resa	mot	att	bli	ett	globalt	föregångsland	som	
realiserar	de	nya	möjligheter	som	digitaliseringen	för	med	sig.	Smart	Built	
Environment	är	ett	av	17	strategiska	innovationsprogram	som	har	fått	stöd	inom	
ramen	för	Strategiska	innovationsområden,	en	gemensam	satsning	mellan	Vinnova,	
Energimyndigheten	och	Formas.	Syftet	med	satsningen	är	att	skapa	förutsättningar	för	
Sveriges	internationella	konkurrenskraft	och	bidra	till	hållbara	lösningar	på	globala	
samhällsutmaningar.		

Samhällsbyggnadssektorn	är	Sveriges	enskilt	största	sektor	som	påverkar	hela	vår	be-
byggda	miljö,	men	den	är	fragmenterad	med	många	aktörer	och	processer.	Att	
förändra	samhällsbyggandet	med	digitaliseringen	som	drivkraft	kräver	därför	
samverkan	mellan	många	olika	aktörer.	Smart	Built	Environment	tar	ett	samlat	grepp	
över	de	möjligheter	som	digitaliseringen	innebär	och	blir	en	katalysator	för	
spridningen	av	nya	möjligheter	och	affärsmodeller.	

Programmets	mål	är	att	till	2030	uppnå:	
• 40	%	minskad	miljöpåverkan	i	ett	livscykelperspektiv	för	nybyggnad	och	

renovering	
• 33	%	minskning	av	total	tid	från	planering	till	färdigställande	för	nybyggnad	och	

renovering	
• 33	%	minskning	av	de	totala	byggkostnaderna	
• flera	nya	värdekedjor	och	affärsmodeller	baserade	på	livscykelperspektiv,	

plattformar	samt	nya	konstellationer	av	aktörer	
	
I	programmet	samverkar	programparter	från	näringsliv,	kommuner,	myndigheter,	
bransch-	och	intresseorganisationer,	institut	och	akademi.	Tillsammans	nyttiggör	vi	
den	kunskap	som	tas	fram	i	programmet.		

Idéverkstad	Innovationslabb	är	ett	av	projekten	som	har	genomförts	i	programmet.	
Det	har	letts	av	Sustainable	Innovation	och	har	genomförts	i	samverkan	med	Urban	
ICT	Arena,	Lantmäteriet	samt	KTH.	

Projektet	 har	 haft	 som	 målsättning	 att	 öka	 innovationskraften	 inom	
samhällsbyggnadssektorn,	genom	att	skapa	förutsättningar	att	få	fram	starka	idéer	och	
konsortier	med	stor	potential.	Projektet	har	velat	 inspirera	till	att	 innovera	mera	och	
gärna	 i	 nya	 former.	 Inom	 projektet	 har	 inspirationsworkshops	 arrangerats,	 där	
deltagare	fått	 föra	fram	idéer	som	kan	vidareutvecklas	till	en	förstudie.	De	idéer	med	
störst	potential	har	erbjudits	100	000	kr	för	att	genomföra	en	sådan	förstudie.		

	

Stockholm,	29	maj,	2020	

	 	



 
 

4 
 
 

IDÉVERKSTAD INNOVATIONSLABB 

Sammanfattning	

För	 att	 skapa	 innovationer	 krävs	 kreativa	 miljöer	 där	 aktörer	 kan	 mötas	 i	 nya	
konstellationer	och	 tillsammans	generera	 idéer	och	 lösningar.	Det	krävs	verktyg	och	
stöd	för	parter	att	mötas,	bygga	kunskap	och	kreera	för	att	med	öppet	sinne	gemensamt	
kunna	 utveckla	 innovationer.	 I	 projektet	 Idéverkstad	 Innovationslabb	 ville	 vi	 skapa	
sådana	miljöer	för	att	stötta	Smart	Built	Environments	effektmål	samt	ge	möjligheter	att	
förbättra	hela	eller	delar	av	samhällsbyggnadsprocessen.	
	
Projektet	 har	 velat	 inspirera	 till	 att	 innovera	 mera	 och	 gärna	 i	 nya	 former.	 Inom	
projektet	har	inspirationsworkshops	arrangerats,	där	deltagare	fått	föra	fram	idéer	som	
kan	vidareutvecklas	till	en	förstudie.	De	idéer	med	störst	potential	har	erbjudits	100	000	
kr	 för	 att	 genomföra	en	 sådan	 förstudie.	Målet	 var	 att	 få	 fram	4	 idéer	 som	 skulle	 få	
finansiering.		

Som	metod	för	innovationssamverkan	valde	projektet	Open	Space	(eller	”Öppet	forum”,	
som	den	på	svenska	ofta	kallas	för).	Det	fungerar	för	mellan	5-1000	medverkande	där	
alla	 får	 möjlighet	 att	 komma	 till	 tals.	 I	 ett	 Öppet	 forum	 kan	man	 byta	 erfarenheter	
och/eller	genomföra	utvecklings-	och	förändringsarbete.		

Projektet	har	resulterat	i	sju	godkända	förstudier	(varav	sex	har	genomförts).	 	
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Summery	

To	shape	innovation,	a	creative	environment	is	needed	where	players	can	meet	in	new	
constellations	to	jointly	generate	ideas	and	solutions.	Tools	and	support	are	needed	for	
parties	to	meet,	create	and	build	knowledge,	 in	order	to	develop	innovations	with	an	
open	mind.	Our	ambition	in	the	project	Idéverkstad	Innovationslabb	has	been	to	design	
these	types	of	environment	in	order	to	support	Smart	Built	Environment’s	targets	and	
to	 have	 the	 opportunity	 to	 contibute	 to	 the	 improvement	 of	 the	 built	 environment	
sector.	
	
Our	 intention	 has	 been	 to	 give	 inspiration	 to	 more	 innovation	 and	 in	 new	 forms.	
Inspirational	workshops	 has	been	arranged,	where	 participants	 have	 been	given	 the	
opportunity	to	bring	forward	ideas	that	could	develop	into	a	feasibilty	study.	The	ideas	
with	 greatest	 potential	 have	 been	 offered	 SEK	 100	000	 to	 realise	 such	 a	 study.	 The	
project	target	was	to	come	up	with	4	ideas	that	would	receive	funding.	

As	collaboration	method	the	project	chose	Open	Space.	It	operates	well	for	a	number	of	
participants		between	5	–	1000,	where	everybody	is	heard	and	listened	to.	Open	Space	
is	a	 forum	where	experience	can	be	exchanged	and/or	change	management	work	be	
carried	out.		

The	project	has	resulted	in	seven	approved	feasibility	studies	(whereof	six	have	been	
carried	out).	 	
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1 Bakgrund  
Samhällsbyggnadssektorn	i	Sverige	omsätter	årligen	cirka	1	000	miljarder	kronor	(25%	
av	BNP)	och	har	stor	betydelse	för	tillväxt,	utveckling	och	välstånd	i	landet.	Samtidigt	
står	 sektorn	 inför	 stora	 utmaningar	 såsom	 bostadsbrist,	 flyktingvågen,	
klimatförändringar,	urbanisering	med	växande	storstäder	mm.	
	
För	 att	 dessa	 utmaningar	 skall	 kunna	 vändas	 till	 möjligheter	 krävs	 ett	 förstärkt	
innovationsklimat.	 Samhällsbyggnadssektorn	 är	 idag	 uppdelad	 i	 roller	 och	 fasta	
strukturer	med	svårighet	att	innovera	över	gränserna.	Detta	gör	att	dagens	innovationer	
endast	 leder	 till	 marginella	 förbättringar.	 För	 att	 bryta	 upp	 strukturer	 krävs	
uppbyggnad	 av	 nya	 innovationsvänliga	 miljöer	 där	 aktörer	 med	 sina	 idéer	 och	
drivkrafter	kan	skapa	något	nytt	 tillsammans.	För	att	dessa	miljöer	skall	nå	maximal	
utväxling	måste	de	skapas	med	ett	tripple	eller	quadruple	helix	fokus,	i	samverkan	med	
akademi,	näringsliv,	offentlig-	och	civil	sektor.		
	
För	 att	 skapa	 innovationer	 krävs	 kreativa	 miljöer	 där	 aktörer	 kan	 mötas	 i	 nya	
konstellationer	och	 tillsammans	generera	 idéer	och	 lösningar.	Det	krävs	verktyg	och	
stöd	för	parter	att	mötas,	bygga	kunskap	och	kreera	för	att	med	öppet	sinne	gemensamt	
kunna	 utveckla	 innovationer.	 I	 projektet	 Idéverkstad	 Innovationslabb	 ville	 vi	 skapa	
sådana	miljöer	för	att	stötta	Smart	Built	Environments	effektmål	samt	ge	möjligheter	att	
förbättra	hela	eller	delar	av	samhällsbyggnadsprocessen.	
 
 
1.1 Syfte  
Syftet	med	projektet	 har	 varit	att	 öka	 identifieringen	 av	 teknik	 i	 framkant,	 ompröva	
invanda	roller,	identifiera	processförenklingar	och	nya	incitaments-	och	affärsmodeller	
som	kan	bidra	till	Smart	Built	Environments	effektmål.	

Projektet	 har	 velat	 utveckla	 samverkansformerna	 och	 fördjupa	 samverkan	 mellan	
offentliga	 och	 privata	 aktörer	 inom	 ramen	 för	 sektorn,	 dvs.	 skapa	 tätare	 relationer	
mellan	aktörer	som	på	olika	sätt	arbetar	med	samhällsbyggnad	samt	mellan	aktörer	och	
medborgare.	Detta	för	att	bädda	för	en	snabbare,	billigare	och	mer	hållbar	utveckling.	

	

1.2 Mål  
Projektet	 har	 haft	 som	 målsättning	 att	 öka	 innovationskraften	 inom	
samhällsbyggnadssektorn,	genom	att	skapa	förutsättningar	att	få	fram	starka	idéer	och	
konsortier	med	stor	potential.	Projektet	har	velat	 inspirera	till	att	 innovera	mera	och	
gärna	 i	 nya	 former.	 Inom	 projektet	 har	 inspirationsworkshops	 arrangerats,	 där	
deltagare	fått	 föra	fram	idéer	som	kan	vidareutvecklas	till	en	förstudie.	De	idéer	med	
störst	potential	har	erbjudits	100	000	kr	för	att	genomföra	en	sådan	förstudie.		

Målet	var	att	få	fram	4	idéer	som	skulle	få	finansiering.	 	
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2 Genomförande 
2.1 Upplägg 
Projektet	har	genomfört	två	idéworkshops;	en	i	Stockholm	den	7	februari,	2019	samt	en	
i	 Umeå	 den	 5	 september,	 2019.	 Varje	 workshop	 höll	 på	 i	 fem	 timmar	 och	 antalet	
deltagare	var	60	personer	i	Stockholm,	respektive	18	personer	i	Umeå.	

	

2.2 Metod för innovationssamverkan 
Som	metod	för	innovationssamverkan	valde	projektet	Open	Space	(eller	”Öppet	forum”,	
som	den	på	 svenska	 ofta	kallas	 för).	Det	 är	en	 demokratisk	metod	 som	 fungerar	 för	
mellan	5-1000	medverkande	där	alla	får	möjlighet	att	komma	till	tals.	I	ett	Öppet	forum	
kan	man	 byta	 erfarenheter	 och/eller	 genomföra	 utvecklings-	 och	 förändringsarbete.	
Mötet	kan	pågå	i	någon	timme	upp	till	en	eller	flera	dagar.	Egentligen	är	det	som	en	enda	
stor	fikarast	med	ett	fastslaget	syfte.	

I	projektet	valde	vi	denna	metod	för	att:	

a)	 	i	 så	 hög	 grad	 som	 möjligt	 skapa	 korsbefruktningseffekter	 mellan	 olika	
expertområden	 såsom	 samhällsplanering,	 materialteknisk	 expertis,	 digital	
kunskap	och	övrigt,	

b)			se	till	att	de	som	hade	idéer,	snabbt	skulle	kunna	attrahera	relevanta	aktörer	och	
formulera	genomförbara	och	kreativa	ansökningar	

c)				på	ett	effektivt	och	inbjudande	sätt	erhålla	ett	bra	mingel	för	nätverkande	

 	
2.2.1 Fasta delar i ett Open Space 
"Lagen	om	rörlighet"	

När	du	som	deltar	upptäcker	att	du	är	i	en	situation	där	du	varken	lär	dig	eller	bidrar	
med	något,	har	du	ansvar	att	gå	vidare,	antingen	till	en	annan	arbetsgrupp	eller	till	en	
annan	plats.	Metoden	bygger	på	fikarastens	dynamik,	kaos	och	kreativitet.	Varje	individ	
bestämmer	själv	när	och	var	man	vill	delta	eller	inte.	

	
"Humlebeteende"	

En	av	effekterna	av	lagen	om	rörlighet	i	Open	Space-möten	är	att	det	är	tillåtet	att	bete	
sig	 som	en	humla	och	vara	med	en	stund	 i	ett	 samtal	och	sen	 flytta	 sig	 till	 ett	annat	
samtal,	 vilket	 kallas	 att	 "humla	 runt".		 Genom	 detta	 beteende	 sker	 korsbefruktning	
mellan	olika	segment	i	konferensen,	det	frigör	energi	och	skapar	lärmöjligheter.	När	en	
humla	ansluter	i	 ett	 samtal	är	det	 spännande	att	 se	vad	nytillskottet	har	med	sig	för	
tankar	och	erfarenheter.	

De	fyra	principerna:	

1.							Vilka	som	än	kommer,	är	rätt	personer	

2.							Vad	som	än	händer,	är	det	enda	som	kan	ske	
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3.							När	det	än	börjar,	är	det	rätt	tid	

4.							När	det	är	slut	så	är	det	slut	

 	
2.2.2 Förberedelser 
Vid	det	 första	 tillfället	använde	vi	en	 licensierad	mötesarrangör	som	 förberedde	och	
genomförde	workshopen.	Den	andra	gången	gjordes	detta	av	arbetsgruppen	själva.	Det	
första	 som	 ska	 göras	 är	 att	 bestämma	 och	 formulera	 det	 övergripande	 syftet	 med	
övningen	 -	 en	 rubrik	 -	 det	 vill	 säga	 vilka	 ramar	 det	 öppna	 forumet	 ska	 ha.	Därefter	
beslutas	hur	uppföljningen	ska	gå	till,	vad	som	händer	efter	att	övningen	är	avslutad	och	
hur	processen	fortsätter.	

  	
2.2.3 Workshoparnas utförande 
Deltagarna	samlades	 i	 en	cirkel	 i	 ett	 stort	 rum	(eller	 två	cirklar	beroende	på	antalet	
deltagare	 och	 rummets	 storlek).	 Efter	 en	 presentation	 av	 syftet,	 ämnet	 samt	
förutsättningarna	 för	 projektet	 och	 workshopen	 berättade	 mötesledaren	 om	
mötesformen	samt	vilka	praktiska	förutsättningar	som	gäller,	till	exempel	hur	många	
grupper	man	kommer	att	jobba	i.	

De	som	hade	en	idé	fick	stå	upp	och	”pitcha”	den	från	mitten	av	cirkeln.	Varje	pitch	fick	
en	minut	och	därefter	fick	pitcharen	sätta	upp	rubriken	på	sin	pitch	i	skrift	på	en	vägg.	
När	 alla	 hade	 pitchat	 klart	 fanns	 alla	 de	 föreslagna	 projektämnena	 på	 väggen.	 Alla	
deltagare	gick	därefter	fram	till	väggen	och	valde	vilket	samtal/vilken	grupp	de	vill	delta	
i.	 På	 det	 här	 sättet	 bildades	 självstyrande	 samtalsgrupper.	 Personen	 som	 kom	med	
projektförslaget	startade	samtalet	i	gruppen	och	ansvarade	för	att	föra	protokoll.		

Under	workshoparna	var	målet	att	varje	konstellation	redan	under	dagen	skulle	forma	
en	relativt	klar	bild	över	sin	idé.	De	fick	även	möjlighet	att	börja	skissa	på	sin	ansökan.	
Detta	 för	att	 förenkla	 och	 hjälpa	 grupperna	 över	 tröskeln	 till	 en	 faktisk	 ansökan	 om	
förstudiemedel.	Mötet	avslutades	gemensamt	i	den	stora	cirkeln/i	storgrupp	då	alla	gavs	
möjlighet	att	kommentera	hur	de	upplevt	mötet.	
 

2.3 Ansökan om förstudiemedel 
Kriterier	för	att	kunna	söka	om	förstudiemedel:	

• För	en	projektidé	kan	100	000	kr	sökas	
• Två	eller	flera	organisationer	kan	söka	(ej	enskild	firma)	
• Maximalt	fem	organisationer	per	projektidé	
• Företag	eller	annan	organisation	som	bedriver	ekonomisk	verksamhet	är	

föremål	för	statsstödsregler	
• Medfinansiering	(värde	av	din	tid	eller	andra	resurser)	på	minst	50%	
• Använd	mallar	för	projektbeskrivning	och	budget	
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Kriterier	för	bedömning	av	ansökningar:	

	

Potential	

• Är	potentialen	i	projektets	förväntade	resultat	nyskapande	eller	bättre	än	
vad	som	finns	på	marknaden	eller	är	praxis	i	samhällsbyggnadssektorn?	

• Hur	kommer	idén	att	tas	vidare	efter	avslutad	förstudie?	

	Genomförande		

• Är	projektets	plan	för	genomförande	trovärdig?	

	Relevans		

• Hur	väl	kopplar	projektet	till	Smart	Built	Environments	effektmål?	

	Organisation/aktörer	

• I	vilken	utsträckning	representerar	nyckelpersonerna	relevant	kompetens	
för	förstudien?	

	

Ansökningarna	granskades	och	bedömdes	av	externa	granskare.	Processen	handhades	
av	Formas.		

	

2.4 Uteblivet resultatspridningsseminarium 
Den	 23	 april	 hade	 projektet	 planerat	 och	 bjudit	 in	 till	 ett	 seminarium	 i	 centrala	
Stockholm	där	deltagarna	skulle	få	sprida	sina	resultat,	få	möjlighet	att	knyta	kontakter	
och	söka	kompetens	för	vidareutveckla	sina	projekt	samt	höra	om	aktuella	utlysningar	
från	både	Vinnova	och	Smart	Built	Environment.	Tyvärr	blev	seminariet	 inställt	pga.	
rådande	Coronakris.	  
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3 Resultat 
Den	första	workshopen	i	Stockholm	resulterade	i	sex	godkända	förstudier,	den	andra	
workshopen	 i	 Umeå	 resulterade	 i	 en	 godkänd	 förstudie.	 En	 av	 dessa	 förstudier	
genomfördes	ej	pga.	personliga	skäl.	

Nedan	återfinns	de	genomförda	förstudierna	i	bokstavsordning:	

	

1. Den	hållbara	staden	–	Koncept	och	mobilisering	
Deltagande	organisationer:	Spoglo	Networks,	Platsbyggarna	i	Norden	
Se	bilaga	1	

2. Digitalisering	av	Lantmäteriets	Skifteskartor	
Deltagande	organisationer:	Lantmäteriet,	KTH	
Se	bilaga	2	

3. Kravprofil	för	ett	digitaliserat	hjälpmedel	för	besiktningsarbete	–	En	
undersökning	av	användarnas	behov	
Deltagande	organisationer:	Gar-bo,	KTH,	Modexa	Bostadsförädling	
Se	bilaga	3	

4. Människan	i	byggnaden	–	det	nya	informationsflödet	för	ökat	välmående	
Deltagande	organisationer:	Digisen,	NinaB’s	
Se	bilaga	4	

5. Nya	affärsmodeller	i	en	dynamisk,	decentraliserad	energimarknad	
Deltagande	organisationer:	Centigo,	Energiforsk,	Vattenfall	Eldistribution	
Se	bilaga	5	

6. Stories	från	Resvanedata	–	Ett	nytt	sätt	att	få	medborgarengagement	och	
bättre	beslutsfattande	beslutsunderlag?	
Deltagande	organisationer:	Trivector	Traffic,	Bonnier	News,		
Se	bilaga	6	

	

	

3.1 Slutsatser 
Två	 utmaningar	 som	 togs	 upp	 innan	 projektet	 startade	 var	 att;	 få	 olika	 aktörer	 i	
samhällsbyggnadsprocessen	 att	 delta	 samt	 att	 få	med	 innovativa	 privata	 aktörer	 att	
bidra	med	kompetens	och	resurser	i	 form	av	personer	och	teknologi.	Att	möta	dessa	
utmaningar	genom	att	skapa	intressanta	och	kreativa	möten,	såsom	i	Open	Space	format	
visade	sig	vara	lyckat.	Idéworkshoparna	och	sedermera	förstudierna	fick	deltagare	ur	
hela	 quadruple	 helix	 och	 med	 spridning	 över	 hela	 landet.	 Nedan	 visas	 ett	 urval	 av	
kommentarer	från	deltagarna	efter	respektive	dags	slut:	

• Trevlig	form	att	spana	in	nya	idéer,	nya	lärdomar	och	nya	kontaktnät.	
• Det	har	gett	nya	arbetsrelationer;	arkitekter	har	ofta	många	mål,	mycket	idéer	

och	visioner,	och	det	är	viktigt	att	bli	konkret,	tänka	”organisation”	och	komma	
vidare	med	all	kreativitet.	Detta	visar	vikten	av	att	inte	stanna	på	kammaren.		

• Intressant	höra	alla	andras	saker	och	utbyta	information.	
• Fantastiskt	kul	–	dagen	gick	fort.		
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• Spännande	 med	 ett	 fokus	 på	 arbetssättet	 –	 att	 inget	 är	 givet	 utan	 alla	
undersöker.	

• Bra	dag,	intressanta	diskussioner,	intressanta	människor.	
• Det	är	i	samverkan	det	händer,	det	har	varit	många	bra	samtal.	
• Det	här	är	ett	bra	arbetssätt	att	utveckla	kommunen	på	och	höra	medborgarnas	

sida	–	det	utökar	demokratin.		
• Jag	är	tacksam	för	att	få	tillfälle	att	visa	min	idé.	
• Inspirerande,	jag	fick	nya	idéer	genom	att	diskutera	både	bredd	och	djup.	
• Trevlig	miljö.		
• Roligt,	spännande,	det	gav	mycket	ny	kunskap	och	en	hel	del	nya	kontakter.	
• Jag	har	fått	många	idéer	kring	hur	man	får	in	synpunkter	från	medborgare.		
• Positivt	överraskad.		
• Spännande	process,	när	det	är	ok	att	vara	både	fjäril	och	djupdiskuterande.	
• Bra	organisationsform	–	jag	vill	se	mer	av	detta.	Det	är	en	form	som	litar	på	att	

folk	vill	göra	bästa	möjliga	av	sin	kunskap.	
• Jag	fick	arslet	ur	vagnen	–	det	är	bra	med	accelerationsmöten	och	att	utveckla	

idéer	på	nytt	sätt.	
• Kul	att	höra	andras	perspektiv	och	tankar	från	andra	industrier	och	områden.	
• Ert	syfte	att	skapa	kreativa	modeller	är	uppnått.	Normalt	jobbar	man	med	dem	

man	 redan	 känner,	 enligt	 de	 vanliga	 spåren	 –	 nu	 får	man	helt	 andra	 tankar	
genom	att	träffa	helt	andra	personer.	

	

Feedbacken	samt	resultaten	visar	på	att	Open	Space	metoden	är	ändamålsenlig.	Den	
skapar	förutsättningar	att	få	fram	nya	idéer	med	breda	konsortier.	Projektet	har	lyckats	
med	att	inspirera	till	ökad	innovation	samt	i	nya	former.	

Som	tidigare	nämnts	har	det	varit	 fördelaktigt	med	en	låg	tröskel	för	att	skörda.	Lika	
viktigt	är	dock	även	att	idéerna	också	blir	sedda.	Att	det	är	någon	annan	som	nappar	och	
vill	spinna	vidare	på	det	man	själv	funderat	kring.	Det	är	viktigt	för	att	få	saker	att	ske.	
Det	 finns	 även	 ett	 värde	 gentemot	 sin	 egna	 arbetsgivare	 att	 ens	 idé	 hamnar	 i	 ett	
sammanhang	samt	uppskattas	av	andra.	Att	det	är	värt	något	för	någon	och	det	kan	ge	
motivation	till	att	kunna	genomföra	idén.	

En	annan	faktor	som	också	spelar	roll	är	att	även	om	det	inte	var	en	så	stor	pengapåse	
så	har	det	varit	någon	annan	som	ställer	krav.	Med	deadlines	blir	det	ofta	av	snabbare.	
Vad	vi	har	sett	har	pengarnas	storlek	inte	varit	avgörande,	utan	att	det	blir	något	som	
ska	levereras.	

Under	workshoparna	var	det	ett	20-tal	personer	som	pitchade.	Ur	detta	formades	ett	
antal	grupper	som	därefter	 smalnades	av	 till	6	grupper	 i	Stockholm	och	3	grupper	 i	
Umeå	–	där	nästintill	alla	deltagare	var	med	i	någon	grupp.	Detta	talar	för	en	bred	och	
öppen	inbjudan	samt	att	man	inte	behöver	ha	en	färdig	idé	när	man	kommer.	Att	blanda	
sin	kompetens,	sitt	nätverk	och	sin	nyfikenhet	tillsammans	med	andra	blir	fruktsamt.		
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3.2 Rekommendationer   
	

Vi	rekomenderar	Smart	Built	Environment	att	gå	vidare	med	den	modell	som	tillämpats	
i	detta	projekt	för	att	identifiera	och	initiera	inovationsidéer	och	fånga	nya	aktörer	till	
programet	 som	 inte	 alltid	 har	 erfarenhet	 av	 att	 arbeta	 med	 inovation	 inom	 de	
strategiska	samverksansprogrammen.	Vid	genomförandet	av	denna	typen	av	aktivitet	
bör	det	beaktas	att:	

	
• Inbjudans	 formande	och	spridning	är	viktig.	Det	 finns	en	mängd	workshops,	

seminarier	 och	många	 initiativ	 att	 välja	mellan.	 Det	 gäller	 att	 skilja	 sig	 från	
mängden.	Det	är	inte	ett	självspelande	pianot,	utan	det	krävs	engagemang	och	
handpåläggning	för	att	nå	ut	och	för	att	locka	in	deltagare.	Vi	förstod	tidigt	att	
det	var	viktigt	hur	 inbjudan	såg	ut	och	att	den	var	 formulerad	 för	att	kunna	
attrahera	 rätt	 deltagare	 som	ville	 delta	 av	 rätt	 anledning	 och	projektet	 lade	
därför	 en	 del	 resurser	 på	 detta	 genom	 att	 anlita	 en	 kommunikationsbyrå.	
Därefter	 användes	 till	 största	 delen	 nätverk	 inom	 projektgruppen	 för	
rekrytering	och	för	att	nå	ut	till	presumtiva	idémakare.	Vi	arbetade	även	med	
att	bjuda	in	öppet	och	att	nå	ut	brett	för	att	möjliggöra	korsbefruktning	mellan	
olika	typer	av	aktörer.	
	

• Workshopens	fysiska	läge	är	viktigt,	av	samma	princip	som	ovan.	Människor	vill	
inte	resa	längre	än	nödvändigt	och	de	som	kommer	från	andra	städer	behöver	
förstås	ha	närhet	till	centrala	kommunikationer.		
	

• Viktig	att	det	är	enkelt	att	söka	och	få	medlen.	Det	skulle	underlätta	om	det	vore	
en	 ännu	 enklare	 process,	 då	 det	 inte	 handlar	 om	 så	 stora	 belopp.	
(Huvud)projektet	 skulle	 kunna	 dela	 ut	 till	 varje	 förstudiedeltagare	 –	 vilket	
eventuellt	hade	lett	till	att	vi	fått	in	fler	ansökningar.	Projektet	skulle	kunna	få	
mandat	 att	 dela	 ut	 projektmedlen	 tillsammans	 med	 en	 referensgrupp.	 En	
intressant	 jämförelse	 och	 inspiration	 här	 kan	 vara	 bygginnovationen.se.	 De	
hade	 en	 teknikgrupp	 som	 fick	 utvärdera	 inkomna	 förslag	 samt	 dela	 ut	
100	000kr	till	att	göra	något	meningsfullt	av	idéerna.		
	

• Ta	vara	på	dessa	förstudier.	Följ	upp	dem	med	mer	medel	att	söka.	Låt	det	inte	
stanna	vid	”ge	oss	inspel	till	vad	som	kan	vara	möjligt”.	Trots	att	projektets	egna	
resultatspridningsseminarium	blev	inställt	behöver	dessa	förstudier	hanteras.	
Kanske	 kan	 det	 anordnas	 en	 tävling	 av	 dessa	 förstudier	 och	 koras	 en	
”förstudievinnare”?	 En	 förstudie	 är	 ett	 förspel	 till	 något	 större.	 Här	 kan	
jämförelse	 och	 inspiration	 hittas	 hos	 Vinnovas	 ”testbäddar	 för	 samhällets	
utmaningar”	 respektive	 UDI	 (Utmaningsdriven	 Innovation),	 vilka	 är	
flerstegsraketer,	där	vissa	projekt	finansieras	fullt	ut.		
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