
Välkommen!
Mötet startar 12.00



Finansiering och inspiration 
– webblunch om utlysningar 
och projektresultat
Moderator: Kristina Gabrielii, Smart Built Environment



Program
12.00 Välkomna

Kristina Gabrielii, Smart Built Environment
Camilla Byström, InfraSweden2030

Smart Built Environment
På gång och den öppna utlysningen

InfraSweden2030
På gång och den öppna utlysningen

Transformering från insidan: betydelsen av 
förändringsfickor för ökad digitalisering
Henrik Linderoth, Jönköping University

Tjänste- och affärsmodellutveckling
Hans Björkman, Coinnovate och InfraSweden2030

Viktiga datum i de båda utlysningarna

ca 12.50 Avslut, stanna i chatten och ställ frågor!



Strategiska 
Innovationsprogram (SIP)

Smart Built Environment



17 strategiska innovationsprogram
1. Innovair

2. SIO Grafen

3. Smartare elektroniksystem

4. Internet of things Sverige

5. BioInnovation

6. SWElife

7. Gruv och metallutvinning (STRIM)

8. Lättvikt

9. Processindustriell IT 
och automation (PiiA)

10. Produktion2030

11. Metalliska material

12. InfraSweden2030

13. Drive Sweden

14. RE:Source

15. Smart Built Environment 

16. Medtech4Health

17. Viable Cities



Vad vill vi uppnå? 
Skapa ett hållbart 
samhällsbyggande genom 
effektiv informationshantering 
och industriella processer med 
digitaliseringen som drivkrafter.

• 40 % 
Minskad miljöpåverkan 
i nybyggnad och renovering

• 33 %
Minskad tid från planering till färdigt 
projekt

• 33 %
Minskade byggkostnader

• Förnyad affärslogik
Nya värdekedjor och affärsmodeller 



Vad vi gör?

• Öppna utlysningar
• Strategiska satsningar
• Innovationstävling
• Synteser
• Omvärldsspaningar
• Mötesplatser: seminarier/webbinairer, event, 

workshops
• Coachning 



Innovationsidén - coachning 
• Fånga andra målgrupper – SME, mindre kommuner, startup:er
• Snabbhet – fler och förutsägbara utlysningstillfällen
• Enkelhet – mindre administration för ovana ansökare
• Fånga goda idéer – gärna med en stöttande/rådgivande 

funktion.
• Flerstegstanke – en idé kan testas och tas vidare till den årliga 

utlysningen vid bra utfall



Nuläge
• Etablera organisation
• Kommunikationsplan – hur nå ut? 
• Identifiera coacher som kan stötta sökande
• Samarbete InfraSweden2030

• Mer konkret information – jan/febr 2021

• Projektledare Mårten Lindström marten.lindstrom@more10ab.se
• Biträdande projektledare Anna Land anna.land@iqs.se

mailto:marten.lindstrom@more10ab.se
mailto:anna.land@iqs.se


Kommande event!

8 dec Weblunch om utlysningar och projektresultat

10 dec Nordic Contech Talks Live (InfraSweden m fl)

13 jan Weblunch om utlysningar och projektresultat

25 jan Ansökningswebbinarium (Formas)



Ny utlysning öppen!
Digitalt samhällsbyggande i praktiken 

Utlysning öppen till och med 4 februari



Digitalt samhällsbyggande i praktiken 
Kort fakta
Titel Digitalisering och industrialisering för ett hållbart 

samhällsbyggande
Budget Drygt 30 MSEK under 4 år
Bidrag Max 50% av total projektbudget
Projekttyp Innovationsidéer: 

Max 12 månader, upp till 500 000 kr bidrag
Forsknings, utvecklings och innovationsprojekt: 
Projekttid 12-48 månader
Ansökan 0,5 – 4 MSEK

Viktiga datum Utlysning stänger: 4 februari 2020
Beslut om bidrag: 26 maj
Projektstart: Tidigast 1 aug



Vi vill att projekten ska bidra till

• Tydligt bidra till Smart Built
Environments effektlogik med fokus 
på sektorns digitala transformation

• Tydligt bidra till 
hållbarhetsaspekterna minskad 
klimatpåverkan och ökad jämlikhet i 
samhällsbyggandet 

• Vara skalbara och möjliga att 
tillämpa i olika miljöer

Öka takten i den digitala 

transformationen, genom 

aktiviteter som berör aktörer i 

hela värdekedjan från 

planering till långsiktig 

förvaltning av bebyggd miljö.



Två delutlysningar
Innovationsidéer

• Bidrag för
genomförbarhetsstudie av
en idé

• Test av tidigare utvecklad
lösning i mindre pilot- eller
demonstartionsprojekt

Forsknings-, utvecklings- eller 
innovationsprojekt 
• Implementerings- och 

utbildningssatsningar

• Testbäddar och demonstrationer

• Forksnings- och utvecklingsprojekt

• Sammanställning och synteser

• Tillämpning olika samverkansformer



Bedömningskriterier
Område Kriterier

Relevans
• Hur väl projektet bidrar till Smart Built Environments effektmål
• Hur väl och på vilket sätt projektet och valda insatser bidrar till att lösa 

utmaningar i programmets temaområden

Potential
• Projektets potential för skalbarhet, spridning och att den förväntade 

lösningen kommer till användning hos samhällsbyggandets aktörer
• Projektresultatens potential att bidra till ökad jämlikhet

Genomförande
• Projektets plan för genomförande, implementering och tillämpning är 

ändamålsenlig och realistisk
• Projektets plan för kommunikation och kunskapsspridning är 

ändamålsenlig och realistisk

Organisation

• Sammansättning, kompetens och samlad förmåga hos 
aktörskonstellationen (Behovsägarens roll)

• Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende fördelning 
på kön, kompetens, erfarenhet samt med olika perspektiv på 
samhällsbyggande och digitalisering.



Vem kan söka?  

• Universitet, högskola, institut, företag, offentlig sektor

• Organisation som är juridisk person 

• Minst två organisationer. En av de sökande organisationerna ska vara 
huvudsökande och kallas för koordinerande projektpart.
• Varav minst en ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet. 

2020-11-04 16



Tips!

• Hör av er vid frågor eller funderingar!
• Börja i tid!
• Titta på bedömningskriterierna! 
• Ordna organisationskonto och börja fyll i ansökan 

tidigt!
• Ansök om organisationskonto på Prismas 

webbplats senast den 15 januari 2021



Tips!

• Läs utlysningstext:
https://www.formas.se/smartbuilt-i-praktiken

• Titta på film om hur du söker:
https://smartbuilt.se/utlysningar/utlysning-9/

https://www.formas.se/smartbuilt-i-praktiken
https://smartbuilt.se/utlysningar/utlysning-9/


Kontakt

Smart Built Environment

Bakgrund, syfte, önskade 
effekter
kristina.gabrielii@iqs.se

Formas

Frågor angående hur man söker, 
bedömningsprocessen och 
ansökningssystemet Prisma
smartbuilt@formas.se
aleh.kliatsko@formas.se

Frågor angående budget, finansiering 
och statligt stöd
johan.hansson@formas.se

2019-11-12 19

mailto:kristina.gabrielii@iqs.se
mailto:smartbuilt@formas.se
mailto:aleh.kliatsko@formas.se
mailto:johan.hansson@formas.se


Smart Built Environment
info@smartbuilt.se
www.smartbuilt.se
070-645 16 40
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InfraSweden2030
Innovationer för smart, hållbar & 
konkurrenskraftig transportinfrastruktur
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2030 har Sverige en konkurrenskraftig 
transportinfrastruktur som möjliggör 
klimatneutrala transporter som möter 
samhällets ekonomiska och sociala utmaningar

Innovation – Dynamisk Bransch – Minskad 
Klimatpåverkan 

Fokusområden

Ökad produktivitet

Tillståndsbedömning, 
drift och underhåll

Ökad kompetens 
och attraktivitet

Klimatneutral 
transportinfrastruktur

Uppkopplad 
transportinfrastruktur

Konstruktionslösningar 
och byggmetoder

Vad vi vill åstadkomma
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Öppna utlysningar för innovationsprojekt

Strategiska projekt

Innovationstävlingar

Innovationscoaching

Seminarier, webbinarier & workshops

Vad vi gör



Ny utlysning!

Lösningar för 
snabbare utveckling av 

transportinfrastrukturen
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Kort fakta

Skalbara, snabbimplementerade och resurseffektiva innovationer som kan 
bidra till hållbar utveckling av transportinfrastrukturen. 

Små projekt: 12 mån max 1 MSEK bidrag
Stora projekt: 36 mån utan maxgräns

Läs mer på www.infrasweden2030.se

Önskas hjälp? 
Kontakta programkontoret@infrasweden2030.se

Budget: 10 MSEK
Bidrag: max 50%

2 feb Utlysningen stänger

31 mars Beslutsdatum

31 mars Tidigast projektstart

31 maj Senast projektstart

http://www.infrasweden2030.se/
mailto:programkontoret@infrasweden2030.se
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Vilka projekt söks?

Aktivt samarbete med projektets behovsägare

Föga tids- och resurskrävande att utveckla och pröva

Skalbara resultat, möjliga att tillämpa i olika miljöer 
(exempelvis av flera kommuner eller i många bygg- och anläggningsprojekt)

Implementering inom en snar framtid (3-5 år)

I linje med InfraSweden2030:s målsättningar och tydliga 
kopplingar till minst ett av programmets fokusområden
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Några exempel på vad projekten kan resultera i

Minskad klimatpåverkan från produktion, drift och underhåll av transportinfrastruktur

Ökad återanvändning och återvinning 

Material, konstruktionslösningar och byggmetoder som är trafiksäkra, effektiva och hållbara

Lösningar för datadriven och intelligent styrning av transportsystem

Effektivare logistik i byggprocessen

Bättre arbetsmiljö inom transportinfrastruktursektorn

AI-tillämpningar som bygger på automatisering och självlärande teknik
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Formella krav

Minst två parter i små projekt och minst tre parter i stora projekt

Minst en projektpart ska vara projektets behovsägare 

Koordinerade part en svensk organisation

Endast juridiska personer

Projekttid max 12 mån för små projekt (1 miljon kr) och max 36 mån för stora projekt

Projektstart 31 mars – 31 maj 2021

Innovationsmognad vid projektstart mellan TRL5 och TRL8

Samtliga bilagor enligt utlysningstext ska skickas

Andel och status för medfinansiering ska anges
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Var och hur söker man?
Via Vinnovas Intressentportal: portal.vinnova.se 

Lästips: 
På www.InfraSweden2030.se/utlysningar : 
• Utlysningstexten
• FAQ

På Vinnova.se: 
• Utlysningstexten www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-infrasweden2030/infrastrukturlosningar-som-moter-nya-2020-03724/

• Ansökningsguiden www.vinnova.se/sok-finansiering/
• Vinnovas allmänna villkor för bidrag www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/

• Om statligt stöd www.vinnova.se/sok-finansiering/reglerfor-finansiering/statligt-stod

http://www.infrasweden2030.se/utlysningar
https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-infrasweden2030/infrastrukturlosningar-som-moter-nya-2020-03724/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
http://www.vinnova.se/sok-finansiering/reglerfor-finansiering/statligt-stod


www. in f rasw ed en 20 30 . s e

Vi hjälper dig!

Programkontoret

Fokusområdesledare

Samverkan- och innovationsledare

Camilla Byström, programchef
Tfn: 073-765 21 38, 08-790 69 26
camilla.bystrom@abe.kth.se

Fredrik Lekarp, vice programchef
Tfn: 08 - 790 82 41
lekarp@kth.se

Marta Marko Tisch, kommunikatör
Tfn: 08-790 8677
marta.marko.tisch@abe.kth.se

Lisa-Mi Swartz, administratör
Tfn: 08-790 94 74
lisa-mi.swartz@abe.kth.se

Hans Björkman
070-235 46 90
hans@coinnovate.se

Lisa Johnsson
070-357 22 07
lisa@coinnovate.se

Bodil Sandén
070-204 88 53
bodil@coinnovate.se

Konstruktionslösningar och byggmetoder:
Beatrice Hällås, 072- 553 70 38 |
Beatrice.Hallas@afry.com

Uppkopplad transportinfrastruktur:
Gunnar Johansson, +47 94 50 65 21
gunnar.johansson@currant.no

Tillståndsbedömning, drift & underhåll:
Hawzheen Karim, 070-236 36 28   
hawzheen.karim@viapm.se

Ökad produktivitet:
Johan Nyström, 0708 90 14 04
johan.nystrom@nyfou.se

Klimatneutral transportinfrastruktur: 
Stefan Uppenberg, 070-579 48 85
Stefan.Uppenberg@wsp.com

Vinnova

Lejla Cengic
08-473 30 10
lejla.cengic@vinnova.se

Lena Dalsmyr
08-473 31 61
lena.dalsmyr@vinnova.se

Vinnovas IT-support
+46 8 473 32 99
helpdesk@vinnova.se

mailto:camilla.bystrom@abe.kth.se
mailto:lekarp@kth.se
mailto:marta.marko.tisch@abe.kth.se
mailto:lisa-mi.swartz@abe.kth.se
mailto:hans@coinnovate.se
mailto:lisa@coinnovate.se
mailto:bodil@coinnovate.se
mailto:Beatrice.Hallas@afry.com
mailto:gunnar.johansson@currant.no
mailto:hawzheen.karim@viapm.se
mailto:johan.nystrom@nyfou.se
mailto:Stefan.Uppenberg@wsp.com
mailto:lejla.cengic@vinnova.se
mailto:lena.dalsmyr@vinnova.se
mailto:helpdesk@vinnova.se
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Bedömningen

• Formaliakontroller av Vinnova – uppfyller 
ansökan de formella kraven?

• Bedömare läser ansökningar och betygsätter 
enligt kriterierna i utlysningen

• Panelmöte med bedömningsgruppen
• Slutliga kontroller av Vinnova
• Vinnova fattar beslut
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Bedömningskriterier
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Kontakta oss om ni vill ha hjälp eller bara vill bolla!

Börja i god tid!

Hitta rätt behovsägare!

Glöm inte affärsmodellen!

Tänk på målet: Hållbar innovation!

Se till att ansökan uppfyller de formella kraven!

Följ instruktioner i ansökningsmallarna!
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13 jan Tillsammans med SmartBuilt: 
Affärsmodeller, Betalningsmodeller och 

Tjänsteutveckling 

13-14 jan Transportforum 2021 

Information om programmet www.infrasweden2030.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, länk på hemsidan

Några webbinarier som planeras Q1:

• Att erbjuda tjänster i det uppkopplade transportsystemet

• Behovet av att samordna och effektivisera planeringsprocessen

• Workshop: SMF behov och erfarenheter av innovationsstöd

• Webbinarium : Upphandling för innovation – Några goda 
exempel

• Workshop: Upphandling för innovation – Gemensamma vägar 
framåt

InfraSweden2030s kommande 
evenemang 

http://www.infrasweden2030.se/




36

Transformering från insidan: 
betydelsen av förändringsfickor för 

ökad digitalisering

Henrik Linderoth och Mattias Jacobsson
Ludvig Linder

Tekniska högskolan Jönköping



37

I projektet ”Hinder och drivkrafter för 
en digitaliseringsdriven 

branschförändring” identifierade vi en 
grupp som kunde beskrivas som 

förändringsfickor



38

Förändringsfickor (eng. pockets-of-
change) åsyftar en liten förhållandevis 

homogen grupp av individer som 
samverkar i syfte att åstadkomma 

förändring från insidan av en 
organisation



Framgångsrika förändringsfickor

• Föreställningsförmåga
• Politisk slughet
• Normbrytande
• Ambition och risk-benägenhet
• Positionering



40

Syftet med studien är att analysera 
orsakerna till förändringsfickornas 

begränsningar samt förstå dess roll för 
en ökad digital transformering



Genomförande

• Data från föregående projekt
• Totalt 10 intervjuer i ett stort konsultföretag och ett 
stort entreprenadföretag

• Användningen av BIM/VDC var i fokus
• BIM – Building Information Modelling
• VDC – Virtual Design Construction

41



Några slutsatser, förändringsfickor

• Förebild: Visa kollegor den praktiska nyttan med 
ett mera digitalt arbetssätt

• Positionering: Påverka strategiska beslut både på 
företagsnivå och på projektnivå

• Separat budget för att genomföra test med digitala 
verktyg i ett projekt (reducerar upplevd risk)



Några slutsatser, förändringsfickor

• Begränsningar, normer
• Uppnådda kortsiktiga fördelar, t ex inköp, 
påverkar yrkesmässig status…

• ….men visionen om BIM/VDC handlar om 
standardisering

• En geografiskt utspridd organisation begränsar



Några slutsatser, förändringsfickor

• ”Framgångsparadoxen”
• Utvecklade rutiner för hantering av test av nya 
applikationer kan bromsa test av nya applikationer



Tack för uppmärksamheten

https://www.smartbuilt.se/library/6055/slutrapport-transformering-fraan-
insidan.pdf
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Tjänste- och 
affärsmodellutveckling
13 januari 2021
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Att ta sig över Dödens dal
• Det är svårt nog att hitta resurser för att utveckla ett 

första koncept.
• Var finns resurserna för färdigställande av vår lösning?
• Varför skulle någon ställa upp med dem?

Varför inte börja tänka tidigt på nyttan?
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 Tjänstesynsättet bygger på att vi önskar 
skapa nyttor.

 Dessa nyttor skapas av användarna. 
Många aktörer kan bidra till 
samskapandet.

 Teknik (exempelvis IT) är en viktig 
möjliggörare.

 Hjälper oss att beskriva vad vi vill 
uppnå och hur.

Tjänsteinnovation!
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 För vem gör vi det här? Vilka är 
målgrupperna? Intressenterna?

 Vilka är behoven?
 Vad vill vi uppnå? 
 Hur ser möjliga lösningar ut? 
 Vilka andra aktörer och kompetenser 

behövs för att ta fram och leverera 
lösningen?

 Vem eller vilka ska betala? Finns 
betalningsvilja? 

Att utveckla en 
affärsmodell!
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 Kundvärde: Hur ser 
kund/användarnyttan ut? Hur 
följer/mäter/förstår vi 
kund/användarnyttan?

 Tillväxt: Vad krävs för att konceptet 
ska kunna spridas (skalbarhet)? Hur 
följer/mäter/förstår vi konceptets 
skalbarhet?

(Eric Ries, 2011)

Era två viktigaste 
framgångsfaktorer!
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Vilka behövs och vad 
bör vi göra?

• Är alla som behövs intresserade? Vad har de 
”att vinna”?

• Kan alla som behövs bidra med det som 
krävs? Teknik, organisation, marknad…

• Hur ser det ut med regelverk, legala 
möjligheter och hinder?

• Är er affärsidé/modell hållbar ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt?
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Vår affärsidé/modell får inte innebära
 Att vi systematiskt ökar mängden 

substanser som extraheras från jordens 
yta

 Att vi systematiskt ökar koncentrationen 
av substanser som produceras av 
samhället

 Systematisk utarmning genom för stora 
skördar eller andra typer av 
manipulation av ekosystemet

Modellen ska däremot stödja:
 Att resurser används rättvist och effektivt 

för att möta grundläggande mänskliga 
behov globalt.

Fyra systemvillkor för 
hållbarhet!
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Matris för affärsmodellutveckling
Perspektiv Beskrivning Utmaning

(hot/möjlighet)
Åtgärder

Affärsidén

Kund/användarnytta

Skalbarhet

Intressenter/partners: deras
intresse att delta

Intressenter/partners: deras
förmåga att delta (teknik/or-
ganisation/marknad…)

Regelverk/legala hinder och
möjligheter

Hållbarhet: miljömässigt, 
ekonomiskt, socialt
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 Otydliga konsekvensbeskrivningar
 Otillräcklig samverkan

Vad ser jag för ofta?
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 Tydliga beskrivningar av 
projektpotential: vilka 
konsekvenser/nyttor kan uppnås: 
ekologiskt, ekonomiskt, socialt?

 Gemensam partsvilja
 Tydlig beskrivning (avtal) om hur 

samverkan ska skeVad vill jag se mer av?
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Att ta sig över Dödens dal
• Det är svårt nog att hitta resurser för att utveckla ett 

första koncept.
• Var finns resurserna för färdigställande av vår lösning?
• Varför skulle någon ställa upp med dem?

Varför inte börja tänka tidigt på nyttan?



Prognosstyrd dynamisk vinterväghållning

Projektledare Andreas Bäckström
andreas.backstrom@svevia.se
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Projektledare: Gunnar Johansson
gunnar.johansson@iotbridge.se
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SmartFlow

Projektledare: Håkan Blomgren
hakan.blomgren@triona.se







Viktiga datum

Se våra tidigare webbinarier på smartbuilt.se 

Smart Built Environment
• Utlysning stänger: 4 februari 
• Beslut om bidrag: 26 maj
• Projektstart: Tidigast 1 aug 

InfraSweden2030
• Utlysningen stänger: 2 februari
• Beslut om bidrag: 31 mars
• Projektstart: Tidigast 31 mars, senast 31 maj

Formas webbinarium 25 januari:
Praktiskt stöd för din ansökan till Smart Built Environment



Tack för idag!
Stanna gärna kvar i chatten och ställ frågor!

Läs mer om våra utlysningar på 
smartbuilt.se och infrasweden2030.se
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