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2019 - 2021 

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.  

Projektet Syntesrapporter 2019 – 2021 är ett delprojekt som har genomförts i 
programmet, lett av Jan Byfors, Byfors konsult AB. Delprojektet Syntes Värdekedjor och 
affärsmodeller 2019 – 2021 ingick i detta projekt. Det leddes av Dan Engström och 
genomfördes tillsammans med Daniel Páldeák, båda vid Plan B. 

I delprojektet har författarna gått igenom de tretton projekt som startats i Smart Built 
Environment under tiden 2019-2021 och klassificerats av programledningen under 
temat Värdekedjor och affärsmodeller. Rapporten beskriver vad som gjorts, hur 
projektet bidrar till programmets effektmål, samt närheten till och hinder för 
implementering. Slutligen ges rekommendationer för temats fortsättning.  

Göteborg, 2022-09-20  
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Sammanfattning 

Detta arbete Syntes Värdekedjor och affärsmodeller 2019 – 2021 ingick projektet 
Syntesrapporter 2019 – 2021 som har genomförts i Smart Built Environment, lett av Jan 
Byfors, Byfors konsult AB. Föreliggande rapport är en syntes av de projekt som 
bedrivits inom Smart Built Environments temaområde Värdekedjor och affärsmodeller 
under perioden 2019-2021. Syftet med rapporten har varit att sammanställa de 
resultat och insikter som genererats i projekten för att på så sätt kunna dels dra 
slutsatser om det sammanlagda bidraget till programmets effektmål, dels ge 
rekommendationer gällande temaområdets kommande utlysningar och strategiska 
satsningar.  

Samhällsbyggnadssektorn är fragmenterad med många aktörer och processer. Att 
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför 
samverkan mellan många olika aktörer. Denna situation är huvudanledningen till att 
inte minst temat Värdekedjor och affärsmodeller är både relevant och utmanande. 
Temaområdet fokuserar på samhällsbyggandets värdekedjor och på att hitta lösningar 
på den fragmentering som idag ofta anges som skäl till suboptimeringar och bristande 
incitament. Det är tydligt från syntesarbetet att detta kommer att kräva disruptiva 
innovationer.  

Alla undersökta projekt fokuserar på nya värdekedjor och affärsmodeller eller 
disruptiv digitalisering för att bidra till effektmålen. Med enstaka undantag söker 
projekten uttryckligen bidra till effektmålen genom att fokusera på värdekedjor, 
affärsmodeller eller digital disruption som verktyg. Det finns dock få tecken på att man 
tagit effektmålen som direkt utgångspunkt, vilket gör att bidragen beskrivs i allmänna 
termer, och effekterna blir då svåra att leda i bevis. Projekten gör nedslag i problem 
och möjligheter på som ett utmärkt sätt ökar kunskapsnivåerna inom 
problemområdet. Men länken är svag mellan vad projekten 2019-2021 arbetar med 
och de åtgärder som lyftes av projekten 2016-2019.  

Mer än hälften av de studerade projekten gäller flera skeden i processen, med en 
övervikt för att projekten gäller produktionsapparaten (projektering och produktion), 
medan förvaltning och det cykliska perspektivet i stort sett saknas. Projekten i 
temaområdet tenderar att antingen göra grundläggande kunskapsuppbyggnad eller att 
testa eller demonstrera tillämpningarna i operationell miljö. Systemutveckling och 
tester är underrepresenterat, vilket återspeglar projektlogiken i samhällsbyggandet: 
att i allmänhet gå direkt från idé till test i skarpa projekt. Projekten leds med endast 
två undantag av män, och det kan inte uteslutas att det skapar ensidighet i vilka 
perspektiv som prioriteras. 

Det är också tydligt att sektorn fokuserar på effektivitet, och arbetar mindre med 
digitaliseringens möjligheter inom systemförändring. Det finns i sektorn i dag varken 
driv i att föra in ökat stöd av digitala verktyg för att undersöka möjligheterna till 
automatisering och ökad effektivitet, eller vilja att undersöka nya affärsmodeller som 
skapar mervärde för organisationerna, då det mesta upplevs fungera bra som det är 
nu. Allt talar dock för att det inom kort kommer finnas en samsyn kring att framtidens 
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affärsmodeller i samhällsbyggnadssektorn kommer att präglas av datadrivna 
processer och kunderbjudanden.  

Det är på väg att uppstå nya innovationsekosystem baserade på en ny kategori aktörer, 
gamechangers, som rör sig snabbt mot digital transformation. Ett antal digitala 
mjukvaru- och tjänsteleverantörer driver på digital transformation i 
samhällsbyggnadssektorns ekosystem med hjälp av nya affärsmodeller och synsätt på 
branschen. De etablerade företagen med traditionell logik har mycket svag insikt om 
denna utveckling av framtida aktörer.  

Rimligen är det dock temaområdets och programmets uppgift att möjliggöra de 
förändringar som kan leda till att vi når effektmålen, och mycket lite tyder på att 
inkrementella förbättringar kommer kunna göra det. Sådana förbättringar bör 
rimligen hanteras av företagen själva, utan skattemedel. Inom värdekedjor och 
affärsmodeller ligger den stora potentialen i digitalt betingad affärsutveckling, vilket är 
ett disruptivt skifte. Det saknas framåtlutade, progressiva projekt som visar vägen för 
hur man konkret kan skapa helt ny logik.  

Smart Built Environment skulle göra ännu större nytta för samhället om programmet 
tillhandahöll en spets i en strukturell, disruptiv förflyttning av samhällsbyggandet. 
Fokus i temat Värdekedjor och affärsmodeller kommer framöver behöva ligga mer på 
disruption för att de etablerade företagen i sektorn ska dels förstå mekanismerna, dels 
våga pröva för att själva kunna förhålla sig till dem. Detta kommer innebära konflikter 
både med mottagarnas etablerade vanor och affärslogik, och med sedvanlig styrning av 
programmet och förväntningarna på resultatspridning: Det som verkligen bidrar till 
effekterna från programmet är sannolikt disruptivt och därmed svårt att sprida och 
implementera brett. Om ledstjärnan för samhället och deltagarna i programmet kan 
antas snart vara digital transformation, kan programmets ledstjärnor vara att bereda 
vägen för det skiftet genom att möjliggöra riskminimering för aktörer som testar 
disruption, tillhandahålla goda exempel och möjliggöra plattformar för utökade 
nätverk inom techindustrin. 

  



 
 

6 
 
 

2019 - 2021 

Summary 

This work Synthesis Value Chains and Business Models 2019-2021 was a part of the 
Synthesis Reports 2019 – 2021 project which has been carried out within Smart Built 
Environment and led by Jan Byfors, Byfors konsult AB. The present report is a 
synthesis of the projects carried out within Smart Built Environment's thematic area 
Value chains and business models during the period 2019-2021. The purpose of the 
report has been to compile the results and insights generated in the projects in order 
to be able to both draw conclusions about the total contribution to the programme's 
impact goals, and give recommendations regarding the theme area's upcoming calls for 
proposals and strategic management. 

The construction sector is fragmented with many actors and processes. Changing the 
construction of society with digitization as a driving force therefore requires 
cooperation between many different actors. This situation is the main reason why the 
thematic area Value chains and business models is both relevant and challenging. The 
thematic area focuses on the construction value chains and on finding solutions to the 
fragmentation that today is often cited as a reason for sub-optimization and lack of 
incentives. It is clear from the synthesis work that this will require disruptive 
innovations. 

All investigated projects focus on new value chains and business models or disruptive 
digitization to contribute to the impact goals. With some exceptions, the projects 
explicitly seek to contribute to the impact goals by focusing on value chains, business 
models or digital disruption as tools. However, there are few signs that the impact 
targets were taken as a direct starting point, which means that the contributions are 
described in general terms, and the effects then become difficult to prove. The projects 
make an impact on problems and opportunities in an excellent way, increasing the 
knowledge levels in the problem area. But the link is weak between what the projects 
2019-2021 are working on and the measures highlighted by the projects performed in 
2016-2019. 

More than half of the studied projects concern several stages in the process, where the 
the production apparatus (design and production) dominate, while management and 
the cyclical perspective are largely absent. The projects in the thematic area tend to 
either do basic research and knowledge building or test and demonstrate the 
applications in an operational environment. System development and testing is 
underrepresented, which reflects the project logic of community building: generally 
going directly from idea to test in the business setting proper. The projects are led with 
only two exceptions by men, and it cannot be ruled out that it creates one-sidedness in 
which perspectives are prioritized. 

It is also clear from the synthesis work that the sector focuses on efficiency, and works 
less with the possibilities of digitization for system change. There is in the sector today 
neither the drive to increase support of digital tools to investigate the possibilities of 
automation and increased efficiency, nor the desire to investigate new business models 
that create added value for the organizations when things work as well as they do now. 
However, everything points to the fact that there will soon be a consensus that future 
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business models in the construction sector will be characterized by data-driven 
processes and client offers.  

New innovation ecosystems are emerging based on a new category of actors, 
gamechangers, who are moving rapidly towards digital transformation. A construction 
sector ecosystem using new business models and approaches to the industry. The 
established companies with traditional logic have very weak insight into this 
development of future players. 

However, arguably, it is the task of the thematic area and the program to enable the 
changes that can lead to us reaching the impact goals, and there is very little indication 
that incremental improvements will be able to do that. Such improvements should 
reasonably be managed by the companies themselves, without public funding. Within 
value chains and business models, the great potential lies in digitally conditioned 
business development, which is a disruptive shift. There is a lack of forward-looking, 
progressive projects that show the way to create the new logic.  

Smart Built Environment would be of even greater use to society if the program 
provided a spearhead in a structural, disruptive movement of the construction sector. 
The thematic area Value chains and business models will from now on have to focus 
more on disruption, so that the established companies in the sector will both 
understand the mechanisms, and feel confident to try in order to be able to relate to 
them themselves. This will involve conflicts both with the established habits and 
business logic of the recipients, and with the management of the program and the 
expectations of result dissemination: that which really contributes to the effects from 
the program is likely disruptive and thus hard to widely disseminate and implement. If 
the focus of society and the participants can be assumed soon to be digital 
transformation, the program should facilitate this shift by aiming to enable risk 
minimization for actors that test disruptive methods, provide good examples and 
enable platforms for extended networks in the tech industry.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Denna syntesrapport har Smart Built Environments temaområde Värdekedjor och 
affärsmodeller som fokus. Temaområdet fokuserar på samhällsbyggandets värdekedjor 
och på att hitta lösningar på den fragmentering som idag ofta anges som skäl till 
suboptimeringar och bristande incitament. Området hanterar även frågor kring 
aktörsroller, kompetenser, arbetssätt och organisering av projekt och processer. Detta 
hänger också ihop med frågorna om upphandling och avtalsjuridik inom temaområdet 
Informationsinfrastruktur. 

Följande rapport är en syntes av de projekt som bedrivits inom Värdekedjor och 
affärsmodeller under perioden 2019-2021. Följande rapport är en syntes av 13 projekt 
(se kapitel 2) som bedömts av programledningen falla in i temaområdets omfattning. 
Ett projekt är initierat av Smart Built Environment som strategiskt projekt, samtliga 
övriga projekt har kommit till genom öppna utlysningar. 

1.2 Syfte och Metod 
Syftet med rapporten är att skapa en syntetiserad nulägesbild över vad projekten som 
bedrivits i temat, ge en bild av hur väl de adresserar programmets effektmål genom 
temats fokus på värdekedjor och affärsmodeller, samt ge rekommendationer för vad 
programmet bör göra i temat för att säkerställa att temat bidrar på bästa sätt till 
programmets effektmål. 

Mer än hälften av de tretton projekt som anlyserats i denna syntes pågår fortfarande, 
och i de fallen är underlaget intervjuer med projektledare. I övriga fall är underlaget en 
inskickad rapport eller delrapport och/eller den ursprungliga ansökan. De frågor som 
ställdes i intervjuer och i läsning av underlag syftade till att få fram följande 
information om projekten 

 Kort beskrivning av projektet 
 Projekttyp, resultatens karaktär 
 Skede i byggprocessen 
 Status, huruvida projektet är avslutat, pågår eller är under uppstart 
 Projektets huvudsakliga resultat 
 Hur projektet bidrar det till att nå programmets effektmål 
 Hur nära resultaten ligger en praktisk tillämpning i samhällsbyggandet 
 Vilka hinder som finns för tillämpning av resultaten nu, respektive för fortsatt 

utveckling av projektets resultat 
 Vad projektledarean anser att Smart Built bör göra nu  
 Vilka eventuella inslag av internationalisering som finns i projektet 
 Vad som finns att säga om öppenhet / likabehandling, samt  
 På vilket sätt man har arbetat med nytänkande 

Samtlig projekt har bedömts av författarna till syntesen efter grad av nytänkande, 
närheten till implementering, skede i byggprocessen, projektstatus och resultatens typ. 
Bedömningen av samtliga projekt som ingår i syntesen återfinns i tabell 1 i kapitel 5 
där läsaren också hittar diagram och analys.  
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När det gäller hur nytänkande resultaten är ur perspektivet värdekedjor och 
affärsmodeller gjordes för varje projekt en bedömning av Technology Readiness Level. 
Här användes samma definitioner som EU använde i Horizon 20201, där Key Enabling 
Technologies (KETs) är de bärande tekniker eller metoder som projektet bygger på, 
från basforskning till att systemet är beprövat i operationell miljö (konkurrenskraftig 
tillverkning gällande nyckelteknikerna).  

På ungefär samma sätt bedömdes huruvida projektet kan klassificeras  som 
Inkrementellt (ändringar i grad, inte i sort) eller Disruptivt (ändringar i sort, det vill 
säga att det kommer förutsätta ny logik, nya metoder).  

Inom gäller temat Värdekedjor och affärsmodeller pågår ett strategiskt projekt 
strategiska projektet Digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller i 
samhällsbyggnadssektorns ekosystem: En detaljerad framtidsspaning2, under ledning av 
Martin Löwstedt och Viktoria Sundquist (2022). Analysen och rekommendationer i 
denna syntes bygger i hög grad på riktningen som detta projekt identifierat och på 
dess slutsatser från de första två skedena av tre planerade. Rekommendationerna 
bygger också på den tidigare syntesen av Martin Andersson och Cristina Lázaro 
Morales (2020).  

 

 

  

 
1 https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-
wp1617-annex-g-trl_en.pdf  
2 https://smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/digitaliseringsdrivna-
varden/  
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2 Kort om ingående projekt 
I följande kapitel presenteras sammanfattningar av de 13 projekt som har bedrivits 
inom temat. Varje projektbeskrivning går igenom bakgrund, syfte med projektet, samt 
resultat. Där så varit möjligt görs också en bedömning om hur väl projektet har 
bidragit till att nå innovationsprogrammets långsiktiga mål. Där det är relevant 
diskuteras också hur projekten bidrar till programutvärderingens rekommendationer 
om internationalisering, öppenhet, likabehandling och nytänkande. 

Eftersom inte alla projekt var slutrapporterade vid framtagandet av denna 
syntesrapport, har författarna valt att särskilja mellan ”Resultat” och ”Förväntat 
resultat”. Det första används för avrapporterade projekt där en slutrapport fanns 
tillgänglig vid upprättandet av syntesrapporten medan det andra begreppet syftar till 
projekt som inte var slutrapporterade vid samma tidpunkt. I  det sistnämnda fallet går 
det inte att göra en fullständig bedömning av vad projektet resulterat i, utan 
författarna har utgått från projektledarnas individuella bedömning. 

2.1 Kolkontraktet – för en koldioxidbalanserad 
stadsbyggnad 

Projektet avser att accelerera användningen av kolsänkor (en växande kolreservoar, 
motsatsen till en kolkälla) för att motverka byggbranschens negativa klimatpåverkan. 
Projektet arbetar under tidplanen med att stärka finansiering av kolsänkor genom att 
möjliggöra förköp och ingångna kolkontrakt för att påskynda utvecklingen av lokalt 
producerat biokol till jordapplikation. Framtagning av en plattform för att matcha 
aktörer och accelerera utvecklingen inom kolsänkning kan skapa möjligheter för andra 
metoder av kolinbindning att koppla på sig på plattformen och affärstänkandet.  

Förväntat resultat: 

Projektets huvudsakliga resultat är att få ett antal kolkontrakt i bruk som arbetar för 
att accelerera kolsänkningsimplementeringen hos jordbrukare, samt underlätta för 
framtida aktörer att skriva kolsänkekontrakt med hjälp av den egenutvecklade 
plattformen som dels agerar för att öka intresset för lokalt producerade kolsänkor, 
dels möjliggör kontakt mellan samhällsbyggnadsaktörer och jordbrukare som vill 
investera i kolsänke. 

Förväntade långsiktiga mål som presenteras är: 

 Ökning av lokalt producerade kolsänkor 
 Klimatkompenserad stadsbyggnad 
 Ökad biokolproduktion och jordbättringspotential 
 Ökad spårning av kolsänkor 
 Ökad hållbarhet 

Projektet avser att genom de fyra första punkterna kunna skapa ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. Detta i form av utökad kontakt mellan olika branscher som 
skapar affärsmöjligheter som inte fanns före projektet, samt utökad ekologisk 
hållbarhet då samhällsbyggnadssektorn får ytterligare ett sätt att klimatkompensera 
på ett lokalt sett där båda parterna får bättre spårning på kompensationen. 
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2.2 3D-printade hus med noll spill under tillverkning 

Projektet avser att undersöka affärsmöjligheterna gällande 3D-printade hus i Sverige. 
Projektet har kontakt med en utländsk tillverkare av 3D-printade hus för utlåning av 
en mobilfabrik för att bygga en pilotbyggnad och undersöka den svenska marknadens 
mognad, potentiella affärsmöjligheter och eventuell teknisk utveckling som krävs för 
att produkten ska kunna implementeras i Sverige framgångsrikt. Projektet avser även 
att undersöka hur möjligheten till 3D-printade hus förhåller sig till den svenska 
kundens behov och hur väl den nya byggtekniken skulle kunna integreras i den 
svenska byggsektorns affärskultur. 

Förväntat resultat: 

Projektets förväntade resultat är att kunna presentera hur den nya byggtekniken 
uppfyller 6 stycken effektmålsperspektiv. Det övergripande effektmålet syftar till 
anpassningar till den svenska marknaden, och om fastställande av nödvändig tid till ett 
pilotprojekt som gynnar den slutliga projektets planering. Resterande 5 effektmål, som 
anges i listan nedan, beskriver de områden där 3D-printade hus kan skapa ett 
mervärde på den svenska byggmarknaden: 

 Optimerat informationsflöde i form av integrerade och enhetliga IT-
strukturer, och ökad tillgång till öppen data för projektering, tillverkning, 
byggande, brukande och underhåll. 

 Effektivisering i form av ökad produktivitet, energieffektivitet, 
materialanvändning och beslutsprocesser. 

 Ökat klimatperspektiv med avseende på reduktion av klimatpåverkan genom 
byggnadsverket hela livscykel samt enklare klimatdeklarering. 

 Kunskapsutveckling och förnyelse av samhällsbyggnadsmarknaden som 
skapar ökad innovationskraft och kostnadseffektivare produktion inom 
byggsektorn. 

 Digital transformation i form av att byggprojekt blir mer industrialiserade, 
vilket skapar ökat incitament för stöd av digitalisering. Samt förändrad och 
förbättrad organisation av processer och kompetenser för att underlätta 
erfarenhetsåterföring mellan projekt genom smidigare hantering av data och 
information. 

Slutresultatet avses att presenteras i en rapport som beskriver möjligheter och hinder 
för implementering i den svenska samhällsbyggnadssektorn. 

2.3 Temporär mätning och analys av lokalanvändning 
Projektet avser att identifiera nya aktiviteter för arkitekter för att skapa ökat värde för 
lokalplanering som baseras på temporär mätning och analys av lokalanvändning. 
Samtidigt som nya affärsmöjligheter testas så undersöks även de affärsmässiga, 
juridiska och praktiska förutsättningarna för aktiviteterna. Projektet avser också att 
lägga grund för ökad användning av realtidsdata i arkitektbranschen, för att i 
framtiden kunna integrera realtidsdata i nuvarande processer som ökad data i 
designprocessen. 
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Förväntat resultat: 

Det förväntade resultatet avser att bidra till kunskap om de praktiska 
förutsättningarna och effekterna av att genomföra systematiska men temporära 
mätningar i offentliga och delvis publika lokaler. Projektet avser att testa skarpt i ett 
projekt för att säkerställa att det finns ett behov och affärsmöjlighet för arkitekter. Den 
genomförda prototypen kommer att dokumenteras för att tydligt kunna ta fram en 
checklista över vad man ska tänka på vid projekt där temporära mätningar kan bidra 
med insikter.  

Insikterna från projektet har som avsikt att skapa en mer cirkulär syn på byggnader 
utifrån arkitektens vardag. Att kunna sammanställa temporära mätningar som 
påverkar beslut i om-, till- och nybyggnadsprojekt med evidens kring dagens 
lokalanvändning. Vilket skapar möjligheten att minimera onödigt byggande och 
specificera ombyggnader till att bättre matcha användandet. 

2.4 Samverkan för optimal drift av smarta byggnader 
Projektet syftar till att undersöka rådande kontext kring ny/smart byggnadsteknik, 
från projektering till drift, och hur kunskap om dessa system förs vidare över 
fas/aktörsgränser och disciplingränser. Projektmålet är att skapa förutsättningar för 
optimal drift av smarta byggnader. Målet nås genom att ta fram förslag på justering av 
exempelvis projektprocess, affärsmodeller och avtalsformer. 

Förväntat resultat: 

Projektet förväntas resultera i ökad förståelse kring smart byggnadsteknik som kan 
delas upp i tre nyckelområden: Projektprocesser, Affärsmodeller och Avtalsformer. 
Projektprocesser avser en analys och diskussion kring samverkansprocesser för 
långsiktig nytta samt ökad förståelse för rutiner kring provning av ny teknik, samt 
utvecklandet av rutiner som krävs för att föra över kunskap från beställare/ konsult 
till drift. Affärsmodeller är tänkt att resultera i en ökad diskussion kring olika former 
av vertikal integration och nya affärsmodeller som krävs för att stödja den tekniska 
implementationen. Avtalsformer avser att analysera standardavtalens effekt på 
kunskapsöverföring mellan faser, aktörer och discipliner, samt konkreta förslag på 
justeringar och tillägg på befintliga avtalsmodeller för möjliggörande av optimal drift. 

2.5 Systemdemonstration av affärsmodell för flexibel 
produktion 

Projektet syftar till att etablera en kundstyrd byggprocess genom flexibel integrerad 
informationshantering och robotiserad byggplatsproduktion. Detta kräver att nya 
samverkansformer utvecklas för medverkande parter. Till de övergripande resultaten 
hör ökad produktivitet, lägre byggkostnader, högre valfrihet, lägre klimatpåverkan och 
säkrare mer jämställda byggplatser. Utvecklingsarbetet rör i första hand 
murblocksbyggda småhus, styckebyggda eller som grupphus. Etablering av tekniken 
med murningsrobot är viktig för fortsatt utvecklingsarbete inom murningsteknik för 
flerbostadshus. Etablering av processen är viktig för fortsatt tillämpning utanför 
Projektet avser att ta murblocksbyggda småhus, styckebyggda eller grupphus till 
marknaden med hjälp av murningsrobot. 
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Förväntat resultat: 

Projektet avser visa att en affärsmodell som bygger på koppling mellan projektering, 
produktionsberedning och arbeten på byggplatsen kan ha hög lönsamhet om vinst 
delas mellan deltagande aktörer. Man vill också visa att modellen underlättar arbetet 
med robotiserat byggande och säkerställer att arbetet blir mer lönsamt och leder till 
minskad materialförbrukning. Projektet avser också att resultera i en plan för 
uppskalning av affärsmodellen både nationellt och internationellt för småhusbyggande 
generellt sett. Projektet resulterar även i beskrivning av de nya organisatoriska former 
för byggprojekt, aktörer och roller som krävs för att möta den nya affärsmodellen.  

2.6 Digital ambidexteritet i projektbaserad 
verksamhet 

Projektet avser att undersöka hur aktörer i projektbaserad verksamhet kan utveckla 
och upprätthålla ambidexteritet för digital transformering. Med ambidexteritet menas 
projektbaserade företags förmåga i samhällsbyggnadssektorn att både på kort och lång 
sikt upprätthålla lönsamhet och konkurrenskraft i en föränderlig värld, typiskt 
samtidigt som IT-investeringar och digitaliseringsdrivna förändringar ökar i 
branschen och inom organisationerna. Projektet avser också att svara på vilka 
förutsättningar i form av affärsmodell, storlek eller beroende som påverkar en aktörs 
förmåga att utveckla och öka sin explorativa förmåga, samt hur man kan utveckla sin 
digitaliseringsdrivenhet för att skapa förändring inom organisationen på ett 
ekonomiskt hållbart sätt. 

Förväntat resultat: 

Projektet förväntas resultera i ökad kunskap och vetenskaplig utveckling inom 
förändrade arbetssätt och nya affärsmodeller inom ämnet. Utvecklingen inom ämnen 
skapar en bredare förståelse för ambidexteritet som kan föras över till andra kontexter 
vilket i detta fall är andra branschaktörer med liknande utmaningar. Projektet avser 
att besvara frågor som ligger till grund för utvecklandet av befintliga förmågor och 
strategier för att möjliggöra digital transformation hos aktörerna, samt vilken utökad 
utveckling som krävs för att möta den framtida utvecklingen som branschen står inför 
med ökade IT-investeringar. Allt resultat som presenteras kommer att vara 
företagsinternt men med stark överförbarhet till andra branschaktörer. 

2.7 Infra 4.0 
Projektets avser att öka det digitala informationsflödet genom en anläggnings hela 
livscykel och i dess affärsekosystem. Det är en förutsättning för att utveckla ny 
affärslogik, för att reducera risker som annars bromsar innovation, och för att etablera 
tydliga roller och tydliga gränssnitt för såväl behovsägare som kommersiella aktörer. 
Projektet har som fokus att öka takten i den digitala transformationen som 
transportinfrastrukturen är mitt i, samt förankra de processer, samarbetsformer, 
affärsmodeller och digitala verktyg som används och behövs av branschens aktörer. 
Projektet undersöker i samråd både kortsiktiga och långsiktiga effekter som detta 
medför. Projektet avser endast nationell transportinfrastruktur i form av väg- och 
järnvägsnät. 

 



 
 

16 
 
 

2019 - 2021 

Projektets genomförande är uppdelat i tre faser: 

 Fas 1 består till största del att skapa projektidentitet samt planering och 
koordineringsarbete som förberedande arbete inför Fas 2. 

 Fas 2 består av mer generell spridning av projektets utveckling och syftar till 
att få en bred räckvidd och visa på projektets aktiviteter. 

 Fas 3 består av bred kommunikation av den färdigställda färdplanen; dels att 
få generell spridning på färdplanen, dels att den ska nå beslutsfattare. 

Förväntat resultat: 

Projektet har tre delmål som utgör leverabler och direkta resultat: 

 Engagera ett stort aktörskonsortium som representerar samtliga delar av  
värdekedjan, såväl behovsägare, leverantörer och användare. 

 Genomföra insikts- och kunskapsskapande aktiviteter i aktörskonsortiet, som 
samlar branschen. 

 Etablera, förankra och kommunicera en gemensam färdplan och strategi för 
digitalt värdeskapande i anläggningsbranschen. 

De direkta effekterna på kort sikt förväntas vara ökad insikt om branschens 
digitaliseringsutmaningar och -möjligheter, ökad förmåga till samverkan samt 
identifiering av kritiska utvecklingsområden. I form av ökad planeringsprecision, 
bättre kostnads och tidsuppföljning och transformeringsinvesteringar.  

På medellång sikt förväntas insikterna och det praktiska samverkansarbetet att 
indirekta effekter genom förändrande beteende, utvecklad affärslogik och nyttjande 
digitaliseringsmöjligheter. Detta i form av strukturerade uppföljningsparametrar, 
förbättrat riskhantering, datastrukturer som möjliggör automation och nya 
affärsmodeller.  

På lång sikt förväntas utvecklingen av ny affärslogik som baseras på digitala 
informationsflödet att öka svenska företags konkurrenskraft.  

2.8 Digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller i 
samhällsbyggnadssektorns ekosystem 

Detta enda pågående strategiska projekt i temat Värdekedjor och affärsmodeller syftar 
till ökad förståelse för värden som kan skapas med digitala metoder i ekosystem i 
samhällsbyggnadssektorn. Som ett resultat av projektet definieras och undersöks tre 
olika grupper inom samhällsbyggnadssektorn: Samhällsbyggarna, Digitaliserarna och 
Gamechangers. Man undersöker vilken inställning dessa tre aktörsgrupper har till den 
digitala förändring som sker i branschen och vad de anser är viktigast/kommer 
förändras närmast i tiden. Uppdelningen av aktörer avser att undersöka benägenhet 
till förändring hos de informella grupperna som redan finns i branschen. Med tillskott 
av en till aktörsgrupp som kan ses som nykomlingar på marknaden. Studien avser även 
att undersöka hur de olika aktörernas affärsmodeller är skapade för att möta den 
digitala förändringen som branschen står inför.  
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Förväntat resultat: 

Projektet förväntas visa ett snabbt förändrande bransch med både nya och gamla 
aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen som rör sig mer mot digital transformation. 
Ett antal digitala mjukvaru- och tjänsteleverantörer driver på digital transformation i 
samhällsbyggnadssektorns ekosystem med hjälp av nya affärsmodeller och synsätt på 
branschen. Resultatet kommer även att visa en samsyn kring att framtidens 
affärsmodeller i samhällsbyggnadssektorn kommer att präglas av datadrivna 
processer och affärsmodeller. Studien avser att beskriva de förändringar som de olika 
aktörsgrupperna kommer behöva ställa om sig till och de förändringar som nya 
aktörer tar med sig in i branschen. Projektet avser också att få tydligare svar på hur 
aktörsgrupperna ställer sig till att arbeta proaktivt jämfört med reaktivt och hur de ska 
lösa dessa problem med hjälp av digitalisering. Resultatet kommer presenteras i form 
av en forskningsrapport där alla tre aktörsgrupper skildras som separata aktörer i 
branschen och hur de ställer sig till varandra i förändringen. 

2.9 Omvärldsanalys: Innovativa upphandlingsformer 
Projektet undersöker vilka alternativ på upphandlingsformer som möjliggör och 
gynnar innovativa projekt. Detta genom att genomföra intervjuer med forskare, 
branschexperter, och näringslivet samt insamling av exempel från branschen. 
Projektet avser att identifiera och beskriva goda exempel från svenska 
samhällsbyggnadsbranschen men också från andra länder för att undersöka ”best 
practice”, samt beskriva de hinder och drivkrafter som existerar vid innovativa och 
oprövade lösningar. 

Resultat: 

Olika delar av samhällsbyggnadssektorn har olika förutsättningar. Beställare måste ta 
ett stort ansvar och risk för att skapa incitament för innovation. Men man kan hitta 
modeller som delar risken med andra aktörer och skapar gemensamma mål. 
Innovation skapas mellan aktörer i samverkan baserat på vilka behov som finns. Hur 
man skapar förutsättningar för bred spridning av innovationer är inte känt, men nya 
lösningar blir successivt mer accepterade. Delning av goda resultat som bygger på 
ambitiösa mål från offentliga aktörer är ett måste för att visa ”best practice”. 

2.10 Kundcentrerad tjänsteutveckling baserad på 
automatisering 

Projektet genomförs som ett industridoktorandprojekt som avser att undersöka 
mekanismerna för teknikkonsulternas marknadsutveckling och etablerar en hypotes. 
Projektet undersöker teknikkonsulters förmåga att bedriva kundcentrerad 
affärsutveckling baserad på plattformar och automatiserad projektering, och att 
synliggöra resultaten. Projektet samarbetar med kunder till det drivande 
teknikkonsultbolaget för att matcha kunder och deras utmaningar med utveckling av 
kunderbjudandet.  

Förväntat resultat: 

Projektet förväntade resultat är att skapa ökade förståelse för det arbete mot 
databaserad affärsutveckling och kundcentrerad innovation via automatiserad 
projektering som kommer krävas i branschen. Projektet kommer visa att denna typ av 
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projektering på sikt bidrar till Smart Built Environments övergripande effektmål om 
flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, plattformar 
samt nya konstellationer av aktörer. Projektet kommer även att belysa de mekanismer 
som teknikkonsultbolag behöver implementera för att att kunna skapa ökad 
innovations- och förändringsförmåga.  

2.11  Syntesrapport för projekttiden 2016 – 2018 
Projektet är en sammanställning av de projekt som genomfördes under Smart Built 
Environment programperiod 2016-2018 inom temaområdet Värdekedjor och 
affärsmodeller. Projekt ligger till grund för innevarande programperiod för att kunna 
planera framtiden av temat och för Smart Built Environments riktning som helhet.  

Resultat: 

Det huvudsakliga resultatet är att skapa en syntetiserad nulägesbild över vad 
projekten som bedrivits i den föregående Smart Built-perioden, samt sprida insikter 
och ökade kunskaper till programmets parter och övriga intressenter. Projektet 
belyser även de hinder och behov som projekten står inför för implementering eller 
vidareutveckling, vilket kan vara samma hinder som framtida projekt kommer att 
ställas inför. 

2.12 Digitaliseringsledare i projekt 
Projektet avser att utveckla en ny roll i samhällsbyggnadsbranschen, expertrollen ska 
vara "Operativ Digitaliseringsledare". Arbetet bygger på att att fram en verktygslåda 
som rollen kan använda sig av, och få spridning i branschen och etablering av en 
affärsmodell som ger långsiktigt stöd för rollen. Projektet avser att skapa ett stöd för 
den ökande digitaliseringen som sker i branschen. Med fler bolag som fokuserar på 
digitalisering så krävs det också specifika roller inom organisationen som stöttar 
utvecklingen och som kan hjälpa organisationen ta strategiska val i förändringen. 

Förväntat resultat:  

Förväntat resultat för projektet är att skapa en tydligare rollbeskrivning för 
digitaliseringsledaren, arbeta med en implementeringsstrategi för hur rollen effektivt 
integreras inom organisationer. Anpassning av ett digitalt verktyg som 
digitaliseringsledaren kan ta med sig i vardagen och en bärkraftig affärsmodell för 
långsiktigt fäste. 

2.13 Processdesign av robotiserad 
lättväggsinstallation 

Projektet avser att med hjälp av nya digitala verktyg möjliggör värdekedjetransperens 
och ett produktionssystem med kontinuerliga förbättringar. Undersökning över hur 
den digitala tvillingen kan nyttjas för att skapa utökad konkurrenssituation för 
robotiserad installationsprocess för innerväggar. 

Resultat: 

Resultatet beskriver de simuleringar och tester som Build-r har genomförde, där de 
testade Build-r mot vanlig montering av innerväggar. Simuleringarna för 
innerväggsmonteringen stämde överens med den uppskattade cykeltiden. Däremot så 
insåg projektet att större modifieringar har krävts för att möta branschen än tidigare 
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befarat. Detta ändrade fokus på projektet som behövde fokusera på tidtagning och 
justering av funktionalitet snarare än mjukvaruutveckling. Resultat beskriver att 
bedömningen är att branschen inte har behovet eller möjligheten att lönsamt att 
använda detaljerad tidsuppskattning. Projektet anser ändå att deras lösning med 
skarpa, verifierbara enhetstider skapar ett mervärde i branschen.  
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3 Projektens bidrag till 
programmets effektlogik 

3.1 Om effektmålen 
Programmet ska visa att det är möjligt att nå programmets effektmål3: 

 40 procent minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och 
renovering av byggnader och infrastruktur 

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

 33 procent minskning av de totala byggkostnaderna 
 Flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, 

plattformar samt nya konstellationer av aktörer 

Alla undersökta projekt fokuserar på nya värdekedjor och affärsmodeller eller 
disruptiv digitalisering för att bidra till effektmålen. Med enstaka undantag söker 
projekten uttryckligen bidra till effektmålen genom att fokusera på värdekedjor, 
affärsmodeller eller digital disruption som verktyg. Nedan görs en sammanfattande 
beskrivning av hur projekten bidrar till de ingående delmålen. 

3.2 Miljö 
Effektmålet om minskad milöpåverkan är tydligt det effektmål som slår igenom minst i 
genomgången av projekten. Med enstaka undantag (exempelvis ”minska andelen 
murverk som krävs i projekt med 40%”) beskriver man endast generiskt hur 
miljöpåverkan kommer minskas genom nya värdekedjor och affärsmodeller, men inte 
hur det ska gå till. Det görs få förutsägelser om minskningarna. Undantaget är 
projektet Temporär mätning och analys av lokalanvändning som avser att beröra 
effekterna klimatperspektivet då drift står för en stor del av utsläppen och är en viktig 
del i livscykeln att effektivisera. Man vill göra kunskapsutveckling och förnyelse och 
Digital transformation i form av att undersöka vad det är står i vägen för 
implementeringen av teknik och överlämningen till drift. Övriga perspektiv på 
miljöpåverkan, utöver klimatperspektivet, är i stort sett inte berörda av de tretton 
projekten. 

3.3 Effektivitet 
Med effektivitet menas här minskad tid och minskade kostnader. I projekten nämns 
begreppen och effekterna oftare än i fråga om miljöperspektivet, men fortfarande i 
allmänna termer. Länken till minskad total projekttid och lägre kostnader är oftast 
beskrivet genom fler nya värdekedjor och affärsmodeller i form av nya och snabbare 
produktionssätt som kräver mindre resurser och exempelvis färre personer i rörelse 
vid byggarbetsplatsen. De långa tider och stora summor som binds redan i förvärvs- 
och planeringsskedet för fastighetsförvaltaren berörs inte.  

 

 
3 https://smartbuilt.se/om-oss/verksamhet/strategin/effektlogik-2-0/  
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3.4 Digital transformation 
Likt miljö och effektivitet behandlas effekterna av digital transformation ofast 
generiskt i projekten. Det angreppssättet ligger dock närmare till hands för digital 
transformation, eftersom digital transformation inte är lika förutsägbart som den 
gradvisa progression som projekten beskriver inom miljö och effektivitet. Flera projekt 
ger erfarenhet till transformativa värdekedjor eller affärsmodeller inom branschen, 
exempelvis av att vad är det som står i vägen för att digitaliseringen ska kunna ta sig in 
i branschen. Det är nyttigt och intressant, men det saknas ett perspektiv: aktörer som 
ännu inte finns i våra ekosystem, typiskt tech- och mjukvaruindustrin och venture 
capital. Endast i det strategiska projektet om digitalt drivna affärsmodeller har man 
perspektivet hur digital transformation utifrån utomstående aktörer kommer att 
påverka affärsmodeller och processer inom samhällsbyggnadsbranschen. Exempelvis 
bygger ett av projekten (Temporär mätning och analys av lokalanvändning – skapade 
värden och praktiskt genomförande) på digital transformation ur ett 
livscykelperspektiv, hur man använder realtidsdata för att INTE bygga, samt nya 
processer (arkitekter kommer in tidigare) och kompetensutveckling: 
kunskapsutveckling genom att knyta arkitekter med lokalplanerares vardag. Den typen 
av projekt öppnar för att man skapar disruptioner genom att ta en helhetssyn på 
problemet. 

3.5 Slutord om effektmålen 
Ambitionerna i projekten om förändring är tydliga och projekten kommer med stor 
säkerhet förflytta  branschens möjligheter att öka sin effektivitet. Alla undersökta 
projekt fokuserar på nya värdekedjor och affärsmodeller eller disruptiv digitalisering 
för att bidra till effektmålen. Det finns dock få tecken på att man tagit effektmålen som 
direkt utgångspunkt, vilket gör att bidragen beskrivs i allmänna termer, och effekterna 
blir då svåra att leda i bevis. Det hade dock varit intressant om några projekt hade haft 
något effektmål som utgångspunkt och resonerat kring vad man behöver göra för att 
nå det. Ett radikalt mål kräver att man ifrågasätter sina etablerade metoder och vanor, 
vilket troligen kommer vara nödvändigt om programmet ska bidra till en tillräckligt 
snabb omställning av samhällsbyggnadssektorn. 

Det tydliga fokus som projekten har på här och nu eller nära framtid är sannolikt en 
avspegling av branschens projektfokus, och på att många deltagare antydningsvis inte 
deltar för att bidra till programmet utan för att bidra till sin organisations 
konkurrenskraft. Smart Built Environment verkar i stora drag ses som enbart en 
finansiär, inte som en kontext där man kan åstadkomma en branschförflyttning 
tillsammans med andra. Det är ett intressant möjlighet att fokusera (delar av) någon 
utlysning på projekt som ska skapa spårbara effekter, med utgångspunkt från 
effektmålen. Det skulle öppna möjligheter för att minska spårbundenheten, och 
därmed för disruptiva kunderbjudanden. 
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4 Hinder och behov av fortsatt 
arbete (och samordning) 

En analys av de 13 olika projekt som bedrivits inom temaområdet ”Affärsmodeller & 
Värdekedjor” har genererat en uppsättning hinder samt förslag på fortsatt arbete inom 
programmet. Avsnittet nedan presenterar en generell analys av de hinder som 
upplevts inom temaområdet och en prioritering av slutsatser värda att lyfta fram har 
gjorts utifrån utsträckningen de representeras i de genomförda projekten. Det kan 
således finnas fler intressanta slutsatser att dra från varje enskilt projekt och vi 
uppmuntrar därför läsaren att ta del av respektive projektrapport. Dessa finner man 
på Smart Built Environments hemsida4. 

Strukturer som finns i branschen 

Flera av projekten beskriver att ett hinder i branschen är de strukturer som finns i den 
traditionella byggprocessen av idag. Exempelvis beskrivs hinder ur energibolags 
nuvarande affärsmodeller och vanor. Dessa strukturer ligger i vägen till utökade 
affärsmöjligheter och nya affärsmodeller för energimarknaden, och som skulle kunna 
leda till ett framtida segment och bättre möta hållbarhetsförändringen.  

Samverkansmodeller ses som en lösning för att bemöta hindren som skapas av de 
traditionella suboptimerande, fragmenterade strukturerna. Men flera projekt har 
påvisat att det krävs väldigt mycket tillit på alla aktörer som är inblandade vilket tar 
tid att bygga upp.  

För att framtida utvecklingsmöjligheter ska kunna tas emot så beskrivs ändringen av 
strukturer i samhällsbyggnadsbranschen som ett måste. Det nya digitala ekosystemet 
måste få sätta nya strukturer som värnar om framtida aktörer och nya affärsmodeller 
for utveckling och innovationsprojekt och testmiljöer. 

Branschens strukturer återkommer också i form av upphandlingsformer som inte 
gynnar innovation och nytänkande, till att det finns strukturer som försvårar tillskott 
av specifik kompetens eller nytt affärstänkande. För att kunna utveckla branschen i 
linje med den digitala förändringen som sker i samhället så är det viktigt att utveckla 
och visa på trovärdiga alternativ till dessa strukturer. Smart Built Environment bör 
därför fokusera på att ta in projekt som fokuserar på hur man kan åstadkomma sådana 
exempel. Det är av stor vikt för att branschen ska kunna fortsätta utvecklas med 
tillräcklig fart. 

Fragmenterad bransch 

Flera projekt nämner att ett hinder för den ökade digitaliseringen och 
innovationskraften är att samhällsbyggnadsbranschen är fragmenterad. Det beskrivs 
också att det krävs väldigt mycket dialog mellan aktörer som inte bidrar till mervärde i 
projekten eller branschen som helhet. Branschen behöver bli bättre på att ha mer 
koncentrerad, riktig och spårbar kommunikation mellan aktörer för att säkerställa 
transparens och spårbarhet. Först då blir det enklare för olika aktörer att lita på 

 
4 https://smartbuilt.se/projekt/vardekedjor-och-affarsmodeller/  
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varandra vilket öppnar upp till mer framgångsrika affärsmodeller kopplat till 
kompetensutbyte och innovationsprojekt. Detta behöver inte vara disruptiv utveckling, 
och kan ligga till grund för utveckling av temaområdet Informationsinfrastruktur. 

Brist på “sense of urgency” 

Flera projekt beskriver att de aktörer som dem stöter på i samhällsbyggnadsbranschen 
inte har en ”sense of urgency” i digitaliseringsfrågan. Det finns varken driv i att föra in 
ökat stöd av digitala verktyg för att undersöka möjligheterna till automatisering och 
ökad effektivitet, eller viljan att undersöka nya affärsmodeller som skapar mervärde 
för organisationerna då det fungerar bra som det är nu. Några projekt beskriver att 
vissa aktörer nämner tidsbrist som en faktor till att de inte kan testa nya 
affärsmodeller eller innovativa idéer. Denna tidsbrist beskrivs som ett fenomen där 
man inte har tid för innovation då det kommer ta timmar från de projekten där man 
tjänar bra idag. Det här kan man se som ytterligare ett tecken på hur projektlogiken i 
branschen hindrar utveckling: varje investering ska bäras av det innevarande 
projektet. Troligen är den produktlogik i ekosystem som beskrivs av McKinsey & Co i 
Anon. (2020) den mest sannolika lösningen på det problemet.  

Långsiktigheten i utvecklingsprojekt visar sig vara väldigt svår för vår bransch att se 
och det beskrivs hur aktörerna behöver bli övertygade av fakta att deras företag kan 
vara utan jobb inom ett antal år om de inte aktivt tar tag i sin utveckling. Detta beskrivs 
som både en rädsla för långsiktigheten och oförmåga att veta var man ska börja. Smart 
Built Environments roll i detta är sannolikt att visa goda exempel på med disruptiva 
värdekedjor och affärsmodeller, oavsett skala eller omfattning.   

Kompetensbrist inom vissa områden 

Flera av projekten beskriver att vid undersökningar av organisationer så inser man 
fort att det kommer att behövas antingen en ökad kompetens i form av 
kompetensutveckling eller ny anställd kompetens i branschen. Det nämns kompetens 
inom visualisering av data, användning av realtidsdata, programmerare med flera. Det 
nämns även som ett hinder att inte bara hitta kompetensen men att lyckas få den till 
samhällsbyggnadsbranschen. De rekryterare som många i branschen använder har 
inte nätverk inom de domänerna. Dessa kompetenser är dessutom eftertraktade i 
branscher som många av dem med säkerhet kommer tycka är mer attraktiva än 
samhällsbyggandet. Den digitala kompetens som samhällsbyggnadsbranschen 
uttrycker behov av utåt rör sig i andra riktningar. Det beskrivs dock som en möjlighet 
av vissa aktörer då kompetens kan tas in i tidigt skede när det är outforskad mark som 
lockar mest, vilket kan skapa grund för en förändrad kompetensprofil i branschen. 

Utvecklingen går mycket fort. Det är därför en allmän synpunkt att akademin och 
sektorn tillsammans behöver sluta se utbildning som något man gör när man är ung 
och sedan kapitaliserar på under sin karriär. Det livslånga lärandet kommer 
oundgängligen att bli ett nödvändigt synsätt, och vår utbildningsstruktur i både 
akademi och sektor kommer snart att behöva förändras i grunden. 
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5 Sammanställning och 
analys 

I detta kapitel görs sammanställningar av projektens karaktär och analyser av vad det 
betyder för temat. Perspektiven är projekttyp, skede i byggprocessen, projektstatus, 
technology readiness level och huruvida projektresultaten är att anse som disruptiva 
eller inkrementella. 

Tabell 1 Sammanställning av projekt och kategorisering i denna syntes 
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5.1 Skede i byggprocessen 
Mer än hälften av de studerade projekten gäller flera skeden i processen, vilket faller 
sig naturligt för ett tema som gäller värdekedjor och affärsmodeller. Det finns dock en 
övervikt för att projekten gäller produktionsapparaten (projektering och produktion), 
medan förvaltning och det cykliska perspektivet i stort sett saknas. 

 
Figur 1: Antal studerade projekt per skede i byggprocessen 

 

Av tretton projekt är tio projekt av någon form av kunskapsuppbyggande (6) eller 
gäller tillämpning (4). Tre projekt är antingen en plattform eller en testbädd, eller 
gäller informationsspridning. En stor andel tillämpning är av godo eftersom det ofta 
har visat sig vara det goda exemplet som inspirerar till förändrade beteenden. Men för 
ett temaområde som ska visa vägen till nya värdekedjor och affärsmodeller kan 
balansen i övrigt te sig lite udda: både tillämpningar och den nya kunskapen måste 
spridas för att ha någon verkan.  

 
Figur 2: Antal studerade projekt per resultatens typ 

 

Vid arbetets genomförande, våren och försommaren 2022 var mer än hälften av 
projekten fortfarande pågående. Där bygger slutsatserna i denna rapport på intervjuer 
med projektledarna och i viss mån på projektansökningar och delrapporter. Det 
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innebär vid första anblicken en viss handlingsfrihet för styrning mot ett fokus som 
bidrar till temaområdets och programmets mål men projekten är redan planerade och 
pågår för fullt. I praktiken är det enbart temaområdenas koordineringsmöten som är 
ett möjligt verktyg för att styra projekten, och projektledarna har visat sig uppleva ett 
begränsat värde i de mötena. Vi söker fortfarande formerna för de mötena för att skapa 
bättre värde för projektledarna. 

 
Figur 3: Antal studerade projekt per status i projekten 

 

5.2 Graden av disruption i projekten 
Ett huvudsyfte för tema Värdekedjor och affärsmodeller är ”att hitta lösningar på den 
fragmentering som idag ofta anges som skäl till suboptimeringar och låga incitament 
för att skapa värde för slutprodukt och brukare”5. Det är tydligt att detta kommer att 
kräva disruptiva innovationer. Vid projektets referensgruppsmöte den 2 juni 2022 i 
det strategiska projektet Digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller i 
samhällsbyggnadssektorns ekosystem: En detaljerad framtidsspaning (Martin Löwstedt 
och Viktoria Sundquist) framkom exempelvis tydligt att det inkrementell digitalisering 
av samhällsbyggnadssektorn. De etablerade aktörerna använder idag digitala verktyg 
generellt sett för att förbättra traditionella processer och affärsmodeller med fokus på 
egen effektivitet, snarare än att skapa nya affärsmodeller och affärsvärde för kund. 
Löwstedt och Sundquist beskriver i sin presentation hur ”huvudlogiken att anpassa de 
digitala verktygen till befintliga processer gör att digitaliseringens nuvarande status 
mångt och mycket speglas i det som oftast beskrivs som sektorns mer övergripande 
utmaningar”. Här finns ett antal både små och globala aktörer som möjliggörare, som 
är inbäddade i systemet och därmed inte i nuläget verkar skapa några stora 
förändringar i övergripande affärslogik eller affärsmodeller. Det finns dock ett växande 
antal Game changers, som bygger på datadrivna affärsmodeller och den digitala 
skalbara ekonomin. Deras nya tjänster är kraftigt skalbara både i omsättning och i 
innehåll. De agerar så nära slutkund och -användare de kan för att få tillgång till 
kunddata, och för de etablerade aktörerna riskerar dessa game changers därmed att bli 

 
5 https://smartbuilt.se/temaomraden/vardekedjor/  
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grindvakter mot kund. Dessa aktörer agerar inom agila innovationsekosystem och går 
ännu så länge under radarn för den etablerade samhällsbyggnadssektorn. 

Löwstedt och Sundquist beskriver i sin presentation hur ”Ingen av affärsmodellerna i 
kategorin ’Game Changers’ bygger på några tydliga krav eller behov, utan 
datagenerering skapar dessa behov, intäktsströmmar, interaktioner inom och utanför 
ekosystemet” och att detta ”Utmanar den gängse uppfattningen att det är tydliga krav 
och nya regler satta av någon annan aktör som ska driva utvecklingen framåt”. 
Slutsatsen är oundviklig, att samhällsbyggandet kommer att sluta passivt vänta på att 
kunderna ska ställa krav. Frågan är bara om de etablerade aktörerna hinna inse detta 
tillräckligt fort. Det är snarare troligt att nya game changers kommer att ta tillräckligt 
stora marknadsandelar för att omöjliggöra etablerade företags nuvarande 
organisationer, bemanning och metoder. För de etablerade riskerar man då att game 
changers rekryterar några nyckelkompetenser som för att bättre kunna 
kontextualisera sitt erbjudande. Brandskattningen av de etablerade företagens 
expertis och marknadsandelar kommer sannolikt bli stor. Smart Built Environment 
som program lider av problemet att det är dessa organisationer som representerar den 
allra största andelen av branschfinansieringen av programmet.  

 

Figur 4: Antal studerade projekt per karaktär 

 

Lika många av de studerade projekten i denna syntes adresserar inkrementella 
förbättringar (6 stycken) som disruptiva förändringar (6 stycken). I ett av projekten 
har graden av disruption inte kunnat bedömas på grund av att projektledaren 
likviderade det medelsförvaltande företaget mitt i projektet. Balansen mellan 
inkrementellt och disruptivt ter sig rimligt god med tanke på att sektorns fokus ligger 
på inkrementella förbättringar. Självklart är det viktigt för företagen att utveckla sina 
befintliga metoder för att behålla en fast grund och en lönsamhet som gör att man har 
uthållighet att utveckla de disruptiva metoderna. Rimligen är det dock temaområdets 
och programmets uppgift att möjliggöra de förändringar som kan leda till att vi når 
effektmålen, och mycket lite tyder på att de inkrementella förbättringarna kommer 
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göra det. Sådana förbättringar bör rimligen hanteras av företagen själva, utan 
skattemedel. 

Fokus i temat Värdekedjor och affärsmodeller kommer framöver behöva ligga mer på 
disruption för att de etablerade företagen i sektorn ska dels förstå mekanismerna, dels 
våga pröva för att själva kunna förhålla sig till dem.  

 

5.3 Projektledarens kön 
Av tretton studerade projekt leds elva stycken av män. Det är en. Det kan inte uteslutas 
att denna iögonfallande obalans skapar en ensidighet i perspektiven som prioriteras. 
Kommande utlysningars utformning och val projektledare för strategiska projekt bör 
ta hänsyn till detta. 

 
Figur 5: Antal studerade projekt per karaktär 
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5.4 Technology Readiness level 
När det gäller projektens närhet till implementering används i denna syntes en 
klassificering enligt Technology Readiness Levels, från TRL 1 (Grundläggande principer 
observerade och rapporterade) till TRL 9 (Systemet beprövat i operationell miljö 
medkonkurrenskraftig tillverkning avseende nyckelteknikerna).  

Tabell 2: Antal studerade projekt per Technology Readiness Level 

TRL Antal projekt Beskrivning (KETs Key Enabling Technologies) 

TRL 9 1 
Systemet beprövat i operationell miljö 
(konkurrenskraftig tillverkning avseende KETs) 

TRL 8   Systemet komplett och bekräftat 
TRL 7 2 Systemprototyp demonstrerad i operationell miljö  

TRL 6 3 Teknologin demonstrerad i relevanta miljö 
(industriella sammanhang avseende KETs)  

TRL 5   Teknologi validerad i relevant miljö (industriella 
sammanhang avseende KETs)  

TRL 4   Teknologin bekräftad i lab 
TRL 3 1 Experimental proof of concept 
TRL 2 6 Teknologikoncept finns formulerat 

TRL 1   Grundläggande principer observerade och 
rapporterade 

 

 
Figur 6: Antal studerade projekt per Technology Readiness Level 

 

Hälften av projekten ligger i TRL 6-9 (nära implementering: testbäddar och tester av 
tillämpningar), hälften ligger i TRL2 (Teknologikoncept finns formulerat: 
kunskapsuppbyggande). Det är värt att notera, att TRL 4-5 saknas. Inget projekt har 
kunnat direkt hänföras till skedena från att bekräfta och validera teknologikoncept. 
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Projekten i temaområdet tenderar att antingen göra grundläggande 
kunskapsuppbyggnad eller att testa eller demonstrera tillämpningarna i operationell 
miljö.  Det återspeglar vår projektlogik i samhällsbyggandet: att i allmänhet gå direkt 
från idé till test i skarpa projekt. Oftast ska varje utveckling baseras på behoven i det 
kommande projektet och kostnaderna ska bäras av det projektet, det vill säga av 
kunden. Därav vårt återkommande mantra att ”Kunden måste ställa krav” för att 
innovationer ska komma till stånd.  

”Kunderna måste ställa krav!” är en återkommande devis där man avsäger sig ansvaret 
för sin egen utveckling, tungt beroende på projektlogiken i byggsektorn. Digitalt 
betingade affärsmodeller bygger på en produktlogik som ingen kund efterfrågar men 
som samtidigt med största sannolikhet kommer bli mycket svår att konkurrera med i 
stora delar av samhällsbyggandet för företag med traditionella, industriellt betingade 
affärsmodeller. Den bygger på proaktivt identifierar värden man vill skapa och på en 
produktlogik som kräver att man agerar från TRL1 till TRL9 utan att hoppa över de 
tunga investeringarna på vägen. 

Från sammanfattningen i slutrapporten från projektet Kunskapsspridningens 
premisser6 (Jacobsson och Linderoth 2022) hämtar vi följande: ”Rapporten avslutas 
dock med att det höjs ett varnande finger för vad vi valt att kalla ’resultatspridningens 
dilemma’, det vill säga den svåra balansgång som finns mellan att, å ena sidan, utveckla 
resultatspridning genom bättre logiköverensstämmelse och, å andra sidan, generera 
FoU-resultat som genuint utmanar befintliga logiker och därmed möjliggöra att Smart 
Built Environment uppnår sina högt ställda mål som relateras till 
branschgenomgripande transformation.” 

Jacobsson och Linderoth förklarar vad som hämmar respektive möjliggör spridning av 
FoU-resultat i det observerade fallen: ”Låg tydlighet i målgrupp i kombination med låg 
överensstämmelse mellan FoU-logik och referensramar resulterar i stora utmaningar 
att sprida resultaten. Hög tydlighet i målgrupp och hög överensstämmelse mellan FoU-
logik och referensramar resulterar i goda möjligheter till resultatspridning.” 

 

 
6 https://smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/kunskapsspridningen-
premisser/  
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Figur 7: FoU-spridningsmatris (Jacobsson och Linderoth 2022, figur 2, p. 21) 

 

I fråga om tema Värdeflöden och affärsmodeller betyder detta att temats fokus på låg 
TRL (där vi i allmänhet hittar nya tekniker som exempelvis digital disruption) medför 
att det blir svårt att nå ut med informationen och att skala upp resultaten. Det rimmar 
illa med projektet Digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller i 
samhällsbyggnadssektorns ekosystem som antyder starkt i sina preliminära resultat 
(efter två skeden av tre) att inom värdekedjor och affärsmodeller ligger den stora 
potentialen i digitalt betingad affärsutveckling, vilket är ett disruptivt skifte.  

Särskilt när det gäller värdekedjor och affärsmodeller står samhällsbyggandet inför 
Innovator’s Dilemma (Christensen, 2016). The Innovator’s Dilemma är ett 
samlingsbegrepp för spårbundenhet och betyder att de vanor (noggrann planering, 
snabb return on investment, riskminimering etc) som är god affärsrutin i stabila 
marknader är precis samma vanor som gör att välskötta företag missar teknikskiften. I 
denna utveckling kan man inte planera sin framtida marknad och kunderbjudande, 
teknikskiften går inte att planera. De måste upptäckas tillsammans med kunder genom 
ett agilt återkommande av ständiga små misslyckanden och framgångar. Frågan som 
erbjudandet ska svara på är inte ställd när utvecklingen börjar. Intelligent automation 
visar alla tecken på att vara en sådan disruption, och det är tydligt att denna digitala 
transformation av stora delar av samhällsbyggandet kommer driva på möjligheten att 
nå programmets effektmål.  

Slutsatsen är att temat behöver förhålla sig till att det som man kan komma ut med 
leder inte till effektmålen, och det som leder till effektmålen är det ingen som 
efterfrågar. Det är en oundviklig slutsats att här finns en nöt att knäcka för Smart Built 
Environment inför andra halvan av programperioden: hur ska programmet balansera 
de finansierande organisationernas nuvarande egenintressen med uppgiften att förstå, 
artikulera och accelerera det kommande nya normala, där aktörerna troligen är andra, 
med krav på snabbare time-to-market än programmet kan erbjuda? Eftersom ingen 
kund aktivt ställer krav på disruptiv teknik måste möjligheten upptäckas, och sannolikt 
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skulle programmet göra stor nytta om man möjliggör både effektivering genom 
planerade, traditionella projekt och den typen av diffusa upptäcktsresor i 
disruptionens gränsland. Projektet Digitaliseringsdrivna värden pekar på hur det är på 
väg att uppstå nya innovationsekosystem baserade på en ny kategori aktörer, 
gamechangers, och att de etablerade företagen med traditionell logik har mycket svag 
insikt om denna utveckling av framtida aktörer. Först när dessa etablerade företag ser 
vad andra gör och lyckas med inser de troligen vikten av att själva förhålla sig till 
disruptionerna. Först då kan vi skala upp utvecklingen och hjälpa dessa många företag 
att visa vägen för varandra till effektmålen.  

5.5 Rekommendationer från föregående syntes 
I den tidigare syntesen (rapporterad av Andersson och Lázaro Morales, 2020) för 
projekt 2016-2018 gavs ett antal problembeskrivningar från projekten Efter en analys 
utifrån gällande effektmål av det sammanställda projektresultatet noterades där ett 
antal hinder för fortsatt utveckling och således ett behov av fortsatt arbete, samt ett 
antal rekommendationer från syntesens författare. I Tabell 3: Rekommendation från 
syntes 2020 och uppföljning 2022 ges dessa rekommendationer från 2020 och en 
uppföljning 2022 ur de olika perspektiven. 

 

Tabell 3: Rekommendation från syntes 2020 och uppföljning 2022 

Perspektiv Problem (2020) 
Rekommendation 

(2020) Uppföljning (2022) 

Roll- och 
ansvarsfördelning 

Nuvarande roller och 
ansvarsfördelning i 
byggprojekt hämmar en 
mer digitaliseringsdriven 
branschutveckling.  

Rollerna bör ses över 
och fortsatt arbete bör 
utforska vilken stöttning 
och uppmuntran som 
krävs mellan ett 
byggprojekts 
representanter för att 
möjliggöra en alternativ 
roll- och 
ansvarsfördelning. 

Ett par projekt i föreliggande 
syntes diskuterar behovet av nya 
nya organisationsformer och 
roller som en konsekvens av sina 
projektresultat. Ett av projekten 
(Digitaliseringsledare i projekt) 
arbetar direkt med dem.  
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Projekt-
organisationen 

Det enskilda projektet 
hamnar ofta i fokus vilket 
hämmar investeringar i ny 
teknik och nya 
affärsmodeller, vilket 
riskerar att påverka 
projektekonomin. Dessutom 
försummas insikter och ny 
kunskap efter avslutat 
byggprojekt då dess 
medlemmar splittras och 
direkt engageras i nya 
projekt.  

Intressant att inom 
programmet utforska 
alternativ till dagens 
projektorganisationer, 
eller åtminstone hur en 
anpassning av 
projektorganisationen 
till en mer digital 
verklighet skulle kunna 
se ut. 

Några projekt i föreliggande 
syntes diskuterar behovet av nya 
värdekedjor och affärsmodeller 
som en konsekvens av sina 
projektresultat. Två av projekten 
(Systemdemonstration av 
affärsmodell för flexibel 
produktion, och Kundcentrerad 
tjänsteutveckling baserad på 
automatisering) arbetar direkt 
med dem.  

Kunskaps- och 
kompetens-
utveckling 

För att temaområdets 
projektresultat skall 
resultera i innovation 
efterfrågas en tydligare 
koppling till den 
kommersiella potentialen. 
De genomförda projekten 
lägger en god affärsmässig 
grund men kompetens 
saknas ofta för att realisera 
det affärsmässiga värdet.  

Det behövs initiativ som 
antingen tar vid efter 
avslutat projekt eller 
som uppmuntrar ett 
tydligare fokus även på 
det kommersiella 
perspektivet under 
projektens gång. 

Endast ett projekt (Digital 
ambidexteritet i projektbaserad 
verksamhet: Konsten att 
balansera kortsiktig lönsamhet 
och långsiktig konkurrenskraft) 
arbetar direkt med 
kunskapsutveckling inom denna 
fråga. Under de återkommande 
utlysningarna Innovationsidén 
bör vi kunna se ett antal aktiva 
initiativ som bidrar med 
konkreta åtgärder.  

Incitaments-
avsaknad 

Gång på gång uttrycks 
branschen sakna incitament 
för investeringar i digitala 
initiativ och fortsatt digital 
utveckling. Involverade 
organisationer upplever en 
otydlighet i varför just de 
ska göra en viss investering. 
De genomförda projekten 
lyfter upp det här som ett 
hinder för praktisk 
implementation av 
projektresultatet.  

Tydliggör de 
ekonomiska 
incitamenten för 
digitalisering i 
kommande utlysningar 
och strategiska projekt, 
förslagsvis genom 
formulerandet av skarpa 
business case i de 
projekt där det är 
lämpligt. 

Incitamentsbeskrivning görs på 
en övergripande, strukturell nivå 
i det strategiska projektet 
Digitaliseringsdrivna värden och 
affärsmodeller i 
samhällsbyggnadssektorns 
ekosystem: En detaljerad 
framtidsspaning. Där visas på var 
branschen står och vart den är 
på väg, vilket visar på ett glapp 
mellan etablerade och nya 
metoder som i sig är incitament 
för utveckling. Hur sedan varje 
aktör förhåller sig till sina egna 
investeringsmöjligheter måste 
rimligen vara upp till dem själva. 
Men man kan självklart 
uppmuntra till denna typ av 
upplägg i utlysningarna.  
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Juridik 

Osäkerheter kring ansvar 
och ägande i digitala 
modeller skapar hinder för 
ökad digitalisering. 

Projektresultaten erbjöd 
ett antal förslag på hur 
juridiska ramverk kan 
anpassas för att 
tydliggöra 
ansvarsfördelningen i 
nyttjandet av digitala 
modeller.  

Detta är inte frågor eller 
erfarenheter som framstår som 
prioriterade i föreliggande 
projekt. Om fokus i temat 
Värdekedjor och affärsmodeller 
framöver kommer ligga mer på 
disruption vore det intressant att 
skapa möjligheter till en juridisk 
sandlåda (se kapitel 6.1). 

 

Exempelvis efterlyste en tydlig majoritet av de genomförda projekten 2016-2018 nya 
affärsmodeller som utmanar den vedertagna modellen kostnad per timme. Flera av 
projekten erbjöd förslag på alternativa modeller, och Andersson och Lázaro Morales 
skriver (sid. 4): ”exempelvis möjligheten att ta betalt per levererad information i stället 
för tiden som krävdes för att skapa informationen. I förlängningen ger detta också 
upphov till en förändrad incitamentsstruktur, vilket också framkommer som 
nödvändigt för en digitaliseringsdriven utveckling av branschen. För att accelerera den 
utvecklingen ytterligare efterfrågas skarpa projekt att testa affärsmodellerna i och 
samarbetspartners som inte endast ser risker utan också möjligheter.” 

Dessa frågor bör rimligen vara av fortsatt stort intresse i temat Värdeflöden och 
affärsmodeller. Länken är svag mellan vad som gjordes 2019-2021 de konkreta 
åtgärder och aktiva insatser som projekten beskrev 2020. Projekten 2019-2021 är 
kunskapshöjande inom de frågor som lyftes 2020 (med undantag av juridik som inte 
ger intryck av att vara prioriterat). Men projekten 2019-2021 arbetar dock i mindre 
grad aktivt med åtgärder inom de perspektiv som lyftes av projekten 2016-2019.  

 

5.6 Frågor från syntesens projektbeskrivning 
I projektbeskrivningen för syntesen fanns fem frågor att besvara: 

1. Var står vi nu, hur kan resultat och slutsatser från projekten sammanfattas 
övergripande?  
Intrycket av syntesen (inklusive den svaga länken till den förra syntesen och 
arbetet i det strategiska projektet Digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller i 
samhällsbyggnadssektorns ekosystem) är att det fortfarande saknas sense of 
urgency i samhällsbyggnadsbranschen – att man fortfarande är avvaktande till 
digitaliseringens konsekvenser, och nöjer sig med att se på när andra lär sig 
grunderna. En alternativ, men mindre trolig, tolkning är att det praktiska som 
sker i sektorn utförs utanför Smart Built Environment. Det mest troliga är att 
sektorns aktörer fortfarande agerar efter devisen att det är den andra musen som 
får osten, när den första musen gått i fällan. För att kunna visa hur sektorn ska nå 
effektmålen bör programmet Smart Built Environment agera under sin andra 
sexårsperiod för att öka insikten och drivkraften hos aktörerna om de 
fundamentala förändringar som digitaliseringen kommer innebära. 
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2. Finns det tydliga luckor som behöver fyllas mellan projektens resultat?  
De flesta projekt är kunskapshöjande eller på grundnivå, eller gäller direkt tester i 
relativt skarp verksamhet.  saknas projekt inom systemutveckling och -tester i 
demonstrationsmiljö. Det är troligt att det är samhällsbyggandets dominerande 
projektlogik som slår igenom, i motsats till produktlogik där systemutveckling 
och -tester i demonstrationsmiljö är viktiga aktiviteter. 
 

3. Finns det outnyttjade synergier mellan projektens resultat?  
Nej. Inga projekt har uppenbart missat att samordna sig med varandra. Dels 
spretar de studerande tretton projekten, dels leds medvetet inte Smart Builts 
Environments teman och utlysningar på ett sätt som gör att det går att driva en 
tematisk helhet så att man kan förvänta sig planerade synergier.  
 

4. Finns det motstridigheter mellan resultaten, som riskerar att driva utveckling åt 
olika håll, till exempel beroende på särintressen?  
Nej, det finns inga uppenbara motstridigheter. 
 

5. Finns det någon relation till internationell standardisering, utnyttjad eller 
outnyttjad? 
Internationalisering är svagt representerat i de praktiska, industrinära projekten, 
troligen för att värdekedjor och affärsmodeller är relativt kontextuella frågor med 
nationell särart. Internationalisering är starkt representerat i de 
kunskapshöjande projekten, eftersom state-of-the-arts och litteraturstudier är 
aktiviteter med internationell utblick. Det finns sammantagningsvis få 
internationella kontakter och nätverk i de studerade projekten, möjligen med 
undantag för det strategiska projektet om digitala värden.   
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6 Rekommendationer 
6.1 Projektledarnas kommentarer  
Under intervjuerna med projektledarna ställdes frågan vad de ansåg att Smart Built 
Environment bör göra som program för sin tredje och fjärde period. Deras 
kommentarer och syntesens rekommendationer sammanfattas i Tabell 4: Förslag från 
projektledarna och syntesens rekommendationer. 

Tabell 4: Förslag från projektledarna och syntesens rekommendationer 

 

Ska vi maximera nyttan med teknisk innovation måste vi också stödja process-, affärs-, 
och organisationsinnovation. Smart Built Environment behöver möjliggöra 
risktagande. En intressant fråga är också de lagliga gråzoner som ofta uppstår med 
disruptiva tekniker: lagar och regler är inte skrivna för den nya tekniken och ofta inte 
helt applicerbara. En regulatoriska sandlåda är en juridisk klassificering som skapar 
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ett utrymme där deltagande organisationer inte utsätts för traditionella regleringar, 
ofta för en begränsad tid. Poängen är att tillåta dessa organisationer att ”leka” mer fritt 
i sandlådan för att se om innovativa idéer och produkter kan skapa sig ett utrymme på 
marknaden. Ett exempel är Energimarknadsinspektionens (EI) som initierat ett 
projekt7 som syftar till att utreda förutsättningar och ta fram en modell för hur 
regulatoriska sandlådor skulle kunna implementeras på energimarknadsområdet i 
Sverige. Projektet är planerat att pågå till och med februari 2023. I sådana sandlådor 
bör man på detta sätt ha med en aspekt av utvärdering och rekommendationer för vad 
som bör ändras i lagrummet för att möjliggöra innovationerna. För tema Värdekedjor 
och affärsmodeller saknas helt perspektivet juridiska innovation. Öppna utlysningar 
kan aktivt uppmuntra den typen av projekt, gärna i samverkan med tema Innovationer 
och Nya tillämpningar. 

 

6.2 Slutliga rekommendationer 
 

6.2.1 Inledning 
Effektmålen har tre bärande teman: Miljö, Effektivitet och Digital transformation. Det 
är tydligt att branschen fokuserar på effektivitet och ur temats perspektiv på 
effektivitet genom digitalisering. Det kan man klara utan stöd av skattemedel. Det 
saknas framåtlutade, progressiva projekt som visar vägen för hur man konkret kan 
skapa helt ny logik genom kombinationen av mötet mellan hållbar omställning (ett 
skallkrav), digitalisering (som tillhandahåller kraftfulla verktyg) samt affärsutveckling 
(som tillhandahåller skalbar lönsamhet och sense of urgency). I Figur 8: Mötena mellan 
hållbar omställning, digitalisering och affärsutvecklingbeskrivs schematiskt hur temat 
behöver möjliggöra utveckling inom mötena mellan hållbar omställning, digitalisering 
och affärsutveckling.  

 

Figur 8: Mötena mellan hållbar omställning, digitalisering och affärsutveckling 

 

 
7 https://ei.se/om-oss/projekt/pagaende/regulatoriska-sandlador  
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För att belysa branschen på detta sätt behöver programmet öka andelen projekt som 
på ett helhetssätt berör perspektiv som miljö, förvaltningsskedet, livscykeln och 
cykliska modeller, vilka alla är perspektiv som är underrepresenterade i projekten. 

 

6.2.2 Miljö 
Minskad miljöpåverkan baserat på nya värdekedjor och affärsmodeller är hittills i stort 
sett jungfrulig mark i temat. Utlysningar bör särskilt välkomna först och främst 
exempel på den hållbara affären, och in andra hand digitala optimeringsmöjligheter för 
hållbarhet. Ett aktuellt exempel är värdekedjor och supply chain management kring 
återbruk. 

6.2.3 Effektivitet 
Projekten beskriver allmänt minskad total byggtid och fler nya värdekedjor och 
affärsmodeller i form av nya och snabbare produktionssätt. Det är också i underskattat 
i temats projekt, där man arbetar med digitalisering inom befintliga system för att öka 
sin interna effektivitet. Om man i temat ska välkomna projekt som arbetar med 
effektivitet så bör man vara mycket tydlig med att det är nya affärsmodeller och nya 
värdekedjor som ska skapa effektiviteten, och i hela kedjan. Digitala verktyg som 
bygger ett företags egen produktivitet utan att beröra affärsutveckling eller supply 
chain management bör utvecklas utan stöd av skattemedel. De långa tider och stora 
summor som binds redan i förvärvs- och planeringsskedet för fastighetsförvaltaren 
berörs inte.  

6.2.4 Digital transformation 
Att möjliggöra den typ av upptäcktsresor som gör att temat Värdekedjor och 
affärsmodeller gör nytta för att programmet ska nå effektmålen kommer kräva helt 
nya nätverk inom av tech-bolag, startups och finansiärer som idag i hög grad saknas 
för Smart Built Environments mottagare. Och eftersom många av de digitala 
teknikerna potentiellt står i konflikt med lagar och förordningar som LOU, GDPR, 
Boverkets konstruktionsregler etc kommer temat också behöva ett inslag av 
regulatoriska sandlådor: ”utrymmen där aktörer under ett förenklat regelverk kan få 
möjlighet att testa nya produkter, tjänster och affärsmodeller”, vilket 
Energimarknadsinspektionen just börjat utreda8 i sitt ansvarsområde. 

Smart Built Environments tema Värdekedjor och affärsmodeller bör aktivt uppmuntra 
projekt som: 

 är ambitiösa men diffusa, sökande och agila, där inte ens sökande ännu vet vad 
frågan är,  

 bygger på nätverk där möjliggörarna finns utanför samhällsbyggandet,  
 har en bas i hållbar utveckling, med stöd i affärsutveckling, och  
 bygger på konkret teknik- och marknadsutveckling som skapar inspiration 

och sense of urgency hos andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn. 

Det är rimligt att nya affärsmodeller kommer ha förändrade värdekedjor som en 
konsekvens. Då är slutsatsen att framöver bör tema Värdekedjor och affärsmodeller 

 
8 https://ei.se/om-oss/nyheter/2022/2022-04-13-ei-startar-projekt-om-
regulatoriska-sandlador  
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fokusera på att nya projekt ska identifiera, testa och beskriva och informera om exempel 
på disruptiva affärsmodeller. Det bör man överväga att göra som möjliga strategiska 
projekt men också ha som inriktning på utlysningarna. Det vore intressant att 
överväga särskilt om utlysningen Innovationsidén9  under 2023 skulle vara en möjlig 
plattform för att sänka ribban för företag att våga trycktesta idéer till nya 
affärsmodeller, särskilt för digitalt betingade tjänster. Kanslimedel är också ett 
alternativ för informationsspridningsinsatser, för att öka fokus på implementering och 
praktiska konsekvenser av disruptioner. 

 

6.2.5 Projektledarnas kommentarer 
Från projektledarnas kommentarer finns också ett antal möjliga utvecklingsspår. 
Syntesens rekommendationer (se Tabell 4: Förslag från projektledarna och syntesens 
rekommendationer) är följande. 

 Överväg att prioritera i öppna utlysningar sådana ansökningar som bygger på 
projekt finansierade i Innovationsidén. 

 Överväg att avsätta kanslimedel för att ta fram fler mallar, exempelvis för att 
beskriva ett case. 

 Överväg att införa ett förankringssteg till för programmet, så fler 
projektledare kan ge rekommendationer baserat på lärdomar från färdiga 
projekt. 

 Överväg att införa ett strategiskt projekt snarlikt tidigare förslag Dragon's Den 
där behovsägare möter möjliggörare. 

 Överväg att aktivt uppmuntra projekt som har sin bas i juridisk innovation 
eller legal design, gärna genom regulatoriska sandlådor. 

 

6.2.6 Slutord 
Allt pekar på att en strukturell, disruptiv förflyttning kommer krävas av 
samhällsbyggandets värdekedjor och affärsmodeller. Smart Built Environment 
behöver ta ansvar för att tillhandahålla en spets i denna utveckling. Om inte detta 
program gör det, vem ska göra det då? Syntesen pekar på att det finns disruptiva inslag 
i projekten, men att sektorns aktörer har ett så stort behov av stöd inom omställning 
att programmet måste lägga tydligt ökat fokus på digitaliseringens disruptiva inslag.  

Fokus i temat Värdekedjor och affärsmodeller kommer framöver behöva ligga mer på 
disruption för att de etablerade företagen i sektorn ska dels förstå mekanismerna, dels 
våga pröva för att själva kunna förhålla sig till dem. Det kommer innebära konflikter 
med mottagarnas etablerade vanor och affärslogik, och med sedvanlig styrning av 
Smart Built Environment programmet och förväntningarna på resultatspridning. Om 
ledstjärnan för deltagarna kan antas snart vara digital transformation, kan 
programmets ledstjärnor vara att möjliggöra riskminimering för aktörer som testar 
disruption, tillhandahålla goda exempel och möjliggöra plattformar för utökade 
nätverk inom techindustrin.  

 
9 Innovationsidén hösten 2022: https://smartbuilt.se/utlysningar/innovationsiden-3/  
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7 Rekommendationer i 
sammanfattning 

Tema Värdekedjor och affärsmodeller bör fokusera på att nya projekt ska identifiera, 
testa och beskriva och informera om exempel på disruptiva affärsmodeller. Det bör 
man överväga att göra som möjliga strategiska projekt men också ha som inriktning på 
utlysningarna.  

Smart Built Environment bör: 

 fokusera på projekt som utvecklar och visar på trovärdiga alternativ till 
etablerade strukturer. Det bidrar till att öka sektorns bristande sense of 
urgency  i digitaliseringsfrågan.  

 bidra till att samhällsbyggandets aktörer slutar att passivt vänta på att 
kundledet ska ställa krav, så de i stället agerar proaktivt, exempelvis för att 
datagenerering kan skapa behov, intäktsströmmar och interaktioner inom och 
utanför ekosystemet.  

 fokusera på det disruptiva och offra lite av de breda 
implementeringsmöjligheterna. 

 balansera de finansierande aktörernas nuvarande egenintressen med 
uppgiften att förstå, artikulera och accelerera det kommande nya normala, där 
aktörerna troligen är andra, med krav på snabbare time-to-market än 
programmet kan erbjuda.  

 möjliggöra både effektivering genom planerade, traditionella projekt och den 
typen av diffusa upptäcktsresor i disruptionens gränsland.  

 möjliggöra nya nätverk inom av tech-bolag, startups och finansiärer som idag i 
hög grad saknas för Smart Built Environments mottagare. 

 möjliggöra risktagande, genom att stödja process-, affärs-, legal- och 
organisationsinnovation. 

 öka andelen projekt som på ett helhetssätt berör perspektiv som miljö, 
förvaltningsskedet, livscykeln och cykliska modeller, vilka alla är perspektiv 
som är underrepresenterade i projekten. 

 aktivt arbeta för att öka andelen kvinnor som projektledare. 
 bistå akademin och sektorn att tillsammans sluta se utbildning som något man 

gör när man är ung och sedan kapitaliserar på under sin karriär. Det livslånga 
lärandet kommer oundgängligen att bli ett nödvändigt synsätt, och vår 
utbildningsstruktur i både akademi och sektor kommer snart att behöva 
förändras i grunden. 
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