
 

 
 

 

	
	
	
	
	
	

	
Slutrapport för projekt 

 

Förstudie för lokala klimat-
initiativ för cirkulära bygg-
materialflöden  
 

Projektperiod:  2020-09-01 till 2020-10-15 
 
Projektnummer: 6525-8;2 
 
 



 SLUTRAPPORT
 1 (43)
   

 

 
 
 

 2
01

7 -
11

-2
2  

 

Datum Dnr 

2020-10-15  

  Projektnr 

  6525-8;2 

 
Titel på projektet – svenska 

Förstudie för lokala klimatinitiativ för cirkulära byggmaterialflöden  

 
Titel på projektet – engelska 

A pre-study at potential use of local test- and demonstration facilities, with 
committed PPPs, and the possibility to multiply them  to enhance circular use of 
construction material. 
Universitet/högskola/företag 

Sustainable Innovation  
Adress 

Barnhusgatan 3, 111 23 Stockholm 
Namn på projektledare 

Thomas Sundén 
Namn på ev övriga projektdeltagare 

  
Nyckelord: 5-7 st 

 Cirkulära byggmaterial, innovation, klimatinitiativ, samverkan, klimatneutralt, 
fossilfritt 

 

  



 
 

 2 (43)  
 

  

 

Förord 
Det övergripande strategiska projektet syftar till att främja nyttiggörandet av idéer 
och lösningar som förnyar, katalyserar och driver på utvecklingen av RE:Source 
innovationsområde för att skapa fler och långsiktigt hållbara konkreta positiva 
effekter. Inom projektet finns AP8, som fokuserar på test- och demonstrations-
miljöer.  

Förstudien i denna rapport ingår i AP8 och fokuserar på utmaningar för hur en väl 
fungerande lokal miljö, i detta fall LFM30 i Malmö, kan kopieras och etableras på 
andra orter lokalt, regionalt. Därigenom skulle en fungerande nationell struktur 
kunna åstadkommas, industri- och behovsdrivet, underifrån och upp.  

Projektet har drivits i nära samarbete med RE:Source prorammkontor och finansi-
erats av Energimyndigheten, VINNOVA och FORMAS inom ramen för satsningen 
på det strategiska innovationsprogrammet RE:Source samt av Sustainable Innova-
tion, som 50% medfinansiering av detta projekt. 
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Sammanfattning 
Byggbranschen står idag för 19% av Sveriges inhemska klimatpåverkan men bidrar 
även med ytterligare 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter genom importvaror. Sam-
mantaget gör detta byggbranschen till Sveriges enskilt mest klimatpåverkande 
bransch. Många processer för att bygga relevant utmaningslösande kunskap finns 
men generellt är de största barriärerna för kommersialisering och nyttjande av 
miljöteknik relaterat till kompetens och relation (eller brist av) med kunder.  

Förstudien har fokuserat på att finna modeller och utmaningar för att förankra och 
sprida metoder och verktyg från lokala klimatinitiativ såsom LFM30 och Uppsala 
klimatprotokoll, regionala initiativ som Klimatsamverkan Skåne och region Västra 
Götalands Klimat 2030 samt nationella som färdplanen för en fossilfri bygg- & 
anläggningssektor. Ansatsen har varit att detta skulle kunna utgöra ett 
kunskapsunderlag som skulle kunna leda till en nationell/ regional/ lokal plattform 
för samverkan som skulle kunna ge snabbare uppskalning av innovationer inom 
hållbart samhällsbyggande.  

Styrkorna inom de lokala initiativen ligger oftast i en kunskap och närhet till behovs-
ägarnas utmaningar och lokala nätverk samt en tydlig samverkan mellan kommunens 
och företagens vision och mål inom klimatområdet. Samtidigt krävs extern samverk-
an inom en rad områden för att initiativen ska lyckas nå sina gemensamma klimat-
ambitioner, en samverkan som det idag sällan finns resurser till på det lokala planet. 
På det regionala planet är utvecklingen ojämn troligtvis beroende på det faktum att 
regionerna bildats vid så olika tillfällen. De regioner som har funnits länge har ett väl 
utvecklat arbete med samtliga definierade hinder inom sitt innovationsarbete medan 
andra som har funnits kortare ännu inte helt utvecklat innovationsarbetet. Sammanta-
get gör det att det även på regional nivå finns utmaningar för att komma förbi defini-
erade hinder. På det nationella planet finns slutligen plattformar inom färdplaner, 
myndigheter och innovationsprogram för att sammanföra lokal, regionala och natio-
nella utmaningarna med forsknings- och utvecklingsprojekt. Men även här finns det 
idag inte tydligt utpekade aktörer, ansvar och struktur vilket gör att arbetet att ta 
forskning till innovation haltar. 

Förstudiens kontakt- och modellskapande, i dialog med marknadens aktörer och pot-
entiella huvudmän, har gett inblick i utmaningar och lett till ett första utkast av en 
skalbar modell, som på nationell nivå skulle kunna samordna och matcha forsknings- 
och utvecklingsprojekt med utmaningar i syfte att mobilisera fler lokala/ regionala 
klimatinitiativ och snabbare ta hållbara innovationer till marknad och måluppfyllnad 
av våra gemensamma klimatmål. Modellen har tagits fram i dialog mellan 
Sustainable Innovation, lokala eller regionala klimatinitiativ, den nationella 
färdplanen för bygg- & anläggningssektorn och RE:Source programkontor. Modellen 
har formats för att vara generisk och därmed kopierbar och skalbar till andra 
områden. Resultatet har diskuterats med ett urval av initiativ på lokal, regional och 
nationell nivå för att dels få en återkoppling och anpassning, dels kunna anpassa de 
lokala, regionala och nationella färdplanerna till en gemensam struktur. Förstudien 
listar hinder och gap, lokalt/regionalt och nationellt och visar att principen med att 
kopiera väl fungerande lokala klimatinitiativ, metoder och verktyg till andra städer, 
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kommuner, regioner på ett effektivt sätt snabbt på bred bas kan mobilisera och 
etablera nationella, och på sikt internationella, initiativ för en hållbar förändring mot 
cirkulära materialflöden och klimatneutrala lösningar.  

Metoden att kopiera och bygga lokala test- och demonstrationsmiljöer tillsammans 
med marknadsaktörerna har därmed potential till att förnya innovationsområdet och 
snabba upp måluppfyllelsen av våra gemensamma klimatmål. Förhoppningen är att 
denna dialog tillsammans med presenterade verktyg, KPI:er och mät-/ 
utvärderingsmetoder för att förstärka nyttiggörandet av forsknings- och 
utvecklingsprojekt leder till en utveckling av metoder och processer i RE:Source och 
andra innovationsprograms- & myndigheters arbetssätt. 

Förstudiens konklusion är att i samverkan med befintliga initiativ och aktörer 
etablera en nationell plattform för att snabba upp hållbara innovationers väg till 
marknad, en funktion som ska skapa samverkan mellan det lokala/ regionala/ 
nationella perspektivet, matcha utmaningar med pågående och genomförd 
forsknings- och utvecklingsprojekt samt inneha förmågan att föra ut kunskap och 
innovationer. 

Summary 
The construction industry currently accounts for 19% of Sweden's domestic climate 
impact, but also contributes an additional 6 million tonnes of carbon dioxide 
equivalents through imported goods. Taken together, this makes the construction 
industry Sweden's single most climate-affecting industry. Many processes for 
building relevant challenge-solving knowledge exist, but in general the biggest 
barriers to commercialization and use of environmental technology are related to 
competence and relationship (or lack thereof) with customers. 
 
This feasibility study has focused on finding models and challenges for anchoring 
and disseminating methods and tools from local climate initiatives such as LFM30 
and the Uppsala climate protocol, regional initiatives such as Klimatsamverkan 
Skåne and region Västra Götalands Klimat 2030 and national roadmaps for a fossil-
free construction sector. The approach has been that this could constitute a 
knowledge base that could lead to a national / regional / local platform for 
collaboration that could provide faster upscaling of innovations in sustainable 
community building. 
 
The strengths of the local initiatives often lie in knowledge and proximity to the 
needs of the owners and local network, as well as a clear collaboration between 
municipalities and the companies vision and goals in the climate area. At the same 
time, external collaboration is required in a number of areas for the initiatives to 
succeed in achieving their common climate ambitions, and collaboration for which 
today there are rarely resources on the local arena. At the regional level, 
developments are uneven, probably due to the fact that the regions have been formed 
on such different occasions. The regions that have existed for a long time have a 
well-developed work with all defined obstacles in their innovation process, while 
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others that have existed for a shorter time have not yet fully developed the innovation 
process. All in all, this means that even at regional levels, there are challenges in 
overcoming defined obstacles. Finally, on the national planet, there are platforms 
within roadmaps, authorities and innovation programs to bring together local, 
regional and national challenges with research and development projects. But even 
here today there are no clearly identified actors, responsibilities or structure which 
makes the task of taking research to innovation difficult. 
 
The feasibility study's contact and model creation, in dialogue with market players 
and potential principals, has provided insight into challenges and led to a first draft of 
a scalable model, which at national level could coordinate and match research and 
development projects with challenges in order to mobilize more local / regional 
climate initiatives and more quickly bring sustainable innovations to market and 
fulfillment of our common climate goals. The model has been developed in dialogue 
between Sustainable Innovation, local or regional climate initiatives, the national 
roadmap for the construction & civil engineering sector and the RE: Source program 
office. The model has been designed to be generic and thus copyable and scalable to 
other areas. The results have been discussed with a selection of initiatives at local, 
regional and national level in order to get feedback and adaptation, and to be able to 
adapt the local, regional and national roadmaps to a common structure. The 
feasibility study lists obstacles and gaps, locally / regionally and nationally, and 
shows that the principle of copying well-functioning local climate initiatives, 
methods and tools to other cities, municipalities, regions can effectively mobilize and 
establish national, and in the long term international, initiatives for sustainable 
change towards circular material flows and climate-neutral solutions. 
 
The method of copying and building local test and demonstration environments 
together with the market players thus has the potential to renew the innovation area 
and speed up the fulfillment of the goals of our common climate goals. The hope is 
that this dialogue together with presented tools, KPI:s and measurement / evaluation 
methods to strengthen the utilization of research and development projects will lead 
to a development of methods and processes in RE: Source and other innovation 
program & authorities' working methods. . 
The conclusion of the feasibility study is to establish a national platform in 
collaboration with existing initiatives and actors to accelerate the path of sustainable 
innovations to the market, a function that will create collaboration between the local / 
regional / national perspective, match challenges with ongoing and implemented 
research and development projects and possess the ability to bring out knowledge 
and innovations. 

Inledning och bakgrund 
Utmaningen i att föra forskning till marknad ligger både i forskningens ansats att nå 
marknad och marknadens förmåga att hitta relevant forskning som kan svara upp mot 
definierade utmaningar och förmågan att transformera den till kommersialiserade 
innovationer. Dessa förädlingskedjor är svåra att etablera, vilket gäller nationellt som 
internationellt och nya grepp behövs.  
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Byggbranschen står idag för 19% av Sveriges inhemska klimatpåverkan men bidrar 
även med ytterligare 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter genom importvaror. Sam-
mantaget gör detta byggbranschen till Sveriges enskilt mest klimatpåverkande 
bransch. Byggbranschen har dessutom ett sammantaget lågt FoU-arbete vilket gör att 
branschen kontinuerligt släpar efter andra branschers innovationsutveckling. 

Sustainable Innovation är en privatägd icke vinstdrivande forskningsverksamhet, 
med nationell forskningsstatus inom EU. Sustainable Innovation har sedan starten 
2008 drivit fram ca 100 forskningsprojekt med fokus på introduktion och marknads-
uppskalning av hållbara innovationer inom samhällsbyggandet. Parallellt med detta 
har Sustainable Innovation under flera år bedrivit ett metodutvecklingsarbete kring 
de KPI:er som krävs för att överbrygga hindren kring marknadsintroduktion och den 
form av samverkan som krävs för att snabba upp dessa processer.  

Förstudien avser att prova en metod där väl fungerande lokala test- och demonstra-
tionsmiljöer kan förankras i och kopieras till andra platser för att samlat etablera en 
nationell plattform inom en viss bransch.  

Uppsala klimatprotokoll och LFM30 i Malmö är de första lokala klimatagendor som 
växer fram i Sverige. De erbjuder båda en stark lokal test och demonstrationsplatt-
form. Uppsala klimatprotokoll har 10 år efter starten 40 anslutna aktörer i ett brett 
arbete med utgångspunkt i FNs klimatkonvention och LFM30 har idag, ett år efter 
uppstart, samlat över 120 bygg- och anläggningsföretag i en ekonomisk förening för 
samverkan kring bygg- och anläggningsindustris användande av nya klimatsmarta 
innovationer. På regional nivå är Klimatsamverkan Skåne och Västra Götalandsregi-
onens Klimat 2030 exempel på pionjärer som är värda att synas närmare för att se 
vad som kan kopieras till andra regioner som inte kommit lika långt i sitt innova-
tionsarbete. Förstudien fokuserar särskilt på områdena cirkulär ekonomi och resurs-
effektivitet, klimatneutrala byggmaterial, samt relationen till affärsmodeller och 
ekonomi, en central komponent för att säkerställa näringslivets långsiktiga engage-
mang varför LFM30 är av särskilt intresse. 

Ambitionen med förstudien har varit att beskriva hur en nationell samverkansplatt-
form kan mobilisera lokala och regionala klimatinitiativ, samordna dem med det 
nationella färdplansarbetet, myndigheter och innovationsprogram för att snabbare 
föra innovationer till marknad och skala upp dem nationellt som internationellt. 

Genomförande  
Förstudien har byggts upp i tre faser. 1. Inhämtande av kunskap kring 
innovationsprocessens hinder, förstärkning av forskningens nyttiggörande samt 
KPI:er för att överbrygga dessa hinder från Sustainable Innovations egen långsiktiga 
metoduveckling. 2. Intervjustudier med lokala, regionala och nationella 
klimatinitiativ. Samt resultatredovisning och konklussion som förankrats bland 
deltagande intressenter. 

Genomförandet har fokuserat på att finna modeller för att förankra och sprida 
metoder och verktyg från lokala klimatinitiativ såsom LFM30 och Uppsala 
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klimatprotokoll och regionala initiativ som Klimatsamverkan Skåne och region 
Västra Götalands Klimat 2030 nationellt via parter som Fossilfritt Sverige och 
färdplanen för en fossilfri bygg- & anläggningssektor. Ansatsen har varit att detta 
skulle kunna utgöra ett kunskapsunderlag som skulle kunna leda till en nationell/ 
regional/ lokal samverkan för snabbare uppskalning av innovationer inom hållbart 
samhällsbyggande och en generisk modell för andra branscher.  

Genomförandet av förstudien har skett genom möten och dialog med parter inom 
lokala och regionala initiativ, med potentiella orter, regioner dit kopiering är intres-
sant samt en dialog, med nationella aktörer, samt myndigheter och andra innova-
tionsprogram inom samhälsbyggnadsområdet.   

I definieringen av nationell plattform för att forma helheten har en samverkande roll 
mejslats fram ur befintliga nätverk, strukturer och aktörer för att ge stöd till att lösa 
de utmaningar som förstudien identifierat mellan utmaningar, forskning- & 
utvecklingsprojekt, innovation och marknadsintroduktion. I detta arbete har även 
diskussioner hållits med forskare och aktörer inom AI-forskning/ utveckling för att 
finna metoder och tillämpningar av AI, i respektive verksamhet, som både gynnar de 
lokala/ regionala noderna och ökar nyttan av en möjlig nationell satsning. 

Problematisering - innovationsprocessens hinder 
Sustainable Innovation har sedan starten 2008 drivit drygt 100 innovationsprojekt 
mot marknadsintroduktion och i detta utvecklat en förståelse för, och lösningar på, de 
hinder som innovationer möter från forskning till implementering, marknadsupp-
skalning och transformation av samhället. Funktioner som närheten till starka 
akademier, branscherfarenhet, nätverk och kontaktytor, access till stora aktörer inom 
näringsliv/ offentlig sektor, pilotverksamhet och finansiering är alla viktiga att 
överbrygga för att snabba upp denna process. Den sammanlänkande faktorn för att 
lösa dessa hinder är just den breda fysisk samverkan som kan åstadkommas inom 
lokala/regionala/ nationella klimatinitiativ men det gäller då att den struktur som 
etableras löser definierade hinder.  

Flertalet studier har visat att Sverige i internationell jämförelse ligger långt fram vad 
gäller tidiga utvecklingsstadier, t.ex. patent inom miljöområdet, men sämre till vad 
gäller kommersialisering och gröna teknikers försäljningsvärde. (Regeringen, 2016; 
WWF, 2014). Samtidigt visar rapporten Global Cleantech Innovation Index att de 
länder som är i framkant anpassar sig bättre till den växande efterfrågan på förnybar 
energi och att stötta startups mot framgång, till exempel genom börsnoteringar, inno-
vationskluster, uppköp från multinationella företag och tillgång till riskvilligt kapital. 
Dessutom satsar dessa länder mer på åtgärder för att sporra den internationella efter-
frågan på miljöteknik. Danmark, USA och Sverige utmärker sig som bäst på att 
skapa ”ekosystem” som främjar miljöinnovationer, bland annat genom att tillhanda-
hålla relevanta strukturer, stöd och incitament. (WWF och Cleantech Group, 2017). 

Generellt så är de största barriärerna för marknadsintroduktion av miljöteknik 
relaterat till kompetens och relation (eller brist av) med kunder (Englund, 2010; 
Englund och Hjelm, 2011; Frankelius et al, 2011; Valdmaa and Kalvet, 2011). 
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Vidare kan barriärer vid marknadsintroduktion delas upp i externa (finansiering, 
regleringar, konkurrens etc.) och interna (kunskapsbrist, kompabilitet av produkter, 
brist på human kapital etc.) barriärer, vars påverkan kan skilja sig markant från fall 
till fall beroende teknik- och Marknadskontexten, Gunnarsson et al (2012).  

Inkrementell vs radikal innovation 
Innovation är ett vitt begrepp som spänner från den naturliga stegvisa utvecklingen 
(inkrementell) till en innovation som definierar om en eller skapar en helt ny mark-
nad (radikal eller transformativ). Den inkrementella innovationen är ofta enkel att 
identifiera i befintliga strukturer, snabb att implementera men utgör relativt låg kli-
matnytta och ger sällan strukturell påverkan på flera områden. Det finns många 
exempel inom området ex. att byta flyg mot tåg för att ta sig till ett fysiskt möte får 
ses som inkrementellt. Den radikala innovationen kräver en missionsorienterad 
approach för att identifieras, kräver oftare nya strukturer och ändrad organisation för 
att implementera men ger hög klimatnytta och strukturell påverkan på flera områden, 
ex. att istället för det fysiska mötet ta mötet via Skype. Med detta sagt är det ofta 
svårt för etablerade organisationer som kommuner att arbeta med radikal innovation. 
Organisationen är byggd för att vara stabil och förutsägbar med en politiskt styrd 
ledning. Med klimatklockan på fem i tolv har vi tyvärr inte längre tid för inkremen-
tell innovation utan vi måste bli bättre på att angripa klimatutmaningarna på helt nya 
sätt för att hitta in till innovationer som kan stöpa om ett område och snabbare ta oss 
mot målet. För att organisationen ska kunna ta till sig en radikal innovationsut-
veckling krävs en ny struktur som går utanför den egna, kompetenshöjning i kombi-
nation med rätt verktyg och kontinuerlig incitamentsuppbyggnad för att nå målet. 
Utvecklingsprojekt, testbäddar, innovationstävlingar och innovationsupphandlingar 
är verktyg för detta men för att över tid hålla uppe nivån genom en hela innovations-
process från utveckling till marknadsintroduktion och uppskalning krävs att man 
löpande arbetar med kompetenshöjning och riskminimering. Det vanliga är annars att 
man startar i radikal innovation och slutar i en inkrementell upphandling. För att 
klara detta måste organisationen stärka sin kompetens att separera gamla och nya aff-
ärer, korta ner beslutsvägarna, våga nyttja ny expertis och riskminimera så att rädslan 
att misslyckas övervinns. 

7 konkreta hinder på vägen till marknadsintroduktion 
Närhet till starka akademier och myndigheter 

Forskningen spelar en avgörande roll i att odla fram potentiella innovationer att ta till 
marknad för att skapa en transformativ omställning och här är Sveriges akademier 
och institut framstående. De utgör tillsammans med myndigheter som Vinnova, 
Formas, Energimyndigheten (samverkansparterna), Tillväxtverket, de strategiska 
innovationsprogrammen inom samhällsbyggnadsområdet (Re:Source, Smart Built 
Environment, Drive Sweden, Bioinnovationen, IoT Sweden, Infra Sweden 2030 och 
Viable Cities) och myndigheter som Boverket och Upphandlingsmyndigheten en 
stark plattform för hållbart samhällsbyggande. Om en närhet till dessa aktörer kan 
byggas upp för utmaningar från lokala huvudmän så kan en snabbare väg från 
forskning till innovation och marknadsintroduktion skapas. 
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För att lyckas föra forskning/ utveckling till marknad och transformativ omställning 
krävs att forskningsparterna sätter ökat fokus på nyttiggörandet av den forskning man 
finansierar. Här krävs en kunskapshöjning riktade till både forskningsparter och 
forskare kring varför och hur nyttiggörande och marknadsförutsättningar ska 
beskrivas och värderas redan i ansökningsstadiet för att sedan följas upp under och 
efter forskningens arbete. I detta krävs att KPI:er och verktyg tillhandahålls som kan 
understödja och mäta utvecklingen mot ett högre nyttiggörande av forskning. 

Stora aktörer och Pilotverksamhet  

Större företag och pilotverksamhet spelar en stor roll för att undanröja externa mark-
nadshinder. Ett flertal studier pekar på närhet eller samband mellan större företag och 
mindre företag som en viktig framgångsfaktor (Nordiska ministerrådet, 2015). En 
slutsats från Tillväxtverkets sammanställning av miljöinnovationer är att det största 
hindret är kundernas ovilja att ta risker och prova ny teknik. Andra närliggande 
faktorer är att det är kostsamt och svårt att nå kunder, att det är svårt att få den första 
kunden, att andra behov har högre prioritet hos kunderna och att det är kostsamt att 
demonstrera innovationen och dess nytta (Tillväxtverket, 2010). Dessa faktorer ger 
sammantaget effekten att innovationstakten dras ned från målsättningen att nå radikal 
innovation till resultatet att inkrementell innovation uppnås. 

Ett sätt att undanröja detta övergripande hinder är därmed att skapa bättre kontakt-
ytor med potentiella kunder som också innebär en möjlighet att praktiskt testa 
lösningen. 

Branscherfarenhet 

Den tredje slutsatsen är att branscherfarenhet spelar en avgörande roll för framgång. 
Bland de fyra grupper av innovatörer som identifierats; Affärsmässigt branschkun-
niga, Specialister utanför universitet och högskola, De allmänt tekniskt kunniga 
utanför universitet och högskola samt studenter och forskare vid universitet och 
högskola, är den första gruppen också den som är mest framgångsrik (Englund, 
2008). Tillgång och närhet till branschkunniga personer är därmed en viktig faktor 
för att skapa framgång. 

Större företag, offentliga myndigheter och organisationer är viktiga som kunder för 
de mindre företagen 

En fjärde slutats är att större företag och även offentliga myndigheter och organisa-
tioner är viktiga som kunder för de mindre företagens framgång. Mer än hälften av 
miljöinnovatörerna uppger att de har större företag som kunder, vilka ofta är inom 
tillverkningsindustri samt inom bygg- och fastighetssektorn (Tillväxtverket, 2010).  

Lokala och regionala klimatinitiativ som inkluderar större kunder, offentlig sektor 
och specifika branscher gynnar alltså framgången för mindre företag. 

Samverkan 
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En bred fysisk samverkan mellan stat, kommunen, väntade och oväntade parter från 
akademier, näringsliv, offentlig sektor, entreprenörer, SME och storföretag samt inte 
minst finansiella aktörer såsom investerare, långivare och offentliga aktörer krävs för 
att överbrygga det glapp som finns mellan innovation och att skapa storskalighet i 
lösningar för ett hållbart samhälle. Vikten av att i denna samverkan skapa möten 
mellan olika discipliner kan inte nog understrykas då detta i många fall är den 
drivande kraften till radikal innovation/ transformativ omställning. För att skapa 
denna form av samverkan krävs uppbyggnad av en tvärdisciplinär bred 
samverkansplattform som kan ge stöd till att öka innovationsgraden och snabba upp 
uppfyllandet av kommunens målsättningar inom klimatneutral stadsutveckling. Som 
förebild för detta finns exempelvis Sustainable Impact Hub (SIH), med målsättning 
att bli ett nationellt koncept för hubbar inom hållbart samhällsbyggande, som 
Sustainable Innovation tillsammans med en rad partner lanserade i Stockholm 1 
september 2020 och vidare planerar att lansera i Malmö (i samverkan med den lokala 
färdplanen för en klimatneutral bygg- & anläggningssektor 2030). Satsningen har 
inspirerats av liknande etableringar internationellt där olika samverkansformer och 
gemensamma arenor har skapat snabbhet i lärande, effektivitet i samarbeten och lett 
till storskaliga resultat. För att sluta gapet mellan forskning/ utveckling och 
utmaningar kring cirkulära materialflöden inom samhällsbyggnadsområdet och 
lyckas marknadsintroducera rätt innovation vid rätt tillfälle krävs bred samverkan. I 
denna samverkan måste aktörer identifieras som kan lösa de hinder som ovan 
beskrivs samt aktörer som kan bidra med en access till den övergripande 
innovations- och klimatstrategin samt potentiella innovatörer som kan lösa 

definierade utmaningar.  

Bild 1: Exempel på aktörer som krävs för framgångsrik samverkan 

Finansiering 

Tillgången på riskvilligt kapital är i slutänden avgörande för att innovationer ska 
kunna tas till marknadsintroduktion och skalas upp. Efter finanskrisen 2009 min-
skade först inhemska och sedan utländska investeringar. Detta handlade om risk-
aversion men även om det faktum att Miljöteknik tar betydligt längre tid att trans-
formera från forskning till innovation vilket delvis har att göra med att det ofta just är 
radikala innovationer vi talar om. Områden som IKT och Life Science ses som 
betydligt enklare områden att få tillgång till och göra exit ifrån för finansiärer varvid 
de attraherar mer kapital. Av samma anledning förflyttade sig även de offentliga 
investeringarna till trygghet. Swedish Venture Capital Association (SVCA) beskrev i 
en studie 2016 hur det offentliga riskkapitalets risktagande minskat från 80% upp-
startsfinansiering 2007 till 20% uppstartsfinansiering 2014 vilket självklart inte 
gynnar marknadsintroduktionstakten av innovationer. 2018 vände dock detta 
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scenario då ALMI Invest Green Tech lanserades och vi ser nu även ett ökat intresse 
från banker och finansinstitut för Gröna lån, obligationer och fonder riktade till 
miljötekniksektorn.  

Sammantaget ger dessa hinder ett frågebatteri som direkt kan ta tempen på lokala/ 
regionala initiativ och ge en snabb härledning kring vad som behöver förstärkas för 
att ge bäst förutsättningar till framgång. 

1. Vilket fokus bör det lokala initiativet ta, dvs vilka frågor är högst upp på 
agendan bland lokala/ regionala privata och offentliga aktörer? 

2. Vilket engagemang och volym av aktörer och projekt finns lokalt/ i 
regionen? 

3. Finns lokala/ regionala eldsjälar, befintliga nätverk och konstellationer som 
kan utnyttjas och byggas vidare på? 

4. Hur ser en bred initial samordningsgrupp ut som kan driva initiativet? 

5. Vilka är de lokala/ regionala huvudmän (stora aktörer inom näringsliv/ 
offentlig sektor) och vad är deras utmaningar samt vilka åtaganden är de 
villiga att göra? 

6. Hur kan initiativet understödja nya innovationer med branscherfarenhet, nät-
verk och kontaktytor? 

7. Hur kan en närhet skapas till starka akademier som kan understödja att 
relevant forskning som svarar mot initiativets utmaningar finns tillgänglig? 

8. Hur villiga är huvudmännen att ställa upp med pilotverksamhet och hur kan 
detta lokalt och offentligt finansieras? 

Myndigheter, innovationsprogram och forskningsaktörer 
Sveriges forskningsfinansiering kanaliseras till stor del via myndigheter och inno-
vationsprogram med en vilja att förflytta denna forskning till innovation, introduk-
tion och marknadsuppskalning. Energimyndigheten, Vinnova och Formas samlar och 
finansierar genom sitt samverkansarbete de 17 strategiska innovationsprogrammen 
(SIP). Bland dessa finns en samverkan mellan 7 SIP:ar inom samhällsbyggnadsom-
rådet (Re:Source, Viable Cities, Smart Built Environment, Infra Sweden 2030, IoT 
Sweden, Bioinnovationen och Drive Sweden). Tillväxtverket finansierar en stor 
mängd forskning med fokus på SME-utveckling och Energimyndigheten utvecklar 
även sektorstrategier för att samordna det nationella, regionala och lokala arbetet 
med att nå energieffektiviseringsmålen. Sammantaget ger detta en stark plattform 
som med rätt samverkan, styrmedel, verktyg och KPI:er har potential att bidra till 
matchning och snabb uppskalning av innovationer som kan understödja en 
tranformativ omställning. 

Förstärkning av forskningens nyttiggörande 
För att innovationer från forskning ska ha bättre förutsättningar att lyckas i mark-
nadsintroduktionen krävs, utöver lösning på ovanstående hinder, att forskningen 
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bättre matchas mot marknads- & omvärldsparametrar (marknadsutveckling, konjunk-
tur, lagstiftning etc). Den tekniska mognadsgraden (TRL-skalan) är idag väl etable-
rad inom forskningen och utgör grund för värdering av var den aktuella forskningen 
befinner sig och vart den ska röra sig under ett avgränsat forskningsprojekt. Sustain-
able Innovations metodutveckling visar dock att TRL-skala behöver kompletteras 
med mätning och målsättning av den kommersiella mognadsgraden (Commersial 
Rediness Index eller CRI-skalan) och ett systemförändringsperspektiv för att skapa 
ett mer komplett mätsystem som ställer krav och följer upp forskningens väg till 
innovation, marknadsintroduktion, uppskalning och transformativ omställning. 

CRI är designat specifikt för miljöteknik men kan även användas i en bredare 
kontext. Syftet med CRI är att hantera kvarstående risk för projekt i TRL 9 för att nå 
ökad kommersialisering och skalbarhet och kan användas för att utvärdera den 
kommersiella potentialen/mognaden av demonstrationsprojekt. Nedan är en 
beskrivning av de olika nivåerna i CRI. 

- CRI 6 - “Inlösningsbara” tillgångar; Marknads och teknikrisker påverkar 
inte investeringsbesluten som snarare drivs av pris, produktionskapacitet 
och ordinära marknadskrafter. 

- CRI 5 - Marknadskrafter driver storskalig introduktion; Framväxt av 
konkurrens i alla delar av leverantörskedjan inklusive för nyckelkompo-
nenter och finansiella tjänster. 

- CRI 4 - Multipla kommersiella applikationer växer fram; Främst lokalt och 
drivet av bidrag. Verifierade tekniska och finansiella data blir publikt till-
gänglig vilket driver intresse både på investerings och lånemarknaden. 

- CRI 3 - Kommersiell uppskalning; Drivs av specifika styrmedel och en 
framväxande lånemarknad. Uppskalningen drivs av teknikhuvudmännen 
samt vissa kundsegment på marknaden. 

- CRI 2 - Kommersiella tester; På liten skala ofta finansierat av privata inve-
sterare och offentliga medel, vilket är drivet av verifierad ickepublik data. 

- CRI 1 - Hypotetisk kommersiell proposition; Tekniskt moget men ej testat 
och bevisat på kommersiell nivå. Drivet av teknikförespråkare med liten 
eller ingen verifierade data. 

CRI kan med fördel kopplas till TRL enligt nedan och ger då en mer heltäckande bil 
av både tekniska och kommersiella aspekter samt mognadsgrad.  

 



 
 

 14 (43)  
 

  

 
Bedömningen av CRI nivå beror på ett antal indikatorer vars genomsnitt genererar en 
nivå på CRI indexet. Denna nedbrytning möjliggör en mer exakt bild för vart kom-
mersiella barri-
ärer existerar 
och kan utgöra 
riktlinjer för 
vart projektets 
målbild bör 
fokuseras för 
att maximera 
chanserna till 
kom-
mersialisering. 

 

 

 

 

Bild 2: TRL och CRI 

I exemplet (bild 3) 
har projekt-
målsättningen 
givits att öka 
mognaden för 
intressenter, 
teknisk prestanda 
samt finansiella 
kostnader. Detta i 
sig själv betyder 
inte nödvändigtvis 
att CRI nivån ökar 
ett steg men kan 
utgöra en kritisk 
förutsättning för att 
detta ska kunna ske 
i en nära framtid.  

Bild 3: CRI indikatorer 

Parter som nyttjar denna målstyrning vittnar om att den ger ökad kunskap och insikt 
till alla parter kring hur snabbt en innovation som mest kan förflytta sig. 
Energimyndighetens motsvarighet i Australien har efter utprovning satt ett tak för en 
förflyttning på ett steg inom ramen för ett enskilt utvecklingsprojekt. Detta efter att 
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genom egna erfarenheter insett att en snabbare progress försämrar innovationens 
möjlighet att nå hela vägen till marknad och uppskalning. 

Att arbeta mot mätbara mål 
Målstyrning är en erkänt viktig parameter i projektarbete vilket även har påvisats 
tydligt i den vetenskapliga litteraturen, där även tydliga mål har visat sig ge bättre 
resultat jämfört med “luddiga” mål. Enligt Seijts och Latham (2001) kan mål delas 
upp i två kategorier; lärandemål och resultatmål. Lärandemål bör appliceras när indi-
viden, gruppen eller projektet inte har de kunskaper och förmågor som krävs för att 
lösa en resultatorienterad uppgift. En viktig insikt är att även lärandemål kan formu-
leras på ett specifikt och utmanade sätt (Locke och Latham, 2006). Resultatmål bör 
användas när individen, gruppen eller projektet har nödvändiga kunskaper och för-
mågor för att lösa en given resultatorienterad uppgift. Att i grupp formulera mål ökar 
komplexiteten men främjar också delning av information inom gruppen, vilket i sin 
tur har visat sig haft en positiv påverkan på resultatet. 

I lägre TRL nivåer bör fokus läggas på lärandemål då nya kunskaper och förmågor 
ofta behöver anskaffas. Dessa forskningsprojekt undersöker nästan per definition ett 
nytt och outforskat område. I projekt med medelhög TRL-nivå kan en kombination 
av lärandemål och resultatmål användas, där lärandemålen idealt leder till formule-
ring och exekvering av tydliga resultatmål. I projekt med högre TRL-nivå bör fokus 
främst riktas mot resultatmål. Tre principer för målsättning kan då med fördel 
tillämpas: 

1. Målen bör designas utefter det skede som utvecklingen befinner sig i (se 
ovan) 

2. Målen bör designas för att öka den tekniska och/eller den kommersiella 
mognadsnivån vid projektets avslut (t ex från TRL (X) till TRL (X+1)) 

3. Kommersiellt huvudmannaskap bör beaktas i målsättningen där 
projektledaren och en eller flera kommersiella parter sätter mål som 
möjliggör ett liv för tekniken/konceptet efter projektavslut. 

KPI:er för att överbrygga hindren  
Sustainable Innovation har i sin egen metodutveckling över tid utvecklat ett digitalt 
projektledningsverktyg innefattande ett antal metodrelaterade KPI:er som kopplar till 
projektets utveckling längs TRL- & CRI-skalan. Dessa KPI:er kan med fördel nyttjas 
även av samverkansparterna såväl som de strategiska innovationsprogrammen och 
lokala, regionala, nationella klimatinitiativ för att styra mot en ökad & snabbare 
transformation av forskning/ utveckling till innovation, marknadsintroduktion och 
uppskalning mot transformativ omställning. Verktyget skulle då kunna bli ett 
praktiskt stöd som hjälper projektledarna att synkronisera det praktiska projektarbetet 
med de faktorer som kan främja spridning, skalning och kommersialiseringen efter 
projektavslut. Sustainable Innovations metodutvecklingsarbetet visar tydligt att för 
att främja dessa mål måste steg tas tidigt i projektprocessen, helst redan innan 
projektinitiering. Nedan är en sammanställning av dessa KPI:er och klassificeringar, 
för fem steg i innovationsprocessen: idé, ansökan, genomförande, avslut och 1 år 
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efter projektavslut. Samverkansparterna och innovationsprogrammen skulle med 
fördel kunna nyttja dessa parametrar för kravställning genom att i utlysningar slå 
samman och kräva beskrivning av KPI:er för Idé & Ansökan och sedan löpande följa 
upp parametrarna under Genomförande, Avslut och helst även 1 år efter 
projektavslut. 

Bild 4: KIP:er för innovationsprocessen 

Nedan exemplifierat genom Sustainable Innovations digitala gränssnitt för projektut-
veckling & uppföljning. 

 

Bild 5: Sustainable Innovations digitala för projektutveckling & uppföljning 

Lokala/ regionala/ nationella klimatinitiativ 
I takt med att klimatklockan tickar har de nationella satsningarna förstärkts med att 
fler och fler städer, kommuner, regioner börjat mobilisera lokala klimatinitiativ. Med 
rätt organisering, samverkan och kunskapsöverföring finns bland dessa aktörer lös-
ningen på samtliga beskrivna utmaningar ovan.  

För att bilda oss en uppfattning kring behovet av en kopierbar modell för lokala/ 
regionala klimatinitiativ samt det stöd som behövs för att lyckas koppla dessa 
initiativ till forskning för att snabbare föra hållbara innovationer till marknad och ett 
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urval av initiativ kartlagts. Kartläggningen har gjorts med grund i det frågebatteri 
som beskrivs under rubriken - 7 konkreta hinder på vägen till marknadsintroduktion, 
med intervjuer, möten och informationsinhämtning, med initiativ både på lokal, 
regional och nationell nivå. Detta för att kartlägga alla potentiella parter och stöd 
som behöver inkluderas i en nationell, regional & lokal plattform. 

Nationellt angreppssätt 

Fossilfritt Sverige & nationella färdplaner 
Regeringsuppdraget Fossilfritt Sverige, som nyligen förlängdes tom december 2024, 
samordnar de nationella färdplanerna mot fossilfrihet 2045. 

Nationella färdplaner inom Samhällsbyggnadsområdet 
Inom Samhällsbyggandet ingår här färdplan Bygg & Anläggning (Byggföretagen) 
som tillsammans med färdplanerna för Cement, Betong, Återvinning, Bergmaterial 
& Åkerinäringen kan ses fånga samhällsbyggnadsperspektivet. 

Färdplanen för Bygg & anläggningssektorn  
Byggföretagen (BI) har hand om den nationella färdplanen för Bygg & 
anläggningssektorn vilket ger färdplanen en bra startposition och starkt nätverk mot 
branschen. BI har idag dock begränsade resurser för att ta sig an en bredare 
samverkan, utbildning, kommunikation och spridning nationellt/ regionalt/ lokalt. 
Färdplanen har målsättningen att till 2030 (jmf. 2015) ha halverat branschens 
klimatpåverkan och till 2045 uppnå klimatneutralitet. Samtidigt konstateras att 50% 
av lösningen ligger i befintlig teknik och resterande i behovet av nya innovationer.  

Flertalet lokala/ regionala initiativ som beskrivs nedan har målsättningar att gå före 
de nationella målsättningarna för att reda 2030 uppnå måluppfyllnad. Detta är i sig 
naturligt då den nationella färdplanen kan ses som en aggregering och bred 
uppskalning av de innovationer, verktyg och metoder som testas och introduceras på 
lokala och regionala marknader. 

För kunna tillgodogöra sig denna redan befintliga teknik fokuserar fördplansarbetet 
kring hållbar upphandling för att skala upp dessa lösningar i samhället. För att nå 
dessa målsättningar fokuserar färdplansarbetet även kring politisk påverkan för att 
påverka lagstiftning som kan ge stöd till att: 

1. Undanröja hindret för att vi ska kunna utveckla CCS (fånga CO2 och lagra 
den). Vilket är viktigt för att kunna producera klimatneutral cement i 
framtiden. 

2. Möjliggöra minskad avfallsmängd och ökad cirkuläritet genom att utveckla 
avfallsdefinitioner och regler för klassning av avfall genom tydligare myndig-
hetsvägledning. 

3. Kravställa en klimatkalkyl i ett tidigt skede som en fortsättning på lagkravet 
på en klimatdeklaration. 

4. Ta fram en nationell databas för klimat- och emissionsdata. 
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De nationella färdplanernas styrkeområden ligger i dess närhet till samverkan:  

- Mellan offentligt/ privat näringsliv, kommuner & regioner 

- Färdplanerna, Lagstiftning och politik 

De nationella färdplanernas utmaningar ligger i att:  

- Identifiera utmaningar & matcha till forskning och innovationer 

- Attrahera offentlig finansiering av utvecklings-, demonstrations-, 
upphandlingsprojekt  

- Utbilda, kommunicera & sprida verktyg och metoder  

Regionalt angreppssätt 
Region Skåne och Västra Götaland bildades som regioner på försök redan 1999. År 
2011 permanenterades arbetet och Gotlands kommun och Landstinget i Halland 
utsågs samtidigt till regioner. Flera regioner ombildades därefter och 2015 var även 
Örebro, Gävleborg, Jönköping, Östergötland, Kronoberg och Jämtland regioner. År 
2017 tillkom Norrbotten, Uppsala, Västernorrland och Västmanland och 2019 
Stockholm, Värmland, Kalmar och Sörmland. Med detta sagt har Sveriges regioner 
haft olika möjlighet att bygga upp starka innovationssystem. Skåne och Göteborg 
som var först ut har haft längst möjlighet att etablera starka innovationssystem men 
mycket av framgången ligger även i kommunledningens fokus på frågan. 

På den kommunala och regionala nivån finns även Energikontoren med ett stark 
lokal/ kommunal förankring och nätverk. Energikontoren har både en nationell 
organisation i Energikontoren Sverige samt lokal närvaro i 15 kommuner. Dessa är 
både lokalt och regionalt involverade i klimatinitiativ som Energisamverkan 
Blekinge och klimatinitiativet i Jönköping. 

Klimatsamverkan Skåne 
Formeringsfasen 

Region Skånes Klimatsamverkan Skåne som drivs i samverkan med Region Skåne, 
Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne syftar till ett gemensamt arbete 
med klimatfrågor i Skåne. Arbetet startades 2010 och har målsättningen om ett 
fossilfritt och klimatneutralt Skåne 2030. Åtgärderna i Klimat- och energistrategin 
för Skåne är därmed en del i det regionala arbetet för att nå de globala hållbarhets-
målen i Agenda 2030, och bidrar till uppfyllandet av Parisavtalet från 2015. Initia-
tivet fokuserar på att vara en igångsättare och en opinionsbildare samt en arena för 
diskussion.  

Initiativet har redan från start etablerat ett starkt nätverk med stora aktörer inom 
näringsliv/ offentlig sektor med branscherfarenhet. Ett av initiativets stora upprop 
startade 2015 i - 100% fossilfritt Skåne 2020. Initiativet har samlat över 70 företag, 
21 kommuner och 70-talet föreningar och organisationer.  

Organisationsfasen 
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Länsstyrelsen Skåne driver på och samordnar klimat- och energistrategiarbetet, 
klimatanpassningsarbetet och miljömålsarbetet i länet på uppdrag av regeringen. 
Målet är att minska människans påverkan på klimatet och att minska klimatets 
påverkan på människa och miljö. Kommunförbundet Skåne planerar och genomför 
en mängd klimatåtgärder genom Energikontoret Skåne som arbetar aktivt med 
energi- och klimatrådgivning. Klimatförändringar, positiva och negativa, sker lokalt 
och kan förändras lokalt, av människor och företag i våra kommuner. 
Kommunförbundet Skånes utgångspunkt för klimatsmarta förändringar är Skånes 
kommuner som organisationer och geografiska områden. Klimatsamverkan Skåne 
driver och deltar i en mängd projekt inom det regionala klimatområdet. Samtidigt 
ställer initiativet samman finansieringsmöjligheter och ger även stöd till forsknings- 
och utvecklingsprojekt med egna medel. Genom dessa verksamheter har initiativet 
upparbetat en nära relation till starka akademier, skapat regional pilotverksamhet och 
genom bidrar med egen finansiering av utvecklingsprojekt i samverkan med extern 
finansiering. 

Operationaliseringsfasen 

Under perioden 2019 - 2020 fokuseras arbetet till att samverkan kring åtgärder i 
klimat- och energistrategin samt insatser för att anpassa Skåne till ett förändrat 
klimat. Region Skåne ansvarar för att driva det regionala utvecklingsarbetet mot 
minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning. Ett effektivt skånskt klimat-
arbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Region Skåne ansvarar för 
hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i 
Skåne. Sammantaget har initiativet i detta löst samtliga typiska hinder som hinder-
analysen definierar. 

Mätning och resultat 

Region Skåne följer årligen upp det regionala utvecklingsarbetet utifrån mål och 
indikatorer i den regionala utvecklingsstrategin. Uppföljningen redovisas löpande i 
en webbaserad och interaktiv rapport, ”Hur har det gått i Skåne?”130, som mäter 
Skånes utveckling inom områdena befolkning, inflyttning, etnisk mångfald, med-
borgardemokrati, trygghet, utbildning, hälsa, hälsorisker, sysselsättning, arbetslöshet, 
inkomster, BRP, forskning och utveckling, företagsklimat, boende och bostadsbyg-
gande, infrastruktur, kollektivtrafik, tillgänglighet till arbete, bredband, turism, 
kultur, miljö och öresundsintegration. Ovanstående uppgifter går sedan in uppfölj-
ningen av arbetet med klimat- och energistrategin där även uppgifter hämtas in från 
Kommunförbundet Skåne. 

Stöd att dela med sig av 

- Definitioner av klimatneutralitet & fossilfrihet. 

- Samverkansmodell inklusive samverkan med Energikontoren. 

- Verksamhetsmodell kopplad till regioners klimatarbete inklusive definition 
av gemensam vision, mål, processledning, organisations- & finansieringsplan. 

- Struktur, sammansättning, mål och strategi för samverkan. 
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- Mätning och uppföljningsmodell. 

Behovet av stöd 

- Forskning i sent skede som kan möta lokala utmaningar och är redo att 
demonstreras och skalas upp till innovationer på en marknad. 

- Extern kommunikation och samordning av intresset från & samverkan med 
andra lokala/ regionala initiativ samt de nationella färdplanerna. 

Västra Götalandsregionen, Klimat 2030 
Formeringsfasen 
Västra Götalandsregionen driver sedan 2009 om målet att skapa en fossiloberoende 
region 2030 baserad på regionens klimatstrategi för Västra Götaland. Ca 70 aktörer 
(kommuner, företag, akademier och organisationer) anslöt sig tidigt till klimatstra-
tegin. År 2015 preciserades målet om en fossiloberoende region med regionala 
tilläggsmål till de nationella miljömålen och sedan dess arbetar Länsstyrelsen och 
Västar Götalandsregionen i nära samverkan kring klimatfrågan. Hösten 2015 genom-
fördes en dialogprocess med forskare, företagare, kommunanställda och förenings-
aktiva vilket sammanfattade 80 konkreta och kreativa förslag i förslaget ”Strategiska 
vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030”. Efter remiss lan-
serades i oktober 2017 kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” 
till dags dato har närmare 200 aktörer skrivit under uppropet. 
 
Organisationsfasen 
Västra Götalandsregionens ansvar för den regionala utvecklingen i Västra Götaland 
är ett statligt uppdrag beslutat av riksdagen. Den regionala utvecklingsstrategin är 
den gemensamma strategin för den regionala utvecklingen i Västra Götalands län. 
Den beskriver mål och prioriteringar för områden där takten i omställningen behöver 
öka fram till 2030. Den fokuserar på områden som utvecklas genom samarbete 
mellan organisationer och sektorer samt samverkan mellan lokal, regional, nationell 
och internationell nivå. 

Arbetet sker i nära samarbete med akademi, näringsliv, offentliga aktörer och civil-
samhälle. Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Västra Götalandsregionen 
bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle där hänsyn tas till ekonomi, miljö och 
social utveckling. I praktiken innebär uppdraget att vi skapar goda förutsättningar för 
näringsliv och jobb genom satsningar på entreprenörskap, innovation och kompe-
tensförsörjning. 

Arbetet är brett och omfattar en mängd områden, såsom näringsliv, kultur, kollektiv-
trafik, kompetensfrågor, social hållbarhet, miljö och forskning och utveckling. En del 
i det regionala utvecklingsuppdraget är att arbeta för en minskad klimatpåverkan. Det 
arbetet sker till stor del i kraftsamlingen Klimat 2030 som Västra Götalandsregionen 
leder tillsammans med Länsstyrelsen. Klimat 2030 är tätt knutet till övrigt regionalt 
utvecklingsarbete för störst effekt. 
 
Operationaliseringsfasen 
Västra Götalandsregionen driver och finansierar kraftsamlingen inom de fyra fokus-
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områdena 1.Hållbara transporter 2. Förnybara och resurseffektiva produkter och 
tjänster 3. Klimatsmart och hälsosam mat 4. Sunda och klimatsmarta bostäder och 
lokaler. För att driva det regionala t för klimatomställningen har ett klimatråd bestå-
ende av ledare från näringsliv, offentlig förvaltning, akademi och intresseorganisa-
tioner. Syftet är att rådet ska utgöra en samlande kraft och en stark gemensam röst 
som för upp avgörande frågor på regional, nationell och internationell nivå. 
 
För Klimat 2030 – Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler, har samordnaren 
Johanneberg Science Park lanserat en utmaningsdriven arbetsmodell där företag som 
antar utmaningar kan få stöd från initiativets akademiska partners (RISE, IVL, 
Chalmers, Johannebergs Science Park etc).  

Inom fokusområde 4 drivs arbetet (för första gången) i samverkan den nationella 
färdplanen för bygg- & anläggningssektorn. Inom nätverket Doremi, VGRs miljöav-
delnings nätverk för länsstyrelsen och miljöstrateger på kommunalförbunden, som 
leds av processledare Lise Nordin finns tankar på att även starta lokala initiativ. 
Sammantaget har regionen i detta löst samtliga typiska hinder som hinderanalysen 
definierar. 

Mätning och resultat 
Regionen följer årligen upp det regionala utvecklingsarbetet utifrån mål och 
indikatorer i den regionala utvecklingsstrategin. 
 
Stöd att dela med sig av 

• Samverkansmodell. 

• Verksamhetsmodell kopplad till regioners klimatarbete inklusive definition 
av gemensam vision, mål, processledning, organisations- & finansieringsplan. 

• Struktur, sammansättning, mål och strategi för samverkan. 

• Mätning och uppföljningsmodell. 

Behovet av stöd 

• Forskning i sent skede som kan möta lokala utmaningar och är redo att 
demonstreras och skalas upp till innovationer på en marknad. 

• Extern kommunikation och samordning av intresset från & samverkan med 
andra lokala/ regionala initiativ samt de nationella färdplanerna. 

• Modeller för mätning och uppföljning inom enskilda branscher och områden. 

Jönköpings Klimatråd 
Formeringsfasen 

Inom länet finns idag Klimatrådet som drivs av Länsstyrelsen. Klimatrådet bedriver 
ett brett arbete med målsättningen att Jönköpings län ska bli ett klimatsmart plus-
energilän. Arbetet startades redan 2008 och efter ett grundläggande arbete antogs 
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länets Klimat- och energistrategi 2010. Klimatråd återfinns inom ett flertal kom-
muner inom Sverige såsom Västmanland, Uppsala, Jämtland och Västra Götaland 
och har viss samverkan emellan.  

Organisationsfasen 

Klimatrådet består av 10 arbetsgrupper med över 120 engagerade personer från 
närmare 60 organisationer. Rådet har delat in sitt arbete i fokusgrupper inom 
områdena: 

• Energieffektivisering, konsumtion och livsstil 

• Transporter och planering 

• Förnybar energi, Jordbruk- och skogsbruk 

• Anpassning till klimatförändringar 

Som stöd till detta finns en kommunikationsgrupp samt specifika grupper för 
områden med särskilt fokus såsom Klimatpriset som delas ut till någon som bidragit 
till klimatrådets vision, Klimatveckan, Klimatkampen för att inspirera alla som bor i 
länet samt specifika projekt inom Trähusbyggnad, Effektlager och Elvägspilot. 

Operationaliseringsfasen 

Länsstyrelsen processleder klimatrådet med finansieringen från medverkande kom-
muner och företag, regionen samt Länsstyrelsen och ger totalt sett en årlig budget för 
att driva rådets verksamhet, event och projekt. 

Mätning och resultat 

Att mäta sitt nolläge och sin progress är grundläggande för att kunna avgöra om 
initiativet styr mot målet och är lyckosamt. För de organisationer som ännu inte har 
en uppföljning av sin egen klimatpåverkan har rådet tagit fram ett beräkningsverktyg 
i excel för att deltagarna i rådet ska kunna följa upp sin klimatpåverkan på en relativt 
basal nivå. På en aggregerad nivå följer sedan Länsstyrelsen upp alla rådets inriktn-
ingsbeslut och ger fortlöpande status till alla råds grupper. De övergripande indika-
torerna visualiseras genom Klimatredovisningen. 

Stöd att dela med sig av 

• Samverkansmodell 

• Verksamhetsmodell kopplad till länets klimatarbete inklusive definition av 
gemensam vision, mål, processledning, organisations- & finansieringsplan. 

• Struktur, sammansättning, mål och strategi för samverkan. 

• Förenklat beräkningsverktyg för mätning och uppföljning. 

Behovet av stöd 



 
 

 23 (43)  
 

  

 

• Klimatberäkningsmetoder för mer specifika branscher samt mer avancerade 
aggregerade modeller.  

• Forskning i sent skede som kan möta lokala utmaningar och är redo att 
demonstreras och skalas upp till innovationer på en marknad. 

• Extern kommunikation och samordning av intresset från & samverkan med 
andra lokala/ regionala initiativ samt de nationella färdplanerna. 

• Modeller för mätning och uppföljning inom enskilda branscher och områden. 

Lokalt angrepssätt 
På den lokala nivån bubblar det. Några initiativ är etablerade sedan länge men många 
är under formering och behöver i detta stöd för att utvecklas till att snabbt kunna 
leverera till klimatmålen.  

Två rådande perspektiv 
Förstudien ger en bild av två rådande perspektiv för lokala klimatinitiativ. Dels den 
där kommunen är drivande, dels långsiktigt upprätthåller struktur och organisation 
likt Uppsala klimatprotokoll. Dels det där lokala aktörer är drivande och långsiktigt 
upprätthåller struktur och organisation likt LFM30. De initiativ som drivs av kom-
muner har en tydlig koppling till kommunens vision och mål i klimatarbetet medan 
de initiativ som drivs tillsammans sätter vision och mål kring klimatneutralitet eller 
klimatpositivitet tillsammans och relaterar dessa till kommunens arbete. I båda dessa 
perspektiv är kommunens målsättningar dock en ledstjärna som formas i samverkan 
med initiativets aktörer. I detta finns även olika fokus inom initiativens styrande 
riktlinjer. Från kommuninitiativ som utgår från breda riktlinjer som FNs 
klimatkonvention till aktörsinitiativ som styr efter klimatneutralitet inom en viss 
bransch. Flertalet av initiativen har målsättningar att gå före de nationella målsätt-
ningarna för att reda 2030 uppnå måluppfyllnad. Detta är i sig naturligt då den natio-
nella färdplanen kan ses som en aggregering och bred uppskalning av de innova-
tioner, verktyg och metoder som testas och introduceras på lokala och regionala 
marknader. 

Att mäta är att veta 
Att mäta sitt nolläge och sin progress är grundläggande för att kunna avgöra om 
initiativet styr mot målet och är lyckosamt. Även i denna approach skiljer sig natur-
ligt nog dessa angreppssätt åt genom att ett mer nischat initiativ är i behov av en 
mätmetod för måluppfyllnad anpassad till den specifika bransch/ område som ska 
förändras, medan ett bredare initiativ istället behöver ett mätsystem som klarar att 
mäta måluppfyllnad inom flera klimatperspektivet. 

Den enskilda lokala infallsvinkeln gör initiativen unika. I detta finns både styrkeom-
råden där de tidigt utarbetat metoder och verktyg och svaga områden där de behöver 
stöd. LFM30 har i detta exempelvis en metodik för att ta sig mot klimatneutralitet i 
bygg- & anläggningssektorn inklusive klimatberäkningsverktyg/ utbildningsserie 
som många kommuner skulle behöva när man nu går in i arbetet kring hållbart 
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byggande. Samtidigt har exempelvis Umeå kommun ett stort kunnande och verktyg 
för att förstärka genderperspektivet i lokala klimatsatsningar som de kan sprida. En 
funktion för att sammanföra och sprida metoder/verktyg/ kunskap mellan alla dessa 
lokala/ regionala initiativ skulle väsentligt kunna snabba upp uppfyllandet av deras, 
och våra gemensamma klimatmål. 

Sammantaget utkristalliseras två modeller som både har sina för och nackdelar men 
med rätt stimulans, verktyg och samverkansmodeller har goda förutsättningar att nå 
samma målsättningar. Vi exemplifierar dessa båda approacher nedan genom LFM30 
och Uppsala Klimatprotokoll. 

LFM30 
Den lokala färdplanen för en klimatneutral bygg- & anläggningssektor i Malmö 2030 
startade genom att ett antal lokala aktörer tillsammans med Malmö Stad, efter en av 
Malmö Stad initierad förstudie i samverkan med Hållbart Byggande i Syd, bjöd in till 
formering av initiativet. Utgångspunkten var aktörernas målsättning att uppnå en 
halverad klimatpåverkan till 2025, ett klimatneutralt byggande till 2030 och därefter 
ett klimatpositivt byggande. I detta var kommunens målsättningar en ledstjärna som 
formade initiativets målsättningar i samverkan med initiativets aktörer. Initiativet i de 
tre nedan beskrivna faserna Formering, Organisation och Operationalisering.  

Formeringsfasen och eldsjälarna 

Initiativet är som många andra startat av ett antal eldsjälar som tillsammans med 
Malmö Stad formulerade den initiala idén och åtagandet om klimatneutralitet till 
2030 riktat till aktörer i bygg- & anläggningssektorn. Den initiala framgången för 
initiativet var i detta att drivkraft från eldsjälarna samverkade med trovärdigheten 
från staden till att attrahera andra parter till delaktighet. I detta arbete var det 
väsentligt att stadens och aktörernas vision och mål synkroniserades. 

Samverkansgrupp 

En arbetsgrupp byggdes så upp med fokus på att fånga bredden bland aktörer som 
berörs av åtagandet. I detta tillfrågades Sustainable Innovation i rollen av att driva 
fram, organisera och finna finansiering till initiativet. Sammansättningen av sam-
ordningsgruppen bestod av de lokala huvudmän som berörs och mest har att vinna på 
initiativet. I detta fall var dessa aktörer byggherrar, beställare, byggentreprenörer, 
fastighetsägare och materialindustrin. Den förstudie som tagits fram av Malmö Stad 
och Hållbart Byggande i Syd definierade initiativets vision, mål och 6 fokusområden 
(AG7 Kunskap & kommunikation var inte med initialt). Samordningsgruppens första 
uppgifter var att slå fast initiativets grundläggande definition Klimatneutralitet och 
Fossilfrihet och bygga upp en struktur för att attrahera en bredare massa lokala 
aktörer. 

Fokusområden 

Samordningsgruppen byggde med bas i detta upp 7 fokusområden och definierade de 
övergripande utmaningar och målsättningar som måste realiseras för att nå målet om 
en klimatneutral bygg- & anläggningssektor 2030.  
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Med utgångspunkt i detta arbete identifierades samtliga grupper som måste med-
verka för att realisera målsättningarna med stöd i dessa 7 fokusområden. I detta fram-
kom tydligt behovet av Närhet till starka akademier samt även vikten av att få med 
Finansiering (banker, riskkapital etc). Både dessa hinder återfinns även i hinder-
sanalysen. Slutligen fästes stor vikt vid att attrahera starka huvudmän i form av 
beställare och byggherrar som skrev under på att senast 2025 bygga med 50% 
minskad klimatpåverkan och senast 2030 bygga klimatneutralt. 

Med detta framtaget lanserades initiativet. Tröskeln på åtagandet som presenterades 
var initialt låg och att gå med var enkelt genom att via www.lfm30.se registrera sin 
verksamhet, godkänna klimatåtagandet och ladda upp sin logotyp. På detta sätt fick 
initiativet ett positivt mottagande och snart sina första ca 60 anhängare. Dessa aktörer 
var i första hand lokala aktörer vilket gav initiativet ett underifrån perspektiv från 
start. Efter denna lansering anslöt sig en rad beställare som åtog sig att under 
perioden bygga drygt 30 objekt antingen med målet att senast 2025 bygga med 50% 
minskad klimatpåverkan eller senast 2030 bygga klimatneutralt. Formeringsfasen 
innefattade med detta samtliga typiska hinder som hinderanalysen definierar vilket 
tydligt borgade för att satsningen kunde lyckas. 

Prioritering av fokusområden 

För att klara av åtagandet att nå klimatneutralitet 2030 prioriterades initialt tre fokus-
områden: 

1. Affärsmodeller för att säkra lönsamhet i ett klimatneutralt byggande. 

2. Klimatberäkningsverktyg för att skapa en nollmätning och måluppföljnings-
modell. 

3. Kommunikation för att samla initiativets aktörer och skapa en stark struktur 
för att sprida kunskap internt/externt. 

För att starta upp detta arbete togs en ansökan till Vinnovas program Innovationer för 
ett hållbart samhälle fram. VINNOVA godkände ansökan och gav därmed LFM30 en 
välbehövlig plattform för utveckling av initiativets grundstomme. 

Organisationsfasen 

Nästa fas i utvecklingen var att bygga en långsiktigt hållbar organisatorisk modell 
som klarade att spänna över det 10-åriga åtagande som initiativets parter går in i. I 
detta arbete togs en verksamhets-/ finansieringsplan fram och utifrån detta togs beslut 
om att initiativets långsiktiga verksamhet endast skulle kunna byggas och finansieras 
om privata och offentliga krafter och medel samverkade. Fokus sattes vidare på att få 
in akademiska partners i samtliga fokusgrupper samt att få med aktörer inom 
finansiering i den fokusgrupp som specifikt arbetar med affärsmodeller. Beslutet togs 
att bilda LFM30 som en ekonomisk förening. Lanseringen skedde i mars 2020 och 
attraherade då över 120 medlemsorganisationer. Föreningens struktur slogs fast i en 
medlemsbemannad styrelse och en omvandling av samordningsgruppen till 
ledningsgrupp samt uppbyggnad av ett kansli med en koordinator, administratör och 
kommunikatör för att samordna arbetet i de 7 fokusområdena. 
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Operationaliseringsfasen 

Med dessa steg avklarade gick initiativet in i den långsiktiga operationaliseringen. 
Detta innebar fokus på målstyrning/ uppföljning och att genom fokusgruppernas 
arbete föra ut kunskap och verktyg till deltagande aktörer samt att strukturera upp 
arbetsgruppernas arbete och samordna det med initiativets övergripande 
gemensamma mål. Sammantaget har initiativet i det korta perspektivet löst samtliga 
typiska hinder som hinderanalysen definierar. I det långsiktiga perspektivet kvarstår 
dock finansieringsfrågan. 

Bild 6: LFM30 Formering, Organisation, Operationalisering 

Mätning och resultat 

LFM30s mätning och resultatuppföljning utgår ifrån initiativets målsättning att 
uppnå klimatneutralitet i den lokala bygg & anläggningssektorn. Med detta sagt är 
målstyrningen centrerad kring ett verktyg för att initialt kunna mäta deltagarnas 
nuläge för att sedan koppla in den gemensamma utvecklingen till respektive aktörs 
egna verksamhetsmål och sedan gemensamt följa upp och driva mot måluppfyllnad. 
För att genomföra detta har initiativet genom finansiering från VINNOVA och med 
akademisk kompetens från IVL, Linköpings Universitet, Lunds universitet och KTH 
inledningsvis fokuserat på att ta fram mätmetoder för Klimatberäkning och Affärs-
modeller kring klimatneutralt byggande. De verktyg som tagits fram har efter första 
året resulterat i att de anslutna aktörerna beskriver sin måluppfyllnad enligt nedan 
(enkätsvar mars 2020): 

• 90% av Byggherrarna och 80% av Entreprenörerna har börjat integrera 
LFM30s delstrategier och delmål i sitt vardagliga arbete. 

• 87% av Byggherrarna och 88% av Entreprenörerna har börjat mäta sin 
klimatpåverkan och identifierat ett nuläge 2020 för vad det innebär att nå 
halvvägs till klimatneutralitet 2025. 

• 78% av Byggherrar och 70% av Entreprenörerna har med bas i LFM30 tagit 
fram en egen färdplan integrerad med den egna målstyrningen. 

• Initiativets Byggherrar har idag drygt 30 pågående byggprojekt som siktar på 
halverad klimatneutralitet 2025, klimatneutralitet 2030 och klimatpositivt 
byggande 2035. 
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Stöd att dela med sig av 

• Grundläggande frågeställningar som bör besvaras innan uppstart. 

• Definitioner av klimatneutralitet, klimatpositivt byggande & fossilfrihet. 

• Samverkansmodell inklusive väsentliga aktörer. 

• Verksamhetsplan inklusive definition av gemensam vision, mål, formering-, 
organisation-, operationalisering- & finansieringsplan. 

• Organisatorisk struktur för att sammanföra eldsjälar med professionalism 
samt uppbyggnad av förmågan att leverera en långsiktigt stabil offentligt/ 
privat mixad finansiering. 

• Struktur, sammansättning, mål och strategi för fokusområden & 
arbetsgrupper. 

• Modell för akademiska partnerskap 

• Affärsmodeller för klimatneutralt och klimatpositivt byggande. 

• Klimatberäkningsmetod (inklusive struktur för nollmätning, utbildning, 
implementering och uppföljning) gällande klimatpåverkan från 
byggprocessen. 

• Kommunikationsplattform (intern/extern) och kommunikationsstrategi för 
lokala klimatinitiativ. 

Behovet av stöd 

• Kunskap, verktyg och metoder kring hur sociala aspekter, genus och kultur 
kan integreras i initiativets process. 

• Forskning i sent skede som kan möta lokala utmaningar och är redo att 
demonstreras och skalas upp till innovationer på en marknad. 

• Forskningsprojekt, innovationer, metoder och verktyg inom Cirkulär 
ekonomi, Klimatneutrala byggmaterial samt Klimatneutral förvaltning, drift 
och underhåll. 

• Extern kommunikation och samordning av intresset från & samverkan med 
andra lokala/ regionala initiativ samt de nationella färdplanerna. 

Uppsala klimatprotokoll 
Formeringsfasen 

Protokollet initierades för 10 år sedan av kommunen genom att de bjöd in lokala 
aktörer från olika samhällssektorer och branscher för att gemensamt anta en klimat-
utmaning med bas i FNs klimatkonvention om att uppnå 1,5 C målet. Initiativets 
målsättning utgick ifrån kommunens klimatmål om ett fossilfritt Uppsala 2030 och 
ett klimatpositivt Uppsala 2050 men har utvecklats i samverkan med protokollet. 
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Detta har sedan successivt lett till att målen för protokollets arbete löpande skärps. 
De kommunala målen är i detta en ledstjärna som sedan formas i samverkan. Fram 
till och med 2018 sattes målen utifrån vad protokollet kunde åstadkomma. Efter 2018 
sätts målen internt efter vad man måste uppnå. 

Organisationsfasen 

Uppsala kommun är eldsjäl och huvudman för initiativet, bemannar organisations 
processledning bestående av tre (deltids 80%) tjänster och sköter ekonomin. Mycket 
av arbetet går av erfarenhet till administration och kommunikation. Samtidigt har det 
i initiativet löpande funnits ett stort behov av extern kommunikation och kompetens-
höjning från som protokollet inte har haft resurser att leverera till. För initiativ som 
varit tidigt ute har denna belastning självklart varit extra stor men den har troligtvis 
även haft effekten att mobiliseringen över landet inte gått så fort som den hade kun-
nat göra. Tillsammans med de 40 anslutna aktörerna utgör de starka huvudmän som 
även står för både branscherfarenhet, nätverk och potentiell pilotverksamhet för ini-
tiativet. Samordningsgruppen (där deltagandet roterar bland medlemmarna) ger stöd 
till processledningen i att utveckla protokollet och löser samverkanshindret. Klimat-
gruppen är en arbetsgrupp där klimatansvariga från respektive medlem träffas ca fyra 
gånger per år för samverkan, utveckling och praktiskt arbete. Slutligen är halvårsvisa 
Runda Bordsmöten protokollets högsta beslutande organ där klimat- och lednings-
representanter från respektive medlem träffas. Ekonomin baseras på medlemsavgifter 
och att kommunen skjuter till lika mycket. Dock skulle dessa medel behöva kom-
pletteras med extern offentlig finansiering för att kunna koppla forskning till utman-
ingar och ta dem till innovationer att demonstrera, introducera och skala upp. 

Operationaliseringsfasen 

Protokollets arbete är brett och fördelar sig i fokusgrupperna: Byggmaterialval, 
Energi, Hållbara godstransporter, Hållbart resande, Hållbar stadsdelsutveckling, 
Jakten på plasten samt Mat och klimat. De individuella fokusområdena drivs som 
enskilda projekt där även akademiska resurser deltar. Protokollet har dock sett en 
utmaning i att inom dessa projekt även komplettera med offentliga medel för att 
understödja deltagandet från akademier. 
Närhet till starka akademier samt även 
vikten av att få med Finansiering (banker, 
riskkapital etc) är därmed en utmaning inom 
protokollets verksamhet. Sammantaget har 
initiativet löst 5 av 7 typiska hinder som 
hinderanalysen definierar. Då möjligheten 
till att knyta starka akademier till sig även är 
avhängt en forskningsfinansiering utgör 
båda dessa hinder fortsatt en utmaning för 
initiativet. Det faktum att kommunen är 
drivande part mildrar dock utmaningen med 
forskningsfinansiering men totalt sett så 
skulle protokollet troligtvis nå ännu större 
framgång med även båda dessa hinder undanröjda. 
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Bild 7: Uppsala klimatprotokoll struktur i och relation till parter 

Mätning och resultat 

Att mäta sitt nolläge och sin progress är grundläggande för att kunna avgöra om initi-
ativet styr mot målet och är lyckosamt. De enskilda företagen sätter egna mål och 
följer upp. Den årliga uppföljningen skedde från start via den egenutvecklade klimat-
beräkningsprogramvaran Hållbarhetsportalen men sker nu via Green Position. Det 
får ses som logiskt att insamling i ett brett initiativ som protokollet sker på ett annat 
bredare sätt än inom LFM30.  På den aggregerade samhällsnivån använder proto-
kollet LEAP utvecklat av Stockholm Environment Institute för att beräkna effekterna 
av olika åtgärder och nu prövas även ClimateView för att visualisera dessa. Viable 
Cities har tillsammans med protokollet gjort en förstudie kring om/ hur man kan 
skala upp verktyget till samtliga kommuner vilket skulle vara en naturlig del av den 
intermediära rollens arbete. Protokollet har ännu inte närmat sig områden som kräver 
framtagande av egna verktyg för mätning och uppföljning såsom bygg (material, 
byggprocess) men här kan de mer nischade initiativen bidra med värdefulla verktyg. 
Climate View tittar på vad som behöver åstadkommas för att komma ner till noll. 
Med andra ord krävs kompletterande verktyg för att mäta den faktiska processen 
inom respektive område på samma sätt som sker inom LFM30. 

Stöd att dela med sig av 

• Grundläggande frågeställningar som bör besvaras innan uppstart. 

• Definitioner av klimatpositivt byggande & fossilfrihet. 

• Samverkansmodell inklusive väsentliga aktörer. 

• Verksamhetsmodell kopplad till kommuners klimatarbete inklusive definition 
av gemensam vision, mål, processledning och organisationsplan. 

• Struktur, sammansättning, mål och strategi för samverkan. 

• Klimatberäkningsmetoderna LEAP (SEI) och ClimateView. 

Behovet av stöd 

• Offentlig finansiering för att kunna koppla forskning till utmaningar och ta 
dem till innovationer att demonstrera, introducera och skala upp. 

• Förstärkt närhet till starka akademier 

• Förstärkt deltagande från finansinstitut (banker, riskkapital etc)  

• Forskning i sent skede som kan möta lokala utmaningar och är redo att 
demonstreras och skalas upp till innovationer på en marknad. 

• Extern kommunikation och samordning av intresset från & samverkan med 
andra lokala/ regionala initiativ samt de nationella färdplanerna. 
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Jönköping 
Formeringsfasen 

Sweco i Jönköping har tagit på sig att försöka formera ett lokalt initiativ för klimat-
neutralt byggande inom Jönköpings län. Befintliga nätverk inom exempelvis Klimat-
rådet har identifierats där initiativet skulle kunna utgöra en spets mot klimatneutralt 
byggande. Intresserade aktörer som Energikontoret, Juno Avfall, Vätterhem, Södra 
Munksjö Utvecklings AB och Blue Wall Construction har identifierats som potenti-
ella samverkanspartners för uppstart av ett initiativ och en initial samverkan med 
Jönköpings Universitet har inletts. Totalt sett beräknar Sweco att det finns grund för 
ett 50-tal aktörer att samla sig kring ett klimatinitiativ inom hållbart byggande. Den 
stora utmaningen just nu ligger dock i att formera ett initiativ med vision, mål, 
fokusområden och strategi för att kunna gå vidare och engagera den större massan.  

Behovet av stöd 

• Grundläggande frågeställningar som bör besvaras innan uppstart. 

• Definitioner av klimatpositivt byggande & fossilfrihet. 

• Samverkansmodell inklusive väsentliga aktörer. 

• Verksamhetsmodell kopplad till kommuners klimatarbete inklusive definition 
av gemensam vision, mål, processledning och organisationsplan. 

• Struktur, sammansättning, mål och strategi för samverkan. 

• Klimatberäkningsmetoder både för byggprocessen och i det övergripande 
perspektivet. 

• Offentlig finansiering för att kunna koppla forskning till utmaningar och ta 
dem till innovationer att demonstrera, introducera och skala upp. 

• Förstärkt närhet till starka akademier 

• Förstärkt deltagande från finansinstitut (banker, riskkapital etc)  

• Forskning i sent skede som kan möta lokala utmaningar och är redo att 
demonstreras och skalas upp till innovationer på en marknad. 

• Extern kommunikation och samordning av intresset från & samverkan med 
andra lokala/ regionala initiativ samt de nationella färdplanerna. 

Östergötland bygger klimatneutralt (ÖBKN) 
Formeringsfasen 

Under målet; ”Mot en halverad klimatpåverkan för hela bygg- och fastighetssektorns 
värdekedja år 2030, och en klimatneutral värdekedja i bygg- och fastighetssektorn 
senast år 2045”, kraftsamlar nu ett antal aktörer i bygg- och fastighetsbranschen i 
Östergötland, i syfte att påskynda omställningen i branschen. Den gemensamma 
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målbilden utgår från den nationella färdplanen och har format de fyra fokusområden 
som de vill fördjupa sina kunskaper inom, dessa är: 

Mål: Affärsmodeller, kravställning, upphandling och samverkan 

Strategi: Kommuner ska sätta upp krav och utvärderingskriterier för klimatåtgärder i 
byggnader. Byggherrar ska sätta upp krav och utvärderingskriterier för klimatåtgär-
der. Byggherrar och entreprenörer ska dela och utveckla kompetens för beräkning av 
teoretiska utsläpp av nya byggprojekt och faktiska utsläpp av uppförda byggnader. 

Mål: Klimatneutrala och resurseffektiva materialval och materialflöden. 

Strategi: Byggherrar och entreprenörer ska prioritera förnyelsebara, återanvänt och 
återvunnet byggmaterial, ställa krav på och efterfråga validerad information som 
visar på byggmaterialets klimatpåverkan (EPD), minska spill och avfall genom bygg-
processen. 

Mål: Klimatneutral bygglogistik och byggproduktion. 

Strategi: Byggherrar och entreprenörer ska eftersträva fossilfria och energieffektiva 
byggnader, minska sitt totala transportbehov samt kravställa energieffektiva, fossil-
fria arbetsmaskiner. 

Mål: Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll. 

Strategi: Fastighetsägare ska öka den installerade effekten av förnyelsebar energi, 
vidta energieffektiviseringsåtgärder, använda klimatkalkyler och utveckla samt 
implementera affärsmodeller som uppmuntrar till energisnål drift. 

Organisationsfasen 

Den 10 september genomförde ÖBKN ett lanseringsevent för 100 deltagande aktörer. 
Cleantech Östergötland kommer att projektleda satsningen under de kommande åren. 
Deltagare än så länge är Linköpings kommun, Lundbergs Fastigheter, NCC, Region 
Östergötland, SKANSKA, Sweco samt Åhlin & Ekeroth Byggnads som utgör 
styrgrupp. 

Operationaliseringsfasen 

Nätverket går nu in i en operationaliseringsfas för att bygga nätverk, strategi, opera-
tiv verksamhet och finansiering framåt. Den gemensamma målbilden utgår från den 
nationella färdplanen och har format de fyra prioriterade fokusområdena. 

Inom varje fokusområde bildas en arbetsgrupp. Styrgruppens deltagare medverkar i 
fokusgruppen i ett startskede. En processledare finns med som stöd i fokusgruppen. I 
uppstarten sker ett antal informationsmöten för att slussa in nya medlemmar samt 
möten för att utöka sina kunskaper, dela goda exempel och utmana varandra.  

Mätning och resultat 

Att mäta sitt nolläge och sin progress är grundläggande för att kunna avgöra om 
initiativet styr mot målet och är lyckosamt. ÖBKN är i detta i behov av att kopiera 
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modeller för mätning, styrning och uppföljning från andra lokala initiativ som 
kommit längre såsom LFM30 och Uppsala klimatprotokoll. 

Behovet av stöd 

• Klimatberäkningsmetoder både för byggprocessen och i det övergripande 
perspektivet. 

• Offentlig finansiering för att kunna koppla forskning till utmaningar och ta 
dem till innovationer att demonstrera, introducera och skala upp. 

• Förstärkt närhet till starka akademier 

• Förstärkt deltagande från finansinstitut (banker, riskkapital etc)  

• Forskning i sent skede som kan möta lokala utmaningar och är redo att 
demonstreras och skalas upp till innovationer på en marknad. 

• Extern kommunikation och samordning av intresset från & samverkan med 
andra lokala/ regionala initiativ samt de nationella färdplanerna. 

Resultat och diskussion 
Förstudien har arbetat med att utveckla modellen för lokala, regionala och nationella 
klimatinitiativ, för cirkulära materialflöden & klimatneutrala lösningar inom sam-
hällsbyggnadsområdet.  

Modellen sammanfattar 
- Hinder som finns att överbrygga i marknadsintroduktionen för att understödja 

transformativ omställning, KPI:er för att överbrygga hindren och förslag på 
samverkansparter för denna överbryggning. 

- Akademier, innovationsprogram och institut vars forskning/ utveckling bör 
ligga i fokus för funktionen samt vilka dokumentationskrav kring 
marknadsintroduktionen som bör ställas på denna forskning/ utveckling. 

- Vad som kan sluta gapet mellan forskning och utmaningar inom området 
cirkulära materialflöden inom samhällsbyggnadsområdet samt vilka verktyg 
och resurser som behöver komma på plats i denna process. 

- Potentiellt stöd genom uppbyggnad av en AI-funktion för att kunna matcha 
forskning mot samhällsparametrar som policy, lagstiftning, konjunktur etc. i 
syfte att lyfta innovationer till marknadsintroduktion vid rätt tillfälle.  

- Plattformens användarperspektiv med utgångspunkt i privata/offentliga 
huvudmäns perspektiv i syfte att uppnå maximalt nyttjande. 

- Egenskaper för koordinerande part av den övergripande plattformen. 
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Resultat från kartläggning 
Kartläggningen har gett den tydliga insikten att ensam inte är stark. Styrkorna inom 
de lokala initiativen ligger oftast i en kunskap och närhet till behovsägarnas utman-
ingar och lokala nätverk samt en tydlig samverkan mellan kommunens och företag-
ens vision och mål inom klimatområdet. Samtidigt krävs extern samverkan inom en 
rad områden för att initiativen ska lyckas nå sina gemensamma klimatambitioner. En 
samverkan som det tyvärr idag inte alltid finns resurser till på det lokala planet. Detta 
eftersom lokalt avgränsade initiativ just måste ha ett fokus på det interna arbetet för 
att lyckas och därmed inte har resurser för kunskapsinhämtning och extern kommuni-
kation och spridning. 

På det regionala planet är utvecklingen ojämn delvis kanske beroende på det faktum 
att regionerna bildats vid så olika tillfällen. De regioner som har funnits länge har ett 
väl utvecklat arbete med samtliga definierade hinder inom sitt innovationsarbete 
medan andra som har funnits kortare ännu inte helt utvecklat innovationsarbetet.  

På den nationella nivån finns slutligen en vilja att nå ut bredare lokalt/ regionalt för 
att skala upp klimatarbetet och bidra till att skapa och upprätthålla en nationell 
samverkansplattform. Tyvärr finns i dagsläget vare sig finansiering eller resurser för 
detta inom varken Fossilfritt Sverige eller den nationella färdplanernas arbete. 

Sammantaget gör det att det även på regional nivå finns utmaningar för att komma 
förbi definierade hinder. 

De styrkeområden som förstudien identifierat i det lokala/ regionala/ nationella 
perspektivet är:  

• Kopplingen till lagstiftning och politik 

• Sveriges, städernas, kommunernas, aktörernas egna klimatarbete 

• Behovsägarnas utmaningar 

• Starka nätverk 

• Närhet till starka akademier på regional nivå 

• Finansiering av utvecklings-, demonstrations-, upphandlingsprojekt på 
regional nivå 

• Tydlig lokal/regional marknad 

• Testbäddar/ pilotverksamheter 

De stödområden som förstudien identifierat i det lokala/ regionala perspektivet är att:  

• Identifiera utmaningar & matcha till forskning, lagstiftning, 
marknadsutveckling och innovationer 

• Attrahera offentlig finansiering av utvecklings-, demonstrations-, 
upphandlingsprojekt på lokal nivå 
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• Utveckling, utbildning & spridning av verktyg och metoder  

• Extern kommunikation & samverkan lokalt/ regionalt/ nationellt 

Slutsatser och nyttiggörande 
Förstudiens kontakt- och modellskapande, i dialog med marknadens aktörer och pot-
entiella huvudmän, har lett till ett första utkast av en generisk skalbar modell, som på 
nationell nivå skulle kunna samordna och matcha forskningsprojekt med utmaningar 
från huvudmän i syfte att mobilisera fler lokala/ regionala klimatinitiativ och 
snabbare ta hållbara innovationer till marknad och måluppfyllnad av våra 
gemensamma klimatmål genom skapande av en transformativ omställning i 
samhället. 

Denna modell som förstudien presenterar för lokala/regionala klimatinitiativ och 
nationella samverkan för cirkulära materialflöden & klimatneutrala lösningar inom 
samhällsbyggnadsområdet har tagits fram i dialog mellan Sustainable Innovation, 
lokala eller regionala klimatinitiativ, den nationella färdplanen för bygg- & 
anläggningssektorn och RE:Sources programkontor. Modellen har formats för att 
vara kopierbar och skalbar till andra områden. Resultatet har diskuterats med ett 
urval av initiativ på lokal, regional och nationell nivå för att dels få en återkoppling 
och anpassning, dels kunna anpassa de lokala, regionala och nationella färdplanerna 
till en gemensam struktur. Samarbetet med RE:Source programkontor har bidragit till 
utformningen av modellen men också lagt grunden till ett långsiktigt samarbete där 
detta inledande arbete skulle kunna bidra till utvecklingen av test- och 
demonstrationsmiljöer.  

De huvudsakliga hinder och gap som framkommit på respektive nivå är. 

Lokalt/ regionalt att:  

• Identifiera utmaningar & matcha till forskning, lagstiftning, 
marknadsutveckling och innovationer 

• Attrahera offentlig finansiering av utvecklings-, demonstrations-, 
upphandlingsprojekt på lokal nivå 

• Utveckling, utbildning & spridning av verktyg och metoder  

• Extern kommunikation & samverkan lokalt/ regionalt/ nationellt 

Nationellt att:  

• Identifiera utmaningar & matcha till forskning och innovationer 

• Attrahera offentlig finansiering av utvecklings-, demonstrations-, 
upphandlingsprojekt  

• Utbilda, kommunicera & sprida verktyg och metoder  

Sammantaget visar förstudien att principen med att kopiera väl fungerande lokala 
klimatinitiativ, metoder och verktyg till andra städer, kommuner, regioner på ett 
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effektivt sätt snabbt på bred bas kan mobilisera och etablera nationella, och på sikt 
internationella, initiativ för en hållbar förändring mot cirkulära materialflöden och 
klimatneutrala lösningar. Metoden att kopiera och bygga lokala test- och demonstra-
tionsmiljöer tillsammans med marknadsaktörerna har därmed potential till att förnya 
innovationsområdet och snabba upp måluppfyllelsen av våra gemensamma klimat-
mål.  

I möten och dialog med de lokala och regionala initiativ som ingått i förstudien har 
arbete initierats för att implementera föreslagna modeller för klimatinitiativ. Utvec-
kling av den nationella plattform och intermediära funktion som förstudien föreslår 
krävs dock för att detta arbete på det lokal/ regionala planet snabbt ska kunna drivas 
framåt på bred front för att initiera och mobilisera lokala och regionala initiativ över 
landet på ett resurseffektivt sätt. 

Vid implementeringsdiskussionerna har erfarenhetsutbytet och lärandet mellan såväl 
Sustainable Innovation, lokala/ regionala initiativ och RE:Source bidragit till att öka 
kompetens och erfarenhet vilket ligger till grund för ökade resurser som kommer att 
försörja innovationsområdet och skapar förnyelse och konkurrenskraft. RE:Source 
finansiering av förstudien har därmed bidragit till kunskapsöverföring och förmed-
ling av goda exempel mellan olika sektorer. 

Givet näringslivsengagemanget i de lokala/ regionala/ nationella finns en tydlig kom-
mersialiserings- och affärsutvecklingskraft i skapandet av en nationell plattform för 
att serva dessa initiativ. Det är också en etablerad syn bland parterna att för att för-
ändring ska vara långsiktigt hållbar måste lösningar vara affärsmässigt hållbara, och 
det finns alla möjligheter att resultatet av denna förstudie bidrar till detta. 

Förstudien har genomförts i nära dialog med RE:Source programkontor. Förhopp-
ningen är att denna dialog tillsammans med presenterade verktyg, KPI:er och meto-
der för att förstärka nyttiggörandet av forskning leder till en utveckling av metoder 
och processer i RE:Source och andra innovationsprograms- & myndigheter arbets-
sätt. Allt för att på kort, medel och lång sikt kunna bidra till att cirkulära materialflö-
den & klimatneutrala lösningar sprids och implementeras i större skala.  

Inom ramen för projektet har även frågor om forskningsfinansiering, lagstiftning och 
påverkan av/stimulans till andra marknadsförutsättningar (finansiering, produktion 
etc.) för att snabba upp marknadsintroduktionen av hållbara, cirkulära & klimat-
smarta innovationer diskuterats. Samstämt anser de förstudien diskuterat med att bra 
fungerande lokala initiativ, metoder och verktyg inom exempelvis cirkulär bygg-
materialhantering, genom en nationell plattform, kan förstärkas, kopieras och spridas 
och därmed avsevärt bidra till att etablera hållbara och cirkulära materialflöden, inom 
samhällsbyggnads-branschen men också i vidare mening, till andra områden och 
branscher. 

En nationell plattform för att snabba upp hållbara innovationer till marknad  
Det faktum att utmaningen är nationell gör att även lösningen måste innefatta en 
nationell plattform med en samverkans- och matchningsfunktion som fyller igen 
ovan beskriva luckor inom de lokala/ regionala arbetet. Denna funktion ska optimalt 
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skapa samverkan mellan det lokala/ regionala/ nationella perspektivet, matcha 
utmaningar med pågående och genomförd forskning samt inneha förmågan att föra ut 
kunskap och innovationer. Samtidigt skulle de lokala/ regionala initiativen stärkas av 
om funktionen tillför stöd till skapande och finansiering av utvecklings-, 
demonstrations- och upphandlinsprojekt för att lösa utmaningar och ge stöd att 
snabbt föra innovationer till marknad. Slutligen skulle funktionen behöva tillföra 
utbildning, kommunikation och spridning av verktyg, metoder och kompetens mellan 
de olika initiativen. 

Med denna samverkanspart på plats kan en nationell plattform skapas som sluter hela 
kedjan från politik till marknadsintroduktion och transformativ omställning. Arbetet 
bör i detta utgå från internationella klimatmål och regeringens innovations- & 
klimatstrategier, synkronisera med myndigheter, samverkansparter, 
innovationsprogram och akademier. Koppla samman de nationella färdplanerna med 
de lokala och regionala initiativen för att där ge stöd till innovatörer och 
screeningprocess av potentiella innovationer samt att demonstrera och skala upp 
innovation i samverkan med huvudmän, finansiärer, testbäddar och produktion. 

Digital & Fysisk samverkan 

För att vara resurseffektiv bör denna plattform kombinera digital och fysisk samverk-
an. Ytterligare ett steg i detta arbete är att, som understöd till den intermediära funk-
tionen, bygga upp en matchningsplattform för att matcha utmaningar mot forskning/ 
genomförda projekt med hänsyn till utvecklingen av lagsstiftning, marknader och 
befintliga/ framväxande innovationer. Allt för att introducera innovationer vid rätt 
tillfälle då marknaden är mogen och lagstiftning är på plats. Efter diskussion med AI-
forskare under förstudien har det framkommit att plattform med fördel skulle kunna 
utvecklas som ett AI men frågan kräver djupare utredning och ett utvecklingsprojekt 
för att formas i samverkan med AI-kompetens. 

Inom det numera avslutade projektet Grön Bostad Stockholm, finansierat av Tillväxt-
verket skapades nedanstående plattform för att strukturera aktuell forskning inom 
akademier för att matcha dem mot utmaningar i syfte att leda vägen mot marknads-
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introduktion via innovationsupphandling. Tjänsten skulle med fördel kunna ligga till 
grund för vidareutveckling av AI-plattformen. 

Bild 8: Grön Bostad Stockholm, Forskningskartläggning 

Om det nationella perspektivet till största del bör vara digitalt bör det lokala tvärt-
emot ha ett större fokus på fysisk samverkan då det här handlar om att identifiera 
lokala utmaningar och lösningar, samordna lokala aktörer och driva dem till verkstad 
för att uppnå gemensamma målsättningar kring klimatneutralitet och fossilfrihet.  

Här kan med fördel Sustainable Innovations beskrivna arbete kring Sustainable 
Impact Hub nyttjas, spridas och skalas upp nationellt. 

Nyttjande av andra initiativ och tidigare forskningsprojekt  

För att skapa denna nationella plattform måste befintliga satsningar integreras i 
arbetet. Exempelvis Energimyndighetens arbete med sektorstrategier, tidigare 
satsningar inom SIP:ar, Tillväxtverket och forskningsinstitut samt Viable Cities 
arbete för att föra ner de nationella färdplanerna på regional/ lokal nivå bör slås 
samman och vidareutvecklas. Vinnovas och Viable Cities utlysning kring utveckling 
av ett innovationsledningsstöd för kommuner bör med fördel även det kunna 
sammordnas med plattformen. Vidare kan affärsmodeller, klimatberäkningsverktyg 
samt kunskaps- & kommunikationsplattform med fördel hämtas från pågående och 
avslutade utvecklingsprojekt såsom det av Vinnova finansierade projektet 
”Klimatberäknings- affärs- och kompetensplattform för en klimatneutral bygg- & 
anläggningssektor i Malmö 2030”. Smart Built Environments ”Nationella 
Testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande” genom dess del i Smart City 
Sweden skulle kunna fyllas på med mallar och goda exempel från samma SIPs ”Test 
i verkliga byggprojekt” och det av Tillväxtverket finansierade forskningskartlägg-
ningen inom projekt ”Grön Bostad Stockholm kompletteras med AI-plattformens 
matchningsfunktionalitet. KPI:er som kan understödja marknadsintroduktion såsom 
CRI, marknadskriterier, förändringen av lagstiftning, innovationsmognadsgrad som 
beskrivits bör nyttjas för att utveckla samverkansparternas, Tillväxtverkets och 
SIParnas struktur för kravställning, bedömning och utvärdering av forsk-
ningsansökningar.  

Samtidigt kan detta arbete tillföra kompetens till akademier & institutioner kring 
nyttiggörande av forskning. På detta sätt kan denna intermediär och AI successivt 
nyttjas för att lyfta upp redan avslutad forskning då omständigheterna förändrats så 
att marknadsintroduktion är möjlig. 

I dialog har detta resonemang lett till nedanstående modell av en nationell 
samverkansplattform fokuserad för att tillföra samverkan mellan internationell och 
nationell klimatpolitik via fossilfritt Sverige, de nationella färdplanerna, 
myndigheter, innovationsprogram, lokal och regionala klimatinitiativ, 
energikontoren, innovatörer, finansiärer, testbäddar, produktion, 
marknadsintroduktion och uppskalning. En samverkansplattform som svarar mot de 
utmaningar som aktörerna ser genom att tillhandahålla den samverkan, 
kompetensuppbyggnad, de verktyg och metoder och matchning mellan utmaningar - 



 
 

 38 (43)  
 

  

 
forskning/utvecklingsprojekt - innovation. Som stöd i detta arbete ses även ett behov 
av den ovan beskrivna matchningsplattformen för att automatisera matchning av 
befintlig/ avslutad forskning/ utvecklingsprojekt med utvecklingen av lagstiftning, 
konjunktur, marknadsutveckling etc över tid. Allt för att kunna ta innovationer till 
marknad vid rätt tillfälle. 

 
Bild 9: schematiska uppbyggnad av den nationella samverkansplattformen 

Intermediärens hemvist i samverkan 
Dagens samverkansytor har ofta en övervikt åt något håll, akademi eller näringsliv. 
Är akademin i överläge riskerar forskning att fastna i återförande av kunskap till 
akademin och är näringslivet i övervikt kan spjutspetsforskningen tappas bort. Den 
samverkansmodell som behöver skapas bör därför drivas i jämbördig samverkan av 
neutrala parter där alla erbjuds access på lika villkor med fokus på att få sina behov 
uppfyllda. Endast på detta sätt kan vi snabbt nå marknad med innovationer som 
svarar upp mot klimatmålen. Av denna anledning är på samma sätt både placering 
och viktfördelning inom den fysiska samverkan av vikt. 

Sammantaget kräver både den nationella, lokala, regionala plattformen en koordi-
nering av part som har mandat inom, förståelse för, och kunskap om, sektorn men 
framförallt en kunskap & nätverk kring vad som snabbar upp innovationer till mark-
nad och hur kunskap, kompetens, innovation kan stimuleras inom akademi, företag, 
offentliga organisationer, myndigheter, bank, finans, försäkring, innovatörer, regi-
oner, kommuner etc. Denna part bör som komplement till SIParnas och forsknings-
institutionernas akademiska tyngd ha ett större marknadsfokus och ett brett nätverk 
av aktörer inom övriga områden. För att hitta rätt hemvist enligt denna specifikation 
krävs samverkan. 
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I en övergripande modell vore det önskvärt att de nationella färdplanerna i 
samverkan med de strategiska innovationsprogrammen, en marknadsnära innova-
tionsaktör som Sustainable Innovation och en aktör med lokal förankring inom 
kommun och näringsliv som Energikontoren fick mandat att samordna och initiera 
att färdplanernas nationella arbete förs ner på lokal och regional nivå genom att 
initiera arbete inom fler kommuner och regioner. Fokus i arbetet bör då ligga på just 
ökad samverkan. Organisationsutveckling samt spridning av verktyg, metoder, 
kunskap och kommunikation. 

För samhällsbyggnadsområdet skulle hemvisten för denna intermediär med fördel 
kunna delas i samverkan mellan den nationella färdplanen för bygg- & anläggnings-
sektorns kansli inom Byggindustrierna, samhällsbyggnads SIParna, en marknadsnära 
innovationsaktör som Sustainable Innovation samt en aktör med lokal förankring 
inom kommun och näringsliv som Energikontoren. Byggindustrierna skulle då bidra 
med mandat inom, förståelse för, och kunskap om, samhällsbyggnadssektorn. Sam-
hällsbyggnads SIParna med strategiska verktyg och metoder för att föra ut den natio-
nella planen lokalt/ regionalt, Sustainable Innovation med kunskap & nätverk kring 
vad som snabbar upp innovationer till marknad och hur kunskap, kompetens, inno-
vation kan stimuleras inom akademi, företag, offentliga organisationer, myndigheter, 
bank, finans, försäkring, innovatörer, regioner, kommuner etc och Energikontoren 
med lokala nätverk och kopplingen till det kommunala arbetet. På detta sätt skulle en 
intermediär med koppling både till det nationella, regionala och lokala perspektivet 
skapas. 

Varför borde offentliga medel satsas på en nationell samverkansplattform 
• För att öka kommersialisering och uppskalning lokalt/ regionalt/ nationellt av 

forskning/ projekt. 

• För att popularisera resultaten från forskning/ projekt så att den kommer till 
nytta i samhällsbyggandet 

• För att omvandla redan färdigställda projekt inom SIPar och 
forskningsinstitut till innovationer på marknaden 

• För att utveckla myndigheternas och SIParnas struktur för bedömning av 
forskningsansökningar genom införande av utprovade KPI:er för 
marknadsintroduktion såsom CRI (Commercial Readiness Index), 
marknadskriterier, förändringen av lagstiftning, innovationsmognadsgrad etc. 

• För att skapa en tydligare koppling till marknadens utmaningar vilket kan 
påverka valet av framtida forskningsområden.  

• För att på kommersialisera och på sikt även internationalisera 
forskningsresultat. 

Vilka är nyttorna för samhällsbyggnadsbranschen 
• Överbryggar gapet mellan forskning och innovation på marknad. 
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• Ett snabbare svar på samhällsutmaningar gör att vi gemensamt kan nå 
klimatmålen snabbare. 

• Snabbare införande och uppskalning av innovationer ger den svenska sam-
hällsbyggnadssektorn en konkurrensfördel nationellt som internationellt.  

• Det för marknadens aktörer (privat/ offentligt) och akademin närmare 
varandra och öka tilliten/ förståelse/ nytta dem emellan. 

• Ger privat och offentlig förvaltning bättre beslutsunderlag för att bedöma 
vilka lösningar som har bäst effekt på den givna utmaningen. 

• Skapar regler och ramverk som ökar samskapandet kring 
marknadsintroduktion av hållbart samhällsbyggande. 

• Skapar tydliga modeller för hur den lokala, regionala, nationella och på sikt 
internationella strukturen kring marknadsintroduktion och uppskalning av 
svenska innovationer inom hållbart samhällsbyggande ser ut, skalar och 
sprids. 

Hur kan plattformen finansieras, organiseras och genomföras: 
• Då plattformen har ett nationellt/regionalt/lokalt fokus bör det finansieras av 

samverkansparterna (Vinnova, Energimyndigheten, Formas) tillsammans 
med Tillväxtverket gemensamt alternativ genom de strategiska innovations-
programmen inom samhällsbyggnadsområdet. 

• Plattformen bör koordineras i samverkan mellan Fossilfritt Sverige, Sam-
hällsbyggnads SIParna, Sustainable Innovation och Energikontoren som 
gemensamt har nätverk samt förståelse för, och kunskap om, samhällsbygg-
nadssektorn samt en kunskap kring vad som snabbar upp innovationer till 
marknad och hur kunskap, kompetens, innovation kan stimuleras inom 
akademi, företag, offentliga organisationer, myndigheter, bank, finans, 
försäkring, innovatörer, regioner, kommuner etc. 

• För att snabbt kunna starta upp projektet bör den drivande parten redan ha en 
befintlig nationell och lokal verksamhet för kommersialisering av innova-
tioner med ett nätverk av samarbetspartners som passar som komplement till 
SIP:arna och forskningsinstitutionernas akademiska tyngd. 

• Plattformen bör innefatta uppbyggnad av ett AI för att matcha utmaningar 
mot forskning/ genomförda projekt med hänsyn till utvecklingen av 
lagsstiftning, marknader och befintliga/ framväxande innovationer. Genom 
utvecklingen av SIParnas struktur för bedömning av forskningsansökningar 
med införande av utprovade KPI:er för marknadsintroduktion såsom CRI 
(Commercial Rediness Level), marknadskriterier, förändringen av lagstift-
ning, innovationsmognadsgrad etc kan detta AI successivt nyttjas för att lyfta 
upp redan avslutad forskning då omständigheterna förändrats så att 
marknadsintroduktion är möjlig. 
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• Samverkansplattformen fokuseras kring att koppla utmaningar till forskning/ 
projekt/ innovationer, driva fram piloter och ge stöd till marknadsintroduk-
tion/ uppskalning nationellt/ internationellt. Arbetet fokuseras vidare kring 
framtagande av digitala verktyg för att effektivisera och skala denna sam-
verkansprocess med fokus på den för projektet centrala AI-funktionen. 

• Plattformen ska baseras på SIPar och forskningsinstitutioners forskning och 
genomförda projekt och skapa en struktur för att leda dem till utmaningar på 
det lokala planet. Projektets resultat skall beskriva en bred utrullningsplan för 
en i största möjliga mån digital plattform som kan skalas upp till en bred 
nationell/ internationell funktion.  

• Utvecklingen ska även innefatta skapande av plattformens långsiktiga affärs-
modell och om möjligt göra tjänsten oberoende av långsiktig bidragsfinansi-
ering. 

Nästa steg 
Förstudien konkluderas i nedanstående fyra utmaningsområden som bör adresseras 
genom ett samfinansierat utvecklings- och spridningsprojekt samhälls-SIParna och 
Tillväxtverket. Projektet behöver uppskattningsvis vara 3 årigt för att möjliggöra 
både utveckling och etablering och sedan följas av ytterligare ett 3 årigt spridnings- 
och uppskalningsprojekt. 

En nationell/ regional/ lokal samverkansplattform 

Utmaningen vi ser är relaterad till resurser att skapa den förslagna nationella platt-
formen, anpassa tjänsteutbudet och genom den sprida och implementera resultaten 
till fler orter samt anpassa insatserna till att samverka med satsningar, som görs inom 
ramen för de samhällsbyggande strategiska innovationsprogrammen. 

En understödjande matchningsplattform 

Utmaningen ligger i om och hur en understödjande plattform kan byggas upp som 
ger ökad resurseffektivitet och kan bidra till att snabbare matcha forskning mot 
utmaningar och nyttjas för att lyfta upp redan avslutad forskning då omständighe-
terna förändrats så att marknadsintroduktion är möjlig. 

En ökad målstyrning kring nyttiggörande 

Utmaningen ligger i att understödja forskningsfinansiärerna med att implementera 
metoder och KPI:er för att förstärka forskningens fokus på nyttiggörande i både 
utlysning, bedömning, utvärdering och strategi framåt.  

En ökad SIP samverkan 

Under förstudiens gång har relationen med RE:Source programkontor stärkts och 
möten med de samhälls-SIPar som ingår i SIPSAM etablerats, särskilt då med Smart-
Build. Inom ramen för SIPSAM inom samhälls-SIParna planeras en ERFA insats 
under 2021 för att sprida erfarenheter av arbetet med LFM30. Denna samverkan har 
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en vital roll i den långsiktiga funktionaliteten inom den nationella plattformen och 
det är därmed viktigt att denna samverkan utvecklas och förstärks.  

Publikationslista  
Förstudien har inte publicerat något annat material än denna rapport. 

Projektkommunikation 
Under projektet har en presentation genomförts av Sustainable Innovation och 
LFM30 under Klimatsamverkan Skånes event Energitinget 2020 inom ramen för 
Vinnovas innovationsvecka. Efter avslutat projekt har Sustainable Innovation 
presenterat resultatet av förstudien på Energiting Sydost den 12 november. 
Sustainable Innovation, LFM30 och RE:Source har även kommunicerat resultaten 
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anläggningssektorn.  
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