
Förvaltningsberättelse  
och årsredovisning 

IQ Samhällsbyggnad 2015



2

Vision 
 
”IQ Samhällsbyggnad möjliggör ökad samhälls- och brukarnytta genom  
fler innovationer och ökad kompetens inom samhällsbyggandet” 

Roll 

•  Utgöra kitt mellan Näringsliv – Politik – Akademi. Kontinuerligt förtjäna förtroende för  
 detta från alla parter. 

• Utgöra en neutral nod, katalysator och plattform för sektorsövergripande frågor,  
 program och projekt.

IQ Samhällsbyggnad ska arbeta med frågor som: 

•  Bidrar till att nå visionen, och där det finns ett gemensamt intresse för våra  
 medlemmar, och där IQ Samhällsbyggnad har förutsättning att leverera ett bra  
 resultat.

•  Sakfrågor väljs årligen med utgångspunkt i omvärldsbevakning, timing och  
 medlemmarnas önskemål. 

IQ Samhällsbyggnad ska inte: 

•	  Ta ställning i frågor där det finns tydliga intressekonflikter mellan medlemmar  
 och/eller samarbetspartners.

•  Äga, förvalta eller ensidigt marknadsföra produkter.

Om IQ Samhällsbyggnad
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Förvaltningsberättelse 2015 i sammandrag

Sammanfattningsvis har verksamheten inom IQ Samhällsbyggnad 2015 präglats av en konso-
lidering av verksamheten. Vi har utvecklat våra interna rutiner för programhantering, med-
lemsarbete, påverkan och uppföljning. För att skickliggöra och utveckla varandra har vi skapat 
en grupp för kollegial utveckling som vi kallar för Syntesverkstan. På liknande sätt utvecklar 
kommunikatörerna på IQ Samhällsbyggnad varandra genom intern kompetensutveckling.

I arbetet med medlemmarna möter vi stort engagemang och intresse. Ett hundratal personer 
är aktiva i vår styrelse och våra utskott, och över 200 personer deltog i de workshoppar vi an-
ordnade i framtagandet av vårt inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen, 
som lämnades in till Utbildningsdepartementet den 2 november. Arbetet fortsätter under 2016 
med målet att regeringen fortsätter satsningen på forskning inom samhällsbyggnadssektorn 
som inleddes i den förra forskningspropositionen, skapar långsiktighet och relevans, stöttar 
möjligheter till test och demo samt ser till att forskning och innovation nyttiggörs. I de runt 50 
små och stora event av olika slag som vi anordnat under 2015 har över 1 500 personer deltagit, 
och vi blir också inbjudna till många av våra medlemmars event för att förklara och diskutera 
forsknings- och innovationsfrågor i samhällsbyggnadssektorn.

Vi fyller en funktion som samlande kraft för samhällsbyggnadssektorn i diskussioner med re-
geringskansliet och forskningsfinansiärerna Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Vi är 
också ett stöd för dessa myndigheter i det europeiska arbetet med JPI Urban Europe.

En blick framåt

Det är långsiktigt avgörande för IQ Samhällsbyggnad med en stark medlemsbas med många 
medlemmar för att vara en trovärdig och stark röst i samhällsbyggnadssektorns FoI-frågor samt 
för att kunna agera arena och kansli för sektorsövergripande program och projekt. Det innebär 
att medlemsrekrytering och medlemsrelationer fortsatt är en högt prioriterad fråga. Den sats-
ning på kommuner som inleddes 2015 fortlöper under 2016.

Under 2016 fortsätter de stora programmen E2B2, JPI  
Urban Europe och Smart Built Environment som planerat. IQ 
Samhällsbyggnad kommer under året successivt att träda in i 
rollen som kansli för Bygginnovationen, som är ett nationellt 
innovationsprogram för att initiera innovationsprojekt som 
kan leda vidare till kommersialisering.

Vi kommer också att utveckla samverkan med liknande orga-
nisationer i vår omvärld, dels för ett ömsesidigt kunskaps- 
utbyte, dels för att täcka in hela samhällsbyggnadssektorn. 
Lindholmen Science Park, Mjärdevi Science Park, CMB (Centre 
for management in the built sector på Chalmers), Johanne-
berg Science park, Mistra Urban Futures och Kista Science 
City är några av de miljöer där vi utvecklar och fördjupar sam-
verkan. Ett exempel på sådan samverkan är projektet ”Urban 
mobility”. Projektet, som finansieras av Tillväxtverket, syftar 
till att bilda en klustermiljö tillsammans med Lindholmen 
Science Park och Mjärdevi Science Park kring urban  
mobility-området. 

              Eva Schelin, vd
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Den 31 december 2015 hade IQ Samhällsbyggnad 
113 medlemmar. Våra medlemmar är engagerade i 
styrelse, utskott, nätverk, projekt, program och i vår  
seminarieverksamhet. Under året som gått har också 
många medlemmar deltagit aktivt i arbetet med att ta 
fram samhällsbyggnadssektorns inspel till forsknings- 
och innovationspropositionen som regeringen förvän-
tas lägga hösten 2016. 

Vi har haft direkta samarbeten med våra medlemmar 
när de låtit oss vara en stöttande part i forsknings- och 
innovationsfrågor där vi agerat bollplank för idéer och 
dörröppnare för nya kontakter. Vi har också arrange-
rat möten, seminarium och workshoppar på våra med-
lemmars initiativ. Många medlemmar tar på detta sätt 
aktiv del av vår verksamhet, men vi har också medlem-
mar som väljer att stötta verksamheten utan ett aktivt 
deltagande. Ofta kan det bero på tidsbrist och dessa 
medlemmars bidrag till oss som organisation är vik-
tigt eftersom de stöttar de idéburna frågorna som vi 
representerar och låter oss vara deras röst när vi visar 
på vikten av forskning- och innovation i sektorn. 

Medlemsnytta i fokus
Vi arbetar aktivt med att ge god medlemsnytta till våra 
medlemmar, oavsett om de deltar aktivt i vår verksam-
het eller om de stöttar våra frågor på en mer ideell 
nivå. Arbetet med att värva medlemmar och ge med-
lemsnytta är en central del av föreningens verksamhet 
eftersom ett stort antal medlemmar som represente-
rar alla delar av samhällsbyggnadssektorn ger både 
ekonomisk styrka och trovärdighet åt föreningen.    

Under året har vi arbetat aktivt med att utveckla med-
lemsvård och medlemsrekrytering samt tydliggöra 
vårt medlemserbjudande. Som en del i det arbetet 
genomfördes en medlemsundersökning i form av en 
webbenkät under december. Svarsfrekvensen var låg 
men av svaren kan vi utläsa att den bild kansliet har 
av utvecklingsområden och tänkbara aktiviteter väl 
stämmer överens med medlemmarnas bild. Tydligt är 
till exempel att vi måste bli bättre på att kommunicera 
medlemsnytta.

Vi har arbetat med att rekrytera nya medlemmar 
bland Sveriges kommuner eftersom vi ser att det här 
finns intresse för, och stort behov av stöd inom, frågor 
om forskning och innovation. Vi fortsätter arbetet, som 
går under namnet ”Kommunkampanjen” även under 
2016, och erbjuder kommuner som blir medlemmar 
ett prova-på-paket med rabatt på medlemsavgiften.  

Medlemmar – föreningens viktigaste tillgång
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• AK Konsult Indoor Air AB
• Akademiska Hus AB
• Alingsåshem AB
• Arcona AB
• Arkus, Stiftelsen
• Bengt Dahlgren Stockholm AB
• BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildnings- 
 institut AB)
• Bjerking AB
• Boverket
• BSK Arkitekter AB
• Byggcheferna
• ByggDialog Dalarna
• Byggherrarna
• Byggmaterialindustrierna
• Castellum AB
• CBI Betonginstitutet
• Cementa
• Chalmers, Arkitektur
• Chalmers, Bygg och Miljöteknik
• Design for All Sverige
• Design Region Sweden
• Destroy Rebuilding Company AB
• Ecoloop
• Einar Mattsson Byggnads AB
• Elektriska Installatörsorganisationen EIO
• ELU Konsult AB
• Energi- och Miljötekniska Föreningen EMTF
• Entreprenörföretagen AB
• Fastighetsägarna Sverige
• Faveo projektledning
• Fortifikationsverket
• Gar-Bo
• Glasbranschföreningen
• Gullringsbo Egendomar
• Gunnar Ivarssons stiftelse för hållbart samhällsbyggande
• GVK, AB Svensk Våtrumskontroll
• HSB Riksförbund
• Högskolan i Gävle
• Högskolan i Halmstad, sektionen för ekonomi och teknik
• IMCG Sweden AB
• Imtech Sverige
• Incoord AB
• IVL Svenska Miljöinstitutet AB
• JM AB
• Kommunförbundet Skåne
• Kriminalvården
• KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
• Lantmäteriet
• Locum AB
• LokaGruppen AB
• LTH, Bygg- och miljöteknologi
• LTH, Energi och Byggnadsdesign
• LTU, Samhällsbyggnad
• Micasa Fastigheter i Stockholm AB
• MKB Fastighets AB
• Monier Roofing AB 
 

• More 10 AB
• Movium SLU
• Myndigheten för delaktighet
• Målaremästarna
• NCC Bostäder
• NCC Construction Sverige
• Peab Sverige AB 
• Prifloat AB
• Profu
• Projektengagemang AB
• Ragn-Sells AB 
• Ramböll Sverige AB
• Resilient Regions Association
• Riksantikvarieämbetet
• Riksbyggen
• Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB
• SISAB, Skolfastigheter i Stockholm
• Skanska Sverige AB
• Skellefteå kommun
• Skogsindustrierna
• SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
• Specialfastigheter Sverige AB
• Statens fastighetsverk - SFV
• Statens Geotekniska Institut
• Stockholmshem
• Stockholms Stad
• Stora Enso Timber AB
• Strängbetong
• SundaHus i Linköping AB
• Svensk Betong
• Svensk Byggtjänst
• Svensk Fjärrvärme
• Svenska Bostäder
• Svenska Teknik&Designföretagen
• Svenskt Vatten AB
• Swerea KIMAB
• Sveriges Arkitekter
• Sveriges Byggindustrier
• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
• Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund
• Säker Vatten AB
• Tekniska Högskolan i Jönköping
• TMF, Trä- och Möbelföretagen
• Trafikverket
• Trollhättans Stad
• Tyréns AB
• Uli-Geoforum 
• Umeå Kommun
• Umeå Universitet, Tillämpad fysik och elektronik
• Uppsala kommun
• Vasakronan AB
• White Arkitekter AB
• WSP Sverige
• VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
• VVS Företagen
• Västerås Stad
• Åkej AB

IQ Samhällsbyggnads medlemmar 31 december 2015 
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IQ Samhällsbyggnads högsta beslutande organ är års-
stämman som utser föreningens styrelse. Styrelsen 
nomineras av en valberedning. Styrelsen utser en verk-
ställande direktör som leder föreningens arbete, vilket 
utförs av servicebolaget IQ Samhällsbyggnads AB.

Styrelse 

Vid årsstämman den 5 maj 2015 utsågs följande 
styrelse: 

• Mari Broman, tidigare Riksbyggen, ordförande
• Stefan Engdahl, Trafikverket, vice ordförande
• Anna Bergström, BSK Arkitekter
• Ronny Andersson, Cementa
• Ulrika Francke, Tyréns
• Kristina Gabrielii, Peab
• Per-Ola Jönsson, Skanska Installation
• Nina Ryd, Chalmers tekniska högskola
• Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige
• Erik Westin, Akademiska hus 
 
Styrelsen har under året haft sex styrelsemöten (fem 
ordinarie och ett konstituerande) samt ett särskilt 
strategimöte i samband med styrelsemötet i augusti.

 
Valberedning
IQ Samhällsbyggnads valberedning består  
av följande tre personer: 

• Jan Byfors, NCC 
• Anna Sander, WSP
• Sten Wetterblad, Akademiska hus

Utskott
Styrelsen har två utskott till hjälp och stöd i sitt  
arbete: Utskottet för omvärldsbevakning och  
Genomförandeutskottet. De leds av en styrelse- 
ledamot vardera. Ronny Andersson är ordförande för  
Genomförandeutskottet. I Utskottet för omvärlds- 
bevakning ersattes Rikard Silverfur av Erik Westin 
som ordförande i december. 

Organisation
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Genomförandeutskottet identifierar  
behoven här och nu 
Genomförandeutskottet diskuterar och föreslår for-
mer och innehåll för FoI-program, projekt och andra 
initiativ. Utskottet arbetar också med att få till stånd 
ökade resurser för FoI, initiera program både natio-
nellt och på EU-nivå samt för att öka deltagandet i 
FoI-projekt från sektorns aktörer. 

Genomförandeutskottet har under året haft fyra mö-
ten där ett stort fokus har legat på att stötta arbetet 
med inspelet till den kommande forskningspolitiska 
propositionen. Flera workshoppar har hållits och goda 
exempel på lyckade innovationsarbeten har samlats 
in. Utskottet har också följt och stöttat ansökan och 
sedan uppstartsarbetet för programmet Smart Built 
Environment, liksom bidragit med synpunkter och 
förslag till E2B2, BEST-plattformen och den strategis-
ka agendan ”Agenda livsmiljö” (Agenda Livsmiljö är ett 
initiativ från Sveriges Arkitekter och Svenska Teknik- 
och Designföretagen i partnerskap med Byggherrarna,  
Malmö stad och Arkitekturakademin).

Utskottet bestod vid årets slut av följande  
personer:
• Ronny Andersson, ordförande,  Cementa 
• Ruben Aronsson, SBUF
• Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier
• Lisa Daram, Arkus
• Sanna Edling, HSB
• Daniel Hellström, Svenskt Vatten
• Staffan Hintze, NCC
• Anita Ihs, VTI
• Tommy Lenberg, Byggherrarna
• Mårten Lindström, More10 
• Thomas Lithén, Lantmäteriet
• Kristina Mjörnell, SP
• Martin Nilsson, SBU
• Brigitta Olofsson, Tyréns
• Agneta Persson, WSP
• Olof Philipsson, Scheiwiller Svensson
• Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier
• Lahja Rydberg-Forssbeck, Trafikverket
• Pehr-Mikael Sällström, Sveriges Arkitekter
• Olle Samuelson, sekreterare, IQ Samhällsbyggnad 

Utskottet för omvärldsbevakning  
blir utskottet för framtidsfrågor
Utskottet för omvärldsbevakning fokuserar på forsk-
nings- och innovationsbehov i sektorn på längre sikt. 
Under 2015 har utskottet på olika sätt bidragit till 
arbetet med att formulera ett för sektorn gemensamt 
inspel till den kommande forskningspolitiska pro-
positionen. Utskottet har haft fyra möten under året. 
 
Utskottet har också fokuserat på metoder för om-
världsbevakning samt metoder och former för forsk-
ning, utveckling och innovation inom olika delar av 
samhällsbyggandet. Hur ska vi forska inom samhälls-
byggnad? Utskottets arbete har utgått från en förstå-
else för att forskningsmetodik är ett brett fält under 
ständig utveckling och att det därför är en angelägen 
uppgift för IQ Samhällsbyggnad att bidra till en ökad 
kännedom om nya angreppssätt och genomföra kun-
skapshöjande insatser av olika slag. Syftet är att un-
derlätta för medlemmars FoI-arbete.  

Resultatet från den framtidsspaning som utskottet 
gjorde under 2014, idéskriften ”Med sikte på en för-
ändrad värld”, har spridits i olika kanaler, bland annat 
vid ett eftermiddagsseminarium den 19 mars 2015 
med inbjudna talare från sektorn. 

Omvärldsutskottet knyts till kansliets arbete inom JPI 
Urban Europe, både som referensgrupp till den strate-
giska forsknings- och innovationsagenda som presen-
terades i Bryssel i september och till det utvecklings-
arbete som sker med inriktning mot social innovation.

Vid utskottets fjärde och sista möte för året tog Erik 
Westin över ordförandeskapet. Han inledde då en dis-
kussion om inriktningen på utskottets fortsatta arbe-
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te med ett fokus på sektorns framtidsfrågor, FoI i ett 
längre perspektiv och hur medlemsnytta kan skapas 
genom utskottets arbete.

Utskottet för framtidsfrågor bestod vid årets slut 
av följande personer: 

• Erik Westin, ordförande, Akademiska hus 
• Annika Eklund, Kommunförbundet Skåne
• Ann-Sofie Eriksson, Sveriges Kommuner och   
 Landsting (SKL)
• Charlotta Faith-Ell, WSP 
• Alexander Nygren, Skogsindustrierna 
• Katarina O’Cofaigh, Sveriges Arkitekter
• Anders Persson, STD-företagen
• Anders Rasmusson, Movium 
• Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige 
• Ulrika Stenkula, White Arkitekter AB
• Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier
• Katarina Schylberg, IQ Samhällsbyggnad,  
 sekreterare
• Magnus Brink, IQ Samhällsbyggnad, bitr.  
 sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kommunikation är en prioriterad fråga inom IQ Sam-
hällsbyggnad och en integrerad del i vår verksamhet. 
Kommunikationsarbetet bedrivs enligt den kommu-
nikationsstrategi som beslutades av styrelsen 2013. I 
maj förstärktes kommunikationsverksamheten med 
ytterligare en kommunikatör på 80 procent, med fokus 
på kommunikationsarbete inom JPI Urban Europe.

Mycket av arbetet har under året fokuserat på att byg-
ga upp och utveckla kommunikationsverksamheten, 
bland annat i form av webbplatser, nyhetsbrev, grafisk 
profil och kommunikationsplaner, inom de projekt och 
program som IQ Samhällsbyggnad samordnar. 

Nyhetsbrev och media

Det medlemsexklusiva nyhetsbrevet ”Medlemsnytt” 
har under året utvecklats både till form och innehåll. 
Under året har elva nummer utkommit och antalet 
prenumeranter ökar stadigt. Arbetet med att utveckla 
Medlemsnytt fortgår under 2016 som ett led i vårt ar-
bete att med att förstärka medlemsnyttan. Det publika 
nyhetsbrevet ”Aktuellt från IQ Samhällsbyggnad” har 
utkommit med tio nummer under året. 
 
Våra nyhetsbrev är både uppskattade och lästa; det vi-
sar såväl statistik från det verktyg som används för att 
skapa och skicka ut nyhetsbrev som den medlemsun-
dersökning som genomfördes i slutet av 2015.

IQ Samhällsbyggnad har, tillsammans med BIM Allian-
ce och övriga program som vi samordnar, under 2015 
skickat ut ett tiotal pressmeddelanden och pressin-
bjudningar till seminarier och konferenser. Många av 
dessa pressmeddelanden har fått stort genomslag, 
framför allt i branschpress. I samband att Eva Schelin 
tillträdde som vd gjorde tidningen Byggindustrin en 
stor intervju med henne. Dagens Nyheter bevakade 
den pressträff som hölls när Smart Built Environment 
blev beviljat finansiering och skrev en artikel om digi-
taliseringen i samhällsbyggandet.

Webb och digital media

Under året har vår webbplats www.iqs.se kontinu-
erligt uppdaterats. Vi har genomfört en förstudie för 

Kommunikation
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att få fram ett genomarbetat underlag för ett webb-
projekt. Webbplatsen behöver framför allt moder-
niseras så att den fungerar på mobila enheter, har 
en stabil teknisk plattform samt får en ökad använ-
darvänlighet. Webbprojektet startar i januari 2016. 
Vi har också förstärkt vår närvaro i sociala medier ge-
nom en ökad aktivitet på Facebook, Twitter och Lin-
kedin. 

Kommunikationsnätverket

IQ Samhällsbyggnads kommunikationsnätverk har 
haft fyra möten under året. Fokus är erfarenhetsut-
byte, kompetensutveckling och samverkan. Nätverket 
har bland annat diskuterat bildkommunikation, pod-
casts och forskningskommunikation. Nätverket har 
drygt 25 deltagare, och är öppet för intresserade kom-
munikatörer hos våra medlemsorganisationer.

 
 
 
 
 
 
 

IQ Samhällsbyggnads påverkansarbete grundar sig i 
vår vision ”IQ Samhällsbyggnad möjliggör ökad sam-
hälls- och brukarnytta genom fler innovationer och 
ökad kompetens inom samhällsbyggandet”. Våra akti-
viteter, möten, events, skrifter och program syftar till 
att uppnå denna vision. 

Under hela 2015 har arbetet med ett inspel till den 
kommande forskningspolitiska propositionen ge-
nomförts inom IQ Samhällsbyggnad. I maj fick vi en 
formell förfrågan från Utbildningsdepartementet om 
att lämna in ett inspel. Under våren arbetade vi med 
att etablera relationer med nya nyckelpersoner på till 
exempel departement, ta reda på vilka andra aktörer 
som är intressanta att samverka med samt att iden-
tifiera budskap och prioriteringar som diskuteras i 
FoI-sammanhang. Våra styrelseutskott har genom fle-
ra workshoppar bidragit med underlag, behovsanalys, 
prioriteringar och synpunkter. I maj och i september 
höll vi öppna workshoppar för att låta flera av bran-
schens aktörer komma till talas. Även styrelsen och 
kommunikationsnätverket har varit engagerade i ar-
betet. Totalt har omkring 200 personer varit involve-
rade i arbetet.

Den 2 november skickade IQ Samhällsbyggnad in in-
spelet till Utbildningsdepartementet. Därefter påbör-
jades arbetet med förankring av de förslag vi för fram, 
gentemot aktörer inom samhällsbyggnadssektorn, de-
partement, forskningsfinansiärer och andra.

IQ Samhällsbyggnad höll inget eget seminarium under 
Almedalsveckan 2015. Dock fanns delar av kansliet på 
plats i Visby för att nätverka och träffa medlemmar 
samt skapa kontakter med nya samarbetspartners och 
potentiella medlemmar. IQ Samhällsbyggnads medar-
betare medverkade dessutom i flera seminarier. 

Samverkan och påverkan  
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Att skapa mötesplatser är en viktig del av IQ Samhälls-
byggnads egen verksamhet och inom de projekt och 
program som vi samordnar. Sammantaget har omkring 
1 500 personer deltagit i de seminarier som vi anord-
nat under året. Dessutom har representanter från IQ 
Samhällsbyggnad medverkat i många olika semina-
rier, konferenser och möten arrangerade av olika ak-
törer i sektorn. Följande seminarier, konferenser och 
workshoppar har arrangerats av IQ Samhällsbyggnad 
under året, i egen regi, eller tillsammans med samar-
betspartners. Några seminarier har också webbsänts 
med många tittare. Därtill kommer ett antal seminarier 
och mötesplatser som arrangerats av föreningen BIM 
Alliance (se BIM Alliance årsredovisning). 

27 januari New Urban Governance. Årets för- 
  sta möte i det svenska SEiSMiC- 
  nätverket. Floda, Göteborg.

29 januari Årskonferens för E2B2 –   
  Forskning och innovation för energi 
  effektivt byggande och boende.   
 
12 mars  När kommunerna sätter forsk-  
  ningsagendan. Seminariet arran- 
  gerades av IQ Samhällsbyggnad i  
  samarbete med Kommunförbundet  
  Skåne, Vinnova, Formas, Energimyn 
  digheten, SKL, Umeå kommun,  
  Malmö stad, Sveriges Bygg- 
  universitet, Arkitekturakademin, SLU 
  och Linköpings universitet. 

19 mars  After work med framtids- 
  diskussioner med avstamp i idé- 
  skriften ”Med sikte på en förändrad  
  värld”. 

 5 maj  Årsstämma, öppet inspirations- 
  seminarium och mingel. 

28 maj  Workshop Tyck till om nästa   
  forskningsproposition.  

26 augusti  Årets andra möte i det svenska   
  SEiSMiC-nätverket arrangerades på  
  Arkitektur- och Designcentrum på 
   temat Gräsrotsinitiativs och sociala  

  innovatörers förutsättningar att   
  göra avtryck i stadens utveckling och  
  offentliga rum. Workshoppen ägde  
  rum i anslutning till ArkDes Talks:  
  Reprogramming the City. 

16 september Workshop Tyck till om nästa  
  forskningsproposition. Göteborg. 

17 september  Svenskt samhällsbyggande i EU -  
  nu och i framtiden. Seminariet  
  arrangerades av BEST – Built  
  Environment Sweden platform, där  
  IQ Samhällsbyggnad ingår. 

29-30   Launching the JPI Urban Europe  
september Strategic Research and Innovation  
  Agenda. Ett arrangemang inom JPI  
  Urban Europe där IQ Samhälls- 
  byggnad var huvudarrangör. Bryssel. 

12 oktober Kick-off för Smart Built  
  Environment. 

Seminarier och möten  
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17 november Inspirationsseminarium om   
  Formas utlysning Hållbart   
  Samhällsbyggande. Samarrange-  
  mang mellan Formas och IQ  
  Samhällsbyggnad.  

1 december Forskarmöte E2B2. Workshop och  
  erfarenhetsutbyte inom forsknings- 
  kommunikation.  

3 december Glöggmingel arrangerat tillsam-  
  mans med övriga organisationer på  
  kontoret. 

3 december Trygga långsiktig framgång – stärk  
  din innovationskraft. Workshop för  
  medlemmar i samarbete mellan IQ 
  Samhällsbyggnad, IMCG, SP och   
  HYPE.  

17 december Julfrukost om IQ Samhällsbygg-  
  nads inspel till den kommande  
  forskningpolitiska propositionen. 

18 december Informationsmöte om JPI Urban  
  Europes utlysning ERA-NET  
  Cofund Smart Urban Futures. Ett  
  samarrangemang mellan IQ Sam-  
  hällsbyggnad, Vinnova, Formas och  
  Energimyndigheten.

Strategiska innovationsprogrammet 
Smart Built Environment under uppstart

Under början av 2015 utfördes ett intensivt arbete 
med att slutföra ansökan till Vinnova om det strategis-
ka innovationsprogrammet Smart Built Environment. 
Ansökan lämnades in den 5 februari och vi blev kall-
lade till intervju i mars. I slutat av april fick vi ett gläd-
jande besked om att programmet blivit beviljat. 

Under andra halvåret har programmets uppstart för-
beretts genom att programkansliet tagit fram styrdo-
kument som en detaljerad programbeskrivning och 
budget, effektlogik, kommunikationsstrategi och verk-
samhetsplan. Dessutom har fyra strategiska projekt 
initierats och startat.

I oktober hölls en välbesökt och uppskattad kick-off 
med drygt 100 deltagare. Grafisk profil, kommunika-
tionsstrategi och budskapsplattform har tagits fram. I 
december lanserades webbplatsen www.smartbuilt.se 
och två nyhetsbrev har getts ut. Programstyrelsen har 
sammanträtt tre gånger.

 

Projekt- och 
Projektsamordning  
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E2B2 – Forskning och Innovation för 
energieffektivt byggande och boende

Under 2015 växte E2B2 kraftigt. När året började hade 
programmet tio projekt i gång och vid årets slut består 
projektportföljen av 44 projekt fördelade på samtliga 
forsknings- och innovationsområden i programmet. 
Sammanlagt har 80 procent av programmets forsk-
ningsbudget beslutats i forskningsprojekt.

Projekten i E2B2 täcker många relevanta frågeställ-
ningar. Det handlar en hel del om hur vi bygger mer 
energieffektiva hus, framför allt avseende värme, ven-
tilation och klimatskal. Programmet handlar också om 
människorna som bor eller använder byggnaderna 
och om hur man påverkas av energieffektiviseringsar-
bete som exempelvis renovering. Helhetsperspektiv är  
centralt och flera projekt handlar om hur vi kan plane-
ra och bygga mer energieffektiva samhällen.  

I projekten finns omkring 140 samfinansiärer som 
tillsammans står för 50 procent av insatserna i pro-
grammet, helt enligt avtal och programbeskrivning. 

Samfinansiärer är byggentreprenörer, fastighetsbolag, 
energiföretag, materialleverantörer, installationsleve-
rantörer, teknikkonsulter, arkitekter med flera. De dri-
ver sektorns kunskapsuppbyggnad och bidrar aktivt 
till att göra boendet och byggandet mer energieffek-
tivt.

I början av året genomfördes E2B2s årskonferens med 
ett hundratal deltagare. I slutet av året samlades pro-
jektledarna vid E2B2s första forskarmöte för att lära 
känna varandras projekt bättre, nätverka och jobba 
med forskningskommunikation. Utvärderingen visade 
att deltagarna uppskattade dagen mycket och vi kom-
mer därför att arrangera årliga forskarmöten under 
resten av programperioden.

Varje projekt i E2B2 tar fram en kommunikationsplan 
för att nyheter och resultat ska bli efterfrågade och 
komma till nytta. Under året har projekten börjat ar-
beta med sina kommunikationsplaner.
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JPI Urban Europe – forskningssam- 
arbete med fokus på stadsutveckling 

Svensk hållbar stadsutveckling och kunskapsutveck-
ling måste ske i en europeisk kontext. Sverige är i fron-
ten för lösningar i hållbar samhällsbyggnad och stads-
utveckling, men sektorn kan utvecklas. Särskilt när det 
gäller gränsöverskridande forskning och innovation 
som i allt högre grad sker i internationella samman-
hang. Samordning av forskning och innovation inom 
stadsutveckling i Europa gynnar Sverige, så också möj-
ligheten att delta i Europeiska policysammanhang.  Där-
för har IQ Samhällsbyggnad engagerat sig i JPI Urban  
Europe. Vårt engagemang i JPI Urban Europes ope-
rativa ledning och i kommunikationsinriktade upp-
drag skapar möjligheter att utveckla våra internatio-
nella nätverk och stärka vårt inflytande i europeiska 
FoI-sammanhang. 

Genom JPI Urban Europe samarbetar forskningsfinan-
siärer i ett femtontal europeiska länder om att bygga 
upp ett gemensamt och långsiktigt forsknings- och 
innovationsprogram med inriktning på urbanfrågor 
och stadsutveckling. Syftet är att stärka innovation för 
hållbar stadsutveckling, effektivisera användningen 
av nationella forskningsmedel och genomföra gemen-
samma utlysningar.  

Strategisk forsknings- och innovationsagenda 
för Europa

Under 2015 har det europeiska samarbetet fördjupats 
ytterligare och IQ Samhällsbyggnads åtaganden och 
inflytande har vuxit. Vi har sedan tidigare en framträ-
dande roll i programmets operativa ledning och ett 
övergripande ansvar för strategisk kommunikation 
och kunskapsspridning via det EU-finansierade pro-
jektet BOOST. IQ Samhällsbyggnad har även ansvar 
för kommunikationsaktiviteter i samband med två av 
programmets utlysningar – ERA-NET Smart Cities and 
Communities och ERA-NET Smart Urban Futures.  

Under 2015 har programmets strategiska forsknings- 
och innovationsagenda färdigställts. Agendan, som 
kommer att styra inriktningen på framtida utlysningar 
och andra strategiska aktiviteter, presenterades vid en 
två-dagars konferens i Bryssel i september, varav den 

första dagen genomfördes i Europaparlamentet. Arbe-
tet framöver är inriktat på att implementera agendan, 
sprida forskningsresultat, utveckla strategiska nät-
verk och arbeta fram inspel till EU-kommissionen om 
inriktningen på forskningsmedel i Horisont 2020.

IQ Samhällsbyggnad medverkar i ytterligare ett EU- 
finansierat projekt som stödjer JPI Urban Europe,  
SEiSMiC, som syftar till att bygga upp plattformar i ett  
tiotal länder för att föra dialog med praktiker om  
inriktning och innehåll i den strategiska innovations- 
och forskningsagendan samt bidra med en ökad  
kunskap om och exempel på hur sociala innovationer 
kan bidra till att möta behov av radikala förändring-
ar i europeiska städer. I det svenska nätverket del-
tar en bredd av aktörer som har ett särskilt intresse 
för social innovation kopplat till stadsutveckling. IQ 
Samhällsbyggnad ansvarar tillsammans med Mistra  
Urban Futures för att bygga upp den svenska platt- 
formen och för att ta fram en strategi för att upprätt-
hålla plattformarna efter projekttidens slut. Under 
året har vi hållit två möten med ett 100-tal intressen-
ter i Sverige samt medverkat i samordnande möten på 
europeisk nivå, varav två större forum i Bryssel. 
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Med syfte att påverka EU – BEST

EU gör stora satsningar på samhällsbyggnadssektorn 
inom det pågående ramprogrammet Horisont 2020 – 
men för att påverka inriktningen på utlysningarna krävs 
ett långsiktigt och strategiskt påverkansarbete. 

Under året fick IQ Samhällsbyggnad ett tvåårigt bidrag 
beviljat från Vinnova i syfte att etablera en påverkans-
plattform ”Built Environment Sweden Platform” (BEST) 
mot kommande EU-utlysningar. Målet med arbetet inom 
plattformen är att påverka innehållet i de utlysningar 
inom Horisont 2020 som är relevanta för samhällsbygg-
nadssektorn. Plattformsarbetet sker i samverkan med 
SP, KTH, Samhällsbyggnadslänken vid KTH, Umeå Kom-
mun, Mistra Urban Futures, Sveriges Energikontor och 
Arkitekturakademin. 

Påverkan sker genom skriftliga inspel inför både lång-
siktiga forskningsagendor och utlysningar inom befintli-
ga program, som till exempel Energy Efficient Buildings 
och JPI Urban Europe. För 2015 skrevs sådana inspel för 
2016-2017 års arbetsprogram inom EUs ramprogram 
för forskning och innovation (Horisont 2020), men även 
inför publiceringen av JPI Urban Europes strategiska 
forsknings- och innovationsagenda. 

Strategisk Innovationsagenda för att 
minska byggprocessens klimatpåverkan

Under 2015 har IQ Samhällsbyggnad tillsammans med 
Sustainable Innovation och ÅF i samverkan med en bred 
samling aktörer från samhällsbyggnadssektorn tagit 
fram och förankrat en agenda som beskriver aktivitets- 
och kunskapsbehovet för att minska byggandets klimat-
påverkan i själva byggfasen. Agendan ska presenteras på 
ett frukostseminarium i februari 2016. 

IQ Samhällsbyggnad ser den stora mobilisering som 
skett i medlemskåren i denna fråga och kommer prio-
ritera att fler projekt inom området kan få finansiering 
i våra program. Smart Built Environment och E2B2 
kommer fortsatt behandla ansökningar inom området 
utifrån respektive programs perspektiv. Vi ser också att 
föreningen ska vara en fortsatt aktiv part i dialogen till-
sammans med Sustainable Innovation i syfte att säker-

ställa att forskningsfinansiärerna fortsätter investera i 
forskningen inom området.

BIM Alliance 

BIM Alliance Sweden är en ideell förening med drygt 
160 medlemmar som arbetar för bättre samhällsbyg-
gande med hjälp av BIM - digital strukturerad informa-
tionshantering. IQ Samhällsbyggnad har sedan starten 
av föreningen den 1 januari 2014, på uppdrag av BIM  
Alliance styrelse, tillhandahållit VD-tjänst samt ekonomi-,  
kommunikations- och administrationstjänster. BIM  
Alliance upprättar en egen årsredovisning med förvalt-
ningsberättelse, men verksamheten sammanfattas kort 
nedan eftersom den nyttjar resurser inom IQ Samhälls-
byggnad.

Under året har tolv seminarier och konferenser med oli-
ka storlek och inriktning arrangerats. En ny intressent-
grupp har bildats, vilket innebär att det nu finns totalt 
sex aktiva grupper. Elva nyhetsbrev och tio infoblad har 
getts ut. 

Det tekniska rådet har utvecklat sin arbetsform och även 
deltagit i två större internationella standardiseringskon-
ferenser. Fyra konkreta projekt har bedrivits med finan-
siering dels från BIM Alliance, dels från externa aktörer: 
BSAB 2.0, Informationsleveranser del 3, BIM och juridik 
och FastAPI. För FastAPI har BIM Alliance under slutet 
av året byggt upp en process och en organisation för 
att utföra certifieringar av systemleverantörer mot det  
gemensamma gränssnittet FastAPI. BIM Alliance har 
även medverkat i ett projekt kring framtidens Byggva-
rudeklaration och bidragit med kompetens om informa-
tionsstandarder. 

Verksamheten har också innehållit löpande uppdatering 
av webbplats och medlemsregister.
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Kansliet – ett år av fortsatt tillväxt

IQ Samhällsbyggnads kansli har under  
2015 bestått av följande personer: 

•	 Anna Sander, VD (till och med maj 2015), ej på bild
•	 Eva Schelin, VD (från och med juni 2015)
•	 Magnus Brink, Kommunikation och projektsamordning
•	 Jonas Bylund, FoI-strateg JPI Urban Europe 
•	 Helena Gibson Ek, Kommunikationsansvarig 
•	 Anna Land, Programansvarig E2B2
•	 Terese Lilliehorn, Administration och projektsamordning 
•	 Helena Nordin, Controller
•	 Olle Samuelson, FoI-strateg, programansvarig  
 Smart Built Environment, VD BIM Alliance
•	 Katarina Schylberg, Programansvarig BOOST och SEiSMiC
•	 Anna Sehlin, Administration och projektsamordning 
•	 Johan Skarendahl, Programsekreterare
•	 Lina Theander, Kommunikation och webb
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Ekonomi

Det samlade koncernresultatet för 2015 uppgår till en vinst på 44 911 kr (2014: -309 080 kr). Dotterbolaget IQ  
Samhällsbyggnad AB redovisar en vinst på 79 659 kr och moderföreningen en förlust om -34 748 kr. Fullständig  
årsredovisning för 2015 finns att ladda ner från www.iqs.se.

Flerårsöversikt

     2013          2014            2015

Flerårsöversikt 
Belopp i SEK    2015  2014  2013  2012  2011 
Medlemsintäkter  490 252  115 500  113 000  123 000  135 000 
Serviceintäkter               4 033 725              4 089 425             4 362 026             4 896 500 
Övriga rörelseintäkter           10 926 022              8 038 534             8 104 637          17 471 808           18 780 900 
Resultat efter finansnetto                 104 854                 -273 830                -772 075             1 032 500                -210 949 
 
Balansomslutning           11 407 493              8 567 172              8 378 596          11 963 568          20 236 700

Förslag till resultatdisposition för föreningen:

            Belopp  
Balanserad vinst                                                                                                                           267 210  
Årets förlust                                                                                                                                   -34 748  
            
Disponeras så att i ny räkning överförs                                                                                   232 462 
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Resultaträkning - koncernen          
   

Belopp i SEK     2015-01-01-   2014-01-01-  
      2015-12-31   2014-12-31

Rörelsens intäkter 
Medlemsavgifter           490 252        115 500  
Serviceavgifter från medlemsföretag     4 033 725     4 089 425  
Övriga rörelseintäkter    10 926 022     8 038 534 
      15 449 999   12 243 459 

Rörelsens kostnader 
Personalkostnader    -9 088 230   -7 711 468  
Övriga kostnader    -5 764 527   -4 321 014  
Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar          -13 392                                       -13 392  
Föreningskostnader       -500 900      -509 939  
Rörelseresultat            82 950                                     -312 354 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter         23 171           43 027  
Räntekostnader och liknande resultatposter         -1 267            -4 503  
Resultat efter finansiella poster       104 854       -273 830  
 
Resultat före skatt         104 854        -273 830  
Skatt på årets resultat          -59 943          -35 250  
Årets resultat             44 911       -309 080

Intäkter 2015
     
                Projekt 7 %     
         Serviceintäkter 30 % 

 

          

                
                 Programsamordning 63 %
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Belopp i SEK     2015-12-31   2014-12-31 

TILLGÅNGAR  
             
Anläggningstillgångar           
Materiella anläggningstillgångar           
Inventarier, verktyg och installationer          40 545          53 937  
Summa anläggningstillgångar           40 545          53 937 

Omsättningstillgångar  
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar       1 783 701       682 873  
Skattefordringar           343 669       367 911  
Övriga fordringar          216 528            2 248  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter       293 772       259 570  
        2 637 670    1 312 602 

Kassa och bank       8 729 278   7 200 633  
Summa omsättningstillgångar   11 366 948   8 513 235 

SUMMA TILLGÅNGAR    11 407 493   8 567 172 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital            
Reservfond             20 000          20 000  
Balanserat resultat      1 792 594    2 101 674  
Årets resultat             44 911      -309 080  
Summa eget kapital      1 857 505    1 812 594 

Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder      3 361 392                      -  
Leverantörsskulder          694 292                       974 109  
Skatteskulder               -        2  
Övriga kortfristiga skulder         661 748                       544 359  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   4 832 556    5 236 108  
        9 549 988    6 754 578 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                 11 407 493                   8 567 172

Balansräkning - koncernen
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