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IQ Samhällsbyggnad lägger ännu ett framgångsrikt år till 
handlingarna. När jag tittar på den verksamhetsplan som 
styrelsen godkände i slutet av 2016 och jämför med vad 
vi har åstadkommit under 2017 kan jag inte vara annat än 
nöjd. Vi har uppnått allt vi planerade för och mer därtill. 
Jag känner tacksamhet över att få arbeta med kvalificerade 
och professionella medlemmar och medarbetare.

Den vision som vi i föreningen format tillsammans och 
som sjösattes i början av 2017 – IQ Samhällsbyggnad tar  
Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande  
– har visat sig vara ett viktigt och hållbart rättesnöre för 
oss i vårt dagliga arbete. Tack till alla er som hjälpte till att 
ta fram visionen!

Samhällsbyggnadsmiljarden som kom i och med den 
forskningspolitiska propositionen i slutet på 2016 ger oss 
möjligheter att tillsammans lyfta vår sektor och på riktigt 
skapa ett hållbart samhällsbyggande. Vi stöttar de forsk-
ningsfinansierande myndigheterna så att de program och 
utlysningar som de skapar av samhällsbyggnadsmiljarden 
ger största möjliga utväxling för samhället. Vi samlar sektorn 
i remissvar och skrivelser för att stötta regeringen och 

myndigheter att fatta rätt beslut. Vi driver forsknings- 
program där samhällsbyggnadssektorns aktörer tar 
fram ny kunskap för att stärka samhället. En vässad och 
uppdaterad kommunikationsstrategi hjälper oss att nå 
ut till aktörer i sektorn och se till att den nya kunskapen 
kommer till nytta. 

Sammantaget är forskning och innovation (FoI) fokus i  
allt vad IQ Samhällsbyggnad gör. Vi utgör ett kitt mellan  
näringsliv, politik, myndigheter, akademi och brukare. Vi  
är övertygade om att samverkan mellan dessa sfärer är 
nödvändig för att åstadkomma relevant forskning och  
innovation av hög nivå.

Eva Schelin 
Vd IQ Samhällsbyggnad

Vår vision IQ Samhällsbyggnad  
tar Sverige till en tätposition  
inom hållbart samhällsbyggande  
har visat sig vara en viktig  
ledstjärna i vårt dagliga arbete.

Några ord från vd
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Vi blir ofta inbjudna att som sektorns representanter 
delta i diskussioner kring kommande satsningar 
och vi ser det som en viktig uppgift att påverka 
kommande satsningar och inriktningar. Vi deltog till 
exempel tillsammans med flera av våra medlemmar 
när Formas samlade samhällsaktörer och intressenter 
inför uppstarten av de två nationella forsknings- 
programmen inom klimat respektive hållbart  
samhällsbyggande. Under året har vi även deltagit  
i flera rundabordssamtal initierade av Närings-  
respektive Miljödepartementet. 
 
IQ Samhällsbyggnads vd Eva Schelin sitter med i samver-
kansgruppen för Smarta städer som är knuten till reger-
ingens strategiska samverkansprogram. Inom ramen för 
samverkansgruppen ansvarade Eva Schelin för att ta fram 
en rapport – Digitalisering av planprocessen – som lyfte 
fram hinder för en helt digitaliserad samhällsplanerings-
process och föreslog åtgärder för regeringen att vidta. 
Regeringen har i många stycken hörsammat rekommen-
dationerna och har tillsatt flera statliga utredningar, utökat 
uppdragen till såväl Lantmäteriet som Boverket och skjutit 
till medel både i den ordinarie budgeten och i form av 
ökade forskningsmedel.

Den idéskrift med framtidsspaningar med samhällsbyg-
gandet i centrum, som IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- 
och framtidsutskott tog fram och som lanserades i juni, 
har fått stor spridning över landet. Normförskjutningarna 
och trenderna som beskrivs i den utgör en god grund för 
diskussioner om framtiden. Idéskriften är väl synkad med 
de globala målen i Agenda 2030 och den har använts 
såväl i utvecklingen av IQ Samhällsbyggnads strategi som 
av flera av våra medlemmar i deras strategiarbete.

Efterfrågade talare
IQ Samhällsbyggnads medarbetare är ofta efterfrågade 
som talare på olika seminarier och konferenser i sektorn. 
Listan kan göras lång men några exempel är konferensen 
Smarta Städer, RISE Innovationsdag, Samhällsbyggnads-
dagarna och årsmöten hos medlemsorganisationer.  

Inte minst märktes det under Almedalsveckan då vi  
deltog i många seminarier och panelsamtal. 

På plats under Almedalsveckan
Under Almedalsveckan fanns IQ Samhällsbyggnad på 
plats i Visby för att nätverka, debattera och diskutera  
viktiga frågor kring bland annat forskning, innovation,  
utveckling, digitalisering och kompetensbrist inom  
samhällsbyggandet.

IQ Samhällsbyggnad höll ett mer än fullsatt seminarium 
med titeln Snabbaste byggtakten sedan 60-talet –  
vad kommer vi att ångra? Under ledning av moderator  
Helena Blomquist diskuterade en panel kring hur den  
nuvarande bostadskrisen snabbt ska kunna lösas  
samtidigt som vi skapar långsiktigt hållbara miljöer.  
Vad kommer vi att ångra att vi inte tog hänsyn till när vi 
längre fram tittar i backspegeln? Flera branschtidningar 
skrev om vårt seminarium.

Remisser med FoI-koppling
Som företrädare för ett brett FoI-perspektiv inom den 
svenska samhällsbyggnadssektorn får vi förfrågningar  
om att besvara remisser, betänkanden, utredningar och 
andra förslag. Vi besvarar remisser där det finns, eller  
borde finnas, en tydlig koppling till forskning och innovation. 

I maj besvarade vi en remiss på rapporten Metoder  
och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i 
lärosätenas samverkan med omgivande samhälle. 
I september gav vi synpunkter på Klimatanpassnings-
utredningens betänkande Vem har ansvaret? och lyfte 
avsaknaden av FoI-perspektivet.

I november svarade vi på Trafikverkets Förslag till  
nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Och i 
december gav vi vår syn på Lantmäteriets rapport Före-
skriftsrätt om gemensamma standarder för information i 
grundkartor och Boverkets rapport Digitala detaljplaner – 
Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt.

Vi påverkar och initierar 
forskning och innovation 
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Vi samlar och 
mobiliserar sektorn

Våra medlemmar – vår unika styrka
Vid utgången av 2017 hade IQ Samhällsbyggnad 107 
medlemmar, varav många är engagerade i styrelse,  
utskott, nätverk, projekt och program.

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 arrangerat 
möten, seminarier och workshoppar på våra medlemmars 
initiativ. Många medlemmar tar på detta sätt aktiv del av 
vår verksamhet, men vi har också medlemmar som väljer 
att stötta verksamheten utan ett aktivt deltagande.  
Dessa medlemmars bidrag till oss som organisation är 
viktigt 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. 

I vårt arbete har vi alltid medlemsnytta i fokus. Arbetet 
med att värva medlemmar och ge medlemsnytta är en 
central del av föreningens verksamhet eftersom ett stort 
antal medlemmar som representerar alla delar av  

samhällsbyggnadssektorn både ger ekonomisk styrka 
och trovärdighet. Som ett led i att utveckla våra medlems-
relationer har vi under året kontaktat och fördjupat relationerna 
med de medlemmar som vi inte träffat på länge. 

Vi har genomfört en medlemsundersökning under året. 
Resultatet pekar med tydlighet på att våra medlemmar 
uppskattar att vi tar kontakt och engagerar dem i  
föreningens verksamhet. Det anses viktigt att vi samlar 
och mobiliserar sektorn för mer och bättre forskning och 
innovation och att vi initierar forskningsprogram. Våra 
medlemmar är generellt nöjda med oss som organisation 
och hur vi arbetar, och vill gärna ha en nära kontakt med 
oss. Nöjd medlemsindex (NMI) har ökat från 63 (2015) till 
68 (2017).
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Styrelsen har två utskott till hjälp och stöd i sitt arbete – 
Omvärlds- och framtidsutskottet och Genomförande- 
utskottet. 

Omvärlds- och framtidsutskottet lanserade idéskrift
Omvärlds- och framtidsutskottet fokuserar på forsknings- 
och innovationsbehov i sektorn på längre sikt. Under året 
ägde fyra utskottsmöten rum. 

Arbetet under första halvåret 2017 fokuserade på den 
idéskrift som kom att bli slutprodukten av de workshoppar 
och diskussioner som förts i utskottet, vars ledamöter  
varit engagerade och starkt bidragande. Utskottets  
seminarium Har vi beredskap för en digital samhälls- 
omvandling? i februari gick av stapeln i ett fullsatt Dome 
of Visions på KTH.

På ett sommarmingel i juni lanserades idéskriften Är vi 
redo för en samhällsomvandling? som utskottet arbetat 
fram. I idéskriften tas fyra normer och sex trender med 
bäring för framtidens samhälle och samhällsbyggnads-
sektorn upp. Skriften har blivit efterfrågad och har tryckts 

i ytterligare två upplagor, skapat publicitet och stärkt 
vår position som sektorns FoI-nav. Eva Schelin och Erik 
Westin har även besökt Göteborg och Malmö där skriften 
presenterats i samarbete med medlemsorganisationer 
under hösten och vintern.

Fyra normförändringar
• Vardagslivets normer 
• Ägande kontra delande 
• Bilen som norm för vår byggda miljö 
• Multistadielivet      

Sex trender
• Människans påverkan på miljön 
• Demografisk förändring 
• Urbanisering      
• Fler om mindre och fler om samma
• Klyftor och skillnader 
• Digitaliseringen som spelförändrare

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

Genomförandeutskottet har under året haft fyra möten. 
Fokus har varit på prioriteringar av hur forskningsmedlen 
i den forskningspolitiska propositionen bör användas, 
omvärldsspaningar med möten med bland annat  
forskningsrådet Forte och Kommittén för modernare 
byggregler samt på spridning, nyttiggörande och  
implementering av forskningsresultat.

Utskottsarbetet utvecklas vidare under 2018
Under året har ett projekt genomförts tillsammans med 
medlemmarna för att analysera hur utskotten kan  
utvecklas. Arbetet mynnade ut i ett förslag till tre nya 
utskott, vilka planeras att startas under 2018. Ett av 
utskotten kommer att fokusera på strategi och långsiktiga 
FoI-behov, ett annat koncentrerar sig på näraliggande 
FoI-behov samt på koordinering och samordning av  
pågående FoI-satsningar och det tredje får en inriktning 

mot nyttiggörande, implementering och användning av 
resultat från forskning och innovation. 

Nätverk och mötesplatser
IQ Samhällsbyggnads kommunmedlemmar har etablerat 
ett nätverk för att främja effektivt kunskaps- och erfaren-
hetsutbyte. I mötena deltar även särskilt inbjudna forskare 
och representanter från forskningsfinansiärerna som kan 
bidra med information eller reflektion. En utgångspunkt 
bakom initiativet är att kommunernas roll i forsknings- och 
innovationssammanhang, som bland annat initiativtagare, 
beställare, partner, tillämpare av kunskap, blir allt viktigare. 
Samtidigt är innovation i offentlig sektor mångfacetterat 
och det behövs därför forum för kontinuerlig samverkan 
och för att diskutera vägen framåt. 
  
Under 2017 hölls fem webbaserade möten. Två möten 
har fokuserat på att presentera och diskutera aktuella  
utlysningar. Vid övriga möten har diskussionerna utgått 
ifrån kommunernas utmaningar och erfarenheter av att 
driva egna forsknings- och innovationsprojekt. Det finns 
en tydlig målsättning med mötena att hitta ingångar i 
pågående FoI-satsningar men också att identifiera  
gemensamma erfarenheter och viktiga frågor att föra  
fram i dialog med forskningsfinansiärer och departement. 

Vi har haft direkta samarbeten med våra medlemmar när  
de låtit oss vara en stöttande part i FoI-frågor, där vi agerat 

bollplank för idéer och dörröppnare för nya kontakter.
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Att skapa mötesplatser är en viktig del av 
IQ Samhällsbyggnads verksamhet och inom 
de projekt och program som vi samordnar.

Kommunikationsnätverk för erfarenhetsutbyte
Fokus för IQ Samhällsbyggnads kommunikationsnätverk 
är erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och samverkan. 
Nätverket har under årets fyra möten bland annat 
diskuterat forskningskommunikation, nya digitala medier, 
GDPR (den nya datalagstiftningen) och annorlunda former 
för Almedalsaktiviteter. Nätverket har ett trettiotal deltagare 
och är öppet för intresserade kommunikatörer hos våra 
medlemsorganisationer.

Samverkan med Sveriges Bygguniversitet 
IQ Samhällsbyggnad och Sveriges Bygguniversitet har 
inlett ett samarbetsprojekt för att öka medvetenheten 
om kopplingen mellan forskningsfi nansiering och 
samhällsbyggnadssektorns långsiktiga kompetens-
försörjning. Under hösten har vi haft inledande möten för 
att få en samsyn på problemet och en vision om hur vi vill 
att det ska fungera. Under 2018 skapar vi tillsammans en 
handlingsplan för hur vi ska arbeta med projektet, vilka 
kort- och långsiktiga förändringar som behöver komma till 
stånd och hur vi ska arbeta med påverkan gentemot olika 
grupper för att åstadkomma detta.  

Akademin är en viktig medlemsgrupp och vi vill gärna 
att åsikter, idéer och kunskap om kompetensförsörjning 
med koppling till forskning- och innovationssatsningar tas 
till vara. Vi ser att det går i linje med önskemål hos våra 

övriga medlemsgrupper, som också kommer att kopplas 
till projektet. 

IQ Samhällsbyggnads mötesplatser
Att skapa mötesplatser är en viktig del av IQ Samhälls-
byggnads verksamhet och inom de projekt och program 
som vi samordnar. Under året arrangerade vi ett trettiotal 
seminarier, större möten och konferenser. Några seminarier 
har också webbsänts med många tittare. Därtill kommer 
ett antal seminarier och mötesplatser som arrangerats av 
föreningen BIM Alliance. Några av de större seminarierna 
och mötesplatserna fi nns uppräknade i kapitlet Viktiga 
datum under 2017.

IQ Samhällsbyggnad var tillsammans med BIM Alliance 
och Smart Built Environment en av parterna bakom 
mässan och konferensen Smarta Städer 2017 i slutet 
av november. Partnerskapet fi ck stort genomslag i 
programmet och representanter från oss deltog i fl era 
olika programpunkter under konferensen.

IQ Samhällsbyggnad fungerar som plattform, samordnare 
och samarbetspartner i sektorsövergripande program 
och projekt. Vi gör detta på uppdrag av myndigheter, 
medlemmar och EU. För att utveckla, kvalitetssäkra och 
öka synergierna inom vår programverksamhet har vi ett 
pågående internt utvecklingsarbete.
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Program.
Vi leder och samordnar program och projekt.
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Smart Built Environment är ett strategiskt 
innovationsprogram som bidrar till Sveriges 
resa mot att bli ett globalt föregångsland inom 
digitalisering i samhällsbyggnadssektorn.

Programmet är ett av 17 strategiska innovationsprogram 
som fi nansieras av Formas, Vinnova och Energi-
myndigheten. Under 2017 gick programmet in på sitt 
andra år, som kännetecknats av att många nya projekt 
har startats. Koordinatorer för programmets fokusområden 
och projektledare i strategiska projekt har tillsammans 
med programledningen arbetat med att sprida kännedom 
om programmet som talare vid olika konferenser och 
seminarier. Dessutom har en mängd workshoppar, 
partnerträffar och seminarier anordnats i programmets 
regi och även tillsammans med andra organisationer. 
Antalet parter i programmet ökar stadigt och Smart Built 
Environment hade vid slutet av året över 50 parter.
I samband med programmets årsstämma i oktober hölls 
en välbesökt öppen programkonferens med intressanta 
föredrag från såväl myndigheter, forskningsfi nansiärer 
som projektledare i programmet. Årsstämman var 
också startskottet för planeringen inför den kommande 
programperioden som startar 2019. Arbetet som då 
inleddes med att samla in synpunkter från programmets 
parter kommer att fortsätta under 2018. 

Kommunikationsinsatser är särskilt viktiga för att nå målen 
för Smart Built Environment och för att möjliggöra en bra 
samverkan såväl inom programmet som med andra 
initiativ. Under 2017 gavs bland annat tolv nyhetsbrev 
ut, en fi lm om programmet togs fram och webbplatsen 
utvecklades vidare i takt med att fl er projekt startade. 

Många nya projekt
Programmet tilldelar FoI-medel till både strategiska 
projekt och till projekt som beviljas inom öppna 
utlysningar. Under två tillfällen under året har det varit 

möjligt att söka medel i öppna utlysningar. I utlysningen 
Digitalt samhällsbyggande med innovationskraft som 
stängde i april fi ck fem projekt dela på 7,6 miljoner kronor. 
Två utlysningar i programmet öppnade samtidigt under 
hösten; en med fokus på livscykelperspektivet i samhälls-
byggnadsprocesser och en med inriktning på juridiska 
och organisatoriska förutsättningar för en digital om-
vandling av samhällsbyggandet. Fem projekt beviljades 
i vardera utlysningen och fi ck sammanlagt 6,3 miljoner 
kronor i fi nansiering.

Inom programmets olika fokusområden har totalt sex 
strategiska projekt startats under året. Programmet fi ck 
extra medel i regeringens satsning på de strategiska 
innovationsprogrammen, i form av två nya projekt – 
Uppkopplad byggplats och Digital Samhällsbyggnads-
process (DigSam). Insatserna omfattar tillsammans statlig 
fi nansiering på 24 miljoner kronor och sektorn bidrar med 
lika mycket i samfi nansiering.

Under hösten inleddes också arbetet med att bygga upp 
en nationell påverkansplattform kopplad till programmet. 
Ett syfte med påverkansplattformen är att öka svenskt 
deltagande i EU:s forskningsprogram med koppling till 
digitalisering och samhällsbyggnad. Ett annat syfte är att 
påverka EU:s utlysningar inom dessa områden.

Smart Built Environment 
– smartare samhällsbyggande genom digitalisering 

Smart Built Environments mål

• 40 % minskad miljöpåverkan 
• 33 % minskning av byggtid 
• 33 % minskning av byggkostnader 
• Flera nya värdekedjor och affärsmodeller
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BIM Alliance Sweden är en ideell förening med drygt 
180 medlemmar som arbetar för bättre samhälls-
byggande med hjälp av BIM – digital strukturerad 
informationshantering. 

IQ Samhällsbyggnad har sedan starten 2014 tillhandahållit 
vd-tjänst samt ekonomi-, kommunikations- och admin- 
istrationstjänster. BIM Alliance upprättar en egen års- 
redovisning med förvaltningsberättelse, men verksamhetens 
huvuddelar sammanfattas kort nedan eftersom den nyttjar 
resurser inom IQ Samhällsbyggnad.

Under året har 18 nya medlemmar tillkommit, vilket tyder 
på att digitaliseringsfrågorna ligger högt på agendan för 
aktörerna. Föreningen har arrangerat elva seminarier och 
konferenser i egen regi och BIM Alliance har medverkat 
som delarrangör eller talare på ytterligare ett tiotal  
evenemang i sektorn. Föreningens sju intressentgrupper 
har haft totalt ett 20-tal möten med cirka 15–20 personer 
på respektive möte. Den största konferensen var Arbeta 
Smart i maj som utgjordes av en tvådagarskonferens med 
bland annat bostads- och digitaliseringsministern Peter 
Eriksson som talare. BIM Alliance webbplats gjordes om 
under vintern 2017 för att byta och modernisera  
plattformen. Nyhetsbrevet till medlemmarna i BIM Alliance 
skickas ut elva gånger per år.

BIM Alliance har medverkat i det internationella standard- 
iseringsarbetet inom buildingSMART med ett antal  
representanter från föreningens tekniska råd. Mycket 
samarbete har skett med programmet Smart Built  
Environment där medlemmar från BIM Alliance deltagit i 
att initiera och driva projekt framförallt inom fokusområdena 
Standardisering och Livscykelperspektiv. BIM Alliance har 
också drivit projekt internt och i samarbete med andra: 

• CoClass, sektorns nya klassifikationssystem där  
   BIM Alliance är delägare
• Förstudie om LOD (informationsnivåer i modeller)
• Standard för granskning av modeller
• Fast API (standard för fastighetsinformation)  
   i samarbete med SABO

Verksamheten har också innehållit löpande uppdatering 
av webbplats och medlemsregister och ett arbete för att 
utveckla kommunikationen har påbörjats. 

BIM Alliance  
– föreningen som driver 
BIM-utvecklingen i samhällsbyggandet
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Under programperioden 2013–2018 genomförs 80 
projekt där mer än 200 företag och organisationer 
inom samhällsbyggnad samverkar med forskare för 
att utveckla mer energieffektivt byggande och boende. 

Under året har över 40 projekt avslutats och fokus i  
programmet har varit på kommunikation, resultatspridning 
och kvalitetssäkring. E2B2 är ett samverkansprogram 
mellan IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten.
Den totala projektvolymen i programmet är 250 miljoner  
kronor, som till hälften utgörs av statligt stöd och till  
hälften av samfinansiering. Samfinansiärerna är bygg- 
entreprenörer, fastighetsbolag, energiföretag, material- 
leverantörer, installationsleverantörer, teknikkonsulter,  
arkitekter med flera. De driver sektorns kunskaps- 
uppbyggnad och bidrar aktivt till att göra boendet och 
byggandet mer energieffektivt.

Projekten i E2B2 omfattar energieffektivisering ur många 
olika perspektiv där helhetsperspektivet är centralt. De 
handlar om hur vi bygger mer energieffektiva hus, framför 
allt avseende värme, ventilation och klimatskal, men  
också om människorna som bor eller använder bygg- 
naderna och hur energieffektiviseringsarbete som  
exempelvis renovering påverkar. 

En slututvärdering av den första etappen av E2B2  
gjordes under 2017 av en oberoende part på uppdrag av 
Energimyndigheten. Programmet och programledningen 
fick genomgående mycket goda omdömen. 

Flera möten har genomförts under året, där de största  
är årskonferensen med ett hundratal deltagare och  
forskarmötet med ett sjuttiotal deltagare. Under året  
har nästa etapp av E2B2 planerats i samråd mellan 
Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad. Den nya 
etappen planeras starta under första kvartalet 2018.

E2B2 
– forskning och innovation för  
energieffektivt byggande och boende

Projekten i E2B2 omfattar 
energieffektivisering ur många 
olika perspektiv där helhets- 
perspektivet är centralt. 
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I Bygginnovationen kan innovatörer och entreprenörer 
i samhällsbyggandssektorn söka stöd för att testa 
om en idé håller för att utvecklas vidare.  
IQ Samhällsbyggnad sköter programledning och 
kommunikation på uppdrag av Vinnova. 

Projekten i Bygginnovationen utförs av ett litet eller 
medelstort företag och vanligtvis i samverkan med andra 
företag. I ungefär hälften av projekten deltar en akademisk 
forskare aktivt i projektarbetet, vilket betyder att programmet 
verkligen fungerar som en överbryggning där kunskap 
från akademi kommer till nytta i samhället genom  
samverkan med näringslivet.

Programmet erbjuder två stödformer; lilla innovations- 
bidraget på 100 000 kr för att utreda och analysera en  
idé och stora innovationsbidraget på 300 000 kr för att 
förbereda affärsidén vidare för kommersialisering. 
 
Under året tog programmet emot 70 projektidéer av vilka 
31 projekt beviljades. Det är uppmuntrande att notera 
hur många av projekten som har fått sina första bidrag i 
Bygginnovationen och som sedan söker medel i andra 
program såsom E2B2 och Smart Built Environment.  
Bygginnovationen är därför ett bra exempel på hur  
instegsprogram kan fungera.

I oktober genomfördes årsstämma och ett publikt  
seminarium för att visa upp programmet och den 
verksamhet och de personer som bidrar till programmet. 
Flera möten med intressenter som har potential att nå 
ut till nya sökande genomfördes under året, bland annat 
med Göteborgs uppfinnareförening, Ideon i Lund och  
Johanneberg Science Park samt Sveriges Bygguniversitet.

Bygginnovationen 
– utvecklar goda idéer 

Det är uppmuntrande att 
notera hur många av projekten 
som har fått sina första bidrag 
i Bygginnovationen.
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JPI Urban Europes mål är att stödja utvecklingen 
av attraktiva, hållbara och ekonomiskt livskraftiga 
urbana områden. 

Genom samarbete mellan europeiska nationella  
forskningsfinansiärer finansierar JPI Urban Europe  
innovativa transnationella projekt inom stadsutveckling. 
IQ Samhällsbyggnad driver den svenska insatsen i  
programmet tillsammans med andra europeiska FoI-
aktörer på uppdrag av Energimyndigheten, Formas  
och Vinnova. Inger Gustafsson, Vinnova, tog i december  
över ordförandeskapet för hela programmet. 
  
IQ Samhällsbyggnad har ett ledande ansvar för 
programmets FoI-inriktning. Under 2017 har arbetet 
främst gått ut på att förbereda uppdateringen av 
programmets forsknings- och innovationsstrategi som 
ska publiceras i januari 2019, och att skapa kopplingar 
och meningsfulla dialoger mellan aktörer som verkar i 
olika ”öar” inom splittrade forskningsfält, till exempel 
smarta städer, eko-städer och hållbara städer. Forskar-
forumet Urban Transitions Pathways Symposium som 
arrangerades för andra gången 2017 är en viktig mötes-
plats i sammanhanget. Fokus har även legat på interna-
tionalisering och att sjösätta utlysningar med forsknings-
finansiärer i USA, Asien och Sydamerika samt att stärka 
programmets relevans och inflytande i förhållande till 
implementeringen av EU:s Urban Agenda, FN:s Agenda 

2030 och UN-Habitats New Urban Agenda. 

IQ Samhällsbyggnad har ett övergripande ansvar för  
kommunikationsinsatser relaterat till programmets  
utlysningar och resultatspridning från finansierade  
projekt. År 2017 öppnade två utlysningar. Utlysningen 
SUGI Nexus genomfördes tillsammans med Belmont  
Forum i syfte att främja internationellt forskningssamarbete 
med inriktning mot integrerade lösningar för hållbar  
mat-, vatten- och energiförsörjning i stadsområden i  
framtiden. Utlysningen Making Cities Work öppnade  
under hösten och är en pilotutlysning med tydligt fokus  
på utmaningsdriven innovation i städer. 

Större evenemang som genomförts under året där  
IQ Samhällsbyggnad haft en ledande roll är ett tredagars  
evenemang i Bryssel i maj och Urban Transitions 
Pathways Symposium i oktober. Evenemanget i Bryssel 
inleddes med en tvådagarskonferens präglad av dialog 
mellan programmets partners och intressenter och  
avslutades med ett större möte för alla projekt som  
finansierats i programmets utlysningar. 

I syfte att fördjupa förståelsen för innovationsledning och 
governance för hållbar stadsutveckling – inte minst om 
offentliga aktörers roll som förändringsagenter – genom-
förde RISE, Vinnova och IQ Samhällsbyggnad/JPI Urban 
Europe en seminarieserie under våren och hösten 2017.

JPI Urban Europe 
– forskningssamarbete med fokus på stadsutveckling
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Projekt.
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Vår övertygelse är att forskning och innovation skapar 
verklig nytta i samhällsbyggandet. För att uppnå detta 
måste vi höja och bredda förståelsen, kapaciteten och 
vanan hos sektorn för att ta emot nya produkter, 
tjänster och processer samtidigt som vi arbetar för att 
sektorns aktörer blir bättre på att sprida och tillgänglig- 
göra kunskap. Vi arbetar dels med att se till att resultat 
från de projekt och program som vi samordnar sprids  
och används, dels med att utveckla och sprida metoder 
för kunskapsdelning. 

Att den kunskap som genereras i de projekt och program 
som vi samordnar tillgängliggörs, sprids och kommer 
till verklig nytta för att utveckla såväl organisationer som 
samhället i stort är en del av IQ Samhällsbyggnads 
erbjudande. 

Vi arbetar därför strukturerat med att ”översätta”, tillgänglig-
göra och sprida forskningsresultat utifrån de ramar som 
de olika programmen ger. I det arbetet strävar vi efter 
att hålla en hög kvalitet, betraktas som ett gott exempel 
både inom och utom sektorn samt med att utveckla vårt 

arbetssätt utifrån aktuell forskning och ”best practices” 
inom forskningskommunikation. 

Vi lyfter goda exempel på när forskning, innovation 
och utveckling gör skillnad, i våra nyhetsbrev, på våra 
webbplatser och under våra seminarier. Vi skapar också 
mötesplatser så att medlemsorganisationerna genom 
matchning ges möjlighet att delta i forskningsprojekt som 
är relevanta för organisationernas kunskapsuppbyggnad, 
affärsutveckling och implementering av digital teknik.

Vi lyfter goda exempel på 
när forskning, innovation 
och utveckling gör skillnad.

Vi främjar nyttiggörande 

På initiativ av bostads- och digitaliseringsminister Peter 
Erikssons statssekreterare Alf Karlsson har IQ Samhälls-
byggnad tillsammans med Kiruna kommun och Gällivare 
kommun startat ett projekt med namnet Testbädd Malm-
fälten. Syftet med projektet är att använda de pågående 
stadsomvandlingarna i Malmfälten som testbäddar för  
att testa och verifiera nya lösningar och skapa innovationer  
utifrån de möjligheter som samhällsomvandlingarna 
erbjuder samt att med detta som drivkraft attrahera fler 
aktörer till regionen. 

Resultaten förväntas kunna bidra till nya lösningar som 
kan tillämpas i hela landet och även gå på export.  
Projektet startades under hösten med bland annat under-
tecknande av en avsiktsförklaring av aktörerna i november 
i närvaro av Peter Eriksson samt en workshop den 15 
december hos IQ Samhällsbyggnad. Arbetet kommer att 
fortsätta utvecklas under 2018. 

Testbädd Malmfälten

Rapporten om behovet av forskning och utveckling 
inom underhåll av infrastruktur som IQ Samhällsbyggnad 
utförde åt stiftelsen Mistra under våren 2017 resulterade 

i utlysningen Smart underhåll av infrastruktur. Utlysningen 
avser ett program om 70 miljoner kronor under fyra år 
som kommer att beslutas under våren 2018. 

Forskning och utveckling inom 
underhåll av infrastruktur
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 Programansvarig 
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Programsekreterare 

(till maj 2017)
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Kommunikatör och  
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Kommunikatör och  
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Terese Lilliehorn
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Linda Mellgren
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istration (vikarie till jan 2017)
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Amy Rader Olsson 
Programansvarig 

Olle Samuelson
FoI-strateg 

Vd BIM Alliance 
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Reinhold Lennebo 
Fastighetsägarna Sverige
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Einar Mattsson
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Trafikverket

Per-Ola Jönsson 
Skanska

Vid årsstämman den 2 maj 2017 utsågs följande styrelse:

IQ Samhällsbyggnads kansli har under året bestått av följande personer:
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Kommunikation är en prioriterad fråga inom  
IQ Samhällsbyggnad och en integrerad del i vår 
verksamhet. 

Under året har vi haft stort fokus på att ta fram en ny 
kommunikationsstrategi för IQ Samhällsbyggnad som stöd-
jer föreningens nya vision. Parallellt har vi också arbetat 
med att utveckla vårt bildspråk och vår grafiska form. 

Sju nummer av det medlemsexklusiva nyhetsbrevet  
”Medlemsnytt” har utkommit under året och antalet 
prenumeranter ökar stadigt. Arbetet med att utveckla 
Medlemsnytt har fortgått under 2017 som ett led i vårt 
arbete med att förstärka medlemsnyttan. Det publika 
nyhetsbrevet ”Aktuellt från IQ Samhällsbyggnad” utkom 
med sju nummer under året. 

Våra nyhetsbrev är både uppskattade och lästa; det visar 
såväl statistik från det verktyg som används för att skapa 
och skicka ut nyhetsbrev som medlemsundersökningen 
och de personliga kontakter som vi har med våra läsare.

Vi har under året fortsatt att öka vårt mediegenomslag, 
både i traditionella och sociala medier. IQ Samhällsbyggnad 
har, tillsammans med BIM Alliance och övriga program 
som vi samordnar, under 2016 skickat ut ett tiotal  
pressmeddelanden och pressinbjudningar till seminarier 
och konferenser. Många av dessa pressmeddelanden  
har fått stort genomslag, framför allt i branschpress. 
Störst genomslag under året fick nyheten om uppstarten 
av Testbädd Malmfälten.

Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vår närvaro i sociala 
medier genom en ökad aktivitet på Twitter, Facebook och 
LinkedIn. Vi ökar ständigt antalet följare, framför allt på 
Twitter.

Det webbprojekt som inleddes under 2016 avslutades 
under mars 2017 med att BIM Alliance webbplats  
lanserades. Webbplatserna har blivit mer målgruppsan-
passade, lättnavigerade och mobilanpassade med en 
stabilare och lättanvänd teknisk plattform för kansliet 
som grund. 

IQ Samhällsbyggnad styrs av sina medlemmar. 
Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman 
som hålls en gång per år. Stämman tar övergripande 
beslut om IQ Samhällsbyggnads verksamhet. Det 
är också på årsstämman som föreningens styrelse 
utses.

Styrelsen är IQ Samhällsbyggnads verkställande organ. 
Den har i uppgift att leda föreningens verksamhet i enlig-
het med stadgarna och stämmans beslut. Styrelsen utser 
en verkställande direktör som leder föreningens arbete, 
vilket till stor del utförs av servicebolaget  
IQ Samhällsbyggnad AB.

När vi pratar om IQ Samhällsbyggnad i dagligt tal avser 
vi både föreningen och servicebolaget. Inom ramen för 
föreningens verksamhet ligger att företräda medlemmarna 
utåt, till exempel genom att besvara remisser. Föreningen 
arbetar även med långsiktig opinionsbildning och lobby-
verksamhet som rör alla medlemmar, framför allt genom 
ett påverkansarbete gentemot regeringen inför de forsk-
ningspolitiska propositionerna, men även andra  
propositioner med bäring på samhällsbyggnadssektorn.

Genom IQ Samhällsbyggnad AB, som finansieras genom 
serviceavgiften, erbjuds våra medlemmar service genom 

exempelvis rådgivning, seminarier, utbildningar samt 
informationsmaterial. Program- och projektverksamheten 
bedrivs också inom ramen för servicebolaget. 
IQ Samhällsbyggnads kansli bedriver den dagliga 
verksamheten på uppdrag av styrelsen.

Styrelsen har under året haft sju styrelsemöten (fyra 
ordinarie, två extrainsatta och ett konstituerande) samt 
ett särskilt strategimöte i samband med styrelsemötet i 
september.

IQ Samhällsbyggnads valberedning består av följande tre 
personer: Jan Byfors från NCC (sammankallande), Nina 
Ryd från Chalmers och Birgitta Olofsson från Tyréns.

Under året har vi infört ett nytt affärssystem, som togs i 
drift i oktober. Det nya systemet ger oss bättre möjligheter 
att följa och utveckla våra projekt och program. 

Vi har under året genomfört två studieresor. I april åkte 
kansliet till Hamburg där vi blev inspirerade av hur man 
arbetar med hållbart samhällsbyggande och samverkan 
där. Den andra resan gick till bomässan Vallastaden 2017 
i Linköping och då deltog även medlemmar och samarbets-
partners.

Organisation

Ny strategi för kommunikation
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Januari
 
6 januari: rapporten Digitalisering av planprocessen
lämnas till Smarta städer.

19 januari: informationsmöte om utlysning 3  
i Smart Built Environment, Stockholm.

Februari

1 februari: årskonferens för E2B2, Stockholm.

15 februari: Omvärlds- och framtidsutskottet 
anordnar ett öppet seminarium, Stockholm.

Mars

8 mars: BIM Alliance anordnar sin första 
onsdagsfrukost, Stockholm. 

27 mars: Final i Årets Bygge, Eva Schelin är jurymedlem.

29 mars: relansering av BIM Alliance webbplats.

April

5 april: Olle Samuelson deltar i rundabordssamtal om 
byggsektorns digitaliseringspotential på inbjudan av  
bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

12 april: lunchseminarium tillsammans med RISE om 
innovationsledning och samverkansstyrning för hållbar 
stadsutveckling, Stockholm.

21 april: Eva Schelin deltar i rundabordssamtal på  
inbjudan av miljöminister Karolina Skog.

25 april: Programkonferens Urbaniseringens utmaningar 
och möjligheter på uppdrag av Formas, Stockholm

Maj

2 maj: IQ Samhällsbyggnads årsstämma med  
seminarium och mingel, Stockholm.

2 maj: remissvar på Metoder och kriterier för bedömning 
av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med 
omgivande samhälle.

4–5 maj: strategikonferens för E2B2s programråd  
tillsammans med Energimyndigheten, Stockholm.

8–9 maj: Arbeta Smart inom planering & byggande 
2017, Konferens som BIM Alliance genomför tillsammans 
med Geoforum Sverige, Stockholm.

29 maj: Policy Conference: Engaging for Impact 
– the Next Step in Urban Transformation. JPI Urban  
Europe, Bryssel.

30 maj: Stakeholder Seminar and Brokerage Event  
– Making cities work. JPI Urban Europe, Bryssel.

31 maj: projektmöte för JPI Urban Europe, Bryssel.

Juni

12 juni: Olle Samuelson deltar i rundabordssamtal om 
byggsektorns digitaliseringspotential på inbjudan av  
bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

20 juni: sommarmingel med presentation av  
Omvärlds- och framtidsutskottets idéskrift, Stockholm.

Juli

4 juli: Almedalsseminarium Snabbaste byggtakten  
sedan 60-talet – vad kommer vi att ångra? Visby.

Viktiga datum under 2017
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Augusti

16 augusti: Eva Schelin deltar i RISE forskningsdag  
kring diskussioner om innovation och utveckling.

29 augusti: Eva Schelin och Olle Samuelson deltar i 
diskussion om Malmfälten hos Näringsdepartementet 
tillsammans med bostads- och digitaliseringsminister 
Peter Eriksson.

September

9–10 september: IQ Samhällsbyggnad sponsrar  
East Sweden Hack, Linköping.

14 september: studieresa till Vallastaden 2017,  
Linköping. 

29 september: remissvar Klimatanpassnings- 
utredningens betänkande Vem har ansvaret? 

Oktober

2 oktober: Katarina Schylberg deltar i Formas workshop 
för det nationella forskningsprogrammet inom klimat.

3 oktober: Helena Gibson Ek deltar i workshop om 
agendan för det nationella forskningsprogrammet inom 
hållbart samhällsbyggande.

12–13 oktober: forskarmöte Urban Transitions 
Pathways Symposium med JPI Urban Europe, Sheffield. 

16–17 oktober: Smart Built Environment är värd för  
konferens för alla strategiska innovationsprogram,  
Stockholm. 

17 oktober: seminarium om innovationsplattformarna 
arrangeras av Urban Europe tillsammans med Vinnova 
och RISE, Stockholm

18 oktober: idéskriften presenteras på frukostmöte  
tillsammans med Johanneberg Science Park, Göteborg.

24 oktober: årsstämma och öppet seminarium i  
Bygginnovationen, Stockholm.

26 oktober: Smart Built Environment årsstämma,  
programkonferens och mingel, Stockholm.

November

14 november: forskarmöte i E2B2, Stockholm.

22–23 november: Smarta Städer 2017, konferens och 
mässa där IQ Samhällsbyggnad tillsammans med BIM  
Alliance och Smart Built Environment är partner och talare.

23 november: avsiktsförklaring om Testbädd Malmfälten 
undertecknas.

30 november: remissvar Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018–2029.

December

1 december: seminarium Goda idéer och innovationer 
för hållbar social bostadspolitik, Stockholm.

1 december: Smart Built Environment arrangerar  
seminarium och partnätverksträff, Göteborg.

4 december: Smart Built Environment arrangerar  
seminarium och partnätverksträff, Jönköping.

4 december: remissvar Lantmäteriets rapport  
Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för  
information i grundkartor och Boverkets rapport  
Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner  
ska utformas digitalt. 

6–7 december: IQ Samhällsbyggnad deltar i  
Plattformsdagarna, Göteborg.

11 december: IQ Samhällsbyggnad arrangerar ett  
rundabordssamtal tillsammans med Kommittén för  
modernare byggregler, Stockholm.

14 december: JPI Urban Europe arrangerar  
informationsmöte och matchmaking, Uppsala.
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Ekonomi.
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IQ Samhällsbyggnad AB

IQ Samhällsbyggnad AB redovisar en vinst på 28 457 kr 
efter att bolaget fört viss del av resultatet till periodiseringsfond.

Belopp i kr 2017-01-01- 
2017-12-31 

2016-01-01-
2016-12-31

Resultaträkning

Belopp i tkr
Serviceintäkter
Övriga rörelseintäkter
Balansomslutning
Soliditet %
Resultat efter finansnetto

Belopp i kr
Balanserat resultat från föregående år
Årets resultat
SUMMA
 
Balanseras i ny räkning

2017
3 868

16 025
10 745

18
-5

2016
3 991

13 996
9 596

20
264

2015
4 034

11 326
11 407

15
140

2014
4 089
8 439
8 567

19
111

2013
4 362
8 505
4 884

17
-405

1 732 084
28 457

1 760 541
 

1 760 541

Flerårsöversikt

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 760 541, disponeras enligt följande:

Intäkter
Serviceavgifter från medlemsföretag
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT

3 867 730
16 025 346
19 893 076

-11 173 438
-8 710 371

-13 392
-19 897 201

-4 125

485
-1 083
-4 723

80 000
75 277

-46 820

28 457

3 990 887
13 995 847
17 986 734

-10 107 587
-7 603 348

-13 392
-17 724 327

262 407

1 819
-106

264 120

-80 000
184 120

-57 079

127 041
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Belopp i kr 2017-12-31       2016-12-31

Balansräkning

Bundet eget kapital
Aktiekapital (100 aktier)
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Inventarier
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

13 761
13 761

1 545 089
395 529
744 787

2 685 405

8 045 553

10 730 958

10 744 719

100 000
20 000

120 000

1 732 084
28 457

1 760 541

1 880 541

0
0

497 793
1 751 686

148 962
671 485

5 794 252
8 864 178

10 744 719

100 000
20 000

120 000

1 605 043
127 041

1 732 084

1 852 084

80 000
80 000

0
1 141 575

145 212
864 253

5 513 003
7 664 043

9 596 127

27 153
27 153

2 975 401
555 269

1 175 451
4 706 121

4 862 853

9 568 974

9 596 127

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
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IQ Samhällsbyggnad Föreningen

Föreningen IQ Samhällsbyggnad redovisar en vinst på 3 750 kr.

Belopp i kr
Medlemsavgifter
Soliditet %
Resultat efter finansnetto

Belopp i kr
Balanseras i ny räkning
SUMMA

2017
472 500

95
3 750

2016
481 500

95
250

2015
490 250

95
-34 748

2014
115 500

100
-384 500

2013
113 000

100
-366 909

236 462
236 462

Flerårsöversikt

Förslag till disposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 236 462, disponeras enligt följande:

Belopp i kr 2017-01-01-
2017-12-31   

2016-01-01- 
2016-12-31

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 
Medlemsavgifter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

ÅRETS RESULTAT

472 500
472 500

-468 750
-468 750

3 750

481 500
481 500

-481 250
-481 250

250
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Belopp i kr 2017-12-31      2016-12-31

Balansräkning

Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

100 000
148 962
248 962

248 962

248 962

232 712
3 750

236 462

236 462

12 500
12 500

248 962

232 462
250

232 712

232 712

12 500
12 500

245 212

100 000
145 212
245 212

245 212

245 212

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
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Kontakta oss 

info@iqs.se
070 – 645 16 40
www.iqs.se

IQ Samhällsbyggnad
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
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