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0. Sammanfattning 

0.1 Kort sammanfattning 
Faugert & Co Utvärdering har efter förfrågan från FORMAS tagit på sig uppdraget att 
utvärdera forskningsrådets samverkan med Byggsektorns Innovationscentrum BIC. 
Uppdraget har haft till syfte att klarlägga hur avsiktsförklaringen om samverkan från 
2002 hittills har fungerat samt att föreslå/rekommendera eventuella förändringar och 
fortsatt inriktning av samverkan mellan FORMAS och sektorns intressenter. 
 
För att uppfylla dessa två övergripande syften har vi riktat in utvärderingen på följande 
mer preciserade frågeställningar: 
 

• Fungerar dels projektgenerering, dels löpande uppföljning av pågående projekt 
på ett från programsynpunkt tillfredsställande sätt? 

• Behöver de gemensamma utlysningarna, inklusive ERA Build-utlysningarna 
förändras på något sätt? 

• Har arbetssättet inom samverkan fått önskad verkan när det gäller projektens 
relevans, förankring i byggsektorn, resultatöverföringen från projekten etc? 

• Hur väl kommuniceras de resultat som kommer fram till de berörda 
målgrupperna inom forskarvärlden respektive industrin? 

• Vilka ändamålsenliga och uthålliga strukturer och rutiner har skapats till följd av 
samarbetet? 

• Är forskningsstrategin för ett hållbart samhällsbyggande från 2003 tillräcklig 
och anpassad efter den internationella utvecklingen, när det gäller globalisering 
av transporter, handel, standards, informationstillgänglighet m.m.?  

 
För att belysa dessa frågeställningar har vi samlat och analyserat data från ett antal 
datakällor: Dokumentstudier, intervjuer med nyckelpersoner i Sverige och även i 
Europa bland aktörer inom FoU för byggsektorn, en web-enkät riktad till akademiska 
projektledare och implementeringsledare från industrin i samtliga pågående och 
avslutade projekt inom FORMAS-BIC samarbetet, samt sammanställningar av data om 
projektportföljen med fokus på värdekedjan inom byggsektorn, medverkan från olika 
aktörskategorier, och forskningsmiljöer etc. 
 
Vi har inte haft möjlighet att inom ramen för detta uppdrag själva göra en djupare 
analys av om forskningsstrategin är tillräcklig som vägledning för forskningssatsningen 
och om den är väl anpassad efter internationella förhållanden. Bedömningar i det 
sistnämnda avseendet tror vi kommer att bli ett av resultaten av deltagandet i ERA-
buildprojektet och av det svenska deltagandet i arbetet inom European Construction 
Technology Platform, ECTP. Vi drar ändå på basis av intervjuerna slutsatsen att 
strategin nu kan behöva uppdateras och skärpas efter tre år, med tanke på att den 
rimligen avses gälla som rättesnöre ännu i flera år. Detta bör lämpligen ske genom en 
löpande dialog med branschens aktörer, som en del av Bygga-Bo-dialogen eller på 
annat ändamålsenligt sätt. 
 
Inom ramen för de fyra första utlysningsomgångarna, FB 1 - 4 har 65 projekt 
finansierats, och ytterligare sex projekt kommer sannolikt att finansieras i FB 5. Inom 
FORMAS – BIC rör det sig i regel om relativt små projekt, och deras fördelning över 
olika forskarmiljöer visar på en fragmenterad forskning. Projekten skiljer sig i flera 
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avseenden från FORMAS gängse. För projekten inom ramen för FORMAS-BIC ställs 
som villkor att: 
 

• de ska samfinansieras till 50% av medverkande sektorsaktörer,  
• de ska arbeta efter en implementeringsplan och implementeringsdelen bör ha en 

särskild projektledare,  
• bedömningen av projekten omfattar såväl den vetenskapliga kvaliteten som 

relevansen, samt att 
• utlysningarna är koncentrerade till tematiska områden.  

 
Dessa villkor betraktas generellt välvilligt av branschföreträdare och av aktörer som 
varit direkt berörda av dem i projekt. Samfinansieringskravet, som uppskattas mindre av 
forskare än av andra aktörer i projekten, vill många se tillämpat med större flexibilitet, 
trots att det i praktiken är så att detta villkor kommit att tillämpas ytterst flexibelt - såväl 
vad avser samfinansieringandelen som tolkningen av vem som kan eller inte kan vara 
samfinansiär. 
 
Implementeringsplanen och det dubbla projektledarskapet är två intressanta utslag av de 
bägge programägarnas ambition att stärka implementeringen och relevansen i projekten. 
De uppskattas också stort av de flesta vi varit i kontakt med, även om det samtidigt är 
tydligt att potentialen att utnyttja implementeringsplanen som ett aktivt instrument 
fortfarande inte är fullt utnyttjad. Ungefär en fjärdedel av projekten saknar 
implementeringsledare, och där rör det sig alltså om ett av industrin delfinansierat 
forskningsprojekt som leds av forskare. Även dessa projekt har liksom huvuddelen av 
projekten en referensgrupp som sammanträder regelbundet och bland annat medverkar 
till resultatöverföring. 
 
Dessa villkor förefaller ha haft relativt begränsad inverkan på var projektinitieringen 
sker; det är i de flesta fall forskaren som kommer med projektidén. Den stora skillnaden 
ligger i att nära nog samtliga projekt som drivs i detta program väntas leda till resultat 
som kan komma att implementeras i industrin – eller redan har implementerats. Här är 
skillnaden stor mot andra samarbetsprojekt mellan forskare och industri som de 
tillfrågade aktörerna har erfarenhet av.  
 
Det är i sammanhanget intressant att notera bevekelsegrunderna för deltagande i dessa 
projekt. Forskarna framhäver, som sig bör, viljan att ta fram ny forskningskunskap – 
men i nästan exakt lika stor utsträckning anger de att de vill medverka till införa en 
konkret förbättring eller innovation i byggbranschen. Implementeringsledarna 
framhåller det sistnämnda som främsta motiv. Värt att notera är också att forskarna är 
betydligt mer intresserade än implementerarna av möjligheterna att skapa eller förstärka 
nätverk. 
 
Av såväl intervjuer som enkätsvar framgår tydligt att projekten inom ramen för 
samverkan FORMAS-BIC uppfattas vara höggradigt relevanta. Villkoren om 
implementeringsplaner och en särskild ledare för implementeringsdelen ger goda 
förutsättningar för en ur användarperspektiv mer ändamålsenlig hantering av projekten. 
Dessa goda intentioner har dock inte helt fullföljts. I en del av projekten saknas 
implementeringsansvarig, och implementeringsplanerna förefaller underutnyttjade och i 
en del fall mer pliktskyldigt framtagna. De utnyttjas inte som det ledningsinstrument de 
har möjlighet att vara.  
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Även om det är för tidigt att summera vad ERA-buildsamarbetet har tillfört när det 
gäller både samverkan och relevanta forskningsresultat, gör vi sammanfattningsvis den 
försiktiga bedömningen att det kommer att främja och i viss mån möjligen redan har 
främjat, både för byggbranschen strategiska samarbetsrelationer och produktion av 
resultat som bör kunna bidra till effektivisering av hela byggkedjan. Det finns all 
anledning för FORMAS och BIC att fortsätta med samarbetet och att lägga ner omsorg 
på att dra alla de erfarenheter som kommer att finnas när projektet slutförts om något 
drygt år. 
 
Av de intervjuer vi genomfört framträder en närmast entydigt positiv bild av hur 
samarbetet mellan forskningsfinansiärer från åtta länder inom Erabuild har fungerat. 
Jämfört med andra ERANETs har Erabuild åstadkommit mycket på kort tid, även om 
strategin att komma fram till den praktiska genomförandefasen (”the learning-by-doing 
stage”) i form av gemensamma utlysningar samtidigt har inneburit att det i praktiken var 
möjligt endast för redan etablerade partnerskap att delta i den första utlysningen. Av 
intervjuerna framgår även att fler partners i ett framtida Erabuildsamarbete skulle ge en 
bättre bas för samarbete inom såväl tillämpad som mer grundläggande forskning. 
 
FORMAS och BIC förefaller ha bidragit väl till Erabuildsamarbetet. De svenska 
aktörerna har deltagit i de bägge de gemensamma utlysningarna, och varit mer aktiva i 
att lämna förslag än många andra deltagare. BICs deltagande förefaller utgöra en god 
bas för att nå ut till svenska intressenter med information om och resultat från 
samarbetet. Vissa av de intervjuade personerna, vars egna aktiviteter fokuserar 
innovation snarare än grundläggande forskning, har synpunkter på FORMAS roll i 
samarbetet. De menar att dess funktion som ett forskningsråd tenderar att driva svenskt 
deltagande på projektnivå för långt i riktning mot akademisk forskning. En slutsats av 
detta kan vara att det vore önskvärt att även Vinnova deltog i Erabuildssamarbetet, 
eftersom både forsknings- och innovationsperspektivet behövs.  
 
Som sammanfattande svar på ställda utvärderingsfrågor gör vi följande iakttagelser: 
 

• Projektgenereringen fungerar i huvudsak bra, även om såväl instrumenten med 
särskilda implementeringsplaner och implementeringsprojektledare som den 
löpande uppföljningen skulle behöva förstärkas. 

• Bland annat en flerårsplan för utlysningar skulle gynna det fortsatta samarbetet. 
• Arbetssättet inom FORMAS-BIC samverkan tycks ha lett till gynnsamma 

effekter för forskningen. Trots detta kan sättet att finansiera BIC genom en 
uttaxering från projektdeltagare leda till att BICs resurser kan komma att bli en 
trång sektor när det gäller uppföljningen och resultatspridningen. 

• Resultatkommunikationen utanför projektgrupperna, liksom 
informationsspridningen på programnivå, bör kunna förbättras. 

• Det är för tidigt att avgöra huruvida ändamålsenliga strukturer och rutiner har 
skapats som följd av samarbetet, även om utvecklingen hittills ser gynnsam ut. 
Fragmenteringen av forskningsmiljöerna på området är ett problem som tycks 
kvarstå och som kan kräva någon form av strategiska grepp för att skapa kritisk 
massa på några platser i landet. Möjligen skulle staten kunna spela en tydligare 
roll när det gäller att leda utvecklingen. 

• Strategin från 2003 har varit ett gott stöd och kan behöva uppdateras och skärpas 
efter tre år. 
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Vi ger avslutningsvis några rekommendationer till FORMAS när det gäller: 
 

• Fortsättningen av samverkan med BIC – FORMAS satsning har varit väl 
använda pengar och samverkan har uppenbarligen varit givande för både 
FORMAS och byggsektorn och blivit till en värdefull del i ett system för 
finansiering av byggforskning. Samverkan bör kunna fortsätta och 
vidareutvecklas. Detta innebär även att BICs resurssituation bör genomlysas. 

• Ledningsstrukturen - ett naturligt led i den fortsatta samverkan skulle kunna 
vara att komplettera den nuvarande strukturen med någon form av 
programstyrelse med balans mellan forskar- och näringslivsrepresentanter för att 
på ett bra sätt kunna hålla samman deltagare och aktiviteter i programmet, samt 
hantera frågor om medfinansiering från ett strategiskt perspektiv, urval av teman 
med koppling till strategin och också strategiska synpunkter på samarbetet inom 
Europa och Norden 

• Utlysningarna – bland annat bör en flerårsplan upprättas med helst två 
söktillfällen på området per år för forskarna, och FORMAS bör för sin del vara 
beredd att öka sina insatser om byggsektorns aktörer är det. 

• Beredningsprocessen – har i huvudsak funnit sin form, samtidigt som vissa 
förbättringar bör kunna göras när det gäller främst riktlinjerna till 
beredningsgrupperna. 

• Reglerna för samfinansiering – bör tydligare beakta relevansen från företagens 
perspektiv och utformas ännu mer flexibelt i olika avseenden i syfte att engagera 
företag av olika storlek inom olika delar av byggsektorn. 

• Uppföljning och resultatspridning på programnivån – är ett viktigt ansvar 
för båda programägarna och behöver utvecklas och få tillräckliga resurser för att 
avsikterna med FORMAS – BIC samarbetet ska kunna realiseras 

• Samverkan med andra aktörer än BIC – bör utvecklas i både det nationella 
och det nordiska perspektivet och bland annat inkludera Vinnova och Statens 
energimyndighet. 

• Det internationella samarbetet – ger gott utbyte i flera avseenden och det är 
angeläget att det fullföljs och att FORMAS arbetar för att fördjupa det särskilt på 
det nordiska planet. För att öka utbytet av samarbetet bedömer vi att också mer 
renodlat innovationsinriktade finansiärer, främst Vinnova behöver delta. Det är 
likaså angeläget att erfarenheterna av ERA-build, när det gäller samarbete i olika 
konstellationer och vilka typer av samarbetsvinster som kan nås, tas tillvara när 
ERA-buildprojektet avslutats.  

0.2 Executive summary 
Faugert & Co Utvärdering AB has accepted an assignment from the Swedish Research 
Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS) to 
perform an evaluation of the collaboration with the Swedish Construction Sector 
Innovation Centre (BIC). The objective of the assignment is to study how the 
declaration of intent signed in 2002 has worked up until now, and to recommend 
possible changes and continued direction of the collaboration between FORMAS and 
the stakeholders of the sector. 
 
In order to fulfil these two overriding objectives, we have concentrated the evaluation 
on the following more precisely defined questions: 
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• Do the project generation and the continued follow-up of on-going projects work 
in a satisfactory way from a programme point of view?  

• Is there a need to change the joint calls for tenders, including the Erabuild calls? 
• Has the mode of working in the collaboration had desired effects as regards the 

relevance of the projects, its support in the construction sector, the dissemination 
of results from the projects etc? 

• To what extent are the results from the projects communicated to concerned 
target groups in academia and industry?  

• What appropriate and sustainable structures and routines have been created as a 
result of the collaboration?  

• Is the 2003 research strategy for sustainable buildings sufficient and adapted to 
the international development (globalization of transports, commerce, standards, 
availability of information etc.)?  

 
To highlight these questions, we have collected and analysed data from a variety of 
sources: documents, interviews with key persons in construction sector R&D in Sweden 
and Europe, a web-based survey to project leaders in academia and project leaders 
responsible for the implementation in industry of all on-going and finished FORMAS-
BIC projects and, finally, data compilations of the project portfolio focussing on the 
value chain in the construction sector, participation from different categories of players 
and research environments. 
 
We have not been able to carry out an in-depth analysis ourselves of whether the 
research strategy is a sufficient guiding tool for the concentration of research and 
whether or not it is well adapted to international circumstances. We believe assessments 
on the latter point will be one of the results from the participation in Erabuild, and from 
the Swedish participation in the European Construction Technology Platform, ECTP. 
Nevertheless, our conclusion on the basis of our interviews is that the strategy after 
three years now may be ready to be updated and made more stringent. This ought to be 
done in an on-going dialogue with the players in the sector.   
 
In the first four calls for proposals, FB 1 – 4, a total of 65 projects have been funded, 
and another six projects with Swedish participation will be funded through FB5. The 
projects in the national calls are usually quite small, and their distribution on different 
research environments paints a fragmented picture of the research. These projects are 
different in several ways from the regular projects funded by FORMAS. There are four 
special conditions for the FORMAS-BIC projects: 
 

• they should be co-financed to 50% by participating players in the sector,  
• they should follow an implementation plan and have a specific project leader for 

the implementation,  
• the assessment of the project proposals comprises scientific quality as well as 

relevance to industry, and  
• the calls for proposals are concentrated to specific subject areas.  

 
Key persons in the sector and those who have been affected directly by these conditions 
in projects consider them to be reasonable. The co-funding condition, less appreciated 
by researchers, needs to be more flexible, according to many. In practice, however, this 
condition has been implemented with a large degree of f lexibility – regarding the 
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relative amount of sector co-funding as well as who may or may not be considered 
eligible as co-funder.  
 
The implementation plan and the double project leadership are two interesting features 
of the program owners’ ambition to strengthen the relevance and implementation of the 
projects. They are also highly appreciated by most of those we have been in contact 
with, although it is clear that there is still a non-fulfilled potential for the 
implementation plan as an active instrument. About one project in four lacks an 
implementation leader, and consequently these are projects co-funded by industry led by 
a sole researcher. These projects, just like those with double project leadership, 
normally have a reference group.  
 
The specific conditions for these projects seem to have a relatively limited impact on 
where the project is initiated. Most of the time, it is the researcher who comes up with 
the idea. The main difference is that nearly all FORMAS-BIC projects are expected to 
yield results that can be implemented in industry – or that have been implemented 
already. This is a big difference from the experience our sources have from other 
collaborative projects between academia and industry.  
 
Hardly surprising, the project leaders in academia point out the wish to bring forth new 
research knowledge as their main motive for participating in the project. However, to an 
almost identical degree they stress a will to contribute in introducing a concrete 
improvement or innovation in the construction sector.  The project leaders responsible 
for the implementation in industry emphasize the latter motive. It is also worth noting 
that the academics have a considerably bigger interest in the possibilities of creating or 
strengthening networks. 
 
The interviews and the survey answers clearly show that the FORMAS-BIC projects are 
considered to be highly relevant to industry. The implementation plan and the specific 
project leader for the implementation create good conditions for carrying out the 
projects more suited to the purpose of the end users. However, these good intentions 
have not been fully realized. In some cases there is no project leader for the 
implementation, and the implementation plans are under-used. They are not used as the 
management instrument they potentially are.  
 
Although it is still too early to summarize what the Erabuild collaboration has 
contributed in terms of collaboration and relevant research results, our modest appraisal 
is that it will further both the sector’s strategic collaborations and the production of 
results that ought to contribute to increase the efficiency of the whole construction value 
chain. To some degree, this may already be the case. There is every reason for 
FORMAS and BIC to continue the collaboration and to draw all conclusions possible 
from this when the project finishes in a year from now. 
 
Our interviews create an overwhelmingly positive image of how the collaboration in 
Erabuild between research funders from eight different countries have functioned. 
ERABUILD appears to have made more progress than most ERANETs, although the 
strategy to quickly get to the learning-by-doing stage in the form of joint calls for 
proposals has meant that, in practice, only already established partnerships were able to 
participate in the first Call. The interviews suggest that a future Erabuild with more 
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partners would create a better basis for cooperation in both applied and more 
fundamental research. 
 
FORMAS and BIC seem to have contributed well to the Erabuild collaboration. Sweden 
had participated in both Calls for Proposals and the Swedish scientific community had 
been very active, compared with others, in making proposals.  BIC’s networking role 
seemed to be the basis for good outreach to Swedish stakeholders. Some of our 
discussants whose own activities focus on innovation rather than fundamental research 
had reservations about the role of FORMAS, saying its Research Council status and 
procedures tended to pull potential Swedish participation at the project level too far 
towards academic research.  The comments of our interviewees suggested it would be 
desirable for VINNOVA to be involved in ERABUILD, in addition to FORMAS.  Both 
research and innovation perspectives were needed, however, so substituting VINNOVA 
for FORMAS would not address the problem. 
 
In summary, these are our considerations concerning the evaluation questions: 

• The project generation is generally working well, even though the special 
implementation plans, the project leadership for the implementation and the 
continued follow-up of on-going projects would need to be strengthened. 

• The continued collaboration would benefit from a multi-year plan for Calls. 
• The mode of working in the collaboration has had favourable effects on 

research. Despite this, the way of financing BIC through taxation on project 
participants may lead to BIC’s limited resources creating a bottleneck when it 
comes to follow-up activities and the dissemination of results from the projects. 

• The results from the projects could be communicated more effectively to target 
groups outside the projects, and the dissemination of information on a 
programme level would need to be improved. 

• It is too early to tell whether the collaboration has created appropriate and 
sustainable structures and routines, although the development looks promising. 
The fragmented structure of the research environments in the sector is an issue 
that seems not to have been addressed, and may need some sort of strategic 
approach in order to create critical mass in a few places around the country. The 
Swedish state should possibly have a clearer role in leading this development. 

• The research strategy from 2003 has been a good supporting instrument, and 
may now need to be updated and made more stringent. 

 
We finally give FORMAS a few recommendations, concerning: 
 

• The continued collaboration with BIC – The initiative has been money well 
spent, and the collaboration has been rewarding for FORMAS as well as for the 
construction sector. It has become a valuable part of a system for funding 
construction research. The collaboration should be able to continue and to 
develop further. This also means that the resources BIC has at its disposal 
should be analysed. 

• The management structure – a natural step for the continued collaboration 
would be to complement the existing structure with some sort of programme 
board. This board should have a balance in the representation from academia 
and industry in order to hold together the participants and the activities of the 
programme, and in order to deal with questions of co-funding from a strategic 
perspective, selecting subject areas related to the research strategy and also to 
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furnish strategic points of view on the collaboration in Europe and between the 
Nordic countries. 

• The Calls – a multi-year plan should be set up, preferably with calls twice a 
year for the researchers. FORMAS ought to be prepared to increase its efforts if 
the players in the construction sector are. 

• The preparation process – has found its forms although some improvements 
can still be made, especially concerning the guidelines for the committees. 

• The rules of co-funding – should more clearly take into consideration the 
relevance from the companies’ point of view and have an even more flexible 
design in order to attract companies of different sizes in different parts of the 
construction sector. 

• Follow-up and dissemination of results on the programme level – this is an 
important responsibility of the two programme owners and needs to develop and 
be given sufficient resources for the intentions of the FORMAS – BIC 
collaboration to prosper. 

• Collaboration with other players apart from BIC  – should develop both 
nationally and on a Nordic level and, amongst others, including Vinnova and the 
Swedish Energy Agency. 

• The international cooperation – is beneficial in several respects and it is vital 
that it continues and that FORMAS works to broaden it especially on a Nordic 
level. In order to increase the benefits from this collaboration, we consider it 
desirable that funders more clearly focussed on innovation – especially Vinnova 
- participate. It is also important that the experiences from Erabuild when it 
comes to working together in different constellations and what different kinds of 
benefits can be drawn, are taken care of when the project finishes. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund, utvärderingsuppdraget 
Faugert & Co Utvärdering har efter förfrågan från FORMAS tagit på sig uppdraget att 
utvärdera forskningsrådets samverkan med Byggnadssektorns Innovationscentrum BIC. 
Uppdraget har haft två övergripande syften: 
 

• att klarlägga hur avsiktsförklaringen om samverkan från 2002 hittills har 
fungerat, samt 

• att föreslå/rekommendera eventuella förändringar samt fortsatt inriktning av 
samverkan mellan FORMAS och sektorns intressenter. 

 
Dessa två övergripande syften definierades i följande utvärderingsfrågor eller -
frågeställningar, vilka var de vi hade att fokusera i första hand: 
 

• Fungerar dels projektgenerering, dels löpande uppföljning av pågående projekt 
på ett från programsynpunkt tillfredsställande sätt? 

• Behöver de gemensamma utlysningarna, inklusive ERA Build-utlysningarna 
förändras på något sätt? 

• Har arbetssättet inom samverkan fått önskad verkan när det gäller projektens 
relevans, förankring i byggsektorn, resultatöverföringen från projekten etc.? 

• Hur väl kommuniceras de resultat som kommer fram till de berörda 
målgrupperna inom forskarvärlden respektive industrin? 

• Vilka – och hur ändamålsenliga och uthålliga – strukturer och rutiner har skapats 
till följd av samarbetet? 

• Är forskningsstrategin från 2003 tillräcklig och anpassad efter den 
internationella utvecklingen när det gäller globalisering av transporter, handel, 
standards, informationstillgänglighet m.m.?  

 

Utöver att analysera och värdera vilka resultat och erfarenheter forskningssamverkan till 
dags dato frambringat, har vi sett det som väsentligt att även belysa om denna 
samverkan har tillfört något mervärde som inte skulle ha åstadkommits utan den 
särskilda programbildningen och dess organisation. 

1.2 Genomfört arbete 
Vi kombinerar ett antal datakällor för att kunna belysa dessa frågor: 
 

1. Dokumentstudier rörande FORMAS-BIC, ERA Build och ECTP, 
dokumentation från andra utvärderingar m.m. 

2. Intervjuer med nyckelpersoner bland aktörer inom FoU för byggsektorn, i främst 
Sverige, men även i Europa. Vi har också intervjuat industriföreträdare och 
forskare samt medlemmar i beredningsgrupperna. Vissa av intervjuerna har skett 
genom besök, men flertalet intervjuer har av tidsskäl gjorts per telefon. I f lera 
fall har vi sedan återkommit till intervjupersonerna för kompletteringar och 
förtydliganden, muntligt och per e-post. 

3. En web-enkät riktad till akademiska forskare och industriföreträdare i samtliga 
pågående och avslutade projekt inom FORMAS-BIC samarbetet. Denna har 
kompletterats med en enklare telefonbaserad bortfallsanalys.  
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4. Analyser av projektportföljen med fokus på värdekedjan inom byggsektorn, 
medverkan från olika aktörskategorier, och forskningsmiljöer etc. 

 
Utvärderingen har genomförts under perioden augusti – november 2006. Arbetet har 
utförts av följande team: 

• Sven Faugert, Faugert & Co Utvärdering, projektansvarig 
• Erik Arnold, Technopolis Ltd, expert på bl a internationellt samarbete, 

internationella intervjuer 
• Tommy Jansson, Faugert & Co Utvärdering, utredare, biträdande projektledare 
• Henrik Segerpalm, webenkät och intervjuer 
• Neil Brown, Technopolis Ltd, internationella intervjuer 
• Annelie Eriksson, Faugert & Co Utvärdering, teknisk support webenkät 

 
Under arbetets gång har vi haft stöd av en av FORMAS sammankallad referensgrupp, 
som sammanträtt två gånger. 
 
 
Rapporten är disponerad enligt följande:  
 

• Kapitel 2 belyser det nationella forskningssamarbetet. Här behandlas den 
gemensamma forskningsstrategin, utlysningarna, beredningen av ansökningarna, 
implementeringen av forskningsprojekten samt de resultat och erfarenheter som 
så här långt föreligger. 

• Kapitel 3 behandlar det internationella forskningssamarbetet, och beskriver 
utbytet för den svenska bygg- och fastighetssektorn samt redovisar synpunkter 
på forskningssamarbetet i ERA-build från andra länders perspektiv. 

• Slutsatserna, i form av våra svar på utvärderingsfrågorna och våra 
rekommendationer återfinns i kapitel 4. 

• Avslutningsvis finns fyra bilagor: 
o FORMAS-BIC and International Construction Research Networks 

(Bilaga 1) 
o Sammanställning av enkätresultat och bortfallsanalys (Bilaga 2) 
o Sammanställning av djupintervjuer med projektledare (Bilaga 3) 
o En förteckning över intervjupersonerna (Bilaga 4) 
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2. Det nationella forskningssamarbetet 

Bygginvesteringarna i Sverige utgör ca 7% av BNP och branschen sysselsätter ca 350 
000 personer. Direkt och indirekt svarar byggsektorn för ca 10 % av sysselsättningen i 
Sverige. Sektorn är därmed en av de största branscherna i landet. 

2.1 Den gemensamma forskningsstrategin 
 
 

 
Fram till slutet av år 2000 hade Byggforskningsrådet, BFR, ansvaret för den statliga 
finansieringen av sektorsforskningen på byggområdet. I och med förändringen av den 
statliga organisationen för forskningsfinansiering den 1 januari 2001 övertog FORMAS 
BFR:s pågående insatsområden och projekt. I samband med detta upptogs diskussioner 
med företrädare för byggbranschen om hur en samverkan mellan staten och den svenska 
byggbranschens företag när det gäller svensk byggforskning borde ordnas i framtiden. 
Dessa ledde fram till en avsiktsförklaring om samverkan mellan FORMAS och det vid 
årsskiftet 2001/2002 startade Byggsektorns Innovationscentrum, BIC. 
Avsiktsförklaringen undertecknades i december 2002. 

Faktaruta 1: Formas 
 
Formas är en statlig myndighet med verksamhet inom politikområdet forskningspolitik. Statsanslag 
fördelas av såväl Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet som Jordbruksdepartementet, och det 
senare har huvudansvaret för myndigheten. Formas arbete styrs dels av en allmän instruktion samt av 
regleringsbrev från ovanstående två departement. I regleringsbreven finns de uppdrag som regeringen 
tilldelar Formas.  
 
Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning av högsta 
vetenskaplig kvalitet inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas arbetar 
med ämnesövergripande forskning mellan och inom huvudområdena. Särskilda utlysningar görs 
även på ämnesövergripande forskning. En viktig uppgift är att bevaka Sveriges intressen när det 
gäller nationell närvaro inom EUs forskningsprogram. Forskningsrådet ansvarar vidare för 
information om forskning och forskningsresultat. År 2006 fördelar Formas ca 576 miljoner kr för 
forskning. 
 
Formas organisation utgörs av en styrelse, en verksledning och ett kansli. Styrelsen är myndighetens 
högsta beslutande organ och består av ordförande samt tolv ledamöter med personliga ersättare. 
Ordföranden och fem ledamöter utses av regeringen. Sju ledamöter är aktiva forskare och utses av en 
elektors församling.  (Dessa förhållanden gällde fram till hösten 2006, sedan dess har FORMAS en ny 
myndighetsinstruktion.) 
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Utgångspunkten är att FORMAS verksamhetsidé ska främja framstående forskning för 
hållbar utveckling och att BIC vill vara katalysatorn för nödvändiga förändringar i 
riktning mot helhetssyn på bygg- och förvaltningsprocessen och ett innovativt klimat. 
Målet för BICs verksamhet är att åstadkomma en kostnadseffektivare bygg- och 
fastighetssektor med fokus på funktion, kundnytta och hållbart byggande. BICs avsikt är 
att bli representativ för alla grupper inom byggsektorn. I den gemensamma 
avsiktsförklaringen beskriver parterna en gemensam problemuppfattning kring 
innovationsprocessen och sina roller i den och en gemensam syn på hur forskning ska 
initieras och finansieras. FORMAS modell med en stor årlig utlysning på 
ämnesområden inom byggområdet är en garanti för kvalitén i forskningen och 
kompletterande riktade utlysningar ses som en fruktbar metod som kan användas för 
den bebyggelserelaterade forskningen. 
 
Den gemensamma avsiktsförklaringen har tjänat som grund för den samverkan som är 
föremål för denna utvärdering. FORMAS tjänar som finansiär och kvalitetsgarant och 
BIC som mäklare i relation till byggsektorns aktörer. 
 
Som ett led i samverkan mottog FORMAS i regleringsbrevet för 2003 uppdraget att 
tillsammans med BIC utarbeta en forskningsstrategi för ett hållbart samhällsbyggande. I 
uppdraget låg att strategin skulle ligga inom ramen för den dialog som regeringen och 
näringslivet genomfört och som går under kortnamnet ”Bygga-Bo-dialogen”. 

Faktaruta 2. Byggsektorns Innovationscentrum BIC 
 
BIC är en medlemsorganisation vars mål är att utveckla byggsektorn genom att skapa förutsättningar 
för och driva innovationsprocesser. Processerna innefattar forskning, utveckling och implementering 
på marknaden och inriktas mot slutkundnytta, hållbar tillväxt och lönsamhet. Såväl byggande som 
förvaltning omfattas liksom såväl husbyggnad som anläggning.  
 
BIC samordnar sektorsgemensamma innovationsprogram, dvs. planerar, verkar för finansiering och 
medverkar i ledningen av genomförandet. Arbetet sker med hjälp av grundläggande såväl som 
tillämpad forskning och utveckling samt genom implementering i form av pilotprojekt, information, 
utbildning, standardisering, rekommendationer, fortsatt förbättring osv.  
 
De 44 medlemmarna i BIC utgörs av företag, myndigheter, organisationer och forskningsenheter. I 
styrelsen sitter representanter för såväl privata som offentliga sektorsaktörer, samt en representant 
från universitet och högskolor. Ordföranden och övriga styrelseledamöter väljs av årsstämma efter 
förslag av valberedningen. 
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Uppdraget rapporterades i november 2003 och avsågs utgöra ett av underlagen för den 
forskningspolitiska proposition som framlades 2004. Strategin var delvis ett 
komplement till och delvis en fördjupning av den forskningsstrategi för FORMAS 2002 
– 2005 som då gällde. Strategin innehåller en identifiering av viktiga mål för svensk 
byggforskning och av vilka medel som behöver vidareutvecklas för att nå dessa. Basen 
är en bedömning av behovsbilden och viktiga möjligheter till utveckling inom 
byggsektorn nationellt och internationellt. Ett viktigt syfte är att betona vikten av ett 
innovationssystemtänkande där forskning såväl som implementering av uppnådda 
resultat är viktiga komponenter. 
 
Forskningsstrategin anger prioriterade mål eller snarare forskningsfält inom fyra 
områden: 
 

• Nya planeringsinstrument för hållbart samhällsbyggande 
• Reducerad resursanvändning i ett miljö-, kretslopps- och livscykelperspektiv 
• Reducerad energianvändning och hälsosamt inneklimat 
• Ökade prestanda, sänkta kostnader, bidrag till hållbar ekonomisk utveckling i 

samhället 
 
Vidare anger den viktiga forskningsfält som rör fyra prioriterade medel att nå dessa mål: 
 

• Integrering av byggprocesser, vilket utpekas som centralt för att möta 
utmaningarna inom byggområdet, och omfattar bland annat Ökad grad av 
kundtillfredsställelse, Förbättrad kvalitetssäkring, Sänkta byggkostnader och 
förvaltningskostnader och Minskad miljöpåverkan 

• Utnyttjade av informations- och kommunikationsteknik (ICT) 
• Helhetssyn på byggherrefunktionen 

Faktaruta 3. ByggaBo-dialogen 
 
ByggaBo-dialogen är ett samarbete mellan regeringen, 31 företag, fyra kommuner och en myndighet. 
Idén till dialogen kom från Miljövårdsberedningen, och Boverket har fått i uppdrag av regeringen att 
härbärgera kansliet för ByggaBo-dialogen. Uppdraget, som alltså ligger utanför verkets ordinarie 
verksamhet, gäller till och med 2009. Den nya budgetpropositionen anvisar 8,5 miljoner kr till 
verksamheten för 2007, 13, 5 miljoner kr för 2008 och samma belopp för 2009. 
 
Dialogen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och dessa aktörer, och berör bygg- och 
fastighetssektorn. Inom ramen för dialogen har man formulerat mål, som ska nås på frivillig väg. 
Aktörerna skriver under åtaganden om konkreta insatser. Dessa är uppdelade på sju områden som 
sammanfattas i följande uppmaningar:  

- Planera för ett hållbart samhällsbyggande!  
- Se till helheten och byggnadsverkets hela livscykel!  
- Skapa en effektiv och kvalitetsstyrd bygg- och förvaltningsprocess!  
- Förvalta byggnadsverk med energi- och miljöhänsyn!  
- Klassifi cera byggnader!  
- Forska, utveckla och utbilda för en hållbar bygg- och fastighetssektor!  
- Följ upp och utvärdera!  

 
Inom ramen för åtagandet att ta fram ett klassningssystem för byggnader medverkar ByggaBo-
dialogen i tre projekt inom ramen för FORMAS-BIC. Detta är den enda direkta kopplingen dem 
emellan. 
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• Internationalisering av byggforskningen 
 
Strategin utvecklar också synen på de stödformer som prioriteras inom samverkan 
FORMAS – BIC. 
 
Vissa löpande kontakter med branschen finns bland annat genom representation från 
FORMAS sida i Bygga-Bo-dialogen, som numera drivs från Boverket och dialogen 
uppträder som medfinansiär i några av projekten. I övrigt finns inga formella kopplingar 
mellan Boverket eller dialogen och FORMAS-BIC. 
 
I våra intervjuer har vi efterfrågat synpunkter på strategin i allmänhet och huruvida den 
är tillräcklig och anpassad efter den internationella utvecklingen när det gäller 
globalisering av transporter, handel, standards, informationstillgänglighet m.m. 
 
Flera av de intervjuade visar sig inte känna närmare till strategin. Samtidigt är det 
många som gör det och den allmänna bilden är att den ses som värdefull för inriktning 
av forskningen och som en gemensam samarbetsplattform för staten och byggsektorn. 
Flera har också menat att de prioriterade målen fortfarande är aktuella och relevanta. 
Flera har påpekat att omorganisationen 2001 skapade ett tomrum när det gäller 
samverkan på byggforskningsområdet och betonar att det är värdefullt att man på detta 
sätt lyckats samla aktörerna på nytt när det gäller FoU inom byggområdet. 
 
Man anger också att strategin har legat i botten på de utlysningar som gjorts hittills. 
Texten har inte förändrats under de snart tre år som gått sedan den presenterades. De 
utlysningstexter som har framställts för var och en av utlysningarna har varit styrande 
för bedömning av ansökningarna och har byggt både på den ursprungliga FORMAS-
BIC strategin och på strategier som vidareutvecklats av olika branschorganisationer, 
exempelvis Byggherreforum.  
 
Vi har fått några mera specifika synpunkter i intervjuerna när det gäller strategin och 
behoven att uppdatera den: 
 

• Sedan strategin skrevs har Sverige inom ramen för FORMAS-BIC samverkan 
engagerat sig i det europeiska samarbetet genom samarbetsprojektet ERA-build 
(se vidare kapitel 3). Det har hittills inte lett till en revidering av den 
ursprungliga strategin. I stället har man i tillämpliga delar valt att tillämpa den 
gemensamma europeiska forskningsstrategin. 

• Strategin bedöms inte vara så välkänd bland företagen i byggbranschen, 
möjligen är den mest känd bland forskarna. 

• Strategin kan också behöva skärpas och vidareutvecklas på några områden, 
exempelvis vad gäller kraven på energieffektivitet i befintlig bebyggelse, när det 
gäller att sätta in byggforskningssatsningarna i ett 
kompetensförsörjningsperspektiv och när det gäller hela 
kunskapsinfrastrukturen. Andra synpunkter är att den borde innehålla mer än 
den gör om medlen, och inte bara målen.  

• Ett par intervjupersoner efterlyser en tydligare bild av det önskvärda tillstånd i 
branschen som FORMAS och BIC vill bidra till genom sin satsning och pekar 
på att staten kan agera mer offensivt och har vissa möjligheter att leda 
utvecklingen. En näraliggande synpunkt är att målsättningarna skulle behöva bli 
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mer konkreta och förankras bättre i branschen genom en löpande dialog med 
branschens aktörer. 

• Andra menar att mål och prioriterade forskningsfält har varit för snävt 
formulerade i de på strategin byggda utlysningarna och att strategin i stället 
borde vara mer allmänt formulerad och inriktad på tekniska innovationer till 
skillnad från fokuserad på processer inom byggsektorn. 

 
Vi har inte haft möjlighet att inom ramen för detta uppdrag själva göra en djupare 
analys av om strategin är tillräcklig som vägledning och om den är väl anpassad efter 
internationella förhållanden. Det sistnämnda bedömer vi kommer att bli ett av resultaten 
både av deltagande i ERA-buildprojektet och av det svenska deltagandet i arbetet inom 
European Construction Technology Platform, ECTP. Vi drar ändå på basis av 
intervjuerna slutsatsen att strategin nu kan behöva uppdateras och skärpas efter tre år, 
med tanke på att den rimligen avses gälla som rättesnöre ännu i flera år. Detta bör 
rimligen ske inom ramen för en löpande dialog med branschens aktörer, inom ramen för 
Bygga-Bo-dialogen eller på annat lämpligt sätt. 

2.2 FORMAS-BIC och Erabuild utlysningar 
Fem utlysningar har hittills genomförts inom ramen för samverkan FORMAS-BIC. Som 
framgår av förteckningen nedan, har tre av dessa utlysningar har varit rent nationella 
medan två varit gemensamma med Erabuild:  
 

• BIC 1, 2003-09-15 
• BIC 2, 2004-03-08  
• BIC 3, 2005-08-15 (Erabuild) 
• BIC 4, 2005-09-15  
• BIC 5, 2006-07-17 (Erabuild) 

 

2.2.1 Beviljade projekt 
Vilka ansökningar som beviljas medel i BIC 5 är i skrivande stund inte officiellt. Vi vet 
dock att 15 ansökningar inkom, varav 7 föreslås beviljas och svenska partners ingår i 6 
av dessa. Antalet ansökningar och antagna projekt över de fyra första 
utlysningsomgångarna har utfallit på följande vis (tabell 1): 
 
Tabell 1: Antalet ansökningar och antagna projekt i BIC 1, 2, 3 och 4. 
 Sökt Antagna % 
Totalt antal 
ansökningar 

1: 89 
2: 148 
3: 6 
4: 36 

1: 14 
2: 40 
3: 3 
4: 8 

16% 
27% 
50% 
22% 

Andel kvinnor 1: 13 
2: 21 
4: 6 

1: 3 
2: 4  
4: 0  

23% 
19% 
0% 

Ansökan med 
doktorand 

1: 25 
2: 60 

1: 3 
2: 17 

12% 
28% 
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Vi har inte kunnat slå fast fördelningen av projekt mellan olika ämnesområden, 
beroende på att många projekt omfattade flera områden men även till följd av att det 
inte finns en total samstämmighet i ämnesindelningen mellan olika dokument.  
Om man ser till vilken forskarmiljö som ansvarar för projekten inom Formas-BIC, 
framträder en tämligen fragmenterad bild. De 65 projekten drivs från sammanlagt 42 
olika forskningsinstitutioner, de allra f lesta (38) vid universitet och högskolor. Fyra 
projekt drivs av forskningsinstitut. Det är vidare så att 28 av av dessa forskarmiljöer har 
beviljats endast ett projekt inom ramen för samverkan. Detta framgår av nedanstående 
diagram: 

Initiativen till de antagna projekten har, enligt enkätsvaren, i regel tagits av forskaren 
eller forskarens institution. Endast ett fåtal forskningsledare och implementeringsledare 
svarade att initiativet kom från den egna organisationen (företaget) eller från en annan 
samfinansiär. Hälften av forskningsledarna fick kännedom om möjligheterna att söka 
pengar från Formas – BIC genom Formas, medan tio fick informationen genom den 
egna institutionen. Implementeringsledarna har med någon övervikt fått informationen 
genom den egna organisationen, men nästan lika ofta från Formas eller via annan väg. 
 
Vad ville man då åstadkomma med denna samverkan? Fyra forskningsprojektledare av 
fem har haft för avsikt att ta fram angelägen forskningskunskap, och nära nog lika 
många ville medverka till att införa en konkret förbättring eller innovation i 
byggbranschen. Nätverksaspekterna – att fördjupa ett redan existerande samarbete, att 
förverkliga planer på samarbete med en viss aktör eller skapa/förstärka nätverk – ses av 
forskarna som underordnade målsättningar. Implementeringsledarna vill främst 
medverka till att införa en konkret förbättring eller innovation i byggbranschen, medan 
knappt hälften av dem motiverar sin medverkan i projektet med att man ville skapa eller 
förstärka nätverk. 
 
80% av forskningsprojektledarna har tidigare erfarenhet av andra Formas-projekt. Drygt 
hälften av samtliga forskare har haft för avsikt att utveckla en ny metod, och dubbelt så 
många har velat utveckla en ny process jämfört med de forskningsledare som uppgivit 
att de inte har tidigare erfarenhet av Formas-projekt. Långt fler av dem som har tidigare 
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Diagram 1: Antal Formas-BIC projekt i olika forskar miljöer  
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erfarenhet av Formas-projekt medverkar för att införa en konkret förbättring eller 
innovation i byggbranschen samt för att fördjupa redan ett existerande samarbete med 
en annan aktör. 

2.2.2 Anslagsvillkor för nationella FORMAS-BIC prog ram 
Villkoren för utlysningarna inom ramen för FORMAS-BIC skiljer sig i flera avseenden 
från de som gäller för FORMAS allmänna utlysningar. De allmänna utlysningarna 
innebär att disputerade forskare kan lämna in projektförslag inom vilket område de vill 
(inom ramen för Formas verksamhetsområde), och bedömningen av projektet sker med 
tyngdpunkt på dess vetenskapliga kvalitet. Utlysningarna inom FORMAS-BIC 
eftersträvar att följande fyra ramvillkor uppfylls: 
 

• Projekten ska samfinansieras till 50% av sektorsaktörerna 
• Ansökan skall innefatta en implementeringsplan, och implementeringsdelen bör 

ha en särskild projektledare som utses av samfinansiärerna i samråd med 
huvudsökanden 

• Bedömning av projekten sker i en första etapp av relevansen - den förväntade 
nyttan – och därefter med avseende på vetenskaplig kvalitet 

• Utlysningarna är koncentrerade till vissa tematiska områden. 
 
Vi har i våra intervjuer och i enkäterna bett om synpunkter på dessa villkor, och även 
försökt skapa oss en bild av huruvida villkoren påverkat projekten. Enkäterna ger 
följande bild av villkorens betydelse för projekten: 
 
Tabell 2: Andel enkätsvar som instämmer helt eller delvis i att villkoren: 
 forskningsprojektledare implementeringsprojektledare 
har bidragit till att vi hittat 
nya samarbetspartners 

77% 73% 

har givit upphov till mer 
relevanta frågeställningar 

51% 46% 

Har lett till mer 
tillämpad/tillämpningsnära 
inriktning 

74% 73% 

Har gjort att projektet blivit 
mindre forskarstyrt 

61% 73% 

Har underlättat en 
effektivare 
resultatspridning 

71% 73% 

Har medfört fler möten och 
mer administration 

71% 67% 

Har medfört mindre 
spännande projekt 
vetenskapligt sett 

30% 73% 

Inte har påverkat projektet 76% 47% 
 
Projekten har enligt en övervägande del av såväl forskare som implementeringsledare 
bidragit till att man hittat nya samarbetspartners, till mer tillämpningsnära 
frågeställningar och underlättat en effektivare resultatspridning. Det är samtidigt mindre 
tydligt om villkoren verkligen medfört mer relevanta frågeställningar, och 
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implementeringsledarna menar aningen överraskande att villkoren inneburit mindre 
spännande projekt vetenskapligt sett.  

Projekten ska samfinansieras till 50% av näringslivet.  
Villkoret som sådant om samfinansiering ifrågasätts av ytterst få, även om 
forskningsledarna ställer sig mer negativa till kravet än implementeringsledarna. 
Forskare och intervjuade branschföreträdare efterfrågar mer flexibla regler. Flertalet av 
de projektledare som upplever att dessa projekt är annorlunda än övriga Formas-
finansierade projekt instämde helt eller delvis i påståendet att villkoren bidragit till att 
man hittat nya samarbetspartners.  

Ansökan skall innefatta en implementeringsplan, och implementeringsdelen bör ha 
en särskild projektledare som utses av samfinansiärerna i samråd med 
huvudsökanden. 
Implementeringsplanerna ses av flertalet uppgiftslämnare som något i grunden positivt. 
De har bifogats ansökningarna, och ut gjort ett bland flera underlag för 
beredningsprocessen. Vi har emellertid sett få exempel på att de verkligen använts till 
något annat; vi har inte vetskap om att planerna uppdateras och revideras, och används 
som stöd under projektets gång – varken från projektledarnas eller Formas sida.  
 
I det närmaste samtliga uppgiftslämnare menar att villkoret om särskild 
implementeringsledare är positivt. Intervjupersonerna betraktar närmast enhälligt detta 
som ett steg framåt för genomförandet av samverkansprojekt mellan akademi och 
industri, trots att en övervägande del av bägge grupper anser att villkoren inneburit fler 
möten och mer administration. Samtidigt antyder enkätsvaren att upp till en fjärdedel av 
projekten faktiskt saknar implementeringsledare, vilket kan förklaras med att detta inte 
var ett ursprungligt krav i den första utlysningen. 
 
En stor del av enkätsvar menar att villkoren har underlättat en effektivare 
resultatspridning från projekten, men det är oklart i vilken utsträckning detta bör 
tillskrivas det dubbla projektledarskapet. Vi har ju även sett att nästan samtliga projekt 
har referensgrupper, och dessa är i de flesta fall aktiva.  
 
Det stora flertalet av de projektledare som upplever att dessa projekt är annorlunda än 
övriga Formas-finansierade projekt ställde sig positiva eller mycket positiva till 
villkoret med en implementeringsledare. Samtidigt som modellen är bra och ett steg 
framåt är detta inte tillräckligt – det måste avsättas medel för bägge så att de kan jobba 
med frågorna, och det måste finnas en nära samverkan mellan de två ledarna.  

Relevansvillkoret  
Såväl våra intervjupersoner som projektledare ser detta krav som motiverat. Tre av fyra 
som besvarat enkäten anger att det är bra eller mycket bra att särskild hänsyn ska tas till 
relevansen vid rangordning av projekten. Det är dock svårt att utifrån enkätsvaren se att 
detta villkor haft en stark omedelbar effekt; det har i en mindre andel projekt medfört en 
mer tillämpad eller tillämpningsnära inriktning på projektet, och det har inte entydigt 
lett till att projekten blivit mindre forskarstyrda. Relevansvillkoret har, enligt forskarna, 
heller inte inneburit ett mindre spännande vetenskapligt projekt. 
 
En intervjuperson beskriver det som att mer implementeringstänkande kommit med i 
projekten redan från början. Samtidigt påminner en beredningsgruppsmedlem att 
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resultatens relevans endast har varit en parameter bland andra då man värderat och 
bedömt ansökningar.  

Utlysningarna är koncentrerade till vissa tematiska områden. 
Detta villkor eller snarare aspekt i ansökningarna  är det där det råder minst enighet 
bland våra informationslämnare. Vissa vill se mer övergripande områden och större 
frihet att formulera projekt, andra vill ha mer tydlighet i utlysningarna och i 
bedömningsprocessen; några branschrepresentanter menar att om det är så att det finns 
områden där forskningen är eftersatt (som inom IT och processer) blir konsekvensen att 
man bör satsa på en utlysning endast inom detta eller dessa områden. 
 
Flertalet forskningsledare ställer sig positiva eller mycket positiva till detta villkor, även 
om det samtidigt är bland just forskarna vi hittar de flesta som är klart negativa. De 
kommentarer som lämnats i enkäten om utlysning i tematiska ämnen är av två slag: 
forskarna ser tematiska ämnena som begränsande i utformningen av projekt, samtidigt 
som andra ser att det är till hjälp då man som forskare lättare kan förstå om den ansökan 
man tänkt skriva har en möjlighet att få finansiering.   
 
Fyra forskningsledare av fem uppfattar att det är skillnad mellan Formas – BIC 
projekten och Formas andra projekt. Av dessa ställer sig nästan samtliga positiva eller 
mycket positiva till begränsningen till tematiska områden i utlysningstexten. 
Implementeringsledarna uttryckte sig i enkäten i likartade termer.  

Förändringar av villkor för och beredning av ansökningar i framtiden: 
Intervjupersoner och en klart övervägande del av projektledarna uppfattar att det är 
skillnad mellan Formas – BIC projekten och Formas andra utlysningar. Villkoren ses av 
de flesta som rimliga och berättigade, samtidigt som det framkommit en hel del förslag 
på ändringar av enskildheter.  
 
En majoritet av forskningsledarna menar att villkoren för ansökningar bör förändras för 
framtiden. Det villkor flest forskare har synpunkter på är samfinansieringskravet om 
50%, som man menar bör mildras. Några anser att BICs administrativa påslagsavgift 
bör tas bort eller sänkas till en procent. Andra kommentarer berör önskemål om 
tydligare temabeskrivningar och att samhällsvetenskaplig forskning ska slippa kravet 
om industripartner.  
 
Även en majoritet av implementeringsledarna vill se förändringar i villkoren, men det 
finns inte en lika tydlig linje i deras önskemål. De enstaka kommentarerna rör att 
finansieringen inte endast ska vara kopplad till bostadssektorn, att relevansen ska 
bedömas hårdare och ha en utslagsgivande verkan om kravet om 50-procentig 
finansiering ska bibehållas, samt att oklara ämnen ger oklara bedömningar.  

2.2.3 Beredningen av ansökningarna till de nationel la FORMAS-BIC 
programmen 

Ansökningarna till de nationella utlysningarna 1, 2 och 4 behandlades av 
beredningsgrupper sammansatta av företrädare för forskningsvärlden, branschen, 
nordiska sektorsorgan och programägare. Fördelningen framgår av tabellen nedan: 
 



UTVÄRDERING SAMVERKAN FORMAS - BIC 22 

Tabell 3: Fördelning av olika kategorier av företrädare i beredningsgrupperna vid 
FORMAS-BIC utlysningarna. 

 FB 1 FB 2 FB 4 
Forskningsvärlden 3 3 2 
branschrepresentanter 4 4 2 
nordiska forskningsinstitut  2 2 
TOTALT 7 9 6 
 
Beredningsgrupperna har präglats av stor kontinuitet; nio av de sammanlagt elva 
personer som tjänstgjort i gruppen (representanter för programägarna är inte 
medräknade) har gjort det vid mer än en utlysning. Två företrädare för 
forskningsvärlden har suttit med i de tre beredningsgrupperna, medan fyra 
branschföreträdare och de två representanterna för nordiska sektorsorgan har varit med i 
två beredningsomgångar. BIC har funnits med som bisittare i samtliga ovanstående 
beredningsgruppsmöten, medan FORMAS har deltagit som observatör. 

Successivt ökad fokusering på industrirelevans  
Vad gäller ämnesområden, precisering och prioriteringsgrunder har en utveckling skett 
över tid. FB 1 var enligt de programansvariga främst ett sätt att komma igång, och det 
var från FB 2 som mer energi lades ner på att föra fram implementeringsåt gärderna och 
sektorns engagemang och ansvar. FB 3 var den första Erabuildutlysningen, och man 
kom här längre med att formulera texterna för de tematiska utlysningarna. Med FB 4 
sjösattes principen att värdera ansökan först ur relevanssynpunkt (slutkund, sektor, 
samhälle) och knytning till aktuell utlysningstext. För de projekt som bedöms ha hög 
relevans sker sedan en bedömning av vetenskaplig kvalitet (denna princip hade börjat 
tillämpas i FB 2, men fick genomslag i FB 4).  
 
Enligt medlemmar av beredningsgruppen har denna funderat mycket över hur 
konstruktiva utlåtanden till de sökande ska se ut. Gruppen var från början på det klara 
med vikten av att ge sådana utlåtanden och motiveringar till avslag att de kunde vara till 
nytta för den sökande i en framtida liknande situation.  
 
Med början i FB 5 kommer man i avtalet att skriva in hur resultaten ska redovisas. BIC 
jobbar med att lägga upp projektblanketter, med avsikten att projekten kontinuerligt ska 
kunna föra in resultat och förändringar. Detta sker delvis redan i Erabuilds databas, och 
meningen är att samtliga FB-projekt – även de från de rent nationella utlysningarna – 
ska finnas med i denna databas.  

Flexibel tillämpning av samfinansieringsvillkoret 
Samfinansieringsvillkoret tillämpas flexibelt, och ses framför allt som ett sätt att förmå 
företagen att engagera sig. Det visar sig också att endast en tredjedel av de projekt som 
godkänts inom ramen för de fyra första utlysningarna har haft en samfinansiering på 
ungefär 50%; en tredjedel av projekten har varit tydligt ”underfinansierade” av 
FORMAS, och en tredjedel lika tydligt ”överfinansierad”. En betydande andel av 
samfinansieringen sker från andra aktörer än det privata näringslivet. 
 
Vid ansökan bedöms endast forskningsprojektet som sådant; vilka som avser att 
samfinansiera det tas inte upp under beredningen. Då beslut om beviljning väl fattats, 
ger FORMAS den sökande upp till fyra månader att presentera hur resten av 
projektkostnaderna ska finansieras. Den möjlighet FORMAS därmed har att dra tillbaka 
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ett beslut om beviljning om den föreskrivna samfinansieringen inte kunnat säkras har 
inte utnyttjats, även om man vid ett par tillfällen och i samråd med den sökande kommit 
att ändra ett beslut om beviljning. 

2.2.4 Beredningen av Erabuild ansökningarna 
De gemensamma Erabuild-utlysningarna FB 3 och FB 5 har beretts i särskild ordning. 
Erabuild är ett samarbete mellan åtta länder i nio program, och man tar först fram ett 
förslag till utlysning som de länder som vill anmäler sitt intresse för att delta. Sedan 
arbetas utlysningstext och riktlinjer för bedömning fram gemensamt av de länder som 
beslutar sig för att delta i utlysningen. Denna process var i den första gemensamma 
utlysningen ganska komplicerad, och då Danmark erbjöd sig att agera kansli för den 
andra utlysningen flöt arbetet i det avssendet betydligt smidigare.  
 
Ansökningarna ska omfatta partners från åtminstone två av de länder som står bakom 
utlysningen, och forskningen ska finansieras från nationella källor. Urvalet av inkomna 
ansökningar har skett i två steg, där den första bestått i att bedöma om ansökan 
uppfyller de olika nationella kriterier (national eligibility criteria) som ställts och det 
andra steget i att gemensamt utsedda internationella experter bedömer och rangordnar 
förslagen som rekommenderas för finansiering. Vid ett slutligt möte mellan 
finansiärerna bestäms vilka projekt som ska finansieras. De nationella kriterierna 
varierar mellan länderna, och de svenska kraven är hårdare än andras vad gäller kravet 
på samfinansiering och i att endast universitet, högskolor och forskningsinstitut är 
anslagsberättigade. 
 
Inom varje land har man innan det stora gemensamma beslutsmötet haft ett möte och 
rangordnat de bidrag där aktörer från det egna landet deltar. Vid det stora mötet kan det 
sedan bli så att andra länder rangordnat projekten i en annan ordning, och då har man 
löst det förhandlingsvägen. 
 
Flera källor har beklagat det uppehåll i de nationella utlysningarna som nu gjorts efter 
FB 5. Detta moratorium skapar, menar man, osäkerhet om Formas avsikter, och sänder 
olyckliga signaler till sektorn. Ett uppehåll kan, enligt vissa, ha allvarliga negativa 
effekter i en bransch som i stor utsträckning saknar starka forskningsmiljöer.  

2.2.5 Projektportföljen 
Inom ramen för de fyra första utlysningsomgångarna har 65 projekt finansierats, och 
ytterligare sex projekt kommer nu att finansieras i FB 5. Som framgått av flera intervju- 
och enkätkommentarer rör det sig i regel om relativt små projekt. Projektstorleken, i 
form av beviljade medel från Formas, ser ut som följer (tabell 3): 
 
Tabell 4: Projektstorleken i form av beviljade medel från FORMAS-BIC programmen. 
KSEK FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 TOTAL 
< 500 2 4   6 
501-1000 4 9 2 3 18 
1001-1500 6 10 1 3 20 
1501-2000 2 3  2 7 
2001-3000  12   12 
> 3001  2   2 
TOTAL 14 40 3 8 65 
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Olika typer av samfinansiering  
De uppgifter vi har att tillgå gällande samfinansiärerna avser endast de två första 
utlysningarna, dvs 54 av de sammanlagt 65 projekten. I FB1 och FB2 har 158 företag, 
organisationer eller grupperingar av intressenter funnits med som samfinansiärer. Den 
största delen av de medel som samfinansiärerna skjuter till består av i projekten 
nedlagda arbetstimmar. Dessa betals enligt schablon från FORMAS med 500 
kr/timmen.  
 
I princip är tanken att samfinansieringen ska göras av det privata näringslivet, men detta 
är långt i från alltid fallet. Man talar oftare om sektorsaktörer och sektorsaktörspengar; 
byggsektorn har av tradition haft blygsamma egna FoU-insatser, och det finns ofta 
offentliga medel med i bilden. Detta framgår av tabellen nedan (tabell 4): 
 
Tabell 5: Aktörer som samfinansierar Formas-BICprojekt 
Aktör FB-

finansiärer 
och medlem 
i BIC 

FB-finansiärer 
och deltar i 
ByggaBo-
dialogen 

FB-
finansiärer 
som inte 
är med i 
BIC eller i 
ByggaBo 

TOTALT 

Privata företag och 
branschorganisationer 

13 9 69 91 

Övriga 5 6 54 65 
TOTALT 18 15 123 158 
 
I några intervjuer har framkommit att BIC ännu inte nått den storlek man hade hoppats 
på; det stora antalet samfinansiärer som inte är BIC-medlemmar är i det avseendet värt 
att notera.  
 
Som en indikator på projekt som ser på en större del av byggprocessen har vi studerat 
hur många projekt som omfattar tre eller fler kategorier samfinansiärer. Det framgår att 
13 av de 54 projekten i de två första utlysningsomgångarna (6 i FB1, 7 i FB2) fyller det 
kriteriet. Den vanligaste kombinationen utgörs av byggherre och konsult tillsammans 
med en tredje part (i FB1 vanligen materialtillverkare, i FB2 en eller flera av övriga 
kategorier).  
 
Detta kan tolkas som att många projekt i FORMAS - BIC innehåller ett väsentligt värde 
för byggsektorn från relevanssynpunkt genom att engagera flera led i byggkedjan. Detta 
borde kunna få positiva nätverkseffekter – samarbete mellan olika aktörer när det gäller 
att utveckla för byggsektorn viktiga kunskaper som behövs för att utveckla och 
effektivisera hela den svenska byggprocessen - och bidra till att i det avseendet 
strukturera forskningen nedifrån. 

2.3 Implementeringen av forskningsresultaten 
Alla vinner i princip på samfinansieringskraven. Av såväl intervjuer som enkätsvar 
framgår tydligt att projekten inom ramen för samverkan FORMAS-BIC är osedvanligt 
relevanta, och projektansvariga - såväl forskare som implementerare - är generellt 
mycket nöjda med genomförandet av projekten.  
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De två projektledarna – forskningsprojektledaren och implementeringsledaren - träffas, 
enligt enkätsvaren, vanligen en gång i månaden. Svaren tyder på att upp till en fjärdedel 
av projekten saknar implementeringsledare. De forskningsledare som träffar 
implementeringsledaren mer sällan tenderar att bedöma möjligheterna att implementera 
resultaten som något sämre jämfört med andra FoU-projekt i samverkan mellan forskare 
och industri man har erfarenhet av.  
 
De flesta projekten har en referensgrupp, och denna träffas vanligen en gång i kvartalet. 
Mötesfrekvensen förefaller inte påverka förutsättningarna för resultatimplementeringen, 
heller inte i jämförelse med andra FoU-projekt som bedrivits i samverkan mellan 
forskare och industri. Uppföljningarna från Formas, BIC eller det egna företaget 
förefaller heller inte de påverka hur resultaten implementeras.  
 
Ett genomgående drag i de intervjuer vi gjort är att det verkar vara en svag spridning av 
resultat från och erfarenheter av projekten. Intervjupersonerna efterlyser gemensamma 
fora för erfarenhetsutbyte, och menar att Formas bör initiera detta och över lag visa ett 
större engagemang i de projekt man finansierar. Detta understryks även av enkätsvaren. 
Enligt ungefär hälften av forskningsledarna och aningen färre implementeringsledare 
sprids resultat från projekten regelbundet till andra delar i forskarsamhället. Drygt 
hälften av de svarande i de två grupperna menar att resultat sprids regelbundet i det egna 
företaget eller organisationen, medan de sprids mer sporadiskt till andra företag och till 
branschföreträdare. Det finns, inte överraskande, en samvariation mellan tätare möten i 
referensgruppen och mer regelbunden resultatspridning till de medverkande företagen. 
Enkätsvaren tyder samtidigt på att referensgruppen inte utgör ett forum för 
resultatspridning till omvärlden utanför projektkretsen. 
 
Ett annat återkommande tema i intervjuerna är önskemål om en tydligare uppföljning 
och ett starkare engagemang från programägarnas sida. Även dessa synpunkter 
återspeglas av enkätsvaren; nästan hälften av de forskare som besvarat enkäten kan inte 
bedöma vilken uppföljning som sker eller anger att det inte sker någon uppföljning alls 
från något håll.  
 
Implementeringen kan vidare bli lidande av att inga projektmedel öronmärks för 
kostnader för resor, möten i referensgrupperna och liknande aktiviteter. Vi har sett 
exempel där projekt implementerats utan referensgrupp, av den enkla anledningen att 
man inte ansåg att det fanns ekonomi för en sådan. FORMAS menar att detta är 
kostnader som implementeringsdelen bör stå för, men det har i åtminstone vissa fall fått 
oväntade negativa effekter. 

2.4 Vad har FORMAS-BIC tillfört? 
Två återkommande teman i intervjuer och enkätsvar är mer behovsstyrd forskning och 
dialog. FORMAS – BIC fyllde ett behov som uppstått efter nedläggningen av BFR, i 
det att samarbetet kanaliserar branschens behov gentemot FORMAS. Vinnova kunde 
inte ta sig an dessa frågor, och i de ordinarie FORMAS-omgångarna var relevans 
nedtonad och handläggningen utsträckt över drygt ett halvt år, utan dialog mellan 
finansiär och sökande. Detta passade inte industrin. Genom FORMAS – BIC fick man 
egna utlysningstexter som bland annat byggde på inspel från industrin, egna tidtabeller, 
egna potter och ett högre tempo i handläggningen där även industriföreträdare kunde 
delta.  
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I flera intervjuer framhålls att samverkan har samlat aktörer med olika roller kring 
samma diskussionsbord. Samverkan FORMAS-BIC har visat på en framgångsmöjlighet 
även i det att Boverket nu för diskussioner om något liknande på 
samhällsplaneringsområdet, ett ”SIC”, där motparten skulle vara kommunerna. Flera 
intervjupersoner menar att det faktum att man åstadkommit en gemensam 
forskningsstrategi i sig är värt att notera. 
 
En konkret effekt av samverkan är att branschen nu ser byggherrefrågorna som ett 
gemensamt område. Som ett resultat av en utredning för FORMAS räkning har detta nu 
blivit ett utbildningsämne på samtliga landets tekniska högskolor, och detta hade enligt 
en intervjuperson inte kommit till stånd utan samverkan FORMAS-BIC. 
 
Enkätsvaren bekräftar denna generellt positiva bild. Tre av fyra har erfarenhet från 
andra FORMAS-projekt, och två av tre av dessa menar vid en jämförelse att det finns 
skillnader mellan detta projekt och andra FORMAS-projekt. Värt att notera är 
skillnaderna i bedömningen av möjligheterna att implementera resultaten från dessa 
projekt jämfört med andra FoU-samarbeten man har erfarenhet av; närmare 60% av 
forskarna menar att möjligheterna är bättre i dessa projekt, medan endast en dryg 
tredjedel av implementeringsledarna gör den bedömningen. Detta framgår av tabellen 
nedan: 
 
Tabell 6: Andel svar på frågan ”Hur bedömer du möjligheterna att implementera 
resultaten, jämfört med andra FoU-projekt i samverkan mellan forskare och industri 
som du har erfarenheter av?” (justerat för bortfallsanalysen) 
 forskningsprojektledare implementeringsprojektledare 
Bättre  59% 36% 
Sämre - 5% 
 
Det kan vara av intresse att jämföra dessa siffror med tabell 2 ovan. Av den 
framkommer inga stora skillnader mellan forskare och implementerare i synen på om 
villkoren i sig påverkat projekten, vilket möjligen kan tas som indikation på att 
implementeringsledarnas mindre tilltro beträffande möjligheterna att implementera 
resultaten har mindre att göra med de yttre villkoren och mer med hur projekten i 
praktiken kommit att drivas.  
 
Med några enstaka undantag hävdar samtliga projektledare, forskare såväl som 
implementerare, att det redan kommit fram eller förväntas komma fram resultat från 
projektet som kan implementeras i byggsektorn. En dryg tredjedel av forskarna menar 
att detta redan skett. Fyra av fem projektledare menar att det kommit fram annat av 
värde genom arbetet i projektet, och pekar då främst på ny kunskap, nya 
forskningsfrågor, nya analysverktyg eller instrument samt, i något mindre utsträckning, 
nya kontakter och nätverksuppbyggande. Andra värden som forskarnätverk, 
forskarexamen och större förståelse för branschen nämns också. Svarsfördelningen i 
enkäterna var denna: 
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Tabell 7: Har projektet kommit fram till resultat som bör kunna implementeras inom 
byggsektorn, eller väntas det komma fram något annat av värde genom arbetet i 
projektet? (justerat för bortfallsanalysen) 
 forskningsprojektledare implementeringsprojektledare 
Ja, det har kommit fram 
sådana resultat 

59% 27% 

Ja, det väntas komma 
fram sådana resultat 

39% 41% 

Nej, resultaten väntas inte 
komma att implementeras 

- 14% 

Ja, det väntas det komma 
fram något annat av värde 

80% 50% 

 
Vad gäller just nätverk är intrycket att dessa projekt inte primärt bidragit till skapandet 
av nya kontakter eller samverkansmönster. Detta har heller inte prioriterats av varken 
forskare eller implementerare då de gått in i projektsamverkan. En av fyra 
forskningsledare deltar i projektet för att fördjupa redan existerande samarbete eller för 
att skapa/förstärka nätverk, och endast enstaka röster anger att man deltar för att 
förverkliga planer på samarbete med annan aktör. Endast två implementeringsledare 
anger att man deltar för att fördjupa redan existerande samarbete med annan aktör eller 
förverkliga planer på samarbete med annan aktör, och något fler att man vill 
skapa/förstärka nätverk. 
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3. Det internationella forskningsamarbetet  

3.1 Utbytet för den svenska bygg- och fastighetssek torn 
Vad FORMAS-BIC samarbetet har betytt för forskningssamverkan mellan akademin 
och byggsektorn har vi belyst på olika sätt i förra kapitlet. Samarbetet tjänar också som 
en ram för FORMAS samarbete med forskningsfinansiärer i sju andra EU-länder 
(Danmark, Finland, Frankrike, Österrrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien) 
inom ramen för ett ERA-net, benämnt ERA-build. ERA-build är organiserat som ett 
pilotprojekt, där finansiärerna ska vinna erfarenheter av olika sätt att främja samarbete 
mellan forskare i olika länder och planeras pågå under perioden 2004 – 2007.  De 
deltagande finansiärerna disponerar forskningsbudgetar för byggforskning som 
sammanlagt uppgår till bortemot 550 MSEK (60 MEuro) per år. 
 

 
Tabell 8. Deltagare i Erabuild 2006 

Land Deltagare Organisationstyp 
Danmark NAEC National Agency for Enterprise and Construction 
Finland TEKES (ordf) Innovation agency 
Frankrike Ministère de 

l’Equipement 
Ministry of transport, building and housing 

 CSTB Construction research institute 
Nederländerna VROM Ministry of Spatial Planning, Housing and Environment 
 SenterNovem Netherlands Agency for Energy and Environment 
Storbritannien DTI Department of Trade and Industry 
Sverige FORMAS Research Council For Environment, Agricultural Sciences 

and Spatial Planning 
 BIC Swedish Construction centre Innovation Centre 
Tyskland BMFT Federal Ministry of Research and Education 
 TÜV Rheinland Standards agency 
Österrike BMVIT Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology 
 FFG Innovation agency 
 ÖGUT Environmental lobby and network 
Source: http://www.senternovem.nl/Erabuild/ 
 

Faktaruta 4. Erabuild  
 
Erabuild beskrivs på hemsidan som ett strategiskt samarbete mellan nationella forskningsprogram 
inom området ”sustainable construction and operation of buildings”. På kort sikt är syftet att 
utveckla ett lärande nätverk av regeringsorgan.  
 
Arbetet i Erabuild bedrivs i fem s k Work Packages. Tre av dessa har nu genomförts: 

• Sammanställning av information om nationella program och gjort en analys av överlappande 
områden i syfte att identifi era potentiella samarbetsområden (Work Package 1 – WP1) 

• Jämförelse och analys av olika nationella program för att förstå hur man ska samarbeta och 
vilka hindren för samarbete är (WP2) 

• Två gemensamma utlysningar har genomförts (WP3). 
 
I WP 4 dras riktlinjerna upp för ett transnationellt FoU-program, en plan för deltagande i en 
europeisk teknikplattform samt det framtida samarbetet bortom den planerade projektperioden. 
Detta görs på basis av arbetet i tidigare work packages. 
WP5 är transversal, och  rör koordinering och spridning av erfarenheter utanför och kontakter med 
aktörer och länder utanför deltagarkretsen. 
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Deltagarna har nu beslutat att ta med Schweiz i samarbetet, och diskussioner har förts 
med ytterligare fem länder som vill delta i Erabuild (Spanien, Island, Tjeckien, Ungern 
och Norge). Ett förslag kommer att lämnas till FP7 för fortsatt arbete med Erabuild, 
med en utökad grupp deltagarländer. Det har kommit signaler från Kommissionen om 
att man vill se ett fortsatt samarbete med en bredare representation fram till 2009 i ett 
Erabuild 2, vilket sedan från det året skulle kunna slussas in i Eranet +.  
 
Som en del av ERA-build har man bland annat genomfört två utlysningar av 
projektstöd, vilka har hanterats inom ramen för FORMAS – BIC.  
 
Den första genomfördes 2005 på temat Managing information in Construction 
gemensamt mellan Sverige, Finland och Frankrike med Österrrike som s k ”sub-
partner” (medverkan med nationell f inansiering, men utan i förväg fastställt belopp). 
Sverige, Finland och Frankrike ställde upp med sammanlagt 1,3 MEuro (cirka 12 
MSEK) i nationell finansering. Ett krav var att ansökningar skulle innefatta aktörer från 
minst två av dessa länder. Åtta ansökningar kom in, fyra antogs: Tre av projekten hade 
svenskt deltagande, ett med projektledning från CTH och två med projektledning från 
LTH. I alla tre projekten medverkar finska deltagare, i två vardera österrrikare och 
fransmän. På industrisidan medverkar från svenskt håll bland andra Telia och Cementa. 
Projekten ska avslutas 2008 och det är därför för tidigt att bedöma vad de kan komma 
att leda till. Med tanke på det allmänna syftet med FORMAS – BIC samverkan bör 
noteras att projekten är inriktade på för byggbranschen mycket relevanta 
problemställningar som griper över flera led i byggkedjan. Som vi uppfattat det råder 
det brist på bra projekt om effektivisering av hela byggprocessen och förhoppningsvis 
kommer dessa projekt att vara värdefulla för viktiga delar av byggbranschen 
 
Den andra ERA-buildutlysningen genomfördes 2006 på temat Transformation of the 
Construction Sector through industrialisation. Beslut ska nyligen ha fattats om att 
bevilja medel till sex projekt, varav fem med svenskt deltagande. Även här gäller att det 
är för tidigt att bedöma utbytet av projekten. 
 
Det viktigaste med ERA-buildprojektet är som vi uppfattar det att det främst är ett 
tidsbegränsat försök till samarbete – till skillnad från allmänt informationsutbyte - 
mellan forskningsfinansiärer i olika länder, vilket bör kunna ge värdefulla erfarenheter 
när det gäller samarbetsformer och samarbetspotential och möjligheter att jämföra 
uppfattningar om trender på byggforskningsområdet. Som sådant torde det vara av stor 
vikt för både FORMAS möjligheter att stödja hela branschens kunskapsutveckling och 
för branschens mer offensivt inriktade aktörer, som deltar i de olika projekten. Att döma 
av synpunkter som förts fram vid våra intervjuer är ett fortsatt, kanske mer selektivt, 
samarbete och möjligen ett utvecklat nordiskt samarbete inom ramen för vad som 
kommer efter ERA-build en naturlig fortsättning av projektet. 
 
Vidare tror vi att ERA-buildsamarbetet leder till och kommer att leda till att en stor 
relevant kunskapsmassa blir lättare tillgänglig för svenska forskare inom akademin och 
för byggsektorns aktörer i Sverige. I samarbetsprojektet deltar ju finansiärer i åtta länder 
med sammanlagda byggforskningsbudgetar på över en halv miljard svenska kronor per 
år. Dessutom har den tillämpade byggforskningen i Sverige tillförts ytterligare ett visst 
nettotillskott under 2005 och 2006 genom de medel FORMAS ställt till förfogande för 
två utlysningar, utöver de hittills tre utlysningar som skett på det nationella planet (dvs 
Formas-BIC 1, 2 och 4).  
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Samarbetet i de olika forskningsprojekten kräver mer än bara informationsutbyte. Även 
om det ännu är för tidigt att avgöra vilka bestående samarbetsmönster som har skapats, 
tror vi därför också att nya potentiellt värdefulla transnationella aktiva 
samarbetskontakter har knutits för både forskare och företag. I ett nästa led kan det leda 
till att nya processer, metoder och produkter utvecklas, implementeras och bidrar till en 
effektivare byggsektor.  
 
Till bilden hör givetvis också att svensk hemmamarknad är för liten för 
implementering/exploatering av nya forskningsresultat och att stärkta kontakter i andra 
länder har ett självklart värde för både deltagande forskare och företag. 
 
Trots att resultaten inte kan bedömas än har vi på detta stadium hört en del positiva 
synpunkter om projekten, av typen: 
 

• ”Nätverkseffekterna är de viktiga, inte projektresultaten i sig” 
• ”Uppläggningen är bra, alla har gjort tydliga åtaganden och har tydligt ansvar – 

det finns inga ”free riders” ” 
• ”Jämfört med de stora projekten inom EUs ramprogram är dessa projekt mer 

givande och effektiva, kanske för att de i genomsnitt är betydligt mindre, vilket 
gör att de är lättare att finansiera för byggindustrin och enklare att administrera.” 

 
I intervju- och enkätsvaren kommer det också fram en del allmänt kritiska synpunkter 
på ERA-buildprojekten, av typen: 
 

• ”Onödigt mycket byråkrati för måttligt stora anslag” 
• ”Olämpliga ansökningsfrister för svenska förhållanden” 
• ”Bara de stora och etablerade aktörerna kan dra nytta av detta” 
• ”Inget egentligt nytt kommer fram i dessa projekt” 

 
Utan att föregripa kommande utvärdering av ERA-build kan noteras att det är fråga om 
ett projekt som avses generera just dessa slags erfarenheter inför eventuellt fortsatt 
samarbete. 
 
Även om det alltså är för tidigt att summera vad ERA-buildsamarbetet har tillfört när 
det gäller både samverkan och relevanta forskningsresultat gör vi sammanfattningsvis 
den försiktiga bedömningen att det kommer att främja och i viss mån möjligen redan 
har främjat både för byggbranschen strategiska samarbetsrelationer och produktion av 
resultat som bör kunna bidra till effektivisering av hela byggkedjan. Det finns all 
anledning för FORMAS och BIC att fortsätta med samarbetet och att lägga ner omsorg 
på att dra alla de erfarenheter som kommer att finna när projektet slutförts om något 
drygt år. 

3.2 Synpunkter på ERA-build från andra länders pers pektiv 
Inom ramen för vårt uppdrag har vi även genomfört intervjuer med sex personer från 
andra länder med insikt i Erabuild-samarbetet. Syftet med dessa intervjuer var att få en 
bild av hur detta samarbete upplevs av andra deltagarländer, och samla in synpunkter på 
hur dessa uppfattar och upplever det svenska bidraget till samarbetet i Erabuild. Den 
kompletta redovisningen av dessa intervjuer återfinns som bilaga 1. 
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Ett genomgående drag i dessa intervjuer är den mycket positiva bild som förmedlas av 
Erabuild. Detta nätverk har på relativt kort tid kommit betydligt längre än de flesta 
andra ERANETs, och det faktum att man redan lyckats genomföra två gemensamma 
utlysningar lyfts av de flesta fram som anmärkningsvärt. Deltagande aktörer förväntar 
sig att de samverkansformer som nu har etablerats kommer att leda till fortsatt 
samarbete, och detta oavsett om Kommissionen förnyar sin finansiering av nätverket 
eller inte.   
 
Formas och BIC förefaller ha lämnat betydande bidragit till samarbetet inom Erabuild. 
Våra intervjupersoner nämner i sammanhanget de aktiva svenska bidragen till Erabuilds 
olika s k Work Packages och att Sverige funnits med i de två gemensamma utlysningar 
som gjorts. Intervjupersonerna prisar även det personliga engagemanget från de svenska 
deltagarnas sida. Detta, i kombination med det stora intresset för utlysningarna från 
forskarhåll jämfört med övriga deltagarländer och BICs potential att nå ut till sektorns 
aktörer, gör att Erabuild förefaller vara en bra investering för svenska aktörer – inte 
minst vad gäller lärande. 
 
Det faktum att deltagarna i Erabuild är olika och representerar olika intressen ses inte 
som ett hinder, utan snarare som en fördel och något som berikar samarbetet. Erabuild 
handlar ju om att ta reda på vad som finns i olika nationella program, och arbeta utifrån 
detta. Det ger en bra mix och ett bredare perspektiv. Flera intervjupersoner menar dock 
att dessa skillnader i uppdrag och mål mellan deltagarna har lett till en intern 
fragmentisering, och att det i praktiken inte handlar om att åtta länder samarbetar 
samtidigt utan snarare i olika konstellationer vid olika tillfällen. Man efterlyser fler 
partners för att skapa bättre förutsättningar för samarbete kring såväl tillämpad som 
grundläggande forskning. Flera intervjupersoner ser ett deltagande från svensk sida av 
en organisation som VINNOVA som lämpligt. 
 
Det finns vidare en relation mellan Erabuild och ECTP. ECTP är en teknikplattform, 
och då dessa är industristyrda tenderar de att vara mer slutna och svårare att skapa sig en 
heltäckande bild av. Den information som ECTP själv förmedlar är begränsad, och det 
är exempelvis inte möjligt att se vilka kopplingar som finns mellan plattformens olika 
deltagare eller att koppla dem till områden i den föreslagna forskningsstrategin. Det 
finns till dags dato få exempel på ny forskning som kommit till stånd genom denna 
plattform. 
 
Kopplingen mellan Erabuild och ECTP är god enligt våra intervjupersoner. De 
kompletterar varandra i den bemärkelsen att det ena nätverket handlar om finans iering 
och den andra om planering. Erabuild är ett nätverk för ledare och ägare av nationella 
forskningsprogram; ECTP är mer industribaserat och fokuserar på industrins 
forskningsbehov. Dessa behov kanaliserar sedan ECTP till Erabuild. Den franska 
deltagaren i Erabuild är samtidigt sekretariat för ECTP, vilket gör att det finns en direkt 
koppling mellan de två. 
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4. Slutsatser 

4.1 Sammanfattande svar på utvärderingsfrågorna 
Mot bakgrund av våra intervjuer i Sverige och i andra länder, de erhållna enkätsvaren 
och våra dokumentstudier kan vi ge följande kortfattade svar på de formulerade 
utvärderingsfrågorna (jfr. avsnitt 1.1) 
 

• Fungerar dels projektgenerering, dels löpande uppföljning av pågående projekt 
på ett från programsynpunkt tillfredsställande sätt? 
 
Vår bedömning: Projektgenereringen har fungerat tillfredsställande, såtillvida 
att det kommit fram relevanta projekt med goda förutsättningar att komma fram 
till resultat som kan implementeras inom byggsektorn. Många bedömer att 
förutsättningarna att implementera resultaten är allmänt bättre än i andra FoU-
samverkansprojekt akademi-industri som de har erfarenheter av. På ytan har 
projektgenereringen inte inneburit något radikalt annorlunda. Det är i de flesta 
fall forskarna som kommer med projektidéerna. De för FORMAS-BIC unika 
anslagsvillkoren om implementeringsplan och särskild implementeringsledare är 
i princip goda initiativ, som emellertid inte har fullföljts konsekvent. På detta 
stadium kan vi inte bedöma hur stor skillnad dessa villkor har gjort. Den löpande 
uppföljningen kan förstärkas i många avseenden, inte minst när det gäller att 
medverka till spridning av resultaten, och det är en uppgift för både FORMAS 
och BIC att ta sig an. 
 

• Behöver de gemensamma utlysningarna, inklusive ERA Build-utlysningarna 
förändras på något sätt? 

 
Vår bedömning: Det finns olika uppfattningar om detta. Tendensen att relevans 
getts ökad vikt i senare utlysningar, utan avkall på kvalitetskraven, tror vi är 
riktig. Instruktionerna till beredningsgruppen kan möjligen behöva bli tydligare. 
Om det blir en kontinuitet med fasta utlysningstidpunkter, exempelvis två 
gånger per år och en flerårsplan över utlysningsteman tror vi detta skulle gynna 
det fortsatta samarbetet och skapandet av nya varaktiga samarbetsstrukturer 
mellan forskare och byggsektorns aktörer. 
 

• Har arbetssättet inom samverkan fått önskad verkan när det gäller projektens 
relevans, förankring i byggsektorn, resultatöverföringen från projekten etc.? 

 
Vår bedömning: Man är på god väg. Relevansen i prioriterade områden och i 
genomförda projekt är hög. Förankringen i byggsektorn finns, men det faktum 
att BIC av bland annat resursskäl ännu inte fullt ut blivit den aktör av vikt man 
hoppats på utgör ett frågetecken. Resultatöverföringen från projekten har hittills 
varit relativt svag, men i takt med att allt fler resultat nu börjar komma finns det 
skäl för tillförsikt.  

 
• Hur väl kommuniceras de resultat som kommer fram till de berörda 

målgrupperna inom forskarvärlden respektive industrin? 
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Vår bedömning: Kommunikationen till forskarvärlden sker via gängse 
akademiska rutiner, och förefaller fungera bra. Genom implementeringsledaren, 
i de fall sådan finns, och (kanske framför allt) genom projektens referensgrupper 
nås även de närmast berörda inom industrin regelbundet. Kommunikationen till 
andra potentiella målgrupper är på sin höjd sporadisk, beroende på att det inte 
för närvarande inte tycks finnas fasta kanaler eller fora för att föra ut denna. 
 

• Vilka – och hur ändamålsenliga och uthålliga – strukturer och rutiner har 
skapats till följd av samarbetet? 

 
Vår bedömning: Det är antagligen för tidigt att avgöra. Det behövs mer av 
kontinuitet och en längre period för att kunna se detta. Intervjuerna tyder ändå på 
att med samarbetet har ett välbehövligt forum skapats, där industrin och staten 
sitter ner vid samma bord och diskuterar branschens problem och 
forskningsfrågor. Utlysningarna har lett till mer behovsstyrd forskning och en 
bättre dialog mellan branschens aktörer.  
 

• Är strategin från 2003 (Forskningsstrategi för hållbart samhällsbyggande) 
tillräcklig och anpassad efter den internationella utvecklingen när det gäller 
globalisering av transporter, handel, standards, informationstillgänglighet 
m.m.? 

 
Vår bedömning: Strategin har hittills varit ett gott stöd. Om strategin är väl 
anpassad efter internationella förhållanden kan vi inte bedöma på detta stadium. 
Det är något som bör bli ett av resultaten både av deltagande i ERA-
buildprojektet och av det svenska deltagandet i arbetet inom European 
Construction Technology Platform, ECTP. Vi tror hursomhelst att strategin nu 
kan behöva uppdateras och skärpas efter tre år, med tanke på att den rimligen 
avses gälla som rättesnöre ännu i flera år. Detta kan lämpligen ske inom ramen 
för en löpande dialog med branschens aktörer, inom ramen för Bygga-Bo-
dialogen eller på annat lämpligt sätt. 

4.2 Rekommendationer 
Mot bakgrund av vår analys och våra svar på de ställda utvärderingsfrågorna vill vi ge 
några rekommendationer till FORMAS när det gäller: 
 

• Fortsättningen av samverkan med BIC 
• Ledningsstrukturen 
• Utlysningarna 
• Beredningsprocessen 
• Reglerna för samfinansiering 
• Uppföljning och resultatspridning 
• Samverkan med andra aktörer än BIC 
• Det internationella samarbetet 

 
Samarbetet med BIC är nu väl etablerat sedan flera år och är gynnsamt för alla berörda 
intressenter enligt samstämmiga uppgifter. Satsningen har varit väl använda pengar och 
samverkan har blivit till en värdefull del i systemet för finansiering av byggforskning. 
Från FORMAS sida har resurser planerats för flera års fortsatta utlysningar. Samarbetet 
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med BIC bör givetvis fortsätta tills vidare och fortsätta att utvecklas på sätt som berörs 
på några punkter i det följande. Det har hittills bedrivits med ett resursmässigt slimmat, 
samt hårt och effektivt arbetande BIC. Sättet att finansiera BIC genom en uttaxering 
från projektdeltagare kan emellertid leda till att BICs resurser blir en trång sektor när det 
gäller uppföljningen och resultatspridningen. Mängden projekt ökar undan för undan 
och det torde nu också komma fram resultat i snabb takt vilka rimligen bör föras ut i 
praktisk tillämpning. Det betyder att samarbetet delvis går över i en ny fas. Vi tror att en 
genomlysning behövs av huruvida BICs resurser kommer att vara tillräckliga i nästa fas 
av det aktuella samarbetet.  
 
Vidare är fragmenteringen av forskningsmiljöerna på området ett problem som 
avspeglas tydligt i projektportföljen och som kan kräva någon form av strategiska grepp 
för att skapa kritisk massa på några platser i landet. En uppdatering, skärpning och ännu 
bättre förankring av strategin Forskning för ett hållbart samhällsbyggande skulle 
sannolikt också gynna den fortsatta samverkan.  
 
Ett naturligt led i fortsättningen och utvecklingen av samarbetet skulle kunna vara att 
komplettera den nuvarande ledningsstrukturen. Idag finns på det nationella planet en 
näringslivsdominerad styrelse för BIC, en både implementerings- och 
forskningskompetent beredningsgrupp som anlitas av FORMAS, samt i övrigt 
FORMAS ordinarie beredningsorganisation. På det internationella planet finns bland 
annat ledningsstrukturen för ERA-build. För att på ett bra sätt kunna hålla samman 
deltagare och aktiviteter i programmet, samt hantera frågor om nationell 
medfinansiering från ett strategiskt perspektiv, urval av teman med koppling till 
strategin och också strategiska synpunkter på samarbetet inom Europa och Norden 
behövs även någon form av programstyrelse med balans mellan forskar- och 
näringslivsrepresentanter. Det är mer eller mindre praxis på andra områden där FoU-
program bedrivs i samarbete mellan flera aktörer, exempelvis staten och näringslivet. 
 
För att konsolidera det framgångsrika samarbetet bör en fast och flerårig tidsplan läggas 
fast för utlysningarna. Det bör förslagsvis finnas söktillfällen för forskare på området 
två gånger per år för att passa både forskare och företag. Om FORMAS och BIC 
fortsätter att som hittills rikta in utlysningarna mot vissa specificerade teman i enlighet 
med strategin, vilket mycket talar för, bör det finnas en flerårsplan för vilka teman som 
kommer upp och också möjligheter för forskarna att återkomma vid mer än ett 
ansökningstillfälle med ansökningar inom ett visst tema. Många har haft synpunkter på 
att de ekonomiska ramarna har varit för små. Om byggsektorns aktörer är beredda att 
öka sin medfinansiering bör FORMAS vara berett att följa med för att bibehålla 
momentum i programmet. 
 
Vi har också fått många både positiva och kritiska synpunkter på att FORMAS ordinarie 
beredningsprocess har tillämpats här. En viss utveckling över tid har skett från den ena 
utlysningen till den andra. Vi bedömer att den process och de principer som nu 
etablerats inte bör frångås, även om vi mött olika synpunkter på detta. De anpassningar 
av den ordinarie processen som gjorts med tanke på ämnesområdet och kraven på 
medfinansiering är lämpliga och tycks såvitt vi förstår ha haft en gynnsam effekt på 
både den vetenskapliga kvalitén och relevansen hos inkommande ansökningar. 
Samtidigt är beredningsgruppens praktiska arbete den kritiska faktorn. Inför varje 
utlysningsomgång krävs tydliga utlysningstexter och spelregler för ansökningarna och 
tydliga riktlinjer till beredningsgruppen om hur den bör prioritera, för att åstadkomma 
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det som åsyftas i strategin. Här har vi uppfattat att det finns ett visst 
förbättringsutrymme. 
 
Samfinansieringsreglerna har hittills tillämpats rätt flexibelt med avseende på såväl 
vilka aktörer som accepteras som hur stor medfinansiering som krävs. Vi tror det är 
väsentligt att kunna anpassa kraven på medfinansiering efter graden av relevans från 
företagens perspektiv. Under våra intervjuer har det kommit upp idéer om ännu mer 
flexibla lösningar för att engagera företag av olika storlek och inom olika delar av 
byggsektorn, exempelvis samfinansiering kring grupper (kluster) av projekt i stället för 
projektvis och inrättande av en industrifinansierad fond där mindre företag skulle kunna 
söka medel för medfinansiering. Vi tror sådana varianter bör prövas för att ytterligare 
öka industrins engagemang i samverkan. 
 
Av rätt samstämmiga uppgifter från industrin att döma bör betydligt mer satsas på 
uppföljningen under projektens gång och på informationen och resultatspridningen 
på programnivå . Även om samma beredningsprocess och kvalitetskriterier som i 
FORMAS ordinarie utlysningar tillämpas, så är projekten och deltagarna i flera 
avseenden speciella. Förutsättningar i form av referensgrupper, implementeringsledare 
och implementeringsplaner finns där. Utnyttjandet av dem varierar emellertid stort, har 
vi sett. De kräver därför stöd i form av uppföljning under projektens gång, från både 
FORMAS och BIC, om de ska göra någon egentlig skillnad när det gäller spridning och 
användning av resultat utanför deltagarna i det enskilda projektet. Det är en uppgift som 
kräver resurser hos båda programägarna. Implementeringsplanerna behöver också 
utvecklas och tydligare definiera vem som ska göra vad och när. Även 
resultatredovisningarna behöver utvecklas när det gäller vad som har uppnåtts i 
implementerings- och nätverkshänseende. Annars kommer avsikterna med FORMAS-
BIC samverkan inte att kunna förverkligas fullt ut. 
 
Samverkan kring FORMAS - BIC har en potential att ge en hel del önskvärda 
långsiktiga och strukturella effekter på innovationssystemnivå och på byggindustrins 
konkurrenskraft, det har vi som framgått sett vissa indikationer på. Samtidigt haltar i 
längden ett samarbete som på den statliga sidan främst företräds av ett forskningsråd 
med ett forskningsråds traditionella mandat som sitt rättesnöre. Möjligen skulle staten 
kunna spela en tydligare roll när det gäller att leda utvecklingen. För att dra full nytta av 
forskningssamarbetet FORMAS – BIC bör flera alternativa eller komplementära 
åtgärder övervägas: 
 

• Anpassa FORMAS regleringsbrev och instruktion så att det tydligt anger vilka 
uppgifter rådet kan ta på sig i samanhanget. 

• Inkludera Vinnova och även Statens energimyndighet som både 
innovationssysteminriktade aktörer och projektfinansiärer i den fortsatta 
samverkan på byggområdet. 

• Stärk sambandet med Boverket och Bygga Bo-dialogen. 
 
Det internationella samarbetet med andra finansiärer genom ERA-build liksom 
medverkan i ECTP-arbetet tillför uppenbarligen goda möjligheter till en strategisk 
anpassning av den svenska byggforskningen i ett åtminstone europeiskt perspektiv, 
något som bör vara av central betydelse för att FORMAS ska kunna fullgöra sin uppgift. 
Det tycks också ge Sverige goda möjligheter att bidra till utvecklingen av ERA. Att 
fullfölja medverkan i ERA-buildprojektet och vad som kan komma därefter och att 
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fortsätta arbeta för ett öppnare samarbete mellan forskningsfinansiärer på både det 
europeiska och inte minst nordiska planet bedömer vi som angeläget för fortsatt 
utveckling av en industritillvänd svensk byggforskning av god kvalitet. Utvecklingen av 
det internationella samarbetet är av strategisk betydelse för hela byggsektorn. Det är av 
vikt att erfarenheterna av ERA-buildprojektet för svensk del, när det gäller samarbete i 
olika konstellationer och vilka slag av samarbetsvinster som kan nås, utvärderas när 
projektet avslutas om något år. 
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Bilaga 1 FORMAS-BIC and International Construction Research 
Networks 

This section of the evaluation is built on interviews1 with partners and observers of the 
Swedish participation in international construction research networks, primarily 
ERABUILD and on background analysis of ERANETS gathered in a study for the 
Nordic Council of Ministers on the potential for increased opening of Nordic R&D 
programmes to participants from other Nordic countries.2   
 
Since the launch of the idea of a European Research Area3 (ERA), the European 
Commission has increasingly sought not only to complement but also to ‘structure’ the 
actions of member states at national level.  Key instruments have been: the so-called 
Open Method of Coordination, through which member states are benchmarked and 
policymakers encouraged to reduce performance lags; ERANETs, which are groupings 
of R&D funders, working together towards making common calls for proposals in areas 
where they share interests; and Technology Platforms, namely wide-ranging coalitions 
of interest around specific broad technologies (aerospace, forests, construction, etc) that 
jointly generate a long-range vision and research strategy.  ERANETs and Technology 
Platforms are important policy innovations at the European level, in so far as they do 
not involve the Commission in planning.  Rather, they are self-organising stakeholder 
groupings.  They therefore join the traditional international lobbying bodies, certain 
international scientific facilities (eg CERN, EMBL) the Eureka programme in having 
variable geometry, defined case by case by the participants themselves.   

General Lessons from ERANETs and Technology Platfor ms 
Member-state agencies have joined in the ERANETs with great enthusiasm and in great 
numbers.  The Research Council of Norway is an extreme example, participating in 33 
ERANETs, which among other things implies tying up something like 10-15 full-time 
posts on ERA work, but many other countries appear also to be involved in tens of 
ERANETs.   Our conversations (both formal and informal) with a range of 
policymakers and people involved in ERANETs over the past few months indicate that 
too many networks are in place to reflect individual national priorities (for example, all 
33 areas are not of high priority for Norway, and even if they were RCN would not have 
enough resources to tackle them). Another corollary of belonging to many networks is 
that it has not been possible for senior people to devote much time to them, so they tend 
to be populated by staff who have limited power within their organisations.   
 
Agencies need to be more selective, but many have gone into ERANETs without an 
overall strategy, worried that if they are not involved in everything they will be missing 
important opportunities.  Sweden nationally seems to have taken something of an 
‘observer’ position, participating in many ERANETs but leading none.  (The same 

                                                 
1  Our interview partners were Karin Hollaus at the Federal Ministry of Transport, Innovation and 

technology in Austria,Stephan Jenniskens at Senternovem,  Gustav Jensen at EBST (Denmark), 
Andreas Juengst at TUV (Akademie Rheinland GmbH), Loveli Sanayat at the UK Department of 
Trade and Industry, Leena Sarvaranta at VTT 

2  Erik Arnold, Annelie Eriksson, Sven Faugert and Tommy Jansson, Building Nordic Strength 
Through More Open Funding: The Next Step in Noria, Nordem som global vinderregion, Studie 
nr.3, Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2006 

3  Towards a European Research Area, Communication from the Commission to the Council, 
COM(6), January 2006 
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tactic was followed when Sweden entered the ESPRIT programme in the 1980s.  In the 
first round, there were many small Swedish participations. In the second round, there 
were fewer, bigger and more active participations.4)  Finland seems to be an exception, 
where TEKES and the Academy have chosen to focus on a limited number of 
ERANETS and taken on the coordinating role in several areas of national importance.  
Since the ERANETs began after the Finnish National Science and Technology Policy 
Council decided that Finland would integrate internationalisation into research and 
innovation policy, Finnish behaviour appears more strategic than that of others.  
 
A stylised characterisation of many ERANETs would be that they are driven along by a 
sub-set of members’ enthusiasm.  These people are ‘project champions’ for their 
ERANETs at home and strong contributors in the networks.  The ERANETs have 
confirmed that there are many administrative and (to a lesser degree) legal barriers to 
achieving their objectives.  The small number that have managed to issue common calls 
for proposals with a real common funding pot have demonstrated that this is possible, 
but that you really must want to get to this goal.  The larger number working with 
virtual pots have also shown that a common pot is not always a strict necessity.   
 
The planning process within the ERANETs is said by many to be the most important 
part, sorting out the areas where there is real common interest and therefore a basis for 
common action.  This tends to be a sub-set of the network members (as has been the 
case with ERABUILD) and the constellation of members associated with individual 
calls may also vary within an ERANET.  Building experience through ERANETs is 
clearly a painful process.  Some of the learning seems to be that future networks should 
work with fewer partners from the outset, so that cooperation with a set of ‘usual’ 
partners becomes more routinised, the networks are not burdened with passengers and 
agencies can focus their resources on a smaller number of ERANETs that tackle their 
own priority areas.   
 
Our view of the Technology Platforms is not so well developed.  They are industry led 
and tend therefore to be less transparent, but there are similarities with the ERANETs 
that arise out of the natural dynamics of networks with variable geometry. According to 
an EC staff document,5 key success factors for the Technology Platforms are 
 
• Strong leadership 
• Openness – they must not function as ‘closed shops’ 
• They should individually be structured in response to needs.  One size does not 

fit all 
• They should have a clear operational focus from an early stage 
• They require the commitment of the national authorities 
• They should be proactive in identifying sources of funding 
 
There are indications that as Technology Platforms finish developing their visions and 
research strategies they begin to lobby both the Commission and the member state 
funding organisations for money.  While the original idea of Technology Platforms was 
that they would include financing organisations such as banks and R&D funders, this 
does not seem to have produced much money.  A small number of Technology 
                                                 

4  Erik Arnold and Ken Guy, Evaluation of the IT4 Programme, Stockholm: IT Delegation, 1992 
5  Brussels 10.6.2005, SEC (2005) 800 
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Platforms will become Joint Technology Initiatives and win European money.  The rest 
will be knocking on funders’ doors.  Given the involvement of large and powerful 
companies, we can assume that they will sometimes be successful.   

ERABUILD 
The primary foreign engagement of the FORMAS-BIC cooperation has been in 
ERABUILD.  This is a comparatively small ERANET (Exhibit 1), though there are said 
to be plans to extend by inviting additional countries to participate.   
 

Exhibit 1 ERABUILD Participants, 2006 

Country Participant(s) Type of Organisation 
Finland TEKES (lead) Innovation agency 
Austria BMVIT Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology 
 FFG Innovation agency 
 ÖGUT Environmental lobby and network 
Denmark NAEC National Agency for Enterprise and Construction 
France Ministère de 

l’Equipement 
Ministry of transport, building and housing 

 CSTB Construction research institute 
Germany BMFT Federal Ministry of Research and Education 
 TÜV Rheinland Standards agency 
Netherlands VROM Ministry of Spatial Planning, Housing and Environment 
 SenterNovem Netherlands Agency for Energy and Environment 
Sweden FORMAS Research Council For Environment, Agricultural Sciences 

and Spatial Planning 
 BIC Swedish Construction Sector Innovation Centre 
UK DTI Department of Trade and Industry 
Source: http://www.senternovem.nl/Erabuild/ 
 
So far, the network has  
 
• Compiled information about national programmes and produced an overlap 

analysis as a basis for identifying potential areas for cooperation (Work Package 1 
– WP1) 

• Compared and analysed programmes in order to understand how to cooperate and 
the barriers to cooperation (WP2) 

• Issued two joint Calls for Proposals (WP3), as a result of which four international 
projects are operating and a further six are in the process of being approved 

 
The network intends to go on to define a basis for future cooperation beyond the end of 
the ERANET funding.  While the overlap analysis shows eight potential common areas 
across the stakeholders, the projects so far funded all relate to ICT use in construction 
and the construction supply chain.  As one of our interviewees pointed out, the network 
has not been able to go beyond current areas and tackle more risky topics, which might 
have been expected in that the exposure of each funder declines as the number of 
funding agencies involved increases.   
 
ERABUILD appears to have made more progress than most ERANETs.  Issuing a first 
call for proposals only nine months after starting and launching the first projects three 
months later is very fast by the standards of ERANETS.  Especially the fist call for 
proposals, which was done over the summer period was poorly advertised and was open 
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for such a short time that only established partnerships had a chance of participating.  
There was no time to build new relationships, and there was little or no warning ahead 
of time that a call was planned.   
 
The ERABUILD proposal was based on a strategy of doing only a limited amount of 
analysis and planning but instead moving to the learning-by-doing stage as quickly as 
possible.  This presumably explains both the speed with which the network was able to 
issue its first Call and the one-sidedness of the projects so far funded.   
 
The analysis of members’ national R&D programmes (shown in Exhibit 2) indicates 
that there are significant differences of focus among them, both in terms of their 
relationship to markets and in the kind of research they do.  This reflects in no small 
part differences among the missions of the partners and was said to have led to internal 
fragmentation within the network.  More partners were wanted in a future ERABUILD 
network so that there was a better basis for cooperation in both applied and more 
fundamental research.   
 

Exhibit 2 Foci of ERABUILD Partners’ National Fundi ng Programmes 

 
Source: ERABUILD, Programme Comparison and Analysis, WP2, downloaded October 2006 from 
www.erabuild.org 
 
The views of our interviewees on ERABUILD were, however, overwhelmingly 
positive.  There is an expectation that the relationships established will lead to 
continuing cooperation, whether the Commission refunds the network in the future or 
not.   
 
FORMAS and BIC appear to have made substantial contributions to the work of 
ERABUILD, delivering tasks within the WPs and with the representatives to 
ERABUILD showing strong personal commitment.  Sweden had participated in both 
Calls for Proposals and the Swedish community had been very active, compared with 
others, in making proposals.  BIC’s networking role seemed to be the basis for good 
outreach to Swedish stakeholders.  BIC, for example, was said to have communicated 
better to Swedish stakeholders about ERABUILD calls than some other agencies.  Some 
of our discussants whose own activities focus on innovation rather than fundamental 
research had reservations about the role of FORMAS, saying its Research Council 
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status and procedures tended to pull potential Swedish participation at the project level 
too far towards academic research.  The comments of our interviewees suggested it 
would be desirable for VINNOVA to be involved in ERABUILD, in addition to 
FORMAS.  Both research and innovation perspectives were needed, however, so 
substituting VINNOVA for FORMAS would not address the problem.   
 
The view we were able to build up of ECTP is more limited.  The information the 
Platform puts into the public domain is limited and somewhat bland.  In particular, it is 
not possible to trace connections among participants or to link them to themes within 
the proposed research strategy.  At this stage, too, there is little evidence of new 
research emerging as a result.  ECTP has set up ‘National Technology Platforms’ in 
many countries, and BIC functions as the Swedish platform.  There is also a ‘mirror 
group’ of national officials from the countries participating in ECTP, where FORMAS 
represents Sweden, and FORMAS-BIC try to influence the ECTP strategy towards 
being consistent with their own – as of course do other ECTP members.   
 
Links between ERABUILD and ECTP were said to be good and the networks were 
complementary in that one is about funding and the other is about planning.  They 
appear largely to coexist rather than to interact.  NCC was said to be heavily involved 
with ECTP in the early stages.  More recently, some of our interviewees argued that 
French and Spanish interests have dominated ECTP and that this makes it difficult for 
Nordic involvement to make an impression.  There are said to be difficulties in 
cooperating with the Latin countries that are based also on management culture and 
style.  Nordic interviewees suggested that some sort of Nordic platform would provide a 
scale, commonality of interest and culture more conducive to international cooperations 
that served the interests of the Nordic countries.  A study organised by the Nordic 
Innovation Centre (NICe) has made a similar proposal.6   

Evaluation 
It is important not to over-interpret the results of a small number of interviews, though it 
is useful to note that messages from these about ERABUILD are consistent with those 
coming from other studies.   
 
ERABUILD appears to have been a good investment for the Swedish actors – certainly 
in terms of learning.  ERANETs as currently structured involve huge transaction costs 
and do not seem sustainable – but neither are they intended to be.  Rather, they represent 
a period of learning that should give way to easier and less costly forms of cooperation 
and mutual opening of programmes.  The Swedish actors have contributed well to the 
ERABUILD effort, which has reinforced some international cooperative relationships.  
The picture is less clear for ECTP.  It may be useful to explore the option of cooperation 
on a more focused basis, for example in the Nordic or ‘Nordic + Baltic’ space. 

                                                 
6  Mads Peter Schreiber and Karin Leksell, Room for Humans, Oslo: Nordic Innovation Centre, 

2005 
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Bilaga 2 Enkätresultat och bortfallsanalys 

Enkät till forskningsprojektledare (FPL) 

 
 
39 svarande (av 50) 
 
Materialhushållning 2 / 5,1% 
Byggherrerollen 29 / 74,4% 
ICT 3 / 7,7% 
Hållbarhet 5 / 12,8% 

 
A. Bakgrund till projektet 
 

1. Hur fick du kännedom om möjligheterna att söka dessa medel?  
o Via FORMAS     20 / 51,3% 
o Via min institution     10 / 25,5% 
o På annan väg, nämligen .....   9 / 23,1% 

 
Competitive Building  

FM-konsulterna  

Jag personligen har inte sökt. Utan detta gjordes  av institutionen  

Via Trätek  

Bic   

BIC-nytt  

Från industrin  

V*r själ med i inledande diskusionerna med BIC och byggherreforum  

Via BIC  

Via kollega  

Flerårig kontakt med "Byggforskningsrådet"  
 

 
2. Vem tog initiativet till projektet?  

o Forskaren     26 / 66,7%  
o Forskarens institution    6 / 15,4%  
o En samfinansiär    4 / 10,3% 
o Annan ………….    3 / 7,7% 

 
En medsökande på SP  

Före detta kollega som idag är byggkonsult  

Företag (NCC)  
 

3. Vad vill du eller din institution åstadkomma med er medverkan i detta projekt?  
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� Ta fram angelägen forskningskunskap 31 / 79,5%   
� Utveckla ny metod    15 / 38,5% 
� Utveckla ny process    12 / 30,8% 
� Utveckla ny produkt (vara, verktyg, tjänst) 9 / 23,1% 
� Medverka till att införa en konkret förbättring/innovation i 

byggbranschen     30 / 76,9% 
� Fördjupa ett redan existerande samarbete med annan aktör 

10 / 25,6% 
� Förverkliga planer på samarbete med annan aktör  

3 / 7,7 %  
� Skapa/förstärka nätverk   11 / 28,2% 
� Annat: ____________________  2 / 5,1% 

(Flera svar möjliga att ange ) 
 

Medverka till konkret förbättring även i angränsande branscher  

Popularisera och på ett målinriktat sätt sprida kunskap om forskningsresultat  

 
4. Anser du att något bör förändras när det gäller framtida utlysningar i FORMAS-

BIC?          
• Nej        6 / 15,4%   
• Vet ej, kan inte bedöma     13 / 33,3% 
• Ja, nämligen ………..     20 / 53,4% 
 

mer flexibla krav på samfinansiering  

fler tillfällen  

Minska krav på medfinansiering  

Förtydliga hur väl förankrad samfinansieringen måste vara när man söker.  

Det är en komplicerat idag. Först skall man ha Formas  projektet sedan måste man söka 
medfinasiering för industridelen (oftast via SBUF)  

Ställ ännu mer krav på behovsstyrd forskning. Hur säkerställs  att näringslivets  intressen 
tillgodoses? Hur ser beslutsprocesserna ut om skilda uppfatningar?  

Ökning av tillgängliga medel  

Mer teknik  

Kravet på 50 procentig motfinansiering är svår att uppnå och leder till att man lägger mycket 
tidd på att jaga potentiella intressenter i näringslivet  

Större volym medel per utlysning  

Tydligare kriterier vid bedömning av fo ansökningarna vad avser det praktiska bidraget till 
branschen  

Möjligheten att samarbeta med ekonomiskt mindre starka aktörer  

Behövsprövningen måste stärkas betydligt  

Mer tydlighet i begränsningar  

Slopa faktura från BIC till medfinansiärer  

Intenationell bedömning av projekt  

Eliminera implementeringskrav  
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Kontimuitet i utlysningar, tillfälle till uppföljningsprojekt  

input från forskarna  

Skrota avgiften till BIC, den stör.  

Det rigida kravet på 50% samfinansiering  

 
B. Ansökan och beredning 
 

5. Vad anser du, från ditt perspektiv, om följande villkor i utlysningtexten? (skala 1-4, där 
1 är ”dåligt” och 4 är ”mycket bra”, + ” kan inte bedöma”) 
 
 
 

 4, mycket bra   3 2 1, dåligt Kan inte 
bedöma 

50%  samfinansiering 
från näringslivet 

4 / 10,3 % 9 / 23,1% 12 / 30,8% 12 / 30,8% 1 / 2,6 % 

Särskild 
implementeringsledare 

4 / 10,3% 18 / 46,2% 7 / 17,9% 5 / 12,8% 5 / 12,8% 

Särskild hänsyn till 
relevansen vid 
rangordningen av 
projekt 

13 / 33,3%  17 / 43,6% 3 / 7,7% - 6 /15,4% 

Begränsningen till 
vissa tematiska 
områden 

6 / 15,4% 15 / 38,5% 8 / 20,5% 8 / 20,5% 2 / 5,1% 

 
Kommentar:......................... 
 
50% samfinansiering är ganska tufft kan vara mer flytande säg 30-50%  

Se till att näringslivet inte bara köper sig fria eller bara deltar marginellt i projekten. 
Inkindbidrag leder inte med automatik till nära samverkan. Parterna kan andå mycket väl 
hålla sig på varsin kammare  

Det är ok så länge som samfinansiering kan vara egen arbete. Samtigt är villkoren väldigt 
olika för forskare/institutioner å ena sidan och företag/verksamheter å andra sidan. Det går 
inte att få fram "snabb" resultat i avhandlingsarbeten. Företag/verksamheter är inte bra på 
att redovisa hur forskningsresultaten används.  

Samfinaniering är bra men ca 1/3 vore lagom, med 1/3 från fakultet och 1/3  från 
forskningsråd  

Tidskrävande att få ihop motfinansieringen, se även kommentar på fråga 4  

Relevansaspekten är oerhört viktig.  

Det är oklart vad som menas  med punkt c  

Vårt projekt har vunnit på det formella samarbete med olika aktörer som skapades  med 
hjälp av BIC-programmets  blanketter. Vi kunde dock inte komma upp i tillräcklig finansiering 
från näringslivet för att vinna ekonomiskt på att delta i BIC-satsningen. Det är klart negativt 
att möjliga samarbetspartners  begränsas på detta sätt.  

Det bör sättas  en lägre gräns men ställa krav på att samfinansieringen verkligen kommer 
från den typ av verksamheter som avses.  

Samfinansiering mats felaaktigt. Borde redovisas som cash contribution inte nedlagda 
arbetstimmar som oftast är fiktiva. Mer forskning, mindre enkel utveckling. Mer betoning av 
publcering och akademisk meritering, internationell positionering  

Begränsning till tematiska områden kan just vara begränsande för nya innovativa ämnen, 
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men också i den meningen att om det är olika ämnen från olika söktillfällen kan det bli svårt 
med kontinuiteten om forskningsmedlen tar slut innan projektet är helt klar. Det kan ju ha 
utvidgats  under perioden.  

Samfinansieringskravet är ett stort hinder, åtminstone i byggsektorn Implementeringsledare 
är i princip bra, men beror på person. Det kan ändå bli forskaren som frå dra lasset 
Relevanskravet är s jälvklart och ger "BIC"profil Tematiska områden - jo det är niog bra, men 
se kommentar till föregående fråga  

Vetenskapligt goda projekt bör kunna finansieras  utan begränsningar till vissa teman.  

Samfinansiering kan vara svår att få tillstånd c) fråga: förstår jag ej  

Särskilda och tydliga teman underlättar för forskaren - man behöver inte ödsla tid i onödan 
på ansökningar  

Det kan finnas projekt som är relevanta för branschen men inte jätterelevanta för någon 
enskild aktör, sådana kan vara svåra att få finansiering för trots att de är relevanta. Man 
borde hitta former för det. Viktigt att inse att forksningen kan bli lidande av täta kontakter 
med företag, det tar helt enkelt en massa tid.  

Jag uppfattar villkoren som betingade av BIC-samarbetet, således  ingen större invändning 
förutom just 50%-gränsen 

 
6.  Nedan följer ett antal påståenden om hur ovanstående villkor i utlysningstexten har 

påverkat projektets innehåll och uppläggning. Vänligen ta ställning till hur följande 
påstående stämmer för Dig.  

     

 
 
 

7.  Anser du att något behöver förändras när det gäller villkor för och beredning av 
FORMAS-BIC i framtiden?  

 
 Ja Nej Vet ej/kan inte 

bedöma 
Villkor 18 / 46,2% 4 / 10,3% 17 / 43,6% 
Beredning 10 / 25,6% 7 / 17,9% 20 / 51,3% 
 
Kommentar: …….  
Stabila villkor behövs , tillkommande pålagor på samarbetspartners bör inte förekomma. I  
vårt fall kunde våra samarbetspartners i omgång 1  bidra enbart med eget arbete, i omgång 
2 tillkom ett kontantbidrag till BIC, något som väckte starka protester. Flera kände sig förda 
bakom ljuset.  

 Instämmer 
helt 

delvis inte alls 

Villkoren har bidragit till att vi hittat nya samarbetspartners 10 / 25,6% 20 / 51,3% 9 / 23,1% 
Villkoren har givit upphov till mer relevanta 
frågeställningar  

5 / 12,8%  15 / 38,5% 19 /48,7% 

Villkoren har lett till mer tillämpad/tillämpningsnära 
inriktning 

7 / 17,9% 22 / 56,4% 10 / 25,6% 

Villkoren har gjort att projektet blivit mindre forskarstyrt 3 / 7,7% 21 / 53,8% 15 / 38,5% 
Villkoren har underlättat en effektivare resultatspridning 7 / 17,9% 21 / 53,8% 11 / 28,2% 
Villkoren har medfört fler möten och mer administration 12 / 30,8% 16 / 41% 11 / 28,2% 
Villkoren har medfört mindre spännande projekt 
vetenskapligt sett  

2 / 5,1% 10 / 25,6% 27 / 69,2% 

Villkoren har inte påverkat projektet 1 % 2,6% 28 / 71,8% 9 / 23,7% 
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Jag förstår att det är poppis  att man har med industrin, men när det gäller forskning med 
samhällsvetenskaplig prägel är industrin ofta studieobjekt (o inte mottagare av ny teknik 
eller dylikt). Det kan vara problematiskt att ha industrin som medfinansiär samtidigt som 
deras  verksamhet skall studeras  - det kan bli olyckliga försök till styrningar av vad som skall 
studeras  från industriellt håll.  

Samfinansiering se ovan  

Se mina kommentarer tidigare. Jag känner inte till varken beredningsprocess eller villkor.  

Ansöknings förfarandet har generellt, inte bara för Formas-Bic, blivit mer resurskrävande. 
Samtidigt som färre ansökningar beviljas. Detta medför att orimliga resurser läggs  på 
ansökningar som aldrig beviljas . Kraven på ansökningarna bör ändras .  

Kan inte bedöma frågan i nu-läget  

Fördelningen mellan finansiärer bör ändras enligt förslag ovan.  

Medfinansieringskraven är för stora  

Sänk kravet på 50 procentig motfinanasiering till 30 procent eller lägre. BIC-avgiften på 4 
procent bör tas bort eller sänkas  till 1 procent.  

Jag har en generell uppfattning om att alltför liten del av det som kommer Formas  (och även 
andra statliga forsknings finansiärer) tillhanda används till verklig forskning.  

Samfinansieringskraven bör minska. Det kan vara svårt att i vissa typer av projekt se en klar 
ekonomisk fördel för en aktör, speciellt då projektet berör flera aktörer med motstridiga 
intressen.  

Se mina tidigare svar. Vi har samarbetat med PellSam, SEAS (Svenska solenergiföreningen), 
Konsumentverket, SP , VVS-tekniska föreningen och GDE-net. Ingen av dessa har några 
stora medel att skjuta till ett projekt med syfte att på ett pedagogiskt-didaktiskt sätt sprida 
forskningsresultat till specifika avnämare. Vi hade därför ingen möjlighet att betala en 
handläggare för BIC.  

Beträffande villkor borde man kunna vara mera nyanserad vad beträffar kravet på att 
sökande skall vara disputerad beträffande bredningen skall denna göras i två steg 1, behov / 
relevansprövning och därefter 2. vetenskaplig prövning. Relevansprövningen skall vara 
övergripande.  

Mer tydlighet i temabeskrivningar Regeler för samfinansiering enl ovan  

Mer kvalificerad bedömning av forskningskvalitet. Internationell expertis .  

Samfinansieringens  storlek måste bedömas från fall till fall eftersom vissa projekt är mer 
"användarnära" (=större andel användarmedel)medan andra projekt är av mer 
grundforskningskaraktär (= större andel allmänna medel).  

Eftersom vi fått anslag har vi ingen anledning att klaga på beredning. Intentionerna i 
villkoren är goda, men villkoren får varken bli rigida eller verkningslösa  

Jag har i huvudsak goda erfarenheter.  

Vad gäller a), se ovan. Vad gäller b) bör gruppen användare (i mitt fall kontorsanvändare) 
vara representerade, finns en risk att snävt tekniska projekt ges företräde ....  

 
C. Genomförande  
 

8. Hur ofta har forskningsledaren och implementeringsledaren kontakt?  
o varje vecka    4 /10,3% 
o flera gånger i månaden  4 / 10,3% 
o varje månad    11 / 28,3% 
o Det finns endast en projektledare (om detta svar anges, hoppa över nästa 

fråga)     11 / 28,3% 
o annat .......     
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när arbetet påkallar det (mindre regelbundet)  

Ganska intensivt i början av projektet. Sedan byttes personerna ut på sina resp. 
arbetsplatser och kontaakten försvårades .  

I  detta projektet fanns  det en projektledare och en lokal projektledare och dessa hade 
kontakt flera gånger/månad.  

Samma person i detta fall.  

En gång vartredje månad  

mest i slutet av projektet  

Varierar mycket  

Sporadiskt  

Implementeringsledaren otillgänglig  

sporadiskt, vid behov  

 
 
9. Hur ser arbetsfördelningen ut mellan forskningsledaren och 

implementeringsledaren? Sätt kryss på varje rad efter vem som utför det mesta 
arbetet, om båda utför lika mycket arbete, sätt då två kryss på den raden! 

 
 Forskningsledaren Implementeringsledaren 
Kontakter med samfinansiärer 21 / 53,8% 15 / 38,5% 
Kontakter med eller 
informationsspridning till andra 
intressenter 

24 / 61,5% 15 / 38,5% 

Kallar till referensgruppsmöten 21 / 53% 7 / 17,9% 
Bestämmer dagordningen för 
referensgruppsmöten 

24 / 61,5% 8 / 20,5% 

Leder arbetet i projektet/delprojekten 27 / 69,2% 9 / 23,1% 
Initierar nya moment eller perspektiv 
under projektets gång 

25 / 64,1% 7 / 17,9% 

Utövar mest inflytande över projektet 26 / 66,7% 7 / 17,9%  
 

10. Hur ofta träffas referensgruppen?  
• mer än en gång i kvartalet   2 / 5,1% 
• en gång i kvartalet    8 / 20,5% 
• varje halvår     9 / 23,1%  
• endast undantagsvis    5 / 12,8% 
• det finns ingen referensgrupp till projektet 
• annat .......     11 / 28,2%  
 

när arbetet behöver diskuteras   

vid tillfällen då (del)resultat finns o dyl  

Vi hade en styrgrupp. Träffades  en gång i kvartalet  

Vid behov  

ca 4 ggr per år  
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Styrgrupp träffas 1  gång/kvartal  

Vi var tvungna att meddela att referensgruppen måste upplösas eftersom vi inte fick medel 
beviljade för detta ändamål  

har flera referensgrupper träffas  vid behov dock minst 1 gång per år  

mest per mail  

Har ingen referensgrupp.  

handledarteam och seminariebehandling  

I  början av projetktet a) nu c)  

 
 

11. Vad anser du om den uppföljning under projektets gång som görs av Formas, av 
BIC, av andra intressenter? Sätt ett kryss i varje rad! 

 
 lagom 

avpassad, ger 
stimulans för 
projektarbetet 

inte t ill 
något 
besvär, 
gör ingen 
skillnad 
för 
projektet 

skulle ha 
behövts 
tätare 
uppföljning 
för att 
st imulera 
projektet 

Innebär 
mycket 
arbete, 
gör i 
övrigt 
ingen 
skillnad 
för 
projektet 

Det sker 
ingen 
uppföljning 

Kan inte 
bedöma 

FORMAS 7 / 17,9 %  12 / 
30,8% 

 3 / 7,7% 12 / 30,8% 5 / 
12,8% 

BIC 7 / 17,9% 11 / 
28,2% 

1 / 2,6% 3 / 7,7% 12 / 30,8% 5 / 
12,8% 

samfinansiärer 13 / 33,3% 9 / 23,1%  3 / 7,7% 7 / 17,9% 7 / 
17,9% 

 
 
12. Vilken kontakt har du med andra projekt finansierade inom ramen för 

FORMAS-BIC? 
� Regelbundna möten eller kontakter   3 / 7,7%  
� Sporadiska informella kontakter   13 / 33,3% 
� Har ingen kontakt     16 / 41% 
� Känner inte närmare till andra FORMAS-BIC-projekt 

4 / 10,3% 
� Samverkar med ett annat FORMAS-BIC-projekt, nämligen 

3 / 7,7% 
 

Samverkar med projekt om träavfall vid vår avdelning  

BICT  

egna projekt  

 
13. Anser du att något borde ha varit annorlunda när det gäller genomförandet av 

projektet om du hade fått göra om det?  
• Nej      18 / 46,2% 
• Kan inte bedöma    8 / 20,5% 
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• Ja, nämligen ………….   13 / 33,3%  
 
mer tid för den egentliga uppgiften  

Förutsättningarna enl. fråga 8 , men de rår jag inte på.  

Mer samverkan mellan samfinansiärer och forskare  

Ha fler möten för att bättre kunna följa och påverka projektets utveckling  

industrins bemanning  

Man drar ju alltid lärdomar om hur projekt kan struktureras mm mm,  

Vi har kunnat genomföra projektet med mycket tillfredsställande resultat, men detta 
beror på att vi lyckades få ytterligare medel från Energimyndigheten, inte från BIC-
satsningen.  

Mer resurser för uppgiften  

Projektet halvfinansierades i slutfasen och därmed fanns  det för lite manöverutrymme. 
Finansiering från början hade givit andr möjligheter  

tydligare kontrakt mellan projektgruppens medlemmar  

Mindre byråkrati från medfinasiärernas sida  

Vissa detaljer skulle givetvis kunnat göras annorlunda mot bakgrund av den kunskap som kommit 
fram i projektet.  

Vi har en likartad målsättningen som andra projekt. Det har skapat förvirring bland samfinansiärer 
och mycket extra-arbete.  

 
 
D. Implementering av projektresultat 
 

14. Har projektet kommit fram till resultat som bör kunna implementeras inom 
byggsektorn?  

• Nej, resultaten väntas inte komma att göra det   
• Nej, inte än      2 / 5,1%   
• Ja, det har kommit fram sådana resultat  23 / 59%  
• Ja, det väntas komma fram sådana resultat  14 / 35,9% 

 
15. Väntas det komma fram/har det kommit fram något annat av värde genom 

arbetet i projektet? 
• Nej          6 / 15,4% 
• Ja, nämligen….     31 / 79,5% 

 
möten (=direktkontakt) mellan samarbetsparterna  

teoretiska bidrag  

forskarexamen  

Stimulera till uthålliga byggnader  

Vilka faktorer som bör mätas  för att som byggherre/förvaltare kunna avgöra huruvida 
kunderna/hyresgästerna är nöjda i relation till de uppställda kriterierna i de tidigaskedena.  

Ny forskningsbaserad kunskap  

Användning av instrumentet Housing Enabler ger stöd och styrka i underlaget för 
intygsskrivning vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag.  
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Nya forsknings frågor  

Vi behöver jobba vidare med värdering av andra material som på verkar produkten lika 
mycket som de vi studerat i projektet!   

Generell kunskapsuppbyggnad  

Ja, resultaten kommer att kasta nytt ljus över användningen av gestaltningsprogram i 
stadsutvecklingsprojekt. Också ny kunskap om arkitekttävlingar och hur vinnare utses 
kommer fram.  

Ett avancerad analysverktyg för att studera fuktrelaterade formförändringar i komplexa 
träkonstruktionir  

identifiering av behov av fördjupade forskningsinsatser i nya projekt  

Forskarnätverk  

Tydligare bild av byggherrens roll  

nya ICT-verktyg  

Faktakunskaper utöver metodkunskaper  

Vi har gett flertalet uppslag till materialtillverkare som kan utveckla och på sikt leverera 
produkter till byggindustrin.  

Nya projektidéer  

nya utvecklingsprojekt har formats  

Resultat som förväntas  bli användbarar i andra branscher (t ex avfallsbranschen)  

Målinriktad information till husägare och VVS-installatörer  

nya idéer, oväntade resultat  

projektet har belyst det värdefull i att använda kvalificerade instrument från andra 
branscher.  

Analys av alternativ/värderingsmodell  

stor fråga! kunskapsvärden, informationsväreden, nätverksvärden etc  

kunskap om implementeringsprocesser och vikten av förarbete innan projektstart. Vikten av 
styrning/referensgrupp under projekttiden  

Nya erfarenheter av utomhusprovning av biologiska parametrar. Har stor betydelse för 
standardiserade provningsmetoder och hur man bör utvärdera dessa.  

helt nya forsknings fält - även BIC-relevanta sådana  

Grundläggande ny kunskap  

Erfarenhetsutbyten mellan finansierande företag  

Modeller för samarbete  

Kunskapssammanställningar  

samspelet kontorets  rumsliga utformning och dess användning; ett nytt analysverktyg för 
kontorets  rumsliga och sociala organisation.  
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16. I vilken omfattning sprids resultaten från projektet till andra aktörer än de direkt 
inblandade?  
 

 Regelbundet Sporadiskt  Inte alls  Vet ej 
Forskarsamhället 23 / 59%  16 / 41%   
Internt i de företag 
som deltar i 
projektet 

19 / 48,7% 15 / 38,5%  5 / 12,5% 

Till andra företag 6 / 15,4% 20 / 51,3 10 / 25,6% 3 / 7,7% 
Till 
branschföreträdare 

9 / 23,1% 24 / 61,5% 4 / 10,3% 2 / 5,1% 

 
Kommentarer: ….. 
 
Vi har inte koll på vad som sker i företagen. Ett av dem (där implementeringsledaren är 
anställd) kommer med största sannolikhet att sprida goda resultat internt och externt  

Resultat sprids också via undervisningen.  

Boverkets  och Byggabodialogens  hemsidor, rapporter, möten, artiklar, konferenser  

Vi går nu snart in i skedet då resultatetn allt mer frekvent kommer till att spridas till den 
övriga branschen.  

Projektet är litet till omfattningen och kan inte förväntas ha så stort genomslag.  

a/ upphör i stort sett när projektet avslutats b/ Se fråga 8 d/ I samband med konferenser, 
seminarier etc.  

a)Löpande till forskarsamhället via konferenser/artiklar c )b) När projektet slutförts  kommer 
resultaten av projektet kunna spridas  till branschen. F.n. berör projektet vissa delar som 
företaget vill hålla hemligt  

Vi har haft redovisningar för våra sammarbetspartners . Men en av våra tre samarbetspartner 
har inte efterfrågat redovisningar av egen kraft. Vi har kommit fram till resultat av stort 
värde för byggsektorn i sin helhet, varför redovisningar för branschföreträdare skulle vara 
bra.  

Delar av resultatet är publicerat i branschtidskrift  

Resultaten föreligger ej; det är för tidigt att prata om resultatspridning  

Frågeställningarna som projektet behandlar har skapat mycket stor uppmärksamhet i 
dagspress och TV. Många intressenter har hört av sig till högskolan och ser framemot att ta 
del av den manual som ska bli det praktiska slutresultatet.  

De nära 10 000 skrifter som tagits fram för småhusägare har framförallt spridits  via 
kommunala energirådgivare. Även den mapp med tekniska faktablad som tagits  fram för 
installatörsföretag kommer delvis att spridas  via energirådgivarna.  

Till andra företag i samband med branscdagar, temapublikationer o dyl  

genom olika referensgrupper (myndigheter, byggherrar, fastighetsägare, planerare etc ) men 
också genom artiklar och vetenskapliga konferenser  

Frågorna c  och d pågår f.n. Vi hoppas  kunna finna agenter som tar över spridningen när 
forskningsprojektet är avslutat  

Våra resultat har inte hunnit spridas så mycket ännu. Det kommer att ske under de 
närmaste månaderna via publiceringar.  

Observera att implementeringsprojektet inte har påbörjats  ännu, den utgörs  av en kurs  vid 
projektets slut.  
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17. Hur bedömer du möjligheterna att implementera resultaten, jämfört med andra 
FoU-projekt i samverkan mellan forskare och industri som du har erfarenheter 
av? (Svarsalt.: Sämre – Likvärdiga – Bättre) V.v. kommentera …………. 
• Bättre      22 / 56,4% 
• Sämre        
• Likvärdiga      17 / 43,6%  
 
Kommentar:…. 
 

Har ingen erfarenhet av FoU-projekt i samverkan med industri. Men med bostadsföretag, och 
eftersom projektet både handla om frågor som är aktuella för de flesta bostadsföretag och 
ger en del direktkontakter för de medverkande borde möjligheterna vara goda här.  

Stark samverkan med stor grupp deltagande företag, provimplementering genom tester hos 
företagen  

De flesta projekt som vi deltar i har någon specifik avnämare  

Vet ej  

Mycket forskning är "rent akademisk", resultaten är så teoretiska att de är svåra att 
applicera i faktiska produkter. Genom att vi som branschföretag fått vara med och påverka 
inriktningen på projektet har vi fått en bättre koppling till våra produkter. Tyvärr är det nog 
så¨nu när projektet närmar sig slutet, att vi ser att vi behöver veta mer för att få verklig 
nytta av det vi lärt oss hittills . Vi beöhver titta mer på hur olika material påverkar varandra.  

 

Goda möjligheter i de inblandade företagen; sämre i andra  

Problemet som behandlas i projektet har en mycket stor ekonomisk inverkan på 
fastighetsbeståndet, vilket skapar ett naturligt intresse för projektets resultat.  

Mer företagskontakt  

Projektet i sig har såväl avstamp som syfte att implementera resultaten  

Det nära samarbetet med aktörer ställer krav på tydlig och direkt "rapportering" och ger ett 
vidare spektrum av möjliga implementeringsstrategier  

Vi har utvecklat en grundlägande ny metodik för att påvisa mögelgifter i byggmaterial och 
damm inomhus. Det är troligt att detta kommer att ha stort genomslag.  

Möjligheterna till implementering sammanhänger både med hur tillämpningsnära projektet är 
samt huruvida intressant kunskap har genererats .  

 
E. Råd till FORMAS och BIC 
 

18. Har du erfarenhet av andra FORMAS-projekt? 
• Ja   31 / 79,5% 
• Nej   8 / 20,5% 

 
19. Om ja, är det någon skillnad mellan andra FORMAS-projekt och detta projekt? 

• Ja    21 / 53,8% 
• Nej   10 / 25,6% 

 
20. Vad skulle du vilja att FORMAS eller BIC gjorde utöver det man hittills gjort? 

 
Hjälper till mer, på olika sätt, i arbetet med att få fram samfinansiärer  
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Fortsätta att stimulera byggforskningsprojekt som genomförs  i samarbete mellan högskolor 
och företag.  

Underlätta medfinansieringsprocessen  

Jag tycker Formas fungerar bra vad gäller projektutförandet och avrapportering av 
projekten. Det som skulle förbettras är processen hur man fördelar forskningspengarna. Man 
bör nog öka tyngden på kompetenskraven och försöka minska inavel inom 
beredningsgrupper och styrelser.  

Utlyser mer tekniktunga anslag  

Se tidigare svar.  

Hitar mer pengar fördenna typ av projekt och ställer högre krav på den innovativa delen i 
projekten. Gärna bilaterala samarabetsprojekt t ex med Finland. Flerpartsforskning urartar 
ofta till en mötescirkus   

Bibehålla frekvensen av utlysningar  

Skapar ett forum för utbyte av erfarenheter mellan de olika närliggande projekten.  

Ett aktivare BIC när det gäller implementering. Ett projekt kan ha lyckats, BIC skulle kunna 
vara agent för implementering från många lyckade projekt  

Dela ut mer pengar..... och inte begränsa till vissa teman.  

Samverkan med branschens  företag/organisationer fungera mkt bra  

Formas bör satsa på långsiktigt starka forskningsmiljöer. Tyvärr gav utvärderingen av svensk 
arkiturforskning ingen vägledning om var arkitekturforskning av hög kvalitet bedrivs.  

Fortsätter att stimulera samarbete så att det som i mitt fall leder till samarbete mellan 
forskare och byggherrar/förvaltare.  
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Enkät till implementeringsprojektledare (IPL) 
 

 
15 svarande (av 39) 
 
Materialhushållning 1 / 6,7% 
Byggherrerollen 9 / 60% 
ICT 1 / 6,7% 
Hållbarhet 4 / 26,7% 
    
 
A. Bakgrund till projektet 
 

1. Hur fick du kännedom om möjligheterna att söka dessa medel?  
o Via FORMAS     4 / 26,7% 
o Via BIC      7 / 46,7% 
o På annan väg, nämligen .....   4 / 26,7% 
 

via lth  

tidigare projekt  

Landstinget Dalarna  

 
2. Vem tog initiativet till projektet?  

o Forskaren     7 / 46,7%  
o Forskarens institution    5 / 33,3%  
o Mitt företag / min organisation  2 / 13,3% 
o En samfinansiär    0 
o Annan ………….    1 / 6,7% 

 
Landstinget Dalarna  

 
 

3. Vad vill du eller din institution åstadkomma med er medverkan i detta projekt?  
� Ta fram angelägen forskningskunskap 7 / 46,7%   
� Utveckla ny metod    8 / 53,3% 
� Utveckla ny process    6 / 40% 
� Utveckla ny produkt (vara, verktyg, tjänst) 5 / 33,3% 
� Medverka till att införa en konkret förbättring/innovation i 

byggbranschen     10  / 66,7% 
� Fördjupa ett redan existerande samarbete med annan aktör 

1 / 6,7% 
� Förverkliga planer på samarbete med annan aktör  

1 / 6,7 %  
� Skapa/förstärka nätverk   5 / 33,3% 
� Annat: ____________________  1 / 6,7% 

(Flera svar möjliga att ange ) 
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föra denna metod till marknaden  

 
4. Anser du att något bör förändras när det gäller framtida utlysningar i FORMAS-

BIC?          
• Nej        1 / 6,7%   
• Vet ej, kan inte bedöma     4 / 26,7% 
• Ja, nämligen ………..     5 / 33,3% 
 

mer relevansinriktat  

Fler utlysningar borde etableras  

Mer tid från utlysning till ansökan. Tydligare beskrivning av forskningsområden  

Tydliga utvärderingskriterier samt större och längre paket, ingen snuttifiering.  

 
B. Ansökan och beredning 
 

   5.  Vad anser du, från ditt perspektiv, om följande villkor i utlysningtexten? (skala 1-4, där 1 
är ”dåligt” och 4 är ”mycket bra”, + ” kan inte bedöma”) 

 
 
 4, mycket bra   3 2 1, dåligt Kan inte 

bedöma 
50%  samfinansiering 
från näringslivet 

0 5 / 33,3% 6 / 40% 1 / 6,7% 1 / 6,7 % 

Särskild 
implementeringsledare 

3 / 20% 3 / 20% 2 / 13,3% 0 2 / 13,3% 

Särskild hänsyn till 
relevansen vid 
rangordningen av 
projekt 

6 / 40% 3 / 20% 2 / 13,3% 0 3 / 20% 

Begränsningen till 
vissa tematiska 
områden 

5 / 33,3% 3 / 20% 0 1 / 6,7% 5 / 33,3% 

 
Kommentar:......................... 
 

De projekt som Formas medverkar i är av kunskapsuppbyggande natur och där borde 
samhället ta ett större ansvar. Det gör amn i andra länder som Finland, Danmark, norge 
+ övriga Europa. Vi som arbetar globalt vänder oss mer till andra länder för support 
eftersom Sverige börjar halka efter i många discipliner. Fortfarande finns dock embrion 
till excellens i Sverige och de har ibland fått stöd från Formas  - men allt verkar vara 
utdöende verksamhet och snart är vi ett underutvecklat land i kunskap. Forskningen är 
nämligen den enda gångbara kunskapsgeneratorn det finns inga genvägar med fler 
universitet och kurser om det inte finns en forskning bakom som kan ge den kunskap 
som i sin tur kan användas i undervisningen.  

Kravet på delfinansiering gör att projektet tappar tid eftersom man, oberoende av vilka 
medel man får först, inte kan söka båda samtidigt. Det är i praktiken också så att man 
ofta får skriva två olika projektansökningar, åtminstone när SBUF är med, för samma 
projekt. Olika lösningar? Sänka kravet till ca 35 %, ett annat alternativ är att utöver 
anslag ge de som får medel ytterligare 150 tkr/projekt för extrakostander för att jobba 
med samfinasniering, man kan säkert också pratat en runda till med SBUF- att de 
garanterar viss hantering av FormasBic-godkända projket. OBS inte tvärtom, SBUF bör 
inte styra FormasBIc.  
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6.  Nedan följer ett antal påståenden om hur ovanstående villkor i utlysningstexten har 
påverkat projektets innehåll och uppläggning. Vänligen ta ställning till hur följande 
påstående stämmer för Dig.  

     

 
 

7.  Anser du att något behöver förändras när det gäller villkor för och beredning av 
FORMAS-BIC i framtiden?  

 
 Ja Nej Vet ej/kan inte 

bedöma 
Villkor 8 / 53,3% 1 / 6,7% 4 / 26,7% 
Beredning 5 / 33,3% 1 / 6,7% 7 / 46,7% 
 
Kommentar: …….  
 

programarbeten måste kunna stödjas  

Det enda villkor som borde användas  är att projektet har en anknytning till 
byggsektorn det skall inte vara kopplat enbart till bostadssektorn. Vidare skall 
relevansen bedömas mcyket hårdare och ha en helt utslagsgivande verkan om man 
bibehåller 50% finansiering. Om de vetenskapliga kraven skall få utslagseffekt 
måste staten ge en större bidragsdel. Goda forskningsmiljöer bör också få förtur till 
forskningsmedel och inte sorteras  in i den stora projektfloran. Det finns  nämligen en 
risk att de små anslag som beviljas kan ruinera de bästa forskningsmiljöerna genom 
oförstående anslagsbedömare. Vidare är det olyckligt att en avdelning eller professor 
bara kan beviljas ett projekt. Normalt pågår flera projekt parallellt på en avdelning. 
Forskningsberedningen i Formas  är för mig en administrativ apparat som saknar 
motstycke. Det gäller dock inte Formas-BIC ansökningarna som behandlar alla 
ansökningar under kort tid. Min bedömning är att administrationen i Formas  
huvudutlysning i maj kostar mer i tid och pengar än vad som beviljas  ut i 
forskningsmedel.  

Oklara ämnen ger oklara bedömningar.  

a) i ett första steg förkvalificera forskargrupper. b) relevansen är alltid beroende av 
utvärderingspersonens  egna uppfattningar, det kan man väl aldrig komma ifrån? 
Kanske skulle man låta aktuella forskargrupper värdera/välja mellan olika 
utvärderingspersoner?  

 
C. Genomförande  
 

8. Hur ofta har forskningsledaren och implementeringsledaren kontakt?  

 Instämmer 
helt 

Delvis inte alls 

Villkoren har bidragit till att vi hittat nya samarbetspartners 3 / 20% 8 / 53,3% 3 / 20% 
Villkoren har givit upphov till mer relevanta 
frågeställningar  

1 / 6,7%  6 / 40% 6 / 40% 

Villkoren har lett till mer tillämpad/tillämpningsnära 
inriktning 

7 / 46,7% 4 / 26,7% 2 / 13,3% 

Villkoren har gjort att projektet blivit mindre forskarstyrt 6 / 40% 5 / 33,3% 2 / 13,3% 
Villkoren har underlättat en effektivare resultatspridning 7 / 46,7% 4 / 26,7% 2 / 13,3% 
Villkoren har medfört fler möten och mer administration 6 / 40% 4 / 26,7% 3 / 20% 
Villkoren har medfört mindre spännande projekt 
vetenskapligt sett  

5 / 33,3% 6 / 40% 2 / 13,3% 

Villkoren har inte påverkat projektet 1 / 6,7% 6 / 40% 6 / 40% 
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o varje vecka    2 /13,3% 
o flera gånger i månaden  2 /13,3% 
o varje månad    8 / 53,3% 
o Det finns endast en projektledare (om detta svar anges, hoppa över nästa 

fråga)     1 / 6,7% 
o annat .......     
 

varannan månad  

 
9. Hur ser arbetsfördelningen ut mellan forskningsledaren och 

implementeringsledaren? Sätt kryss på varje rad efter vem som utför det mesta 
arbetet, om båda utför lika mycket arbete, sätt då två kryss på den raden! 

 
 Forskningsledaren Implementeringsledaren 
Kontakter med samfinansiärer 12 / 80% 9 / 60% 
Kontakter med eller 
informationsspridning till andra 
intressenter 

6 / 40% 10 / 66,7% 

Kallar till referensgruppsmöten 8 / 53,3% 7 / 46,7% 
Bestämmer dagordningen för 
referensgruppsmöten 

9 / 60% 9 / 60% 

Leder arbetet i projektet/delprojekten 12 / 69,2% 5 / 33,3% 
Initierar nya moment eller perspektiv 
under projektets gång 

11 / 73,3% 7 / 46,7% 

Utövar mest inflytande över projektet 12 / 80% 7 / 46,7%  
 

10. Hur ofta träffas referensgruppen?  
a. mer än en gång i kvartalet   6 / 40% 
b. en gång i kvartalet    4 / 26,7% 
c. varje halvår     1 / 6,7%  
d. endast undantagsvis    2 / 13,3% 
e. det finns ingen referensgrupp till projektet 
f. annat .......     1 / 6,7%  
 

Projektledaren håller tämligen tät kontakt, 1-2 ggr i veckan med 
referensgruppen (80) st via e-mail  
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11. Vad anser du om den uppföljning under projektets gång som görs av Formas, av 

BIC, av andra intressenter? Sätt ett kryss i varje rad! 
 
 lagom 

avpassad, ger 
stimulans för 
projektarbetet 

inte t ill 
något 
besvär, 
gör ingen 
skillnad 
för 
projektet 

skulle ha 
behövts 
tätare 
uppföljning 
för att 
st imulera 
projektet 

Innebär 
mycket 
arbete, 
gör i 
övrigt 
ingen 
skillnad 
för 
projektet 

Det sker 
ingen 
uppföljning 

Kan inte 
bedöma 

FORMAS 1 / 6,7 %  5 / 33,3% 1 / 6,7 % 1 / 6,7 % 0 4 / 
26,7% 

BIC 3 / 20% 3 / 20% 3 / 20% 1 / 6,7% 0 5 / 
33,3% 

Det egna 
företaget 

4 / 26,7% 9 / 23,1% 1 / 6,7 % 1 / 6,7 % 2 / 13,3% 3 / 20% 

Övriga 
samfinansiärer 

2 / 13,3% 3 / 20% 1 / 6,7 % 2 / 13,3% 2 / 13,3% 4 / 
26,7% 

 
 
12. Vilken kontakt har du med andra projekt finansierade inom ramen för 

FORMAS-BIC? 
� Regelbundna möten eller kontakter   4 / 26,7%  
� Sporadiska informella kontakter   3 / 20% 
� Har ingen kontakt     5 / 33,3% 
� Känner inte närmare till andra FORMAS-BIC-projekt 

2 / 13,3% 
� Samverkar med ett annat FORMAS-BIC-projekt, nämligen 0 
 

13. Anser du att något borde ha varit annorlunda när det gäller genomförandet av 
projektet om du hade fått göra om det?  

• Nej      6 / 40% 
• Kan inte bedöma    3 / 20% 
• Ja, nämligen ………….   4 / 26,7%  

 

gäller väl alltid !!  

 
D. Implementering av projektresultat 
 

14. Har projektet kommit fram till resultat som bör kunna implementeras inom 
byggsektorn?  

• Nej, resultaten väntas inte komma att göra det  3 / 20%  
• Nej, inte än      1 / 6,7%   
• Ja, det har kommit fram sådana resultat  3 / 20%  
• Ja, det väntas komma fram sådana resultat  7 / 46,7% 
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15. Väntas det komma fram/har det kommit fram något annat av värde genom 
arbetet i projektet? 

• Nej          3 / 20% 
• Ja, nämligen….     7 / 46,7% 

 

utökade kunskaper om energianvändning i bostäder  

Ökad förståelse av mekanismer som påverkar hälsan vid vistelse i 
byggnader med varierande luftkvalitet  

nya typer av byggmaterial som ev kan klara en smygande fuktskada  

Nätverksbyggande, kunskap  

Ökad förståelse och kontakt mellan akademi och företag  

 
 

16. I vilken omfattning sprids resultaten från projektet till andra aktörer än de direkt 
inblandade?  
 

 Regelbundet Sporadiskt  Inte alls  Vet ej 
Forskarsamhället 7 / 46,7%  4 / 26,7% 0 1 / 6,7% 
Internt i de företag 
som deltar i 
projektet 

8 / 53,3% 6 / 40% 0 0 

Till andra företag 3 / 20% 8 / 53,3% 1 / 6,7% 1 / 6,7% 
Till 
branschföreträdare 

4 / 26,7% 8 / 53,3% 1 / 6,7% 1 / 6,7% 

 
Kommentarer: ….. 
  

Projektet är ett djupt vetenskapligt projekt som prövar olika praktiska tillämpningar på 
utvecklad teknik. Vidare kommer inte frågan att ge ett klart nej eller ja svar utan här 
blir det som i alla medicinska och biologiska studier en varierande flora av effekter. 
Detta tar tid att klarlägga förståelsen i hur man skall framföra budskapet och få en bra 
tillämpning, vilket kan ske vid projektet avslutning 

 
17. Hur bedömer du möjligheterna att implementera resultaten, jämfört med andra 

FoU-projekt i samverkan mellan forskare och industri som du har erfarenheter 
av? (Svarsalt.: Sämre – Likvärdiga – Bättre) V.v. kommentera …………. 
• Bättre      4 / 26,7% 
• Sämre       1 / 6,7% 
• Likvärdiga      5 / 33,3%  
 
Kommentar:…. 
 

Frågan kan inte besvaras generellt eftersom andra projekt kan vara enklare att 
implementera och har en mer direkt anknytning till praktisk tillämpning. Å andra 
sidan är detta projekt av helt annorlunda vetenskapligt djup men kan påverka 
hela vår syn på acceptabel luftkvalitet i byggnader och hundra tusentals  
människor kan få sina livsvillkor väsentligt förbättrade. När detta kan ske 
kommer påverka att vara desto större.  
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Detta är mitt första FoU-projekt  

 
 
E. Råd till FORMAS och BIC 
 

18. Har du erfarenhet av andra FORMAS-projekt? 
• Ja   6 / 40% 
• Nej   6 / 40% 

 
19. Om ja, är det någon skillnad mellan andra FORMAS-projekt och detta projekt? 

• Ja   6 / 40% 
• Nej   6 / 40% 

 
20. Vad skulle du vilja att FORMAS eller BIC gjorde utöver det man hittills gjort? 

 
EU samarbetet  

Fler utlysningar, fler discipliner såsom infrastruktur skall accepteras  som område, 
större finansiella resurser där man kan dela upp projekten i djupa vetenskaplig 
områden som kan implementeras  och har 25% stöd från industrin till enkla 
implementeringsprojekt med 50% stöd från industrin.  

Större anslag. Mindre samfinansiering  

För lite medel, även riktigt bra och relevanta ansökningar får avslag.  

 

Sammanställning av svaren från bortfallsanalysen  
 
 
I syfte att kontrollera om det fanns en bias i bortfallet från de två webbenkäterna gjorde 
vi en enklare bortfallsanalys. I denna sökte vi per telefon samtliga de forskare och 
implementeringsledare som inte besvarat enkäten efter en påminnelse, och gjorde en 
kort och hårt strukturerad telefonintrvju med dem vi på detta sätt nådde. Underlaget till 
telefonintervjun återfinns längst bak i detta dokument. 
 
Rundringningen till de personer som inte lämnat svar på webbenkäten gav 16 svar. Tolv 
av dessa (sju implementeringsprojektledare och fem forskningsrojektledare) svarade på 
frågor i telefon, medan fyra av dem avböjde.  
 
Av de totalt 23 implementeringsprojektledare som inte besvarat enkäten och som vi 
därför sökte för kompletterande frågor fick vi av olika anledningar inget svar från 16. 
Detta berodde antingen på att de var bortresta eller inte svarade i telefon. En person 
kände inte till att han var implementeringsprojektledare och hänvisade istället till en 
annan person som i sin tur, vid ett tidigare tillfälle, hade hänvisat till den förstnämnde.  
 
Implementeringsprojektledarna angav att man inte har så mycket att bidra med som 
främsta skäl till varför man inte svarat på webbenkäten; man har antingen varit ganska 
lite involverade i projektet, eller det har nyligen kommit igång. Forskarna angav 
tidsbrist som främsta skäl till att man inte hade svarat på webbenkäten.  
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Det totala utfallet av svarande på enkät och efterföljande intervju framgår av följande 
tabell:  
 
 Forskningsledare Implementeringsledare S:a 
Utskickade enkäter 50 39 89 
Enkätsvar 39   15 54 
Uppfångade i 
bortfallskontroll 

5 7 12 

Bortfall 6 (12%) 17 (44%) 23 (26%) 
 
 
Svaren från de som besvarade våra frågor per telefon konvergerar i stor utsträckning 
med enkätsvaren. Utöver den något starkare betoningen på metodutveckling som motiv 
till forskarnas deltagande finner vi egentligen inga andra nämnvärda avvikelser. 
Rsultaten av telefonintervjuerna fördelar sig enligt följande: 
 

 
5. Vem tog initiativet till projektet?    FPL  IPL 

o Forskaren     3   
o Forskarens institution    1  4 
o Mitt företag       1 
o En samfinansiär    1  1  
o Annan ………….      1 

 
man efterfrågade en slags utvärdering och test och sökte medel i samråd med SP i 
Borås (IPL) 

initiativet till projektet togs av konsortiet för A-forskning CMI (IPL) 

Forskaren samtidigt delvis föranlett av ”bygga bo” dialogen och kopplat till de behov 
som fanns (CPL) 

 
 

6. Vad vill du eller din institution/organisation åstadkomma med er medverkan i 
detta projekt?  

FPL  IPL 
o Ta fram angelägen forskningskunskap  3 
o Utveckla ny metod    5  2 
o Utveckla ny produkt      3 
o Medverka till att införa en konkret  

förbättring/innovation i byggbranschen    2  
o Förverkliga planer på samarbete med  

annan aktör     1 
o  Skapa/förstärka nätverk   1  1 
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7. Har projektet kommit fram till resultat som bör kunna implementeras inom 

byggsektorn?  
FPL  IPL 

• Nej, resultaten väntas inte göra det   
• Nej, inte än       1  
• Ja, det har kommit fram sådana resultat 3  3 
• Ja, det väntas komma fram sådana resultat 3  2 

 
projektet har givit upphov till ringar på vattnet (IPL) 

Både ja och nej, det har funnits en tröghet: (IPL) 

Forskaren samtidigt delvis föranlett av ”bygga bo” dialogen och kopplat till de behov 
som fanns (CPL) 

redan i ett tidigare skede (FPL) 

En del av metoden bygger på återföreningsseminarium där man har fått en loop, 
projektet har mynnat ut  i en doktorsavhandling, disputation i April (FPL) 

ett antal verktyg som finns befintliga och en hel del tips (FPL) 

 
 

8. Väntas det komma fram/har det kommit fram något annat av värde genom 
arbetet i projektet? 

FPL  IPL 
• Nej         1  3 
• Ja, nämligen….    4  4 

 
nätverksbyggande och kunskapsöverförande (IPL) 

projektet har inneburit att nya tankar och funderingar har uppkommit (IPL) 

annat av värde väntas komma genom samarbetet (IPL) 

Vi har etablerat ett samarbete med ett stort antal företag (IPL) 

ytterligare kontakter med omvärldsaktörer (FPL) 

spridning till nya andra, inte initialt, inblandade intressenter. (FPL) 

Det är många intressenter inblandade vilket kommer bägge parter till godo (forskare-näringliv), skapar 
kontaktnät för kommunikation och stöd för forskare (FPL) 

mycket, vi jobbar med strategier, ytterligare en avhandling har påbörjats, det har framkommit ny kunskap på 
gräsrotsnivå (FPL) 

Omfattningen på anslaget medgav inte detta, det har varit fokus på det som anslaget avsåg (FPL) 

 
 

9. Hur bedömer du möjligheterna att implementera resultaten, jämfört med andra 
FoU-projekt i samverkan mellan forskare och industri som du har erfarenheter 
av? (Svarsalt.: Sämre – Likvärdiga – Bättre) V.v. kommentera …………. 

FPL  IPL 
• Bättre      4  4 
• Sämre          
• Likvärdiga      1  2 
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Bättre, eftersom det är så många företag som ligger bakom projektet (IPL)  

Bättre, eftersom det handlar om en produkt på en rimlig marknad till ett lågt pris (IPL) 

Saknar erfarenhet från liknande projekt och har därför svårt att uttala sig i frågan (IPL) 

avsevärt mycket längre gånget än andra projekt (FPL) 

de som är engagerade i projektet är väldigt intresserade av att implementera (FPL) 

Eftersom man förväntas samarbete med företagen förväntar de sig mer man har också en större skyldighet och 
mer intresserade företag. Jag tycker det är ett bra sätt att arbete (FPL) 

Likvärdigt – två av intressenterna är klart intresserade medan två är mer ljumma. (FPL) 

 
 

10. Anser du att något borde ha varit annorlunda när det gäller genomförandet av 
projektet om du hade fått göra om det?  

FPL  IPL 
• Nej       2  2 
• Kan inte bedöma       3 
• Ja, nämligen ………….    3  2 

 
att projektet inte har kommit igång i tid, det har varit släpande (IPL) 

har varit bra men eftersom det är två nästan lika projekt som samarbetar och ska nå fram till samma slutprodukt så 
kanske det skulle vara ett projekt från början istället. Samtidigt kan två projekt i förlängningen visa sig vara bättre 
(IPL) 

Svårt att säga eftersom jag inte har något att jämföra med. Det är viktigt med tydliga mål, vilket vi hade förövrigt är 
det svårt att veta vad ett sådant här projekt ska leda när det är ny mark (IPL) 

är ganska nöjda med projektet. Visste vad vi ville och det byggde på förstudier. Hade gjort på samma sätt igen även 
om det alltid uppkommer ny kunskap men själva konstruktionen hade jag inte ändrat på (FPL) 

trots anslagens generositet så rör det sig om begränsade medel i förhållande till de ambitioner som har satts upp för 
projektet (FPL) 

svårt att svara på eftersom projektet fortfarande pågår. En svårighet har varit att branschen säger att man vill ha ett 
system samtidigt som det pågår ett systerprojekt. En samverkan för att nå ett gemensamt resultat är en svår historia. 
Egentligen kunde man ha slagit ihop projekten om det varit möjligt från början (FPL) 

Hade önskat mer pengar, fick inte det anlag man ansökte om (FPL) 

Mer resurser för uppgiften  
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Tommy Jansson 
Faugert & Co Utvärdering 
2006-10-29 
 
 

Bortfallsanalys för enkät: förslag till upplägg 
  
FORMAS har gett Faugert & Co Utvärdering i uppdrag att göra en utvärdering av den 
samverkan kring FoU-frågor man bedriver med BIC. Som ett led i utvärderingen har vi 
skickat en webbenkät till dig i egenskap av implementeringsprojektledare 
(forskningsprojektledare) för projektet ....................., där ................. var ansvarig 
forskare (implementeringsansvarig). Något här om att ditt svar behandlas anonymt? 
 
 

1. Har du fått denna mejl? 
- Ja (gå till fråga 5) 
- Nej /Vet ej (gå till fråga 2) 

 
2.   Varför tror du att du inte fått mejlen? 
 
3. Skulle du vilja svara på enkäten (omgående) om jag sänder den? 

- Ja (tacka, avsluta samtalet) 
- Nej (gå till fråga 4) 

 
4. Varför inte? 

- Om man inte har kännedom om projektet - tacka, avsluta samtalet 
- Annat svar: gå till fråga 7 

 
5. Har du för avsikt att besvara enkäten? 

- Ja (påpeka att det är bråttom, tacka, avsluta samtalet) 
- Nej (gå till fråga 6) 

 
6. Varför inte? 

- Om man inte har kännedom om projektet - tacka, avsluta samtalet 
- Annat svar: gå till fråga 7 

 
7. Går det bra om jag ställer några korta frågor om projektet? 

- Ja (gå till fråga 8) 
- Nej (tacka, avsluta samtalet) 

 
8. E2 
9. E3 
10. E14 
11. E15 
12. E17 
13. E4 eller E13 

 
TACKA OCH AVSLUTA! 
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Bilaga 3 Djupintervjuer med projektledare 

I syfte att komplettera enkätundersökningen och ge oss en bättre förståelse för 
projektverksamheten inom ramen för FORMAS-BIC har vi genomfört åtta 
djupintervjuer med projektledare. Utöver en jämn fördelning av forskningsprojektledare 
och implementeringsprojektledare har urvalet av intervjupersoner styrts av 
forskningsområde och eventuellt andra i sammanhanget intressanta funktioner som 
intervjupersonerna företräder. Följande text beskriver därför inte fallstudier av enstaka 
projekt eller företagssamarbeten, utan ambitionen har varit att inom de valda områdena 
belysa vissa gemensamma frågeställningar. 
 
Vem initierade samverkan? 
Tre intervjupersoner uppger att projekten initierats av samfinansiären. I ett fall kom 
initiativet från ett företag som en effekt av att de deltagit i ByggaBo-dialogen. I ett annat 
fall var det en annan forskningsfinansiär, Energimyndigheten, som samarbetade med 
byggföretaget JM som tog kontakt med forskaren. Projektet hade då redan påbörjats och 
forskaren blev en del av en befintlig struktur som också passade för Formas – BICs 
finansieringsform. Ansökan för ett projekt utformades i samverkan med de deltagande 
företagen. 
 
Två projekt bygger på tidigare samarbeten, och ett på att forskaren varit anställd hos 
samfinansiären. I ett fall var det Svensk Byggtjänst såg ett intresse av att utveckla ett 
kommersiellt gångbart system för varuklassifikation, och samarbetet föll sig naturligt 
eftersom implementeringsledaren hade arbetat med forskningsledaren i f lera projekt. I 
det andra initierade Stockholms stads miljöförvaltning Hälsomässigt hållbara hus i 
syfte att följa upp ett över tio år gammalt projekt kring att identifiera riskfaktorer. 
Forskningsledaren arbetade tidigare vid förvaltningen med detta projekt.  
 
Hur ser samverkan mellan industri och akademi ut? 
Det dubbla projektledarskapet uppfattas som en tydlig markering att utlysningarna avser 
finansiering av tillämpad forskning där det finns en verklig avsikt att den också ska 
implementeras. Både forskare och implementeringsledare är mycket positiva till detta, 
och det har överlag fungerat bra. Samarbetena mellan projektledarna har dock varit 
aktiva i olika grad, och i vissa fall är det osäkert om man i realiteten kan tala om ett 
tydligt projektledarskap på industrisidan.  
 
Detta hänger troligtvis samman med att projekten har varit olika till karaktären och att 
implementeringsledarens roll kommit att påverkas av detta; i ett projekt samverkar flera 
fastighetsbolag genom att parallellt utföra tester av mättal för att hitta gemensam 
standard för ventilation. Implementeringsledarens roll är att samordna dessa tester dels 
för att de ska kunna genomföras på ett likvärdigt sätt och dels för att resultaten ska 
kunna förmedlas tillbaka till forskningsledaren för vidare utveckling. I ett annat fall har 
implementeringsledaren och forskningsledaren stått i ständig kontakt med varandra och 
på så sätt utvecklat projektet tillsammans. Implementeringsledaren menar att båda är 
utredare men att forskningsledarens arbete varit fokuserat på systemteoretiska 
frågeställningar rörande struktur för hantering av egenskaper medan 
implementeringsledarens arbete varit mer administrativt.  
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De samarbeten som förefaller ha fungerat speciellt bra är sådana som bygger på tidigare 
samverkan mellan projektledarna. En viktig faktor för lyckad samverkan är också att 
företagen har forskningsvana.    
 
Referensgrupper och styrgrupper 
I flera fall har projekten haft en referensgrupp vars funktion har varit att agera bollplank 
och säkra en industrinära utveckling av projektet. I andra fall har det funntis en 
styrgrupp, bestående av representanter från projektets samfinansiärer och engagerade 
forskare, kopplad till projektledningen. Styrgruppens funktion har ofta varit att följa upp 
och besluta om utveckling och inriktning av projektet. Huruvida det finns en styrgrupp 
eller referensgrupp förefaller samvariera med antalet inblandade samfinansiärer och 
samverkansparter. 
 
Projektet Klassifikation av egenskaper för varuklassifikation har exempelvis haft en 
arbetsgrupp som träffats en gång i månaden och en styrgrupp och en referensgrupp som 
träffats ungefär fyra gånger per år vardera. Andra projekt har endast styrts av forskaren i 
samråd med medverkande företag. I ett projekt har man haft en referensgrupp och 
samordningsmöten med ett parallellt projekt där man diskuterat gemensam inriktning 
och utveckling.  
 
Vissa forskare upplever att industrin varit överrepresenterad i styr- och 
referensgrupperna, vilket skapat en maktobalans till fördel för industrin. Detta har 
skapat svårigheter i två av de fall som vi fått beskrivna: 

- En forskare pekar på att referensgruppens roll kom att förändras, från att ta 
ställning till och komma med synpunkter på den forskning som bedrevs till att 
bli ett revisionsorgan som mest kom att avkräva ekonomiska redovisningar. 
Detta gjorde att den vetenskapliga friheten beskars. Industriparten kom att 
betrakta samarbetet som en vanlig entreprenadupphandling, och påverkade 
projektets inriktning genom att binda upp det via avtal med tredje part. Detta 
innebar förändrade villkor jämfört med de ursprungliga överenskommelserna 
med Formas. Enligt forskaren var detta mycket energi- och tidskrävande, och en 
direkt orsak till att projektet försenats.  

- Forskarens upplevda underläge gentemot samfinansiärerna vägdes i ett annat 
projekt upp genom att en programägare deltog i projektmötena. På forskarens 
initiativ och efter att ha hört av sig till FORMAS kom en representant från BIC 
att delta i styrgruppsmöten. Styrgruppens tunga industrirepresentation kom att 
balanseras upp, och deltagandet från BIC verkar ha gjort skillnad även enligt 
implementeringsledaren. Det innebar även att Formas – BIC blev en synlig part 
för samfinansiärerna.  

 
Resultatspridning har utgjort en viktig del av projekten. Det är tydligt att resultaten från 
forskningsprojekten spridits inte bara i akademiska sammanhang, utan även mellan 
projektledarna och i referens- och styrgrupperna. I projektet Innekrav för 
miljöanpassade byggnader utformades ansökan i samverkan med företagen, och 
fastighetsbolag har sedan deltagit i implementering samtidigt som de tillsammans med 
andra företag också deltagit i projektgruppsmöten. Implementeringen av delresultat har i 
det här fallet varit betydelsefulla även för forskningssidan då företagen genom sina 
tester kontinuerligt utvärderat forskningen.  
 



UTVÄRDERING SAMVERKAN FORMAS - BIC 67 

Problem vid samverkan 
De samverkansproblem som berörs är oftast förknippade med kulturella skillnader och 
skilda målbilder. Flera projektledare menar att dessa kan mildras genom större 
engagemang från Formas sida.  
 
En forskare som deltagit i två projekt menar att man egentligen inte hade något delat 
projektledarskap i det första projektet, och att ansvarsfördelningen var tydligare i det 
andra. Där kopplades forskare från en annan forskarmiljö till gruppen, och samarbetet 
kom på så sätt att präglas av tre olika kulturer. Efter mycket processande skapades en 
gemensam projektkultur, men okunskapen om varandras miljöer innebar att man inte 
alltid hade insikt om den egna rollen i projektet. Projektet präglades av många möten 
och mails, och blev mycket tidskrävande. Denna bild bekräftades också av 
implementeringsledaren. Efter hand har samarbetet kommit att effektiviseras då 
projektets fokus på detaljfrågor skärptes och då man lyckats effektivisera och samordna 
möten och materialinsamling.  
 
Samfinansieringkravet på 50 procent upplevs av flera som ett problem. Det krävs ofta 
stabila och upparbetade kontakter inom byggbranschen genom att man t ex bedrivit 
projekt ihop tidigare för att lyckas med att hitta industripartners. En forskare menar att 
vissa projekt måste dimensioneras ned för att möta samfinansieringskravet.  
 
Faktorer som underlättar resultatimplementering 
Det är ännu inte möjligt att värdera i vilken utsträckning forskningsresultat kommit att 
implementeras i företagen. De intervjuade pekar utifrån sina erfarenheter dock på olika 
faktorer som skapar förutsättningar för företagens engagemang och intresse. 
 

• Företagens representanter måste känna att de ”äger” resultaten från forskningen 
för att det ska finnas en tillräcklig grund för implementering i sina respektive 
organisationer. Kravet på femtioprocentig medfinansiering och gemensamma 
möten utgör endast en förutsättning för att industriparten ska engageras. En 
implementeringsledare talar om ett projekt där flera företag deltog, och menar att 
det krävs ett personligt engagemang och aktivt deltagande från företagen i 
utvecklingen av projektet.  

• Företagen måste se att forskningen kan komma till verklig nytta. Detta är 
beroende av ledningens prioriteringar. I ett fall kom en planerad satsning att till 
slut läggas åt sidan då ledningen i företaget kom att förändras.  

• I andra fall är implementeringen beroende av gemensamma branschsatsningar. I 
ett projekt som berör utveckling av en gemensam och öppen 
egenskapsklassifikation är intresset från branschföretagen svagt att tillsammans 
utveckla och implementera ett system på marknaden, trots att det finns ett 
långsiktigt värde i detta. En projektledare menar att det är svårt för någon inom 
branschen att samla alla intressen, och att staten å sin sida ser att branschen 
själva måste ta fram och driva frågan.  

 
Även om det finns problem som man inom projekten är tvungna att hantera är det 
tydligt att det finns intressen och behov som inte självklart hade tillfredställts utan 
finansiering utifrån. I projektet Innekrav för miljöanpassade byggnader – kriterier för 
klassning har fastighetsföretag samverkat för att hitta gemensamma kriterier för 
klassning av byggnader. Syftet är främst att hitta möjligheter till att skapa ränterabatter 
och skatteavdrag som ska fungera som incitament till miljösyftande ombyggnationer. 



UTVÄRDERING SAMVERKAN FORMAS - BIC 68 

Här finns också andra typer av företag, byggföretag, finans- och försäkringsbolagen. 
Även projektet Hälsomässigt hållbara hus – 3H, beskrivs som viktigt av 
implementeringsledaren. I byggbranschen är kopplingen mellan hälsa och miljö oftast 
lågprioriterat och dessa aspekter kommer ofta in sent i byggprocessen vilket gör att 
helheten och sammanhanget kring byggmaterial ofta saknas. Projektet har nu blivit 
nationellt känt och man har också blivit nationell samtalspartner till Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet.   
 
Strukturella faktorer som försvårar samverkan 
Flera intervjupersoner pekar på att det samtidigt inte är så enkelt att ett 
samverkansprojekt mellan akademi och industri fungerar bra och att resultaten av ett 
projekt implementeras, om bara vissa främjande faktorer föreligger. Det finns ett antal 
hinder och svårigheter av övergripande och mer strukturell karaktär. 
 
Ett problem är branschens strukturella utveckling, vilken en av forskarna menar är något 
av Formas akilleshäl. Hur får man med industrin i forskningsprojekt då marknaden allt 
mer består av konsultföretag som inte har pengar till utvecklingsarbete samtidigt som 
allt mer arbete också läggs på entreprenadföretag som inte heller är intresserade? 
Kopplat till detta är problemet att affärsprojekt i branschen oftast har fler än en 
huvudman, och att dessa är inte är intresserade av att driva på utvecklingen gemensamt. 
 
Ett par av de projektledare som arbetar med mer sektorsövergripande forskning pekar på 
bromsande aspekter som också andra branscher lider av. Folk inom branschen uppfattar 
ofta att man befinner sig i en speciell sektor där det krävs specifik branschkompetens i 
första hand varför intresse för kompetens och kunskap utifrån ofta betraktas med 
skepsis. En av effekterna är att branschföretagen ofta arbetar med kortsiktigt perspektiv, 
och man söker lösningar först när problemen uppstår.  
 
Formas – BICs roll 
Formas – BIC utgör ett behövligt komplement till Formas andra utlysningar, och 
satsningen på tillämpad forskning är välkommen. Flera intervjupersoner menar dock att 
Formas – BICs roll som forskningsfinansiär kan utvecklas. Man skulle kunna spela en 
mer proaktiv roll. Flera forskare efterfrågar en utökad dialog med Formas vid 
författandet av ansökan och under projektets gång, men också någon form av stöd då 
man söker samfinansiärer. 
 
En företrädare för industrin pekar på att Formas – BIC med ett större engagemang och 
större kunskap om de enskilda projekten skulle ha möjlighet att initiera nya samarbeten 
i projekten. Det skulle då kunna handla om samarbeten som inte var påtänkta från 
början, men att man genom initiativ till nya samarbeten skulle kunna tillföra en hel del 
samtidigt som man som finansiär skulle kunna få ut mer av pengarna som satsats. Flera 
projektledare menar samtidigt att Formas som finansiär har för små resurser och att man 
skulle kunna nå längre om man samarbetade på eller annat sätt samverkade med 
Boverket, Energimyndigheten och Vinnova.  
 
Formas – BICs gemensamma forskningsstrategi pekar ut viktiga områden som är 
relevanta för branschen. Två projektledare pekade dock på att strategin borde bli 
tydligare för att inte riskera att bli verkningslös på deras respektive områden. Genom en 
tydligare strategi kan Formas även på detta sätt skulle kunna bli en mer proaktiv 
forskningsfinansiär. På området klassifikationer hävdar en projektledare att målbilden 
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inte är tydlig, och forskningsstrategin därför inte tillräckligt konkret. Detta sänder ut 
otydliga signaler om vad man egentligen vill åstadkomma.  
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Beredningsgrupp FORMAS – BIC 
Jan Bröchner, CTH och ordf. beredningsgruppen 
Gudni Johannesson, KTH 
Lone Möller Sörensen, Danish Building Research SBI, Denmark 
Leena Sarvaranta, VTT, Technical Research Centre, Finland 
 
 
Medfinansiärer och projektledare 
Jan Byfors, NCC Teknik 
Roger Cornér, Stockholms stad, Miljöförvaltningen 
Anders Ekholm, LTH 
Karin Engwall, Akademiska sjukhuset 
Lars Häggström, AB Svensk Byggtjänst 
Gudni Johannesson, KTH 
Johnny Lindström, SIQ 
Tor G Malmström, KTH 
 
 
Sektorsaktörer, omvärld 
Martin Bergdahl, ByggherreForum 
Hans Ewander, Byggmaterialindustrierna 
Sven Fristedt, Postfastigheter 
Bertil Grandinsson, SBUF 
Yogesh Kumar, ByggaBoDialogen, Boverket 
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Ines Uusmann, Boverket 
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