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Att bygga hus av hus

Systeminnovation och 

systemomställning i praktiken

Presenter Notes
Presentation Notes
Hello everyone, Nadine and I are excited to present a short summary on how Återhus innovates towards a sustainable future.



Del 1 Vad innebär systemperspektiv? 
System och tankemodeller 

Del 2 Varför är det viktigt för regioner och kommuner?
Omställning, Systeminnovation och Missions

Del 3 Hur kan vi ta oss an systeminnovation i praktiken? 
Praktiknära (system)innovation i  samverkan

Del 4 Impact Innovation 

Del 5 Frågor och diskussion

Innehåll

Presenter Notes
Presentation Notes
Varför är det viktigt för regioner? Regioner har en transformativ kraft. MöjliggörareHur kan man göraRegionernas roll som kund och behovsägareRegionerna som möjliggörare, hur ser ni att ni kan stötta näringslivet i omställningen
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Presenter Notes
Presentation Notes
Varför är det viktigt för regioner? Regioner har en transformativ kraft. MöjliggörareHur kan man göraRegionernas roll som kund och behovsägareRegionerna som möjliggörare, hur ser ni att ni kan stötta näringslivet i omställningen



• Systemomställning tar lång tid! 

• Systemperspektiv behövs för att accelerera 

omställning

• Systemomställning är komplext

• Inställningen till systemomställning är viktig

• Ödmjukhet inför det vi inte (än) förstår 

Värt att tänka på 

Presenter Notes
Presentation Notes
Systemomställning tar lång tid! – och den är aldrig klarSystemperspektiv behövs för att accelerera omställningSystemomställning är komplextBåde tekniska och sociala faktorer spelar roll – och samspelar  Icke-linjära och oklara eller osäkra samband – mer komplext än att en orsak ger en verkanGår inte att göra säkra förutsägelser över tid Finns inte ett rätt ”svar” eller en ”lösning”Inställningen till systemomställning är viktigÖdmjukhet inför det vi inte förstår Hänga med i systemets ständiga förändring Se lärandet som kontinuerligt Experimentera, testa och skapa prototyper Tvärvetenskapligt angreppssätt – samverkan mellan perspektiv och aktörer  Låta det ta tid Processen i sig är viktig



1. Sätt ihop rätt team av människor

2. Omfamna kraften i leken och lekfullheten

3. Främja en kultur som omfamnar osäkerhet

4. Gå dit energin finns - Don’t waste time knocking on shut doors!

5. Förstå vad som händer i världen

6. Samverka mellan kulturer och gränsöverskridande nätverk

7. Fokus på organisationsdesign

8. Ta emot innovation med integritet – Akta dig för green washing!

9. Implementera ett system för att hantera processen från idé till effekt

10. Försök inte att vara rörelsen – gå med i rörelsen - Don’t try to be the movement, join the 

movement!

10 framgångsfaktorer för framgångsrik innovation

Presenter Notes
Presentation Notes
Sources:Principles of DEAL, Kate RaworthClaus Jepsen, Forbes Councils MemberAssemble the right team of people  through a norm critical approachEmbrace the power of play - PLAY with models, test, fail and start all overFoster a culture that embraces uncertainty, not knowing the outcomeGo where the energy is - Don’t waste time knocking on shut doorsUnderstand what's going on in the worldConnect across cultures and value networksFocus on configuration and organisational designWhat is the orgainsation’s purpose?	How is it goverened in practice?	How is it owned?	How is it financed?Welcome innovation with integrity - Ideas need to be adaptable. At the same time they need to be protected from being co.opted or greenwashedImplement a system for managing the process from idea to impact.Don’t try to be the movement – join the movement We are in this together!



Del 1 
System och
tankemodeller
Vad innebär systemperspektiv?

Presenter Notes
Presentation Notes
Komplext betyder inte komplicerat



• Ett system är mer än summan av dess delar.

• Ett system är en uppsättning relaterade komponenter som arbetar tillsammans i en viss 
miljö för att utföra vilken funktion som helst som krävs för att uppnå systemmålet.

• Den minst uppenbara delen av systemet, dess funktion eller syfte, är ofta den mest 
avgörande faktorn för systemets beteende.

“Thinking in Systems”, Donella H. Meadows

System

Source: Tools of a System Thinker, Disrupt Design

Presenter Notes
Presentation Notes
What is important is that…That you hav to look at its beahviour, relationships and connections / interaktions of its parts.For example in Återhus – we ahave used the value chain of specific construction projects as system or a modell (with its phases, actors and stakeholders, their competences and roles and relationships) We were trying to see what impact the re-use of building parts would have and that mini-system and what potential we could find to inspire change i the whole industry.



Presenter Notes
Presentation Notes
First I want to share a beautiful short film clip about life with you.00:00-01:32 (Måste stoppas exakt här!) and dependent on rest of life.  

https://vimeo.com/222364619


   

Människan i centrum Livet i centrum

Presenter Notes
Presentation Notes
Budskapet från filmen är denna.Vi har betett oss under en lång tid  som om hela världen är vår resurs, men hållbarhet betyder att vi ska leva i samklang med vår värld. Och det här skiftet känns rätt.Vi behöver lita på vår intuition.Therefore a paradigm shift begins with intuition, values, and moral argumentation.



Källa: Doughnut Economics, Kate Raworth

Inbäddad ekonomi

Presenter Notes
Presentation Notes
When you are looking att something as specific as the value chain for construction… you know feasabilty studies and analysis, planning, design, building/construction, maintenanceYou have to keep in mind…. We are using models to explain or simulate how systems work. But whatever we do we can only simulate incomplete parts af a system, answer specific questions.This respresentation of earth as the one system that includes all of us, our dependencies or relationshipsHere she show the relationship of society to be embedded into the living world and the economy to be embedded in society. A healthy (or sustainable) economy in service of life, that makes people and the planet thrive, whether or not it grows. It should be a rgenerative economy and a circular economy is part of that.



The Doughnut –
Doughnut 
Economics

Källa: Kate Raworth

Presenter Notes
Presentation Notes
When you are looking att something as specific as the value chain for construction… you know feasabilty studies and analysis, planning, design, building/construction, maintenanceYou have to keep in mind…. We are using models to explain or simulate how systems work. But whatever we do we can only simulate incomplete parts af a system, answer specific questions.This respresentation of earth as the one system that includes all of us, our dependencies or relationshipsHere she show the relationship of society to be embedded into the living world and the economy to be embedded in society. A healthy (or sustainable) economy in service of life, that makes people and the planet thrive, whether or not it grows. It should be a rgenerative economy and a circular economy is part of that.



Sverige Malawi

Presenter Notes
Presentation Notes
https://goodlife.leeds.ac.ukWhat is extremely relevant is also to see this kind of relationship. And these results do stnd in direct relation to each other…. Us and the environment. And us to us.We just need to come down with our consumption and reource use.



Byggsektorns påverkan i Sverige

Källa: Boverket, miljöindikatorer

Presenter Notes
Presentation Notes
https://goodlife.leeds.ac.ukWhat is extremely relevant is also to see this kind of relationship. And these results do stnd in direct relation to each other…. Us and the environment. And us to us.We just need to come down with our consumption and reource use.



Del 2 
Omställning,
Systeminnovation, 
Missions
Varför är det viktigt för regioner och kommuner?

Presenter Notes
Presentation Notes
Tre ord som är väldigt besläktade, som betyder nästan samma sak.Omställning och systeminnovation handlar om förändring mot en hållbar framtidOch Missions är väldigt ambitiösa uppdrag som vi härleder ur de utmaningarna eller de förändringsbehoven som vi / samhället har för att komma i balans med vår planet



Presenter Notes
Presentation Notes
When you are looking att something as specific as the value chain for construction… you know feasabilty studies and analysis, planning, design, building/construction, maintenanceYou have to keep in mind…. We are using models to explain or simulate how systems work. But whatever we do we can only simulate incomplete parts af a system, answer specific questions.This respresentation of earth as the one system that includes all of us, our dependencies or relationshipsHere she show the relationship of society to be embedded into the living world and the economy to be embedded in society. A healthy (or sustainable) economy in service of life, that makes people and the planet thrive, whether or not it grows. It should be a rgenerative economy and a circular economy is part of that.



”Vi ska se utmaningar som möjligheter ”
Darja Isaksson, Generaldirektör Vinnova

”Grunden i innovationskraften är 
kunskap”
Tuula Teeri, VD Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Presenter Notes
Presentation Notes
Skalbara lösningar – större impact för detta behövs det att förstå vilka olika delar behöver hamna på plats, t.ex lagstiftning, kravställning (förändring, påverkan)Missions = ambitiösa målsättningarGränsöverskridande samverkanSmå och stora företagSkalbara lösningar – större impact (förändring, påverkan)för detta behövs det att förstå vilka olika delar behöver hamna på plats, t.ex. lagstiftning, kravställning.Gränsöverskridande samverkan



Balansera 
målkonflikter

Inta ett brett 
systemperspektiv

Bereda för en 
experimenterande 

process

Koordinera 
utan att detalj-

styra

Navigera mot 
långsiktiga,  
tydliga mål

Säkerställa 
ett inkluderande 

angreppssätt

Stimulera 
manga olika 

initiativ 

MISSIONS

1 Omfamna osäkerhet och att inte veta

2 Omfamna expertis

Hur kan man ta sig an 
systeminnovation?

Källa: Vinnova ”Designing Missions”

Presenter Notes
Presentation Notes
Inställningen till systemomställning är viktigÖdmjukhet inför det vi inte förstår Hänga med i systemets ständiga förändring Se lärandet som kontinuerligt Experimentera, testa och skapa prototyper Tvärvetenskapligt angreppssätt – samverkan mellan perspektiv och aktörer  Låta det ta tid Processen i sig är viktig



Del 3 
Praktiknära innovation i 
samverkan
Hur kan vi ta oss an systeminnovation i praktiken?

Presenter Notes
Presentation Notes
What is new, what are we trying to achieve….existing buildings as natural resource in a transition



Konsortiet

Inta ett brett
systemperspektiv

Presenter Notes
Presentation Notes
Vision:Branschomställning som leder till ökad cirkularitet i bygg-och fastighetsbranschenMål:En professionsöverskridande systematiserad process och affärsmodellParadigmskifte, en ny syn på rivningsobjekts värdeHär ser ni våra samverkanspartners. Stor bredd av aktörer och kompetenser i samverkanRepresenterar hela värdekedjan. akademi, forskningsinstitut, offentliga och privata aktörer, konsulter, specialister, tillverkare  Vi kompletterar varandra med praktisk, teknisk och akademisk kompetens och kunskap för att ta fram de identifierade innovativa lösningarnaOch delar på risker.



Återhus systemansats
Arbetspaket

Brett system-
perspektiv

Balansera
målkonflikter

1

45

2

36

7

5

A
B

C

Utveckling av 
strategier för Social 
License to Operate
(SLO
Förankring av 
omställningen

Metoder för testning och 
kvalitetssäkring

Pilottester
Byggprojekt med 
återbruk av tunga 
byggnadsdelar

Utveckling och 
standardisering av 
inventerings- och 
demonteringsmetoder

Återbruk av 
tunga 

byggnadsdelar i 
ny- och 

ombyggnation

Projektledning:
Inkluderande 
innovationsprocesser

Kommunikation och 
kunskapsspridning, 
skapa synergier med andra 
relevanta projekt och initiativ

Design med och för återbruk

Optimerad processbeskrivning för byggprojekt med 
återbruk, Återhus-processen

Kostnadskalkyl för byggprojekt 
med återbruk

Fastighetsvärde och affärsmodell för 
cirkulär ekonomi baserat på 
socio-ekonomiska värden

Affärsmodell för 
cirkulär ekonomi

Säkerställa ett
inkluderande
angreppssätt

Presenter Notes
Presentation Notes
Vision:Branschomställning som leder till ökad cirkularitet i bygg-och fastighetsbranschenMål:En professionsöverskridande systematiserad process och affärsmodellParadigmskifte, en ny syn på rivningsobjekts värdeThe project is organised in work packages. They are based on the most challenging thresholds and the most needed solutions that we have found. We are driving change in all critical areas at the same time:Governace and social / societal issuesThe economyEcological valuesTechnical domain And always close to real life. Using real life building projects as pilots to verify our solutions and assumptions. Legitimicy. This setup also makes it possible for us to balance conflicting goals as it gives us a holistic understanding.Verify solutions in real life pilot projects.



Normkritisk ansats för inkluderande innovation
Eftersträva en god spridning av diversitet
i syfte att säkerställa kompetens, erfarenheter, perspektiv, nätverk: 
• Jämställd balans män/kvinnor,
• Ålder,
• Mångfald,
• Funktion,
• Bakgrund

Inkludera specifik kompetens, nätverk, erfarenheter och perspektiv för den utmaning 
som adresseras:
• Projektdeltagare (aktörer i konsortiet Återhus)
• Pilotdeltagare (kan involvera aktörer som inte ingår i konsortiet Återhus, exempelvis 

underleverantörer)
• Kompetens utanför den tekniska domänen

Identifiera och inkludera intern (dold) kompetens:
• Stödjande tjänster och möjliggörare

Identifiera och inkludera extern (dold) kompetens:
• Policy maker, granskare, möjliggörare

Identifiera och inkludera möjliga framtida yrkesroller :
• Slutbrukare, fastighetsvärderare, fastighetsförvaltare, städfirmor, et cetera.

Säkerställa
ett

inkluderande
angreppssätt

Presenter Notes
Presentation Notes
These criteria aim to ensure inclusive innovation processes in UDI2 Återhus – att bygga hus av hus. The criteria are applied when appointing the project's representation, activities, assignments, steering and reference groups.



Innovationsworkshops
Forum för gemensam kunskapshöjning

Forum Affär: Cirkulära affärsmodeller

Forum Konstruktion: Konstruktion och kvalitetstsäkring

Forum Arkitektur: Arkitektur och design som verktyg

Balansera
målkonflikter

Bereda för en
experimenterande

process

Stimulera
många olika

initiativ

Presenter Notes
Presentation Notes
This is what it looked like hands on when we were innovating together.



Pilotprojekt



Hållbarhetshuset, Fabege



Hållbarhetshuset, Fabege

https://www.fabege.se/pressrum/nyheter/2022/hallbarhetshuset/


• Kartläggning pågående planarbete och utvecklingsområden, inklusive planerade rivningar och 

nybyggnation för matchning av projekt och tidplaner

• Strategi för logistik och mellanlagring

• Inkludera cirkulära aspekter inom kommunens plan-och tillståndsprocesser: bevarande av 

byggnader, återbruk och återvinning. 

• Inventeringsprocess för framtida rivningsobjekt som kan nyttjas som underlag till kravställning

• Höja beställarkompetensen för kravställning och upphandling av cirkulär byggnation –

formulering av funktionskrav

Nästa steg
Skapa förutsättningar för uppskalning och implementering

Presenter Notes
Presentation Notes
Kombinera och utöka värdekedjan



Del 4 
Impact innovation

Presenter Notes
Presentation Notes
What is new, what are we trying to achieve….existing buildings as natural resource in a transition





• Energimyndigheten, Vinnova och Formas driver Sveriges innovationssatsning för 2030-talet

• Just nu pågår mobiliseringsprocessen för att etablera högkvalitativa program inom Impact
Innovation. Ramboll driver processen.

• Impact Innovation bygger på missions. 

• Det kräver arbete tillsammans mellan engagerade organisationer från olika sektorer från hela 
Sverige.

• Regioner och kommuner är viktiga för att lyckas. 

• Läs mer på www.impactinnovation.se

Impact innovation

https://www.impactinnovation.se/


https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/43415C407340475B4A7740


Tack!
Nadine.aschenbach@ramboll.com

Haben.tekie@ramboll.com

Erika.iseborn@ramboll.com

Jelena.mijanovic@ramboll.com

mailto:Nadine.aschenbach@ramboll.com
mailto:Haben.tekie@ramboll.com
mailto:Erika.iseborn@ramboll.com
mailto:Jelena.mijanovic@ramboll.com


Frågor

Hur ser ni på regionernas och kommunernas roll som kund och 
behovsägare?

Hur kan regionerna och kommunerna vara möjliggörare? 
Hur ser ni att ni kan stötta näringslivet i omställningen?
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