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Frågor och svar angående utlysningen Testbäddar 
för samhällets utmaningar 2020 
Dessa Frågor och svar har tagits fram utifrån informationsmötet den 16 december 
2019 och i andra sammanhang Vinnova fått frågor om utlysningen.  
 
Frågor och svar nedan är strukturerade utifrån olika faser; A) Ansökningsfasen, 
därefter B) Bedömningsprocessen, följt av C) Under projektets gång samt D) 
Övriga frågor.   
 

A) Ansökningsfasen 
1. Om man är osäker på om det är förberedelse- eller 

genomförandeprojekt man ska söka och det har gjorts en del 
arbete innan, hur ska man tänka/agera? Ses det som negativt 
om man söker förberedelseprojekt om man redan gjort en del 
innan?   

Svar: Ta en dialog med oss om ni är osäkra. Det är inte alltid så lätt att bedöma 
vart man är i processen. Om man söker genomförandeprojekt direkt utan att ha 
haft förberedelseprojekt bedöms ansökan i konkurrens med bl.a. de ansökningar 
som genomfört förberedelseprojekt innan. Vinnovas handläggare och de externa 
bedömarna räknar då i grova drag med att det mesta av det arbetet som är tänkt att 
utföras inom ramen för förberedelseprojekten är genomfört. Det är därför bra att 
titta på utlysningstexten för förberedelseprojekt för att få en bild av vad som 
förväntas.   

2. Kan man söka genomförandeprojekt för en testbädd inom ett 
universitet?   

Svar: Nej, även om ett universitet eller högskola är myndigheter i de flesta fall, så 
räknas de i denna utlysning inte som offentliga aktörer och kan därmed inte 
söka/koordinera ett genomförandeprojekt. Syftet med utlysningen är att öppna upp 
just offentliga aktörers verksamhet eller infrastruktur för säkra och effektiva test. 
Universitet, högskolor eller institut kan dock medverka som projektparter och 
bidra till att bygga testbäddar hos de offentliga aktörerna.   

3. Om testbäddsutvecklare är universitet (institution) i 
förberedelseprojekt, måste man ändra upplägget då om man 
söker vidare till genomförandeprojekt?   

Svar: Ja. Ett medskick är att redan i en ansökan till ett förberedelseprojekt särskilt 
beakta bedömningskriterierna i avsnitt 7.1.1 i utlysningstexten. Detta då det 
kommer att väga tungt i bedömningen huruvida det bedöms finnas ett 
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engagemang och förankring hos framtida testbäddsutvecklare, dvs. offentliga 
aktör(er).   

4. Är allmännyttan en offentlig aktör?  

Svar: Ja. 

5. Ställs det krav på förberedelseprojektet gällande vem som är 
koordinator?   

Svar: Det enda kravet är att det är en juridisk person. Det behöver t.ex. inte vara 
en offentlig aktör som är koordinator i denna fas, men det tas med i bedömningen 
i vilken grad den offentliga aktören är engagerad i projektet. Se 
bedömningskriterierna i avsnitt 7 i utlysningstexten.   
Notera att enskild firma eller enskild näringsidkare inte är juridiska personer. 
Olika arbetsplatser i en organisation (till exempel olika institutioner på ett 
universitet) räknas som en projektpart då det är en juridisk person. 

6. Kan en kommun lämna in flera förberedelseprojekt i samma 
omgång för att öppna upp flera verksamheter?   

Svar: I teorin ja, olika stadsdelsförvaltningar eller förvaltningar i en kommun 
exempelvis skulle kunna söka separat men det bör då vara olika syften med 
projekten. Det kan dock ändå vara smart att koordinera flera testbäddar. Värt att 
tänka på är att ansökningarna kommer att konkurrera med varandra i 
bedömningsprocessen.   

7. Kan man i ett genomförandeprojekt söka för flera testbäddar 
och t.ex. ha en sammanhållande funktion?   

Svar: Ja, man kan tänka sig att det skapas en testbäddsfunktion som koordinerar, 
utvärderar och verifierar tester och ansvarar för att ta fram processer, mallar, avtal 
etc. och sedan finns det olika ”testsiter” som man engagerar och genomför 
testerna i.   

8. Vad menas med att enskilda test inte medges i ett 
förberedelseprojekt?  

Svar: I denna utlysning skiljer vi på en testbädd och enskilda test.  
 
Med testbädd avser vi här ”en öppen och tillgänglig fysisk eller virtuell miljö hos 
en eller flera offentliga aktörer där flera olika testare kan utföra test av sina 
lösningar i den offentliga aktörens verksamhet eller infrastruktur”. En testbädd 
inkluderar processer, strukturer, kompetenser, nätverk, immateriella tillgångar och 
annat som behövs för att testare skall kunna hitta (eller hittas av) den samt testa 
och utveckla bättre lösningar.  
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Med enskilt test menar vi t.ex. då ett företag vill testa en lösning/produkt hos en 
offentlig aktör eller att en offentlig aktör vill testa t.ex. ett företags lösning. Det är 
vad vi menar med ett enskilt test och inte en testbädd och därmed inte något vi 
kommer finansiera i denna utlysning. Att testa är en naturlig del av ett 
innovationsprojekt men för att det ska räknas som en testbädd behöver den vara 
öppen för flera testare för att testa olika lösningar. 

9. Hur många tester och/eller demonstrationer behöver 
genomföras inom förberedelseprojekt eller är det tillräckligt att 
göra de analyser som anges i utlysningen?   

Svar: I förberedelseprojekt förväntas mer av analys- och förankringsarbete men 
självklart är test tillåtna. Det förväntas inte att en färdig testbädd ska finnas så det 
är möjligt att genomföra enskilda test för att förbereda och som en del i en 
behovsanalys. I genomförandeprojekt däremot förväntas det att flera test 
genomförs av flera olika aktörer.  

10. Vad menas med ’’öppna upp’’ som nämns återkommande i 
presentationen?  

 Svar: Det innebär i denna utlysning att offentliga aktörer ”öppnar upp” och ger 
åtkomst till sin verksamhet och/eller infrastruktur så att olika aktörer (testare) kan 
testa sina lösningar i verkliga eller verklighetsnära miljöer. Det bygger dels på 
idén om att de offentliga aktörerna själva inte alltid har lösningarna på sina 
utmaningar och dels på att företag m.fl. behöver få tillgång till de offentliga 
aktörernas verksamhet och infrastrukturer för att kunna utveckla relevanta och bra 
lösningar. Behov har uttryckts både från offentliga aktörer själva och aktörer 
utifrån att det behövs nya och bättre samverkansformer för att kunna lösa 
samhällsutmaningarna. Vinnova bedömer att testbäddar kan vara ett sätta att bidra 
till att stimulera denna öppenhet.  

11. Hur stor budget har ni för denna utlysning?  
Svar: Vi vet inte exakt hur mycket medel vi har för denna utlysning. Budgeten för 
denna utlysning kommer att löpa under cirka 3 år och kommer att betalas ut under 
2020 2021, 2022 och 2023. Vi vet inte exakt hur många projekt vi kommer att 
kunna finansiera.  
 
Vi uppskattar vidare att storleken på Vinnovas bidrag kan variera beroende på typ 
av testbädd. I tidigare utlysningar har bidragen legat mellan 2 och 8 miljoner 
kronor och vi ser framför oss att komplexiteten, och därmed omfattningen, i 
kommande projekt bör vara ungefär densamma. Medskicket är att ni utgår från ert 
behov, era idéer, fokuserar på det ni vill göra i projektet och anpassar er budget 
efter detta.  
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12. Hur hanterar vi testare som eventuella projektpartners? 
Rekommenderar ni att de är med?  

Svar: Det finns inget som hindrar att testare även är projektpartners. Det viktiga är 
att argumentera för varför de är det. Det är en bedömningsfråga varför en testare 
tar den risken om de inte får en fördel av detta. Följdfrågan blir då om det 
kommer att släppas in andra testare? Eller blir det bara för denna testare? Vi vill i 
denna utlysning testbäddsutvecklarna öppnar upp för flera testare. 
 
Ni vet bäst hur riggningen är för ert projekt, men tänk på att de som läser och 
bedömer er ansökan inte är lika insatta, så ni behöver vara tydliga med hur ni 
beskriver det tilltänkta projektet. Det finns inget som är tydligt rätt eller fel utan 
det blir som sagt en bedömningsfråga.  

13. Skulle ni kunna ge ett praktiskt exempel på vad som gäller 
kring olika stödnivåer för projektet respektive projektparterna? 

Svar: Det är viktigt att skilja på stödnivå på projektnivå eller stödnivå per 
projektpart. På projektnivå (dvs projektets totala budget kräver vi minst 50 % 
medfinansiering i genomförandeprojekt) men på projektparts nivå är stödnivåerna 
olika för olika parter: 
Offentlig verksamhet: Upp till 100 % av sina stödberättigande kostnader. 
Universitetet/högskolor/institut (i sin icke-ekonomiska verksamhet): Upp till 100 
% av sina stödberättigande kostnader. 
Företag: Upp till 50 % av sina stödberättigande kostnader. 
Ideella organisationer: I sin ekonomiska verksamhet, upp till 50 % av sina 
stödberättigande kostnader.  
  
Tre exempel:  

a) Endast en offentlig aktör som projektpart:  
På projektnivå krävs 50 % i genomförandeprojekt så i detta fall får den offentliga 
aktören ersättning för hälften av sina stödberättigande kostnader, dvs 
projektpartens stödnivå blir i detta fall max 50%. I förberedelseprojekt kan den 
offentliga aktören få 100% av sina stödberättigande kostnader. 
 

b) En offentlig aktör och ett institut eller tex en högskola/universitet:  
Både den offentliga aktören och institutet/universitetet/högskolan har möjlighet att 
söka 100% av sina stödberättigande kostnader. Parterna kan endera dela på 
Vinnovas bidrag och gå in med resten i form av egen tid men det vanligaste 
upplägget är kanske att den offentliga aktören går in med sin tid och Vinnovas 
medel går till institutet/universitetet/högskolan i sin icke-ekonomiska verksamhet.  
 
Räkneexempel: 
Vi antar en projektbudget på 1 000 000 kr i ett genomförandeprojekt => Vinnovas 
bidrag blir då max 500 000 kr (stödnivån 50% på projektnivå). Vinnovas bidrag 
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kan fördelas olika, tex 250 000 kr vardera till den offentliga aktören och 250 000 
kr till akademi/institut. Resterande kostnader utgörs av egen tid (s.k. in kind).  
 
I det andra och kanske det vanligaste fallet går den offentliga aktören in med egen 
tid motsvarande 500 000 kr och Vinnovas bidrag på 500 000 kr går till 
akademi/institut. 

 
c) En offentlig aktör, ett institut/universitet/högskola och ett företag 

En aktör från offentlig verksamhet: 100 % av sina stödberättigande kostnader 
En aktör från institut/universitet/högskola: 100 % av sina stödberättigande 
kostnader. 
Företagen: 50 % av sina stödberättigande kostnader 
Vanligast är att den offentliga aktören går in med tid. Vinnovas medel fördelas 
mellan institut/högskola/universitetet och företaget. Se exemplet ovan i b). 
 
Viktigt att tänka på här blir då att på projektnivå så ska parterna bidra med minst 
50 % finansiering, men hur man fördelar kostnader och Vinnovas bidrag är upp 
till projektparterna.  

14. Räknas en ideell förening som icke-ekonomisk 
verksamhet? Kan de söka?   

Inte per definition, då en ideell förening ibland kan bedriva ekonomisk 
verksamhet, vilket gör att de då faller under EU:s definition som företag. De kan 
då få upp till 50 % av sina stödberättigande kostnader i ett projekt. Ja, de kan 
söka/koordinera ett förberedelseprojekt men inte ett genomförandeprojekt.  

  
Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller 
tjänster på en marknad. Det är organisationen själv som ytterst kan besvara och är 
ansvarig för bedömningen av om de bedriver ekonomisk verksamhet eller inte. 

  
Om en ideell förening bedriver icke-ekonomisk verksamhet kan de få upp till 100 
% av sina stödberättigande kostnader i ett projekt.  

Exempel: 
Hoppa Häst är en ideell förening som låter barn och vuxna rida hästar på helgerna 
helt gratis för att främja friluftslivet. Föreningen har inget vinstsyfte men erbjuder 
en tjänst på en marknad, dvs den tillhandahållna tjänsten konkurrerar med andra 
organisationer som också kan erbjuda samma typer av tjänster. Föreningen anses 
således bedriva ekonomisk verksamhet enligt statsstödsreglerna trots att det är en 
ideell förening och att det inte finns ett vinstsyfte. 
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15. Vi är ett företag som vill söka. Behöver vi då gå in med 50% 
själva för att få ett bidrag på 50%?   

Svar: Ja, företag i sin ekonomiska verksamhet kan få max 50 % av sina 
stödberättigande kostnader.  

16. Kan ett projekt räkna in politikers arvoden som 
medfinansiering (dvs. är de kostnaderna stödberättigande)?  

Svar: Ja, de tolkas som lönekostnader som är en stödberättigande kostnad.  

17. Vilka kostnader kan tas upp som medfinansiering? Kan 
schablonkostnader tas upp? 

Svar: Vilka kostnader som kan tas upp som medfinansiering framgår av vår guide 
till stödberättigande kostnader: 
https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/guide-till-vinnovas-villkor-om-
stodberattigande-kostnader.pdf 
 
Det är viktigt att tänka på att kostnaderna ska vara redovisningsbara, dvs. faktiska 
lönekostnader. Därför bör koordinatorn ha bra koll på vilka personer som deltar 
och hur mycket tid man lägger ned i olika aktiviteter för att kunna redovisa rätt. 
Inga schablonkostnader kan redovisas. Det finns inga mallar från Vinnova utan 
använd egna tidrapporter.  

18. Vad är ekonomisk verksamhet? Bedriver t.ex. en kommun 
ekonomisk verksamhet?   

Svar: EU-domstolen har slagit fast att all verksamhet som går ut på att erbjuda 
varor och tjänster på en marknad utgör ekonomisk verksamhet. Det är alltså inte 
företagets form, vinstsyfte, ägare, ersättningar eller medlemsavgifter som är 
avgörande. Det betyder att även icke-vinstdrivande organisationer kan klassas 
som ekonomiska verksamheter om de erbjuder varor och tjänster på en marknad. 
Läs mer om statsstödsreglerna här: https://www.vinnova.se/sok-
finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/ 
 
Offentliga aktörer (inkl. kommuner) i sina offentliga uppdrag bedriver som regel 
icke-ekonomisk verksamhet.   

19. Kan följeforskning vara en del av kostnaderna i 
genomförandeprojekt?   

Svar: Ja, det kan vara en del av projektets stödberättigande kostnader. Det är en 
viktig del för lärande, men ingen exakt andel är satt. En grov riktlinje kan t.ex. 
vara ca 5 – 15 % av projektets budget.   
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20. Finns det någon mall eller riktlinjer för värdering av 
offentliga lokaler som upplåts till projektet? 

Svar: I vår guide till stödberättigande kostnader punkt 4.5 framgår vad som gäller 
för s.k. indirekta kostnader. Universitet och högskolor samt institut har en 
fullkostnadsprincip de följer medan t.ex. övriga organisationer (offentliga aktörer 
och företag) får göra påslag för faktiska indirekta kostnader med högst 30 % på 
sina stödberättigande personalkostnader. Det betyder att om de faktiska indirekta 
kostnaderna är lägre, ska påslag göras med verkliga indirekta kostnader. Underlag 
för beräkning av påslaget ska finnas.   

21. Vad gäller angående avskrivning av kompletterande 
infrastrukturinvesteringar?  

Svar: I projekten kan vissa kompletteringar i infrastrukturinvesteringar göras. Se 
avsnitt 4.2 i vår guide till stödberättigande kostnader om Utrustning, mark och 
byggnader där även ett räkneexempel finns: 
https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/guide-till-vinnovas-villkor-om-
stodberattigande-kostnader.pdf 
 

22. Vad menar Vinnova med systeminnovation? Hur stor eller 
liten ska den vara? Vilka system?   

Svar: För att klara de stora samhällsutmaningar vi står inför räcker det inte med 
enskilda innovationer, hela system behöver innoveras för långsiktig hållbarhet. 
Det kan handla om exempelvis mobilitets-, livsmedels- eller hälsosystem. Ett 
systemperspektiv är komplext och inbegriper aspekter som teknik, affärsmodeller 
men även policy, etik och regelverk. Vinnova ser gärna att testbädds-
ansökningarna adresserar systemperspektiv även om projekten börjar i en mindre 
skala. Det går inte att enkelt svara på stor eller liten systeminnovationen ska vara 
eller vilket system som avses. Sökande bör argumentera för vad som avses. För 
mer bakgrund om Vinnovas syn på systeminnovation m.m., se avsnitt 2.1 och 2.2 
i Vinnovas inspel till forsknings- och innovationspropositionen: 
https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/regeringsuppdrag/vr1907-
systeminnovation-for-en-hallbar-framtid.pdf 

23. Vad menar Vinnova med internationell koppling? Är det att 
testbädden ska öppnas upp för internationella aktörer eller kan 
det även handla om internationell benchmarking eller 
liknande?  

Svar: Målet med internationell uppkoppling är att testbäddarna blir så attraktiva 
att de lockar internationella aktörer att testa. Det tar dock tid, men har man sådana 
ambitioner, uppmuntras detta. Det kan t.ex. handla om att koppla upp sig mot 
EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020/Europe.  
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Internationell benchmarking kan absolut vara en intressant del i ett projekt, då vi 
uppmuntrar lärande mellan testbäddar, både nationellt och internationellt. Tycker 
ni att det är viktig del i ert projekt att lära av vissa testbäddar, argumentera/beskriv 
detta. Det kan dock inte vara alltför stor del av budgeten. 

24. Kan utlysningstiden komma att förlängas?   
Svar: Nej, utlysningen stänger den 19 februari 2020 kl. 13.59. Det kan dock bli 
förändringar/justeringar/förtydliganden i utlysningstexten fram till tre veckor 
innan deadline så håll utkik på vinnova.se.  

25. Kan testbädden syfta till att utveckla intellektuell kunskap, 
likt en tankesmedja där möten mellan olika aktörer sker och 
idéer utbyts?  

Svar: Nej. Det faller utanför syftet med utlysningen. 
 

B) Bedömningsprocessen 
26. Vinnova kommer utifrån bedömarnas rekommendationer 
att beakta ett portföljperspektiv vad gäller aktörer, 
ämnesområden och geografisk spridning. Hur ser spridningen 
av ämnesområden ut för projekten? Miljö, vård etc. 

Svar: Övervägande del av projekten finns inom vård och omsorg och 
samhällsbyggnadssidan inom vatten, avfall, miljöteknik etc. Därutöver finns några 
projekt inom digitalisering, transportområdet och skolan.  
 
Beviljade genomförandeprojekt 2018, se: https://www.vinnova.se/e/testbaddar-
for-samhallets-utmaningar/testbaddar-for-samhallets-utmaningar-
genomforandeprojekt/  
 
Beviljade genomförandeprojekt 2019, se: https://www.vinnova.se/sa-framjar-vi-
innovation/projekt/?aoName=&current=&numberofhits=&q=2019-
02272&status=beslutat 

27. Vilka personer/roller sitter i styrgruppen för utlysningen 
testbädd?  

Svar: Det är avdelnings- och enhetschefer inom Vinnova. 

28. Vilka externa bedömare deltar för att granska 
ansökningarna?   

Svar: Det är inte bestämt ännu. Hittills har det varit experter från olika delar av 
innovationssystemet och som arbetar inom olika sakområden eller är experter på 
testbäddar.   
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C) Under projektets gång 
29. Hur många projektparter brukar det vara i ett 
genomförandeprojekt?  

Svar: Det beror på projektets syfte, vad det är för projekt ni vill skapa och vilka 
behov ni vill adressera. Å ena sidan är feedbacken ibland från bedömarna att 
relevanta aktörer saknas men å andra sidan är det inget självändamål med många 
parter. Det finns inga krav på antal parter eller vissa aktörskategorier bland 
parterna. Vinnova har genomförandeprojekt med allt ifrån en part till drygt 20 
projektparter. Vanligast är mellan två och fyra parter.  

30. Måste man starta direkt efter beslut?   
Svar: Vi ser att det är viktigt att man kommer igång tidigt, men arbetet måste inte 
starta direkt dagen efter. Från och med den 6 maj 2020 kan man räkna med 
kostnader. Det är dock viktigt att det inte tar för lång tid innan man kommer 
igång. Tänk på att t.ex. förberedelseprojekten är tidsatta till max 9 månader och 
startas arbetet först efter sommaren 2020 har projektet inte så lång tid på sig. 

31. Är det 9 månader för förberedelseprojekt som gäller fr o m 
6 maj 2020?  

Svar: Ja.  

32. Vilka kostnader kan man ha för aktiviteter som Vinnova 
kräver att man deltar på? 

Svar: I våra villkor står att det är obligatoriskt att delta vid Vinnovas 
programkonferens minst en gång per år. De kostnader projekten har i samband 
med dessa möten är stödberättigande. 

33. Hur ska återrapportering ske?  
Svar: Det finns vanligtvis tre olika typer av rapporter. Vid beviljande av projekt 
ska en s.k. Startrapport skickas in inom någon/några vecka(or) efter beslut. Där 
bekräftas av firmatecknare att projektet startar genom ett s.k. projektparts 
godkännande. Ungefär var sjätte månad ska s.k. Lägesrapporter lämnas in med en 
kortfattad status om vad som hänt i projektet sedan förra rapporten samt en 
ekonomisk redovisning av upparbetade kostnader. Efter projektets slut ska en s.k. 
Slutrapport lämnas in en månad efter projektets slutdatum. Där anges resultat och 
effekter samt en ekonomisk redovisning.  

34. Finns det en mall för slutrapport eller får vi använda en 
egen? 

Svar: Det finns en mall för det i Intressentportalen med följande rubriker: 
• Projektsammanfattning/utfall (max 1500 tecken) 
• Mål för projektet/uppfyllelse (max 1500 tecken) 
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• Projektreferat för publicering 
- Syfte och mål/uppfyllelse (max 500 tecken) 
- Resultat och förväntade effekter/utfall (max 500 tecken) 
- Upplägg och genomförande/analys (max 500 tecken) 
- De tre rubrikerna ovan på engelska ((max 500 tecken vardera) 

 
• Upparbetade kostnader  

 
• Kompletterande frågor  

(handlar om Vinnovas stöd, uppföljningsfrågor kring tex FoU-investeringar, 
nyanställningar, patent etc) 
 
Det är inget krav men projekten får gärna bilägga egna rapporter utöver det som 
ska skrivas in i slutrapporten. 

35. Vad gör att man eventuellt blir återbetalningsskyldig?  
Svar: Eventuell återbetalning av medel sker då projektet inte haft upparbetade 
kostnader motsvarande den budget man angivit i ansökan.  
 
Ett räkneexempel: ett projekt har en total budget på 1 000 000 kr. Stödnivån är 50 
% dvs. 500 000 kr vilket söks och beviljas i bidrag från Vinnova. Vid projekts slut 
har de upparbetade kostnaderna uppgått till 950 000 kr. Stödnivån för projektet 
var 50 %, dvs. 475 000 kr. Summan som inte upparbetats är 1 000 000 kr minus 
950 000 kr dvs. 50 000 kr. Projektet blir således återbetalningsskyldigt med 50%  
av det som inte upparbetats = 25 000 kr.  
 
Det är således inte så att projektet först ”gör av med Vinnovas bidrag” på 500 000 
kr och sedan sina egen medfinansiering, i detta fall 450 000 kr, utan återbetalning 
sker proportionerligt utifrån hela budgeten.    
 

36. Vad sker i förlängningen av ett genomförandeprojekt, dvs. 
efter 36 månader? 

Svar: Förhoppningsvis kan testbädden implementeras i ordinarie verksamhet. Om 
behov finns kan det finnas möjlighet att söka finansiering för ytterligare en fas i 
testbäddens utveckling.     
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D) Övriga frågor 
37. Finns det någon internationell analys av 
testbäddverksamhet som ni kan rekommendera?  

Svar: Ja, MISTEL i Västerås har varit en part i det nordiska projektet Nordic 
Business and Living Lab Alliance – som Nordic Innovation finansierade mellan 
2015–2018. I det projektet togs bland annat fram ett par guider som kan vara till 
nytta för företag som vill nå den nordiska marknaden – ”Guide to the Nordics” 
och ”Co-creation toolbox”. Båda hittas på www.livinglaballiance.org 
  
NESTA i Storbritannien  har samlat edtech testbäddar: 
https://www.nesta.org.uk/report/edtech-testbeds/ 
 
NESTA har även skrivit rapporten Real World Testbeds  
https://www.nesta.org.uk/report/testing-innovation-real-world/  
 
Vinnova har under 2019 tagit fram en internationaliseringsstrategi och arbetet 
fortsätter under 2020. I det arbetet fokuserar vi bl.a. på testbäddarna då vi ser en 
potential. Ett exempel var att vi medarrangerade en workshop om ”cities as a 
testbed” i samband med Smart City Expo i Barcelona i november 2019. 

38. Finns det bra exempel på testbäddar som överlever efter 
Vinnovas finansiering? Hur gör de? 

Svar: Generellt kan sägas att av de testbäddar vi känner till som överlevt har de 
tagits in i den ordinarie verksamheten. Det finns dock exempel på bolagisering 
också, t.ex. i Region Skåne (Innovation Skåne). Viktigt att tänka på är att lyfta 
frågan om affärsmodell/långsiktig finansiering tidigt i processen.  
 
En annan reflektion är att vi vet att två år är en relativt kort tid för att bygga en 
testbädd som kan permanentas. Därför har vi förlängt projekttiden för 
genomförandeprojekt till max tre år. Det tar olika lång tid att permanenta 
testbäddar. Om projekten behöver fortsätta efter tre år, så finns det möjlighet att 
söka finansiering för det.  
 
Det finns flera exempel på testbäddar som permanentats. Här är några: 
 
Misteln - testbädd i Västerås stad, se https://mistelinnovation.se/ inom vård och 
omsorg. Misteln jobbade i tre år med Vinnovas finansiering. Misteln jobbade 
mycket med förankring, involvering av beslutsfattare och att kommunicera nyttan. 
De hade ett tydligt mål att testbädden skulle bli ordinarie verksamhet. En annan 
viktig aspekt var att vara tydlig med de framtida kostnaderna och vad de får 
bli/blir samt att vara tydlig med testbäddens erbjudande. Alla behöver förstå vad 
testbädden är och gör och förstås vad den INTE gör eller erbjuder. 
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Alfred Nobel Science Park i Örebro http://alfrednobelsp.se/halsa-vard-och-
omsorg/ är ett annat exempel ur samma utlysning. Testbädden ägs av kommun, 
region och universitet och har utvecklat en testbäddslägenhet Ängen innovation 
http://angeninnovation.se/ där man kan testa mycket nya tekniska lösningar. Har 
mycket diskussion nu om hur de ska ta nästa steg och bredda tex till fler 
kommuner i regionen och hur man kan visa på nyttor och effekter.  
 
Ytterligare ett exempel är Region Östergötland där den tidigare 
innovationsslussen och testbädden nu gått ihop i funktionen Test och innovation: 
https://www.regionostergotland.se/Forskning-och-innovation/Innovationer-i-
varden/ 

39. När kommer presentationen från informationsmötet 16 
december 2019 att vara tillgänglig?  

Svar: From. 19 december 2019 finns den på vår webb, se: 
https://www.vinnova.se/globalassets/utlysningar/2018-
02414/omgangar/testbaddar-for-samhallets-utmaningar-2020---informationsmote-
16-dec-2019_slutlig.pdf996700.pdf 

  

40. När uppdateras Vinnovas webbsida med information om 
alla pågående genomförandeprojekt? 

Svar: Sammanfattningar av pågående genomförandeprojekt finns under tidigare 
ansökningsomgångar, se https://www.vinnova.se/e/testbaddar-for-samhallets-
utmaningar/testbaddar-for-samhallets-utmaningar-genomforandeprojekt/ 
och  
https://www.vinnova.se/sa-framjar-vi-
innovation/projekt/?aoName=&current=&numberofhits=&q=2019-
02272&status=beslutat 
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