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ELECTRICITY INNOVATION CHALLENGE 
Mobilize partners, identify needs and design contest 

 

1 SAMMANFATTNING 
Den här förstudien samlade 13 av ElectriCitys behovsägare och intressenter i en workshop och 
utvecklade utifrån informationen som framkom ett tävlingskoncept som uppfyller deras behov och 
krav. Tävlingskonceptet är tänkt att i nära samarbete med demonstrationsarenan ElectriCity generera, 
exponera och testa digitala och fysiska innovationer under temat ”framtidens attraktiva bussresa”. 
Innovationerna som framkommer ska göra det attraktivare att resa med den kollektivtrafiklösning som 
arenan demonstrera och därmed i förlängningen till att introduktionen av elektrifierad busstrafik bidrar 
till att andelen kollektivtrafikresor ökas/fördubblas. Tävlingen avses att bli ett återkommande event 
under demonstrationsarenans livstid, dvs. 2015 - 2018. Tävlingskonceptet har efter den här förstudien 
planerats och en finansieringsansökan för genomförandet är inskickad till Vinnova. Tävlingen är 
beroende av 1) att ElectriCity utvecklar en gemensam plattform för öppna data samt 2) att 
tävlingswebb och en så kallad ”developer zone” tas fram inför genomförandet. 

2 BAKGRUND 
Kollektivtrafikbranschen har tillsammans med Trafikverket och SKL som mål att fördubbla 
kollektivresandet till år 2020 i förhållande till 2006.1 Avsikten är att bidra till tillväxt och regional 
utveckling, minskade koldioxidutsläpp, ökad trafiksäkerhet, mindre trängsel och ett mer jämställt 
transportsystem. Enligt svensk kollektivtrafik skulle en fördubbling av kollektivtrafiken dessutom, 
förutom att minska persontrafikens koldioxidutsläpp med drygt 24 %, även innebära en 
samhällsekonomisk vinst på ca fyra miljarder kronor per år.2 För att nå målet måste kollektivtrafikens 
attraktionskraft ökas väsentligt. Denna utmaning har legat till grund för innovationstävlingarna 
Travelhack 2011 och 2013 3  och Resenärskampen 4 , vilka haft som målsättning att genom 
tredjepartsutveckling ta fram idéer på tjänster som stärker rådande kollektivtrafiks attraktivitet.  
 
Morgondagens kollektivtrafik kommer dock att omfatta systemlösningar som idag är i sin linda och 
åtskilliga kommer innehålla el- och hybridbussar, fordonstyper som blir allt vanligare världen över. El- 
och hybridbussar har inte bara avsevärt lägre klimatpåverkan jämfört med konventionella bussar utan 
har dessutom stor potential att öka attraktiviteten i och med de möjligheter elektrifieringen öppnar för. 
Exempel som ofta nämns är inomhusstationer och nya linjesträckningsmöjligheter, vilka är 
genomförbara eftersom bussarna är både tysta och utsläppsfria när de körs på eldrift. Dessa 
möjligheter har inte adresserats i tidigare genomförda innovationstävlingar inom kollektivtrafikområdet. 
 
I demonstrationsarenan ElectriCity5 kommer el- och hybridbussar demonstreras i Göteborg under tre 
år med start i juni 2015. ElectriCity beskrivs som en "arena för tester av nya produkter och tjänster 
inom kollektivtrafik” och demonstrationen ska förutom som testplattform även fungera som "en 
inspirationskälla och motivationskraft för framtida stadsutveckling”6. Nya bussar, nya laddstationer och 
nya typer av hållplatser kommer demonstreras på den planerade linjen som förbinder campus 
Lindholmen och campus Johanneberg och därimellan skära rakt genom centrala Göteborg. Två nya 
hållplatser i Johanneberg kommer att vara reserverade för demonstrationsarenans bussar och den 
nya hållplatsen på Lindholmen kommer att vara Sveriges första inomhushållplats. Utöver det kommer 
det även byggas en ny hållplats på Götaplatsen med unik närhet till stadens kulturliv och en hållplats i 
frihamnen med närhet till ett av stadens största stadsutvecklingsprojekt. Vidare kommer 
demonstrationsarernan även omfatta andra gynnsamma förutsättningar för innovation inom 
kollektivtrafikområdet så som t.ex. bred domänexpertis, potentiella investerare med finansiella muskler 
och en digital plattform med tillgång till öppna data. Framför allt finns det en uttalad ambition att 
arenan ska blomstra genom att den under perioden 2015-2018 hålls öppen för test av innovationer 
som har potential att göra framtidens kollektivtrafik attraktivare. Demonstrationsarenan ElectriCity 
erbjuder därmed en unik möjlighet att generera, exponera och testa digitala och fysiska innovationer. 
Det finns dessutom ett brett stöd bland arenans behovsägare och intressenter att använda 
innovationstävling som modell för innovationsmotor. 
                                                        
1 Holmberg, B. (2013) Ökad andel kollektivtrafik, hur? - en kunskapssammanställning, LTH, Lund  
2 X2 (2008) Koldioxidutsläpp persontransporter, 
http://www.svenskkollektivtrafik.se/Global/fordubbling.se/dokument/Co2%20underlag.pdf [2014-08-24]  
3 Travelhack (2014) Om Travelhack, http://www.travelhack.se/om [2014-08-24]  
4 Resenärskampen (2014) Om Resenärskampen, http://resenarskampen.se/om-resenarskampen/ [2014-08-24] 
5 Läs mer på http://www.goteborgElectriCity.se [2014-08-24]  
6 Bern et al. (2014) ElectriCity, http://miljoaktuellt.idg.se/polopoly_fs/1.548546.1393329114!b1.%20electricity.pdf [2014-08-24] 	  
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3 SYFTE & MÅL 
Avsikten med den innovationstävling det här delprojektet föreberder för är att följa upp och 
komplettera tidigare innovationstävlingar kring kollektivtrafikens attraktivitet genom att fokusera på hur 
framtidens kollektivtrafiklösningar bör utformas för att bli attraktiva för alla. Planen är därför att 
Electricity Innovation Challenge 2015 (EIC2015) ska dra nytta av demonstrationsplattformen Electricity 
och den domänexpertis som finns knuten till projektet för att med innovationstävling som metod ta 
sikte på de unika möjligheter som framtida elektrifierad busstrafik har att bidra till fördubblingsmålet för 
kollektivtrafiken. EIC2015 ska samtidigt bidra till att Electricity uppfyller sina projektmål genom att 
katalysera idégenerereing, innovationer och samarbeten inom demonstrationsarenan. 
Innovationstävlingar har dessutom ett högt nyhetsvärde för lokalpress och branschmagasin. EIC2015 
har därför även stor potential att synliggöra Electricity och upprätthålla allmänintresset under 
projekttiden. Därigenom kan EIC2015 även fungera som en kanal för kunskapsutbyte mellan 
Electricity och allmänheten.  
 
Syftet med delprojektet Electricity Innovation Challenge: Mobilize partners, identify needs and design 
contest var att samla Electricitys partners för att identifiera deras behov och gemensamt utveckla en 
innovationstävling knuten till Electricity. Tesen var att initiala diskussioner om förutsättningar, behov, 
genomförande, syfte och mål skulle bana väg för ett holistiskt, ändamålsenligt och realiserbart projekt 
som partnerna står bakom och vill engagera sig i. Därav bidrar delprojektet till att nyttan med tävlingen 
maximeras samtidigt som planering och genomförande förenklas avsevärt. 
 
Konkreta mål med delprojektet var att; 
 

1. Genomföra en workshop med behovsägare och intressenter kopplade till Electricitys  
2. Ta fram ett innovationstävlingskoncept som uppfyller parternas behov och krav 

4 GENOMFÖRANDE & RESULTAT 
I det här avsnittet beskrivs genomförande och resultat för delprojektets olika delar; behovsägare och 
intressenter, workshop, slutgiltigt tävlingskoncept samt återkoppling och vidare jobb. 
  
4.1 Behovsägare & intressenter 

För att etablera kontakt och bjuda in behovsägare och intressenter knutna till Electricity användes 
framförallt Gunnar Ohlin på Lindolmen Science Park och hans kontaktnät inom demonstationsarenan. 
Merparten av organisationerna kontaktades redan innan finansieringsansökan lämnades in till Västa 
Götalandsregionen, men listan kompletterades efterhand. Följande organisationer bjöds in till att delta 
vid delprojektets workshop; 
 
Akademiska hus, BAIO – Bussarbetarnas intresseorganisation, BOID, Business Region Göteborg, 
Chalmers (instutitionen för produktutveckling, styrkeområde transporter och entrepenörskolan), 
Chalmersfastigheter, Cybercom, Göteborg Energi, Interactive Swedish ICT, Johanneberg Science 
Park, Lindholmen Science Park (Test Site Sweden och Media Arena), Resenärsforum – 
Intresseorganisation för kollektivtrafikresenärer, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Viktoria 
Swedish ICT, Volvo Buss (telematikavdelning, kommunikationsavdelning och city mobility-avdelning), 
Västtrafik, WHITE och Älvstranden utveckling. 
 
4.2 Workshop 

4.2.1 Syfte & mål 
Det överliggande syftet med workshopen var att förstå vilka effekter Electricitys behovsägare och 
intressenter ville få ut av innovationstävlingen så att en ändamålsenlig tävlingsdesign skulle kunna 
utarbetas. Workshopen syftade dock även till att kartlägga vilket engagemang och vilka resurser 
behovsägarna och intressenterna kunde ställa till förfogande för realiseringen av innovationstävlingen. 
Målet med workshopen var därför att skapa en skiss på tävlingens design. Skissen användes sedan 
som input i fortsatt utvecklingsarbete samt till ansökan om fortsatt finansiering. 
 
4.2.2 Upplägg & deltagare 
Workshopen inleddes med en introduktion av vad innovationstävlingar är och vad de har för syfte. 
Därefter följde en diskussion kring vilken funktion och roll en innovationstävling kan spela för 
Electricitys behovsägare och intressenter. När ett gemensamt syfte och mål för innovationstävlingen 
var mer eller mindre spikat introduceras ett ramverk för innovationstävlingsdesign. Med den strukturen 
som grund diskuterades tävlingsdesignens komponenter steg för steg. Avslutningsvis diskuterades 
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vilket engagemang och vilka resurser som deltagande organisationer vill och kan ställa till förfogande 
för realisering av innovationstävlingen.  
 
Följande personer deltog; Anders Hjalmarsson – Viktoria Swedish ICT, Anna Eckerstig – 
Chalmersfastigheter, David Lamm – BOID, Fredrik Persson – Göteborgs Energi, Gunnar Ohlin – 
Lindholmen Science Park, Göran Smith – Viktoria Swedish ICT, Hans Larsson – Business Region 
Göteborg, José Talamantes – Volvo Buss, Lisa Svalmark – Cybercom, Magnus Broback – Volvo 
Buss, MarieAnne Karlsson – Chalmers, Marie Joelsson – Akademiska hus, Martin Apelryd – Volvo 
Buss, Peter Ljungstrand – Interactive Swedish ICT, Peter Malmberg – Cybercom och Ulf Östermark – 
Johanneberg Science Park. 
 
4.2.3 Resultat 
Workshopens huvudresultat var att den dels introducerade konceptet till inbjudna behovsägare och 
intressenter och hjälpte dem att förstå vad en innovationstävling är och vad de kan användas till, och 
dels att den skapade en gemensam bild av vad syftet med EIC2015 bör vara och hur den kan inriktas. 
Övriga slutsatser från workshopen sammanfattas nedan. 
 
Det främsta syftet workshopsdeltagarna såg med EIC2015 är att den ska bidra till att 
demonstrationsarenan blomstrar. Dvs. effekten av tävlingen ska vara 1) att arenans wow-faktor höjs, 
2) att uppmärksamhet och intresse för demonstrationsarenan lever vidare efter lanseringen och 3) att 
demonstrationsarenan fylls med idéer och innovation, dels direkt i form av tävlingsresultaten och dels 
indirekt genom att tävlingen visar för allmänhet och företag att demonstrationsarenan är en möjlighet 
där idéer kan testas och förverkligas. Med anledning av att upprätthållande av uppmärksamheten 
pekades ut som ett av huvudsyftena ansågs det lämpligast att den första upplagan av tävlingen äger 
rum under hösten 2015. För att skapa nyhetsvärde bör den vidare innehålla ett eller flera on-site-
event. Eventen bör dock kompletteras med arbete på hemmaplan för att de tävlande ska ha tid och 
möjlighet att utveckla sina idéer till fungerande prototyper. 
 
Den generella åsikten var vidare att EIC2015 bör ta sikte på de unika möjligheter som framtida 
elektrifierad busstrafik medför avseende fördubblingsmålet inom kollektivtrafiken. Många behovsägare 
vill dessutom se konkreta resultat som kan testas inom demonstrationsplattformen. Ett målvärde för 
tävlingen skulle därav kunna vara att generera x antal prototyper som har potential att skalas upp 
utanför demonstrationsarenan inom 5 år. Kommersialiseringskrav bör dock absolut undvikas då det 
skulle innebära att intressanta lösningar avgränsas enbart pga. att de har ekonomisk bärighet som 
isolerad produkt eller tjänst. Om enskilda lag vill kommersialisera de lösningar de tagit fram efter 
tävlingen ska dock en färdplan för hur detta kan ske utarbetas.  

En potentiell avgränsning som dryftades är att endast inkludera interaktiva lösningar som primärt 
nyttjar någon av de skärmar som kommer finnas på bussar och hållplatser. En av anledningarna till 
förslaget på avgränsning var att workshopdeltagarna ville att tävlingen ska bidra till interaktion mellan 
passagerare snarare än att ge dem ännu en anledning att fokusera på sina telefoner (vilket är risken 
om tävlingen fokuserar på app-utveckling). Vidare framkom det att det är det av största vikt att inte 
endast fokusera på själva bussresan utan även inkludera vad som händer på hållplatsen samt 
eventuellt vad som händer vid resans faktiska start- och slutdestination. Det skulle dels göra tävlingen 
mer unik och dels skulle det ge större utrymme för lösningar som gör kollektivtrafiken påtagligt 
attraktivare och/eller bidrar med wow-faktor till Electricity. Exempel på temaförslag som nämndes 
under workshopen var “kreativt bruk av tid”, ”det sociala livet”, ”arbetsmiljö”, ”trygghet”, “socialt 
ansvarstagande”, ”integration av hållplatsen i närmiljön”, ”hållbarhet” och ”individanpassade 
lösningar”. 

Det fanns ett starkt önskemål inom gruppen att jobba mot hög mångfald i deltagargruppen.  Det 
ansågs ge större lösningsrymd och därav möjlighet för spännande resultat. Med mångfald avsågs t.ex. 
utbildningsbakgrund, nuvarande sysselsättning och andra demografiska karakteristika. Med andra ord 
bör tävlingen locka såväl professionella deltagare (t.ex. designbyråer, IT-konsultföretag etc.), 
allmänheten och studenter. Studentdeltagare (från t.ex. design, data och it, konst, arkitektur 
statsvetenskap etc.) ansågs dock vara extra önskvärda då busslinjen kommer ha stark koppling till 
Chalmers två universitetsområden i Göteborg. Vidare framkom det att även branschen bör finnas 
representerad under tävlingen.  Branschrepresentanter skulle eventuellt kunna fungera som 
kunskapsbas, behovsägare eller stödfunktion under tävlingsmomentet istället för att endast medverka 
som tävlingsdeltagare. Busschaufförer, trafikplanerare, vaneresenärer, vanebilister och 
underhållspersonal är exempel på behovsägare som nämndes. Det framkom även ett förslag om att 
eventuellt dela upp tävlingen i flera etapper och därefter engagera olika typer av tävlande för olika 
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delar av processen. T.ex. skulle en bred grupp kunna användas för att generera idéer medan den 
grupp som används för att utifrån idéerna ta fram realiserbara prototyper skulle kunna vara mer 
inriktad på prototypframställning.     
 
För att locka deltagare till tävlingen ansågs ett antal olika åtgärder krävas. Förutom ett lockande pris 
till det vinnande laget attraheras studenter av tydliga kopplingar till deras utbildning och/eller att 
tävlingen uppfattas som en bra möjlighet att stärka sitt CV och för att få insikt i branschen. 
Studierektorer och kursansvariga pekades därför ut som viktiga möjliggörare. Dels för hjälp med att 
etablera kontakt med studenter, men även för att stärka kopplingen till befintliga utbildningsplaner. 
Beroende på vilka typer av studenter som föredras kan det bli aktuellt att engagera t.ex. attraktiva 
designbyråer, IT-konsulter eller offentliga förvaltningar som tävlingsarrangörer. För professionella 
deltagare är det framförallt möjlighet att få exponering kopplat till arenan som lockar. Därför är det 
viktigt att så många inflytelserika beslutsfattare som möjligt är knutna till tävlingen på något sätt. 
 
Tävlingens pris bör enligt workshopdeltagarna helst innehålla två komponenter. Dels något konkret 
som inte kräver något fortsatt engagemang från de tävlande och dels någon form av stöd för att jobba 
vidare med det vinnande bidraget. Det konkretare priset skulle t.ex. kunna vara en reseupplevelse 
eller ett årskort på västtrafik medan den andra delen skulle kunna vara en kombination av exponering 
mot potentiella investerare, testmöjligheter, process-stöd, realiseringsbidrag eller en möjlighet att 
jobba vidare med idén under ett samfinansierat sommarjobb. Troligtvis lockas studenterna mer av 
möjligheten att jobba vidare med idén medan tävlanden från näringslivet lockas mer av det konkretare 
priset. Exponeringsmöjligheten bör dock tilltala alla tävlande. Det finns även möjlighet att ha flera 
tävlingskategorier, t.ex. EIC2015 Open och EIC2015 Student. 
 
Vilka byggstenar som behövs för att möjliggöra tävlingen är beroende av tävlingens tema. Därför 
diskuterades ämnet inte i detalj. Hur som helst var workshopdeltagarna överrens om att ifall tävlingen 
kommer innehålla moment med utveckling från API’er kommer det behövas någon typ av “developer 
zone” för att presentera dessa. Vidare är behovsägares domänexpertis och insikter nödvändiga för att 
de bidrag som utvecklas ska bli relevanta och möjliga att förverkliga. Det framkom att det ännu inte 
finns någon sådan plattform för Electricity, men att behovet finns även utanför tävlingen och att 
utvecklingen därför redan är under diskussion.  
 
Det var under workshopen för tidigt för workshopdeltagarna att fastslå exakt på vilket sätt och i vilken 
utsträckning deras organisationer är villiga att engagera sig i förverkligandet av tävlingen. Intresset var 
hur som helst stort. Några format på engagemang som nämndes var “kunskapskälla och domänexpert 
under tävlingsmomenten”, ” tävlande lag”, ” kanal till studenter”, ”tillhandahållare av lokal”, ”finansiär till 
pris”, ”kommunikatör”, ”utvärderare”, ”lok för ansökan och projektet”, ”samordnare” och 
”tillhandahållare av data”. 
 
4.3 Slutgiltigt tävlingskoncept 

Efter workshopen tog Viktoria Swedish ICT och Interaktiva Swedish ICT gemensamt fram förstudiens 
slutprodukt; ett innovationstävlingskoncept som uppfyller parternas behov och krav. Tävlingskonceptet 
stämdes av mot behovsägare och intressenter och finjusterades därefter. Det slutgiltiga 
tävlingskonceptet beskrivs nedan. 
 
4.3.1 Tävlingsutmaning 
EIC2015 använder demonstrationsarenan ElectriCity i sitt befintliga skick som utgångspunkt och den 
framtida attraktiva bussresan som vision. Den attraktiva bussresan är tillgänglig för alla, lockar fler 
resenärer och fungerar i sömlös symbios med andra transportsystem och samhällsfunktioner. Målet 
med tävlingen är således att stödja deltagarna att utveckla digitala och/eller fysiska prototyper som 
fyller bussar och hållplatser med innehåll och därmed bidrar till att forma framtidens attraktiva 
bussresa. För att fokusera resultaten ytterligare har attraktiviteten brutits ner till följande tre 
tävlingsutmaningar för den första upplagan av tävlingen; 
 

! Effektivt och roligt att välja bussen – Hur kan bussresan transformeras till det effektivaste och 
roligaste valet för att resa? 

! Attraktiva hållplatser – Hur kan hållplatserna utformas för att locka fler resenärer och upplevas 
som attraktivare? 

! Bussresan för alla – Hur kan bussresans olika delar anpassas så att bussen blir tillgänglig och 
säker för alla? 
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4.3.2 Format 
Tävlingen kommer att lanseras i juni 2015 men gå av stapeln först under september och oktober.  
Motiveringen till senareläggningen av tävlingen är trefaldig; 1) nödvändig digital infrastruktur kommer 
därmed hinna färdigställas och testas innan tävlingen, 2) stora delar av en av huvudmålgrupperna för 
tävlingen inte är tillgängliga under juni – augusti samt 3) tävlingen kommer därmed undvika att 
drunkna i det informationsutbud som kommer omgärda lanseringen av demonstrationsarenan. 
	  
EIC2015 kommer inledas med pilottest av digital infrastruktur och initiala marknadsföringsinsatser 
under våren 2015. Därefter kommer den innehålla de fem övergripande steg som illustreras i figur 1; 
	  

	  
	  

Figur	  1	  Skiss	  över	  tävlingens	  format	  

 
1. Lansering av tävlingswebb (juni 2015)  

Tävlingswebb och ’developer zone’ kommer lanseras och öppna för deltaganderegistrering i 
samband med att arenan lanseras. Tävlingen kommer därefter marknadsföras via 1) de 
plattformar ElectriCitys kommunikationsgrupp har tillgång till (främst digitala skärmar på buss 
och hållplatser men även t.ex. digitala skärmar på Chalmers), 2) direktkontakt med studenter, 
3) utskick till de nätverk som tävlingskonsortiet har tillgång till, 4) ett gemensamt 
pressmeddelande samt 5) sociala medier. Marknadsföringen kommer att intensifieras under 
slutet av augusti då tävlingens första event närmar sig. 
 

2. Konceptstuga (september 2015) 
I mitten på september kommer tävlingen anordna ett 24-timmars event där deltagarna får stöd 
för att generera idéer och utveckla dem till innovativa och genomförbara koncept som matchar 
någon av de tre tävlingsutmaningarna. Eventet kommer följa en beprövad 
konceptutvecklingsmetodik som Interaktiva institutet utvecklat7 och deltagarna kommer ha 
tillgång till behovsägare, domänexperter och demonstrationsarenans olika delar under 
eventet. Resultatet av konceptstugan är filmer och skriftlig dokumentation som presenterar de 
framtagna koncepten. Filmerna kommer sedan exponeras på arenans skärmar, på 
tävlingswebben och på sociala medier för att engagera resenärer i att ge deltagarna feedback 
på hur de kan vidareutveckla sina idéer. Deltagarna kommer dessutom att få feedback från 
tävlingens jury. Den kommer bestå av demonstrationsarenans styrgrupp kompletterad med 
representanter från tävlingens konsortium. 
 

                                                        
7 Sider’12 (2012) Design Competition, http://www.cse.chalmers.se/research/group/idc/ituniv/sider12/?page_id=526 [2014-08-24] 
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3. Utvecklingsverkstäder (september och oktober 2015) 
Samtliga koncept från konceptstugan kommer att stimuleras till att fram till finalen 
vidareutvecklas till prototyper uppbackade av affärs- och genomförandeplaner. För att stödja 
och underlätta det arbetet kommer det att anordnas fyra utvecklingsverkstäder där deltagarna 
får hjälp med olika delar av utvecklingsarbetet. Dessa tillfällen kommer att anordnas av 
medlemmar i projektets konsortium. Tentativa teman är ”från koncept till affär” (Business 
Region Göteborg), ”programmera digitala prototyper” (Cybercom), ”den framtida hållplatsen” 
(Akademiska hus och Chalmersfastigheter) och ”så fungerar bussen” (Volvo Buss). 
 

4. Final (oktober 2015) 
I mitten av oktober kommer det anordnas en publik galafinal där deltagarna får chans att 
presentera sina prototyper för jury, tävlingsledning, allmänhet och press. Tre vinnare kommer 
under en prisceremoni att utses av juryn. Vinnande lag vinner förutom diplom med 
rekommendationsbrev och någon typ av present (bl.a. presentkort på Västtrafik) även testtid 
på arenan och stöd för att göra prototyperna testklara. Stödet är framförallt i form av teknik- 
och affärscoaching men exakt hur stödet ser ut och vem som utför det beror av prototypernas 
egenskaper och behov. Behövs finansiella medel för att färdigställa och testa prototyperna 
kommer lagen få hjälp med att skriva finansieringsansökningar för det. Vinnande lösningar 
kommer även presenteras via reportage som sprids via tävlingswebb, arenan och sociala 
medier. 
 

5. Testning (våren 2016)  
Under våren 2016 är förhoppningen att de tre vinnande prototyperna har implementerats på 
demonstrationsarenan och testas live och exponeras mot allmänhet och potentiella 
samarbetspartners och/eller investerare. 

	  
4.3.3 Deltagare 
EIC2015 kommer vara öppen för alla och har dessutom en relativt låg tröskel för deltagande då 
problematik kring bussresor är något de flesta kan sätta sig in i. Särskilda rekryteringsinsatser kommer 
emellertid göras mot att engagera studenter från Chalmers med anledning av att linjesträckningen går 
mellan universitets två campus. Linjen kommer därav troligtvis till stor del nyttjas av studenter. 
Rekryteringsinsatser kommer även göras för att engagera design- och IT-utvecklingsföretag med 
motiven att tävlingen är 1) ett tillfälle för kompetens- och teamutveckling, och 2) ett tillfälle att profilera 
sig på demonstrationsarenan. Tävlingen kommer sträva efter att ha en stor mångfald bland deltagarna 
för att göra lösningsrymden så stor som möjlig. Vidare är målet att varje lag ska ha kapacitet eller få 
stöd för att ta fram prototyper för de lösningar de föreslår. Tävlingen siktar på att engagera ca 20 lag. 
	  
4.3.4 Förväntade resultat 
Konceptstugan kommer att generera ett stort antal idéer och ta fram lika många 
konceptpresentationsfilmer som det finns tävlande lag. Förhoppningen är att så många som möjligt 
även ska lyckas utveckla en prototyp eller gestaltning samt affärs- och genomförandeplan för sina 
koncept fram till finalen. Därefter kommer de tre vinnande lagen få stöd för att göra sina koncept 
demonstrationsklara i den mån detta är praktiskt och finansiellt möjligt. För att säkerställa 
innovationshöjd i koncept och prototyper kommer konceptstugan inledas med presentationer av hur 
linjen fungerar idag, vilken teknik som finns tillgänglig och vilka idéer som har föreslagits och testats 
tidigare. Vidare kommer deltagarna att ha tillgång till domänexperter och utvecklade koncept kommer 
att utvärderas och ges feedback längs vägen. Syftet är att fokusera deltagarna mot innovativa och 
genomförbara, konkreta koncept som kan förverkligas genom arenan. 
	  
Tre månader efter tävlingens genomförande kommer dess effekter följas upp. Som grund för den 
utvärderingen kommer metodik och kriterier utvecklade i det VINNOVA-finansierade projektet ”Verktyg 
för Innovation från Prototyp till Produkt Plus (VIPP+)”8 tillämpas för att undersöka lagens progression 
efter tävlingen samt för att analysera de innovationshinder som lagen då adresserar. Resultatet av 
denna utvärdering kommer att återkopplas till ElectriCity och användas som utgångspunkt för 
förbättring av framtida tävlingar inom ramen för arenan. 
	  
Grundprincipen för IP och upphovsrätt är att de deltagande lagen äger IP och har upphovsrätt på de 
prototyper som utvecklas genom tävlingen. Detaljerade regler för IP och upphovsrätt för tävlingen 
kommer fastställas i den slutliga designen av tävlingen. Detsamma gäller bedömningskriterier och mer 
exakta tävlingsregler. 
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4.3.5 Möjliggörare 
De viktigaste möjliggörarna för EIC2015 är självklart närheten till demonstrationsarenan och det 
uttalade engagemanget från de anknutna behovsägarna och intressenterna som illustreras av det 
breda konsortiet bakom den här ansökan. EIC2015 har genom det tillgång till bl.a. utmärkta 
exponeringsmöjligheter, fina lokaler, bred domänexpertis samt goda möjligheter och starka incitament 
till att implementera, testa och exponera framtagna resultat. Utöver dessa möjliggörare behöver 
tävlingen även en digital hemvist (tävlingsweb). Det är där deltagarna får tillgång till tävlingsregler, 
registrering och annan praktisk information. Det är också där deltagarna får tillgång till tävlingens 
utvecklarzon. På utvecklarzonen hittas de byggstenar som krävs för att utveckla koncept och 
prototyper. Exempel på sådana byggstenar är bakgrundsinformation och öppna realtidsdata för 
bussar, hållplatser och laddningsstationer. Målsättningen är dock även att på den digitala hemvisten 
presentera kunskap om vanliga problemområden och tillhandahålla annan information som kan trigga 
deltagarnas kreativitet och fokusera dem mot relevanta förslag. Tävlingsweben och utvecklarzonen är 
dock tätt sammanflätade med andra pågående initiativ kring ElectriCity så som plattformen för API’er 
och uppmätta resultat. De kommer därför utvecklas i ett separat projekt under våren 2015. 
	  
4.3.6 Nyttiggörande 
Studier av förloppet efter innovationstävlingar visar att lag tre månader efter tävlingen framförallt 
brottas med att kunna få tid och pengar att ta sin lösning från prototyp till en produkt/tjänst som är redo 
att lanseras på marknaden9. Uppföljning 18 månader efter genomförandet av tävlingen visar på att de 
lag som tagit sig igenom de första barriärerna nu brottas med andra barriärer såsom bristande kvalitet 
i leverans av öppna data eller skapandet av ett tydligt ”value offering” som gör att tjänsten genererar 
intäkter för rörliga kostnader såsom förvaltning och marknadsföring10. Erfarenheter visar även att 
lagens förmåga att hantera barriärer efter tävlingen är svåra att påverka under tävlingen. Juell-Skielse 
et. al. (2014)11 studerade vad som driver lag att ställa upp i öppna innovationstävlingar och deras 
studie pekar på att det snarare är interna motivationskrafter som ”att ha kul” ”teamutveckla” och ”testa 
bärkraften i en idé” som präglar lagens motiv till deltagande än att ”skapa livskraftig produkt” och ”att 
tjäna pengar”. En idé som istället utforskas är om den direkt efterföljande processen efter tävlingen 
kan organiseras på ett sätt som gör att utvecklingsarbetet hos lagen kan katalyseras bortom tävlingen. 
Hypotesen i EIC2015 är att koppla innovationstävlingen till ett innovationssystem. I EIC2015 
sammankopplas deltagarnas resultat från tävlingen till demonstrationsarenan ElectriCity vilket skapar 
förutsättningar för 1) tydlig exponering av resultaten under och efter genomförandet, 2) ökad möjlighet 
att direkt efter tävlingen testa bärkraften i prototyperna genom arenan, 3) att antalet finansierade 
fortsättningsprojekt kan bli högre än tidigare genom att arenan knyter samman olika intressenter som 
tillsammans delar visionen att realisera innovationer inom det område som tävlingen fokuserar. 
EIC2015 är därigenom sammankopplat med ett innovationssystem på ett sätt som tidigare tävlingar ej 
har varit. Detta kommer att utnyttjas, studeras och utvärderas med avseende på huruvida denna 
ansats är en hållbar strategi för att nyttiggöra resultat från innovationstävlingar.   
 
4.4 Återkoppling & vidare jobb 

Tävlingskonceptet mottogs så pass väl av involverade behovsägare och intressenter att alla valde att 
bidra med motfinansiering i den finansieringsansökan som framarbetades under den planeringsfas 
som följde efter det här delprojektet. Ansökan avser genomförandet av tävlingen och är inskickad till 
VINNOVA.  

5 SLUTSATS 
Förstudien har genomfört en workshop med behovsägare och intressenter kopplade till Electricitys 
samt tagit fram ett innovationstävlingskoncept som efter återkoppling visat sig uppfylla deras behov 
och krav. Därmed har förstudien uppnått sina mål. För att tävlingskonceptet ska kunna genomföras 
behöver följande steg genomföras i ett separat projekt; 
 

1. Utveckling av en gemensam plattform som samlar bakgrundsinformation, öppna data och 
resultat för ElectriCity 

2. Utveckling av digital infrastruktur för tävlingen, dvs. en tävlingswebb och en developer zone 

                                                        
9 Hjalmarsson, A. et. al. (2014): Beyond Innovation Contests: A framework of barriers to open innovation of digital services. 
Presented and  in proceedings for the 22nd European Conference of Information Systems 2014, Tel Aviv, Israel 
10Samma som ovan. 
11 Skielse, J. et. al. (2014) What happens next? – A survey of the afterlife of innovation contests. Presented on Workshop on e-
Goverement at 22nd European Conference of Information Systems 2014, Tel Aviv, Israel 
 


