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Om oss: 

Det här är Future Position X 
 
Uttrycket Future Position X står för en förflyttning mot ett bättre läge, där X:et pekar ut en framtida 
önskad position för samhället som vi inte helt kan föreställa oss idag. För att nå dit måste man ständigt 
utveckla, utforska, innovera och ta del av nya rön, tekniker och upptäckter.  
FPX är en svensk oberoende klusterorganisation som verkar för regional utveckling med fokus på 
datadriven innovation. Vi initierar projekt, skapar relationer och mötesplatser och bygger samarbeten 
kring datadriven innovation inom näringsliv, akademi och offentlig sektor, både regionalt, nationellt och 
internationellt. Vi skapar förutsättningar för lokal spets och bidrar med kunskap, kompetenser och 
erfarenhet av innovation, know-how om data och informationsflöden och inte minst med vårt stora 
nätverk. 
På lång sikt ska FPX bygga upp en internationellt stark och konkurrenskraftig regional innovationsmiljö i 
Gävleborg som kombinerar digital datahantering och hållbar samhällsutveckling och som attraherar 
investeringar, företagsetableringar och kompetenser. 
Vår aktuella kompetens är stark inom GIS som också är vårt primära fokusområde just nu, tillsammans 
med arbetsområden som AI, Internet of Things och blockkedjeteknik. Imorgon kan det vara något nytt – 
men vår grund är alltid att driva samhällsutveckling som gynnar invånarna och den hållbara tillväxten i vår 
region. 
 
FPX:s arbete bidrar till att uppnå Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling, med fokus 
på mål nr 3 God hälsa och välbefinnande, mål nr 11 Hållbara städer och samhällen samt Mål nr 17 
Samverkan. 
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Vd har ordet: 

Ett annorlunda år. 
 
2021 präglades starkt av Covid-19, något som har påverkat verksamheten radikalt och försvårat FPX 
samverkande arbete. Under året har vi arbetat med att ta fram en strategi för organisationen efter 2023, 
en process som har fått visst stöd från Vinnova genom en konsultinsats. Parallellt har FPX arbetat med att 
ta fram en ny kommunikationsplattform för att stärka varumärket och tydliggöra organisationens 
budskap i linje med tidigare utvärderingar. 
FPX har ansökt och fått flera projekt. I samband med det har vi stärkt befintliga kontakter och byggt nya 
värdefulla relationer för vår miljö. Exempel på detta är nya goda relationen med bland annat Chalmers 
Tekniska högskola, liksom de stärkta relationerna med Högskolan i Gävle och Gävle Kommun.  
Gävle kommun har som en av nio svenska kommuner antagits till Viable Cities klimatkontrakt, vilket ger 
möjligheter för kommunen i form av kompetens, resurser och fokus att arbeta med klimatomställning. 
FPX har varit djupt involverade i processen, och kommer även arbeta med projektet framåt. 
  
Fokus under pandemin har varit att vidareutveckla och kapitalisera på befintliga projekt för att ytterligare 
stärka vår verksamhet och vårt bidrag till den digitala samhällsutvecklingen i regionen och nationellt, ett 
arbete som har fungerat bra.  
Nya initiativ som FPX deltar i är två ansökningar om att bli EDIH, Europeisk Digital Innovationshub. Det 
intensiva arbetet i grupperingen HIOS som har pågått under hela året har resulterat i ett nationellt 
hälsodataarbete, där FPX har varit en drivande kraft.  
  
Internt har vi sett över våra processer kring ekonomi och upphandling för att effektivisera och öka 
transparensen. FPX har också påbörjat ersättningsrekryteringen av en kommunikatör och en 
processledare, men avvaktar anställning för att kunna utforma tjänsterna efter FPX framtida strategi. 
  
Under pandemin har FPX medarbetare agerat flexibelt och tagit hand om varandra och om våra 
samarbetspartners. De har gjort ett otroligt arbete under svåra omständigheter där utmaningar inte 
saknats.  
2022 blir ett viktigt och avgörande år för FPX framtid. Vi kommer nu att fokusera arbetet på att fortsätta 
vara en stark kraft för hållbar digital omställning och en stark möjlighet som genomförare av strategier 
och planer för FPX-miljön, för regionen och för Sverige. 
  
 

 
Gävle den 9 mars, 2022 
 
Henrik Dahl 
CEO FPX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Future Position X 
Org.nr 802421-4242 

3 (14) 
  

      
  
Verksamheten: 

Med bredd och spets  

 
 
FPX ska fungera som en katalysator för att ta fram innovativa projekt, produkter, tjänster och miljöer, ofta 
i samverkan med olika parter. FPX behöver inte alltid agera kommersiellt utan ska i första hand se till 
resultatet och dess fortlevnad. FPX katalysatorroll kan också innebära att få externa parter att samverka 
med varandra genom kontaktskapande och att länka ihop aktörer som tillsammans kan utveckla nya 
lösningar.  
 

 
 
FPX:s verksamhetsmodell för datadriven samhällsutveckling 
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Verksamheten:  

Året som gick 
 
 

GeoLifeRegion 
Initiativet GeoLife Region lanserades 2013 med syftet att göra Gävleborgsregionen till Europas centrum 
för geografiska informationssystem och en internationellt erkänd region för implementering av 
geoteknologi för att främja hälsa och välbefinnande. Vårt tioåriga Vinnväxtinitiativ skapar utveckling och 
tillväxt i både Gävleborgsregionen och utanför. Projektet är nu i sin tredje fas.  
GLR har fokus på att driva fram spets inom nationellt och internationellt konkurrenskraftig och 
tvärvetenskaplig forskning som främjar hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara och livskraftiga 
staden. GLR parar det traditionella angreppssättet av ett tvärsektoriellt, samhällsvetenskapligt och 
beteendevetenskapligt perspektiv med digital, datadriven innovation, som resulterar i en kognitiv 
stadsutveckling. GLR:s styrgrupp utgörs av FPX:s styrelse, Vinnova samt strategiska lärandecoacher. Under 
GLR ligger bland annat Innovationsarenan och BIG-projektet. De aktörer som vi jobbat med i 
GeoLifeRegion under året är bland annat kommunen, regionen, Örebrobostäder, Bonnier News och 
Vincero. 
 
Finansiering: Sedan 2013 finansieras projektet främst av Vinnova, Region Gävleborg och Gävle Kommun. 
Finansieringen från Vinnova kommer nu i fas 3 att slussas ut under en 3-årsperiod. 
Mål: Initiativet ska över tid utveckla distinkta specialiseringsområden och fokusområden samt driva fram 
spets inom nationellt och internationellt konkurrenskraftig och tvärvetenskaplig forskning som främjar 
hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara och livskraftiga staden.  
 

Innovationsarenan  

Innovationsarenan är en dataplattform med öppna data där medlemmar, collabs, forskare, företag och 
enskilda personer kan delta. Var och en bidrar med tillgängliga resurser, perspektiv och funktioner. Under 
2021 har FPX primärt använt teknik och kompetenser kopplade till innovationsarenan som bas i de 
databaserade projekt som verksamheten drivit tillsammans med sina medlemmar och avtalspartners. En 
av de största tekniska insatserna har skett i forskningsprojekt kopplade till högskolan i Gävle. 
Innovationsarenans arkitektur har även använts som bas i ett antal koncepttester som resulterat i två 
projekt; träningsapp-projektet och ett projekt med fokus på medborgardialog kopplat till förändringar i 
stadsbilden som drivs tillsammans med Lantmäteriet och Geomatikk. 
 
Finansiering: Projektet finansieras inom GLR av Vinnova, regionen och Gävle kommun och är ett löpande 
projekt som utvecklas med de delprojekt som ställs på plattformen. 
Mål: Initiativet ska skapa goda förutsättningar för framtidens smarta, hållbara och livskraftiga städer 
genom att erbjuda en plattform med öppna data som ständigt utvecklas. 
 
 

Hållbara Sjödalen 
Fastighetsutvecklaren Vincero satsar på utveckling av nya bostäder och har förvärvat byggrätter i 
Sjödalen, Huddinge. FPX och Vincero arbetar bland annat fram en handbok baserad på workshops med 
experter inom områden som energiförsörjning, energianvändning och mobilitet, för att på bästa sätt rita 
upp en karta kring vart man skulle ta sitt planerade bostadsområde Sjödalen i Huddinge. Denna handbok 
kan även bli en guide för stadsplanerare, fastighetsägare, kommuner och andra som är involverade i 
stadsbyggnadsprojekt för framtiden. En ansökan med Vincero, Stronghold och Chalmers arbetades fram 
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under namnet FastighetsIQ där fokus var att kunna styra energi och underhåll med hjälp av AI. Tyvärr fick 
dock ansökan avslag. 
 
 

Fastighetsföretaget Mässing Properties 
 FPX har tagit fram strategier och möjligheter för en omställning till hållbart och göranare byggande och 
underhåll av Mässings nuvarande och framtida fastighetsbestånd. Detta startade med projektet Ett tak 
fem möjligheter 2020. FPX och Mässing har ansökt om olika projekt, och företaget har nu i linje med 
strategin beslutat att de ska ansökan om att bli miljöcertifierade (Breem excellence)  
FPX har arbetat med förslag o projekt kopplat till planering, genomförande, förvaltning och underhåll. 
Nästa projekt kommer att ha fokus på styrning av hela fastighetsbeståndet för energioptimering. 
 
 

BIG-projektet och My Gävle 
I BIG-projektet används Gävle som en testbädd för att förstå hur hälsosamma, hållbara och livskraftiga 
städer ska byggas i framtiden. Projektet löper över tre år och syftar till att skapa kunskap för 
stadslösningar som samtidigt främjar individuell, social och ekologisk hälsa. Projektet ska kartlägga 
ekologiska och geografiska egenskaper i Gävle och korsanalysera dessa med en studie över hur människor 
upplever sin urbana miljö. Under 2021 lanserades appen MyGävle och vid årsskiftet hade 426 personer 
laddat ner den. 257 fyllde i grundundersökningen och 160 personer den privata studien. Projektet har 
hittills 20 miljoner GPS-positionspunkter och mer än 4700 upplevelser inrapporterade. BIG-projektet 
genomförs i samarbete mellan FPX och Högskolan i Gävle (HIG). 
Finansiering: Projektet finansieras inom GLR av Vinnova, regionen och Gävle kommun. 
Mål: Skapa kunskap för urbana lösningar som samtidigt främjar hälsosamma ekosystem, friska människor 
och ett socialt hållbart liv. 
 

Movement in cities - ökad attraktion och rörelse i Gävle city 
Under året har FPX samarbetat med Gävle Citysamverkan i ett projekt i syfte att öka attraktion och 
rörelse i Gävle city. FPX samlar in data på rörelsemönster i Gävle stad genom sensorer som Gävle 
Citysamverkan strategiskt placerat i Gävle. Under hösten har samarbete initierat med butiker i city där 
butiken Garnet är utgångspunkten. En workshop har genomförts tillsammans med butiker i Gävle city där 
idéer togs fram på möjliga aktiviteter för ökad attraktion till butiken Garnet. Samarbetet och dialogen 
fortsätter där vi bit för bit identifierar framgångsfaktorer för att locka fler invånare att välja besöka 
butiker i Gävle city. 
Finansiering: Projektet finansieras inom GLR av Vinnova, regionen och Gävle kommun 
Mål: Visa på affärsvärde i öppen, tillgänglig data, och göra modellen åtkomlig för affärsidkare. 
 
 
 
 

Klimatneutrala städer med Gävle kommun 
Genom samarbete med Gävle kommun och Klimatneutrala städer är FPX en del av projektet där FPX 
också är finansierad. I Klimatneutrala städer fokuserar Gävle kommun på tre arbetspaket:  
1. Kollektivtrafiken som nav i framtidens hållbara mobilitet  
2. Cirkuläritet - Hållbarhetssäkrad planerings- och byggprocess  
3. Införa innovationsprocesser för en klimatneutral kommun 
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Hack4Gävle 
Under året har möjligheter till ett fördjupat samarbete med Gävle kommun förverkligats genom beviljade 
medel från Microsoft. FPX har tillsammans med Gävle kommun och stadsdelsområdena Näringen och 
Tolvfors arbetat fram ett koncept vi kallar för Hack4Gävle. Hacket genomförs i mars 2022. 
 

DiP - Digitalisering i praktiken 
Projektet vänder sig till ledning och befintlig personal på små och mellanstora företag som vill och 
behöver lära sig mer om digitalisering och få möjlighet att praktisera sina kunskaper på sin arbetsplats. 
DiP genomförs i samarbete med IF Metall Gävleborg. Projektet startade hösten 2020 och pågår i 2,5 år.  
Finansiering: Future Position X har beviljats 8,5 miljoner kronor av EU genom Europeiska Socialfonden.  
Mål: Höja den digitala kompetensen bland anställda på små och mellanstora företag i Norra 
Mellansverige.  
 

EDIH: Mighty och HIOS 
FPX har under året gått vidare i det första steget mot att bli en Europeisk Digital Innovationshub (EDIH). 
FPX är en av partnerna bakom det regionala initiativet MIGHTY som samlar innovationsaktörer i 
Gävleborg, Värmland och Västerbotten. Ansökan bygger på S3 – Smart Specialisering. Målgrupperna är 
0ffentlig sektor och Industri-SME. Innovationshubben ska stödja den digitala omvandlingen av 
regionernas SME och offentlig sektor. FPX deltar även i EDIH-initiativet Health Innovation of Sweden 
tillsammans med fem andra regionala innovationshubbar, Linnéuniversitetet samt Sveriges 
forskningsinstitut Ri.se. Health Innovation of Sweden fokuserar på två huvudmål: Dels att med digital 
teknik bidra till en mer individbaserad preventiv hälso- och sjukvård, och dels att främja den nära vården 
som patienten själv kan bidra till, koppat till Sveriges mångmiljardsatsning ”Nära vård”. Ansökan för dessa 
skickas in i februari 2022 och svaret väntas komma i slutet av 2022. 
 

AI-arenan 
FPX har tillsammans med Geoforum och BIM Alliance fått finansiering av Smart Built Enviorment att 
bygga en arena för digitalisering av aktörer inom samhällsbyggnad med fokus på AI. Arenan ska sprida 
kunskap och exempel på hur man med data och AI kan bygga mer smarta hållbara och livskraftiga städer 
och samhällen. Under 2021 har planering och förberedelse på gått och under 2022 kommer AI-arenan att 
börja verka. FPX bidrar bland annat med Hack for Gävle som också är ett samarbete med Microsoft. 
 

Övriga events och nätverk 

Workshops: Under året har FPX tillsammans med Gävle kommun genomfört en workshop med 
fastighetsägarna i kommunen och en workshop med bilbolagen inom området hållbara transporter. En 
planeringsprocess påbörjades i framtagande av en kollektivtrafikstrategi – framtidens hållbara mobilitet 
år 2040 där en workshop planeras till 2022. FPX har också deltagit i skrivande av utlysningen 100 
klimatneutrala städer. 
 
FPX Talks: Under året har FPX Talks hållits återkommande föreläsningar av både FPX-medarbetare och 
externa föredragshållare. Tanken är att ett FPX Talk ska vara kort, koncist och ge lyssnarna möjlighet att 
djupdyka ner i ett intressant ämne under en halvtimme. Utvalda FPX Talks spelas in och publiceras i 
efterhand på hemsidan. 
 
Natura- nätverket: Genom BIG-projektet är Future Position X en del av Natura-nätverket som officiell 
partner. Projektet Nature-based Solutions for Urban Resilience in the Anthropocene (NATURA) kopplar 
samman nätverk i Afrika, Asien, Stillahavsområdet, Europa, Nord- och Latinamerika i syfte att förbättra 
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samarbetet mellan världens forskare och utövare och utveckla förutsättningarna för att skapa global 
urban hållbarhet. 
 
 

Avslutat: Accelerera - kapacitet för transformativ innovation 
Projektet Accelerera vann Vinnovas utlysning ”Innovationsledning för innovativa, hållbara och 
klimatneutrala städer". FPX agerade projektledare och koordinator och var drivande under utlysningen 
och i uppstartsfasen av projektet. FPX har, i början av 2022, lämnat över stafettpinnen för ledarskapet till 
det konsortium av ledande forskare och praktiker som ingår i projektet, för att slutföra det. 
Finansiering: Projektet har beviljats drygt 5 miljoner kr till en projektperiod på två år. 
Mål: Projektet ska ta fram en rad tjänster och verktyg inom området innovationsledning i syfte att öka 
befintliga och nya kommunprojekts förutsättningar för att utveckla sin innovations- och 
samverkansförmåga. 
 

Avslutat: PantR 
Bakgrunden till projektet Pantr var att FPX ville genomföra ett konkret projekt på dataplattformen 
Innovationsarenan, som dels kunde visa på samhällsnytta och dels gå att bygga rakt uppe på 
dataplattformen utan några ingrepp. Pantr består av två olika appar; en för att skänka pant och en för 
föreningar som anmäler sig till att hämta panten.  
Finansiering: Projektet finansieras inom GLR av Vinnova, regionen och Gävle kommun. 
Mål: Att skapa ett konkret projekt på Innovationsarenan som dels innebar samhällsvinster och dels inte 
hade någon naturlig kommersiell avsändare.  
 
 

Avslutat: Södra Hemlingby 
I nya stadsdelen Södra Hemlingby bygger Gävle kommun ett multifunktionshus för ökad gemenskap, lägre 
resursförbrukning och minskade kostnader. I sin roll som innovationshub fungerar FPX som facilitator och 
koordinator i delprojektet kring testbädden för multifunktionshuset. 
Finansiering: Vinnova finansierar projektet och drivs av FPX tillsammans med Högskolan i Gävle och 
kommunen.  
Mål: Skapa en testbädd för hur offentliga lokaler kan samutnyttjas och hur olika verksamheter kan 
samverka för att skapa en hållbar, tillgänglig och attraktiv samlingsplats.  
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Ledning FPX 
 
CEO  
Henrik Dahl 
 
 

Styrelse FPX 
 
Styrelseordförande  
Christian Sjöberg, Atea Gävleborg 
 
Vice ordförande 
Katrien Van Haverbeke, Region Gävleborg  
 
Ledamöter  
Anders Olsson, Gävle Kommun Ledningsstöd IT 
Annika Strömberg, Högskolan i Gävle 
Anu Lindahl, Sandvik Utbildning AB 
Sofia Stjärnlöf, Lantmäteriet 
Mattias Durnik, Näringslivsdirektör, Gävle kommun  
Lars Backhans, CEO ESRI Sverige AB 
Niklas Oldéen, Monitor ERP System AB 
 
Adjungerade ledamöter 
Vinnova 
Strategiska följeforskare 
 
Valberedning 
Rickard Zetterberg, entreprenör, CEO S-Group 
Göran Arnell, kommundirektör, Gävle kommun 
Arnfinn Fredriksson, 
 
Revisor  
Karin Bäckström, Grant Thornton Sweden AB 
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Styrelsen för Future Position X får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.  
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela 
kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.  
 
 

Förvaltningsberättelse 
 
Verksamheten 
 
Allmänt om verksamheten 
Future Position X (FPX) är en ideell medlemsförening med säte i Gävle. Klusterorganisationen bidrar till att 
bygga det smarta, digitala, hållbara och livskraftiga samhället. FPX:s arbete bidrar till att uppnå Agenda 
2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling, med fokus på mål nr 3 God hälsa och välbefinnande 
och mål nr 11 Hållbara städer och samhällen. FPX mål är att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara 
projekt som producerar nyttor i form av tjänster, produkter, innovation, forskning, utbildningar, processer 
och organisationer, både regionalt, nationellt och internationellt. 

 
Föreningen har sitt säte i Gävle.  
 

Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 
Huvudintäkter 13 166 11 703 11 023 17 571 
Resultat efter finansiella poster 646 334 361 4 482 
Soliditet (%) 44,7 42,5 41,0 34,3 

 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning Not 2021-01-01     
-2021-12-31 

2020-01-01       
-2020-12-31  

Föreningens intäkter    
Medlemsavgifter  65 000 217 500 
Bidrag  12 887 339 11 482 610 
Nettoomsättning  27 255 0 
Övriga rörelseintäkter  186 845 2 979 
Summa föreningens intäkter  13 166 439 11 703 089 

Föreningens kostnader    
Övriga externa kostnader  -5 226 801 -5 741 497 
Personalkostnader 2 -7 292 562 -5 620 758 
Summa föreningens kostnader  -12 519 363 -11 362 255 
Rörelseresultat  647 076 340 834 

Finansiella poster    
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 226 -6 604 
Summa finansiella poster  -1 226 -6 604 
Resultat efter finansiella poster  645 850 334 230 

Bokslutsdispositioner    
Förändring av periodiseringsfonder  -160 000 -40 000 
Summa bokslutsdispositioner  -160 000 -40 000 
Resultat före skatt  485 850 294 230 

Skatter    
Skatt på årets resultat  -98 641 -26 529 
Årets resultat  387 209 267 701 
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  62 609 805 000 
Övriga fordringar  714 316 534 112 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 4 849 816 2 606 822 

Summa kortfristiga fordringar  5 626 741 3 945 934 

Kassa och bank    
Kassa och bank  2 456 135 3 343 692 
Summa kassa och bank  2 456 135 3 343 692 
Summa omsättningstillgångar  8 082 876 7 289 626 
SUMMA TILLGÅNGAR  8 082 876 7 289 626 
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    
Eget kapital vid räkenskapsårets början  2 371 930 2 104 230 
Årets resultat  387 209 267 701 
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  2 759 139 2 371 931 

Obeskattade reserver    
Periodiseringsfonder  1 072 000 912 000 
Summa obeskattade reserver  1 072 000 912 000 

Långfristiga skulder    
Övriga skulder  180 409 180 409 
Summa långfristiga skulder  180 409 180 409 

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  1 255 104 689 914 
Övriga skulder  178 314 248 113 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 2 637 910 2 887 259 
Summa kortfristiga skulder  4 071 328 3 825 286 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  8 082 876 7 289 626 
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Noter 
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.  
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 
 
 

Not 2 Medelantalet anställda  
2021 

 
2020 

Medelantalet anställda 8 7 
 
 
 

Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
2021-12-31 

 
2020-12-31 

Region Gävleborg 3 147 710 1 971 539 
Europeiska socialfonden 1 511 992 400 000 
Förutbetalda kostnader 190 114 

4 849 816 
235 283 

2 606 822 
 
 

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
2021-12-31 

 
2020-12-31 

Lantmäteriet 0 600 000 
Högskolan i Gävle 870 249 612 458 
Vinnova 563 484 1 179 000 
Energimyndigheten 0 108 127 
Microsoft 400 022 0 
Semesterlön inkl sociala avgifter 406 332 316 674 
Övriga poster 397 823 

2 637 910 
71 000 

2 887 259 
 
Not 5 Eventualförpliktelser  
Styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser.  
 
 

Not 6 Ställda säkerheter 
Föreningen har inga ställda säkerheter 
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