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Stockholmsregionen står inför stora utmaningar. Urbanisering 
och förändrad demografi är några orsaker till att vi som verkar 
här måste söka nya lösningar. Att våra verksamheter präglas  
av lösningar och arbetssätt som främjar en ekonomisk, social 
och miljömässig hållbarhet är både självklart och nödvändigt.  
Vi behöver hitta nya, innovativa arbetssätt och tekniker som 
hållbart löser våra utmaningar. 

Vägen fram handlar om samverkan mellan offentlig sektor, 
akademin och företag för att hitta innovativa lösningar. Inom 
ramen för Digital Demo Stockholm gör vi just detta. Stockholms 
stad och Region Stockholm har tillsammans med Akademin  
och företag identifierat ett antal samhällsutmaningar där vi  
tillsammans arbetar för att hitta skarpa och skalbara lösningar 
och projekt. 

Arbetet kommer att fokusera på tre områden framöver: 
framtidens kommunikations- och logistiksystem, vård och 
omsorg samt klimat och miljö. 

Arbetet inom Digital Demo Stockholm kommer att bidra till en 
starkare innovativ marknad och därmed en mer kraftfull regional 
utveckling i Stockholmsregionen. Vi tror också att vi i vår strävan 
mot att uppfylla flera av Agenda 2030:s mål kan skapa ett mer 
hållbart samhälle som får internationell uppmärksamhet. 

I detta finns en väldig kraft. Det finns naturligtvis utmaningar  
i arbetet men vi tar nu tillsammans krafttag för att komma förbi  
dessa utmaningar och inte låta oss stoppas av dem. Vi inom  
Digital Demo Stockholm fokuserar framåt på vad som konkret  
krävs för att vi ska kunna nå våra mål om hållbarhet genom 
innovation. Det är ett mycket viktigt arbete som vi gör 
tillsammans med våra samarbetspartners. 

Styrgruppen för Digital Demo Stockholm

Förord



Inledning

Digital Demo Stockholm (hädanefter DDS) är  
 ett innovationssamarbete mellan offentlig sektor,  
industri och akademi för att lösa samhällets ut-
maningar med innovation och digitala lösningar. 
Samarbetet ska leda till digitala lösningar som 
förbättrar och underlättar vardagen för dem som 
bor och verkar i Stockholmsregionen. Fokus på 
hållbarhet och FN:s globala hållbarhetsmål är en 
ledstjärna i samarbetet. 

Samarbetet bygger på ett långsiktigt partnerskap  
och samarverkan kring forskning, innovation och 
utveckling. Hösten 2019 ingår Region Stockholm, 
Stockholms stad, KTH, Stockholms universitet, 
ABB, Ericsson, Skanska, Vattenfall och Telia i DDS. 

DDS startade 2015. Det initiala målet var att 
hitta former för att samarbeta och lära av varandra  
över organisatoriska gränser. Genom denna 
trippel-helix samverkan har aktörerna i samarbetet 
också utvecklat en allt större förståelse för varandras  
arbetssätt, kulturer, drivkrafter och mål. I dag är 
fokus att belysa vad som konkret och strukturellt 
krävs för att uppnå FN:s hållbarhetsmål.

Under hösten 2018 och våren 2019 genomfördes  
tolv rundabordssamtal, i Sverige och i Europa, 
kring vad som får innovationssamarbeten mellan 
akademi, företag och offentlig sektor att fungera 
och vad som emellanåt gör dessa samarbeten 
utmanande. Samtalen visade att det finns en stor 
samsyn i behovet av samarbeten av DDS typ. 

Denna rapport lyfter röster från de tolv runda- 
bordssamtalen och några av de nyckelfrågor 
som lyftes där. Vi redovisar också resultaten från 
en enkät som många av rundabordsdeltagarna 
svarade på. 

Totalt deltog omkring 90 personer i samtalen. 
Deltagarna bestod främst av CIOs, forskare, FoU-
chefer i företag och konsulter. Drygt 30 personer 
besvarade enkäten.



Innovation och samarbeten med syfte att skapa  
ett mer hållbart samhälle, är en högaktuell fråga.  
Intensiva och målinriktade innovationssamarbeten  
för att utveckla städer och regioner pågår runt  
om i Europa, det visade inte minst de rundabords- 
samtal som hölls vid Gartner ITXPO och vid 
Smart City Expo Barcelona. 

Att innovationssamarbeten ses som mycket 
viktigt visar också den enkätundersökning som  
genomfördes bland deltagarna i tio av de tolv  
rundabordssamtalen. De fick möjlighet att besvara  
en enkät kring hur man ser på innovationssam- 
arbeten och i vilken mån innovation är prioriterat 
i den egna organisationen. 

På frågan om hur viktigt man tycker att 
innovationssamarbeten mellan städer, företag 
och universitet är för samhällets utveckling 
menar samtliga respondenter att detta är 
mycket eller ganska viktigt. En majoritet menar 
att det är mycket viktigt. 

Diagram 1. Hur viktig tycker du att innovationssamarbeten 
mellan städer, företag och universitet är för samhällets 
utveckling och innovation? 

1 = Mycket lågt, 5 = Mycket högt. N = 31

Innovationssamarbete – en viktig 
och prioriterad fråga
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En majoritet av respondenterna anser också  
att denna typ av samarbeten och partnerskap 
har hög prioritet i den egna organisationen. 
Ungefär en av sex menar dock att så inte  
är fallet. 

I ett av rundabordssamtalen lyfter en  
it-chef från en kommun fram att det läggs 
för lite tid på innovationssamarbeten i 
kommunernas it-organisation.

”Jag vet att det gjordes en uträkning av  
hur många timmar vi lägger på innovation och 
utveckling. Det handlade om 4,5 timme per 
vecka och det är för lite!” 

Nästan alla är dock överens om att intresset 
för den här typen av innovationssamarbeten 
och partnerskap har ökat de senaste två åren. 
Var tredje person som besvarade enkäten 
tycker att det har ökat mycket. 

Det finns en hel del pågående samarbeten 
och samverkansprojekt mellan kommuner.  
En kommunrepresentant pekar på att det finns 
särskilt goda förutsättningar för kommuner att 
samverka kring innovation och tjänsteutveckling. 

”Påfallande många tjänster ser likadana ut 
i kommuner. Man borde kunna utveckla eller 
upphandla tjänster för innovationsutveckling 
tillsammans i större utsträckning än vad som 
sker idag.” 

Diagram 2. Hur högt anser du att denna typ av 
samarbeten prioriteras i din egen organisation? 

1 = Mycket lågt, 5 = Mycket högt. N = 30

Diagram 3. Har intresset ökat eller minskat de 
senaste två åren? 

N = 30
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Behovet av tydliga spelregler och gemensamma 
standards är något som spontant kommer upp 
i så gott som alla samtal. Vem har egentligen 
rättigheterna till det som tagits fram i ett gemen-
samt arbete? Och hur mycket information ska 
man dela med sig av i samarbetet? 

Lagen om offentlig upphandling lyfts upp 
som ett hinder, eftersom det företag som varit 
med och arbetat fram en lösning kan ha en 
konkurrensfördel när en upphandling ska göras. 
För att komma runt problemen försöker flera 
aktörer hitta vägar runt lagstiftningen. Bland 
annat genom att anordna öppna mötesplatser dit 
alla företag är inbjudna och där frågeställningar 
kan diskuteras om sådant som så småningom 
kommer att upphandlas. 

Upphandlingskompetens och nytänkande 
lyfts fram av en rundabordsdeltagare, just vad 
gäller avtalen vid offentlig upphandling. En 
annan menar att de legala frågorna står i vägen 
för utvecklingen: 

Vikten av tydliga spelregler

”De befintliga upphandlingsavtalen är väldigt 
styrande. I fortsättningen måste man jobba 
annorlunda för att få till innovation.”

”Det är många frågor att lösa – men vi måste  
knäcka de legala. Tekniken har vi redan, men de  
legala och juridiska utmaningarna måste vi lösa.”

Andra menar istället att det inte är själva 
regelverken som är problemet. Snarare att olika 
organisationer har olika tolkningar och egna 
regelverk som inte stämmer med andra. Det 
saknas en gemensam tolkning av innehållet  
i reglerna. 

2.
”De befintliga 

upphandlingsavtalen är 
väldigt styrande.  

I fortsättningen måste 
man jobba annorlunda för 

att få till innovation.”



”Finansiering för 
projekt kommer idag 

från många olika 
håll, vilket kräver att 
samverkansprojekt 

måste vara innovativa 
för att hitta pengar. Det 
är viktigt och tar tid att 
bygga den långsiktiga 

tillit som krävs för att få 
finansiering.”

”Regelverket är ofta inte själva problemet. Det är  
inte juridiska problem, utan problemen ligger i 
själva tolkningen och i parternas egna regelverk.  
Det är lättare att få till regelverk än att ändra 
lagar. Använd demos (DDS projekt) inom DDS 
för att få till förändringar i parternas regelverk.”

Frågan om vem som har rättighet till  
innovationen dyker också upp i flera samtal. 
Det finns en slags dragkamp kring patent och 
äganderätt mellan olika parter, något som tycks 
försvåra samarbetet. Samtidigt menar någon  
att just rättighetsfrågan kommer att bli allt  
mindre viktig över tid. Istället handlar det om  
att vara först ut. 

Några av deltagarna säger:
”Vi behöver titta på avtalsskrivningarna.  

Vi behöver hitta Intellectual Property Rights 
mellan företagen och akademin. Det berör 
offentlig upphandling också. När man löser  
det har man kommit långt på vägen.” 

”One problem is the intellectual patent rights.  
Who owns it? The researchers say they own it 
but the companies say it must be open.” 

Regelverket för finansiering är ett ofta före- 
kommande ämne under rundabordssamtalen. 
Det ansökningssystem och finansieringssystem 
som till exempel Vinnova har passar inte alltid 
de innovationsprojekt som bedrivs eller skulle 
kunna bedrivas. De riskerar då att stanna upp 
eller försenas – något som också har hänt inom 
DDS. Behovet av att hitta andra finansierings-
modeller bedöms som stort. Innovation behöver 
prägla också själva projektet för att man ska 
kunna få finansiering menar en deltagare i  
ett rundabordssamtal.

”Det är resurskrävande att ansöka om medel 
från Vinnova. Vi skulle behöva ordna finansiering 
på andra sätt, till exempel från näringslivet. De 
skulle kunna få betalt utifrån den besparing som 
den framarbetade lösningen ger. Men det ställer 
krav på andra affärsmodeller.” 

”Finansiering för projekt kommer idag från  
många olika håll, vilket kräver att samverkans-
projekt måste vara innovativa för att hitta pengar.  
Det är viktigt och tar tid att bygga den lång-
siktiga tillit som krävs för att få finansiering.” 



För att kunna arbeta kraftfullt med innovationer 
och samarbeta, krävs resurser. Dessa resurser 
har olika karaktär – materiella som immateriella. 

Det finns ett stort behov av att skapa och 
stärka en innovativ kultur. Det är en resurs som  
flera deltagare tycker är särskilt viktig. I samband  
med samtalen om detta lyfts också behovet av  
kompetensutveckling kring innovation. Det uttrycks  
också behov av att återkoppla till verksamheten 
vad man gör inom olika innovationssamarbeten, 
för att på synliggöra och tydliggöra dem. 

En företrädare för ett företag säger: 
”Jag marknadsför det vi gör internt. Även 

om vi inte gör projekt så har vi lärt oss något 
av den här frågan. Det är viktigt att både 
industrin och akademin får cred för att man är 
med och arbetar med de här frågorna.”

Och en person från offentlig sektor menar: 
”Kompetensutveckling är ett jättestort behov  

inom innovation – jag tror det är jätteviktigt att  
vi delar med oss av vad vi lär oss. Det här är en  
kompetensutvecklingsplattform, kan man säga.”

Resurser krävs

Resurser för innovation kan bestå av såväl 
innovativa medarbetare som ekonomiska medel. 
För kommuner och regioner kan detta vara en 
svår ekvation. Dels på grund av förmågan att 
attrahera medarbetare som kan och vill arbeta 
med innovation dels på grund av ett trängt 
ekonomiskt läge. En återkommande fråga i 
samtalen är hur den offentliga sektorn ska kunna 
avsätta tillräckliga medel för innovation.

”Det är en utmaning att få människor som är 
innovativa och jobbar med innovativa arbets-
sätt att komma till och stanna inom offentlig 
verksamhet. Dessa personer lockas till företag, 
snabba miljöer och startups. Hur ska offentlig 

”Det är en utmaning 
att få människor som 

är innovativa och 
jobbar med innovativa 
arbetssätt att komma 

till och stanna inom 
offentlig verksamhet.”

3.



verksamhet locka dessa människor och  
våga låta dem arbeta fritt och våga låta  
dom misslyckas?” 

”Hur ska offentlig verksamhet få tillräckliga 
ekonomiska resurser för att kunna jobba med 
innovationer? I det dagliga arbetet behöver 
kommuner i första hand lösa sin uppgift.  
Det är en svårighet för kommuner att anställa 
individer som jobbar med innovation när  
det finns mycket som behöver resurser.”  

”Idag är det ofta en väldigt begränsad 
del av it-budgeten, personalstyrkan och 
arbetstiden som går till innovationsarbetet, 
vilket gör att det nedprioriteras när andra mer 
akuta uppgifter trycker på.” 

Ytterligare ett resursbehov som lyfts upp som 
betydelsefullt är olika samverkansplattformar. 
Detta kan, enligt flera samtal, vara ett sätt att  
underlätta samarbeten och snabba på gemen-
samma insatser i Stockholmsregionen. I denna 
typ av arenor kan olika aktörer lära känna 
varandra och öka kunskapen om och förståelsen 
för olika aktörers affärslogiker. Inom ramen 
för samverkansplattformarna kan deltagarna 
inventera frågeställningar samt prioritera och 
definiera hur man ska ta sig an dem regionalt 
eller nationellt. En löpande dialog krävs för detta, 
men också någon som tar ansvar för att vara 
värd för och bjuda in till en samverkansplattform. 
Innovationskraft Sthlm är en tidigare plattform 
som koordinerades av Länsstyrelsen. 

”Det är en svårighet för 
kommuner att anställa 
individer som jobbar 
med innovation när 
det finns mycket som 
behöver resurser.”



I samtalen lyfter många fram de olika kulturer, 
processer, tidsfokus och förväntningar på  
resultat som finns inom att akademi, offentliga 
sektor och näringsliv. Förståelsen för vad 
innovation är och hur man behöver arbeta 
med innovation varierar också. Samtidigt som 
olikheter är en förutsättning för innovations-
samarbete så innebär de också att olika aktörer 
emellanåt inte förstår varandra. En person  
säger under ett samtal som KTH arrangerat: 

”Vikten av att förstå stadens utmaningar får 
inte förringas. Parterna måste vara väl insatta i 
hur samhälleliga funktioner fungerar. Det är viktigt 
att förstå stadens processer och arbetssätt. I det 
stora hela har forskarna svårt att förstå de många 
gånger invecklade processerna hos staden och 
Region Stockholm.”

Skillnaden mellan vilket tidsfokus som 
akademi, näringsliv och offentliga sektor har är 

Insikten om och respekt för 
olikheter mellan aktörer

“All parties have a different 
institutional logic and 

culture and different time 
perspectives. We must 

understand the differences 
in institutional logic. It is 

important that all partners 
discuss the differences.” 

också tydlig. Medan akademin ofta har ett långt  
tidsperspektiv tenderar näringslivet att ha ett 
betydligt kortare. Det kan innebära en utmaning 
för samarbete om skillnaderna inte tydliggörs 
och diskuteras, menar en deltagare i ett runda-
bordssamtal vid Smart City Expo: 

“All parties have a different institutional logic 
and culture and different time perspectives. 
Researchers have a lot of time, municipalities 
have urgent problems to solve now, companies 4.



have little time and invest in 3-months plans. 
Different organizations have different power 
relations and different decision making. We 
must understand the differences in institutional 
logic. It is important that all partners discuss 
the differences.” 

Ett område som skiljer mellan olika verksamheter  
är synen på risktagande och riskanalys. I ett av  
samtalen menade man att detta är viktiga drivkrafter  
i innovationsarbete och att näringslivet betydligt 
oftare än offentlig sektor premierar risktagande. 
Just risk-aversion är ett hinder för innovation 
och utveckling, menar flera av dem som deltagit  
i rundabordssamtalen. 

Olika organisationer är också, enligt deltagarna,  
olika orienterade mot såväl samarbete som mot 
kreativa och innovativa processer. Möjligheterna 
att samverka kan ibland vara små och nytänkande  
inte alltid önskvärt. 

”Innovation är 
nytänkande, att våga 
testa nya möjligheter 

och inte vara fast i 
att allt måste vara 

effektivt.”

”Det är viktigt att vi 
förstår varandra för 
att kunna diskutera de 
behov och problem som 
samhället står inför.” ”Om man ser på innovation så kan politiken vara 

en hämsko. Man har ett kritiskt förhållningssätt 
till politiken och man måste öka förståelsen för 
innovation. Många projekt hackas det mycket 
på för att det är nya sätt att göra något på.” 

Även terminologin kan ibland komplicera 
samarbetet när aktörer tolkar begrepp olika.  
Det kan gälla begrepp som AI och digitalisering 
men också begreppet innovation. 

”Vi behöver diskutera terminologi mellan 
parterna. Exempelvis har vi olika betydelser  
för begrepp som AI och digitalisering. Det är  
viktigt att vi förstår varandra för att kunna 
diskutera de behov och problem som sam- 
hället står inför.”

”Hur ska vi definiera innovation så att vi  
pratar om samma sak. En definition är ’du  
har rätt att misslyckas’. Innovation betyder  
att man testar nya saker och att det är okej  
att misslyckas. Innovation är nytänkande, att 
våga testa nya möjligheter och inte vara fast 
i att allt måste vara effektivt.” 



Samarbetena måste leda till resultat. Det är 
deltagarna i rundabordssamtalen överens om.  
Vad man lägger i begreppet resultat varierar 
dock – över tid, mellan deltagare och mellan 
olika typer av organisationer. Resultat kan vara  
allt från ett gemensamt lärande till en färdig tjänst 
eller produkt – eller att en samhällsutmaning  
kan lösas. Även DDS är en organisation där 
synen på vad som är ett önskat resultat har 
förändrats över tid. 

Det övergripande och viktigaste resultatet  
för såväl det arbete som drivs inom DDS som 
inom många andra innovationssamarbeten  
är nytta för samhället. 

”Vi gör ju inte detta för vår egen skull. Digi- 
taliseringen och innovationssamarbetet är till 
för våra invånare. Att göra nytta för deras liv.” 

Hur når man då resultat? Det behövs modeller  
för hur man ska arbeta men också kompetens 
om vad innovation är och hur man ska förhålla 
sig till innovationssamarbeten. Det behövs 
också brett deltagande och många perspektiv. 
Och det behövs resurser. Det menar deltagarna 
i rundabordssamtalen. 

Själva problemformuleringen har stor betydelse.  
Formuleringen om vad som ska lösas är viktig 
för både resultat och arbetet fram till resultatet 
menar en av deltagarna och säger: 

Betydelsen av 
konkreta resultat

”Vi i offentlig sektor behöver bli bättre på att  
formulera den samhällsutmaning vi önskar  
adressera. Hittills har formuleringarna varit på 
en lösningsnivå, som smarta lås. Det snävar  
in arbetet på ett för tidigt stadium och ger 
ibland lägre forskningshöjd än vad som skulle 
kunna vara fallet. Det skulle vara bättre att 
starta utifrån ett företagar- eller medborgar- 
perspektiv och låta problemformuleringen 
utvecklas under lösningsarbetet.” 

I ett annat rundabordssamtal konkretiseras  
samma fråga: 

”We want to build a new bridge, because 
of congestions. Is that really the solution to the 
congestion, or can we think of a different way  
to make fewer people having to cross the  
bridge, by not commuting every day at the 
same hour. So it’s really, really important to  
define the problem.” 

En utmaning som lyfts i flera samtal är  
svårigheten att engagera mindre företag eller  
startups. En utmaning som leder till större  
homogenitet och därmed mindre möjlighet  
för innovativa lösningar. Det är framför allt  
stora etablerade företag som samarbetar  
med kommuner eller som deltar i partnerskap  
såsom DDS, menar deltagarna. En lösning  
som några pekar på är möjligheten att etablera 
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”Jag skulle säga att förväntan 
på resultat är större i industrin. 
I forskningen har man ett 
längre perspektiv. Vi behöver 
ha två spår för att bejaka  
allas intressen.”

fler samverkansarenor och tydliggöra olika  
vägar in i strukturer och organisationer. 

”Den kommunala marknaden är för homogen  
och till stor del finns bara likriktade och stora 
företag representerade. Ge småbolagen en chans  
att komma in på den kommunala marknaden.”

”Idag fastnar vi ofta hos någon av de tre, fyra  
stora leverantörerna som uppfyller alla skallkraven  
i upphandlingar. Men då riskerar vi samtidigt  
att missa de nya, mindre innovatörerna som 
kommer in på marknaden.”

Synen på vad som är resultat och hur snabbt 
de ska utvecklas skiljer sig också åt mellan olika 
organisationer. Inom industrin finns krav på 
snabbare resultat, i synnerhet i jämförelse med 
akademin. En företrädare för näringslivet säger 
under ett samtal: 

”Jag skulle säga att förväntan på resultat 
är större i industrin. I forskningen har man ett 
längre perspektiv. Vi behöver ha två spår för 
att bejaka allas intressen, både för att industrin 
ska kunna visa resultat och för att ha ett 
långsiktigt, mer researchtungt, perspektiv.”

En företrädare för akademin håller med:
”Akademin är bra att samarbeta med, men 

har ofta inte så hård tidspress eller krav på att 
visa konkreta mål och resultat. Näringslivet 
är däremot svårare att få till samarbeten med 
om det inte finns mätbara resultat, eftersom 
de måste kunna visa vilken avkastning deras 
investeringar ger.” 



Olika aspekter av ledarskap lyfts i samtalen.  
Det gäller politiskt ledarskap, ledarskap för 
innovationssamarbeten och det dagliga 
ledarskapet. Alla ledarskap behövs för att 
innovationssamarbeten ska fungera väl. 

Politiker och den högsta ledningen i kommuner  
och regioner måste bedriva ett starkt ledarskap  
medansvar för innovationsutveckling. Bland annat  
genom att tala om betydelsen av innovation 
men också genom att allokera medel: 

”We need a strong leadership from the 
mayor and politicians. They need to write in 
the budget that it is important. /…/ It is all 
about leadership. Open your mind, you have  
to try, fail and learn from failure, to change  
the service provided.” 

Det finns också de som menar att de stora 
kommunerna behöver ta ett större ansvar än de 
mindre för innovationsarbete och utveckling. De  
har större resurser och kan också tjäna som viktiga  
förebilder. En företrädare för näringslivet säger:

”Vi kan se att små kommuner inte gärna 
pratar om innovation och helst undviker att 

Det behövs ledarskap

göra ändringar i budget- och resursplaneringen 
för att pröva något nytt, utan att veta om de 
vinner något på det. De är väldigt riskkänsliga 
och har inte de ekonomiska förutsättningarna. 
Större och resursstarka kommuner behöver 
leda de mindre, om hela Sverige ska följa med 
i utvecklingen.”

I samtalen lyfts också fram att samverkans-
projekt av detta slag behöver en tydlig struktur 
och ett ledarskap som både har övergripande 
ansvar och förmågan att se samarbetet ur ett 
bredare perspektiv. Ledare för denna typ av 
projekt behöver vilja driva samverkansprojekt. 
Någon lyfter också betydelsen av att de är 
branschkunniga. Andra lyfter förmågan att skapa 
samsyn och bred acceptans inom samarbetet.  

”Större och resursstarka 
kommuner behöver 

leda de mindre, om hela 
Sverige ska följa med  

i utvecklingen.”
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Några personer säger:
”Vi på vårt företag har arbetat med en  

modell för att hålla ihop samverkansarbetet. 
Det behöver finnas någon som har ett över- 
gripande ansvar. ” 

”Projektportföljen måste vara organiserad  
med en genomtänkt och fungerande struktur. 
Det ska vara tydliga strukturer för den finansiering  
som krävs för att starta de olika projekten. De som  
driver projekten måste vara branschkunniga. 
Och de som arbetar i projekten måste ha  
kompetens inom samverkan.”

”The challenge is setting clear targets  
that each stakeholder can accept. What to 
achieve and in which timeframe. You just  
need a strict project management with a  
good plan well executed.” 

Det är dock inte bara den som leder  
samarbetsprojekt som har stort inflytande över 
hur framgångsrikt projektet är. Väl så viktiga är 
alla chefer i de organisationer som ska utveckla 
innovationer eller skapa en innovativ kultur. En 
tillåtande kultur är avgörande för att det ska 
uppstå innovation i verksamheten. Att lyckas 
med ledning och styrning i organisationer som  
behöver arbeta med innovation kan vara utman- 
ande, då det handlar om att förändra såväl tanke- 
mönster som beteenden. Såväl organisatoriska  
strukturer som personer kan utgöra hinder. 

Behovet av att våga ändra beslutsstrukturer, 
regelsystem och organisationsform är stort. 
Några röster från samtalen: 

”Det behövs prestigelösa mellanchefer.  
Det finns personer som kan vara hämmande 
för utvecklingen. Genom revirtänkande och 
fokus på att hålla budget. Det behövs ett  
annat sätt att leda för chefer.” 

”Man måste våga ha en tillåtande kultur. 
Våga fatta beslut och våga misslyckas.”

”Internal silos is a main obstacle. Finding 
the right team. At the end it is all about people 
and teams working together.” 

”Lär upp nya chefer att ha tillit till medar-
betarna. Istället för att säga stopp så uppmuntra  
till idéer. Och ha kontroll på processen – inte på 
idéerna. Det måste vara struktur och ordning 
kring innovation. Det behöver vara tydliga och 
transparenta processer, både för att driva 
arbetet och kunna dokumentera det. Innovation 
är inte ett steg i en process, utan det händer 
hela tiden på alla nivåer.”

”Det finns inga enkla lösningar, mycket faller 
tillbaka på organisationerna. Vi behöver börja 
med förändringsarbetet. Du kan inte få med 
dig hela organisationen när du ska arbeta med 
innovation, du måste våga ändå. Använd goda 
exempel, testa, börja småskaligt till exempel 
med en teknik eller en lösning.”

”Man måste våga 
ha en tillåtande 

kultur. Våga fatta 
beslut och våga 
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each stakeholder can accept. What to 

achieve and in which timeframe. You just 
need a strict project management with a 

good plan well executed.”




