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Sammanfattning 
Detta dokument sammanfattar arbetet som utförts under förstudien till 
forskningsprojektet: Innovationsförmåga för ett hållbart transportsystem – 
Trafikverkets och samverkande aktörers processer för innovations- och 
omställningsförmåga. Syftet med forskningsprojektet är att bidra till att Trafikverkets 
innovationsarbete får genomslag för omställningen av transportsystemet. Genom ökad 
kunskap om hur egna strukturer och processer för innovation påverkar och påverkas av, 
exempelvis andra aktörer, specifika marknadsvillkor eller normer, stärker detta projekt 
arbetet för ett hållbart transportsystem. 

Innovationsförmåga för ett hållbart transportsystem - Trafikverket och samverkande 
aktörers processer för innovations- och omställningsförmåga integrerar forskning om 
innovation från tre olika perspektiv: organisation, projekt och värdesystem. Vart och ett 
av dessa perspektiv bidrar med olika dimensioner till förståelsen av innovation och 
omställning. Genom ett inkluderande förhållningssätt visar förstudien att kunskap från 
samtliga perspektiv bidrar till förståelsen av Trafikverket och samverkande aktörers 
innovations- och omställningsförmåga. Förstudien tar sin utgångspunkt i modellen för 
det organisatoriska innovationssystemet men anpassar modellen till en offentlig kontext. 
Vidare utvecklas konceptet innovationsresan för att på ett explorativt sätt kunna följa 
innovationer för omställning genom olika processer och organisatoriska enheter. Att 
göra innovationsresor innebär att befintliga processer och strukturer varken styr eller 
begränsar analysen. När flera innovationsresor läggs samman kan de mest vanligt 
förekommande barriärerna och möjliggörare för Trafikverkets innovations- och 
omställningsförmåga identifieras.  

Arbetet i förstudien har medvetet avgränsat till Trafikverkets verksamhet och specifikt 
till nyckelprocesserna Åtgärdsvalsstudier (ÅVS)och Upphandling. Det är meningen att 
kommande forskning skall inkludera även andra aktörer. Andra aktörer än Trafikverket 
har alltså inte intervjuats inom ramen för den här förstudien, men i nyckelprocesserna 
finns generellt ett stort inslag av samverkan och lärande tillsammans med andra.  Från 
nyckelprocesser har ”lyckade” innovationsprojekt valts ut tillsammans med Trafikverket. 
I dessa innovationsprojekt har innovationsresor gjorts för att identifiera de barriärer och 
möjliggörare som respektive innovationsprojekt har stött på hitintills. I förstudien är 
merparten av de studerade innovationsresorna relativt unga, vissa tillochmed alldeles 
nystartade. Detta innebär att förstudien delvis saknar det långsiktiga tidsperspektivet 
men ger å andra sidan en bild av aktuella barriärer och möjliggörare. Tidsaspekten lyfts 
dock fram i en av innovationsresorna (om vinterväghållning).  

Resultatet från förstudien visar att de flesta komponenter av innovationsförmågan som 
identifierats inom det organisatoriska innovationssystemet finns på plats inom 
Trafikverket. Metoden för det organisatoriska innovationssystemet går därför bra att 
anpassa till en offentlig aktör. Metoden att följa innovationsresor fungerar och skapar 
ökad förståelse för innovationsförmåga, men det behöver göras fler för att validera 
resultaten i den här förstudien. Framtida arbeten bör göra innovationsresor som 
inkluderar fler aktörer.  
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1 Bakgrund och kontext 
Samhället står inför flera stora och komplexa utmaningar. En av dessa är ett hållbart 
transportsystem som utöver att lösa framtidens mobilitet även spelar en avgörande roll 
för andra innovationsutmaningar som Sverige står inför1. I likhet med andra 
samhällsutmaningar, behöver utvecklingen av det hållbara transportsystemet under en 
lång tidsperiod bemötas med flera strukturella systemförändringar. Dessa förändringar 
sker inte bara genom Trafikverkets ansvar och aktiviteter, utan inkluderar även privata 
organisationer och andra offentliga aktörer2. I samspel med myndigheter och andra 
aktörer har därför Trafikverket, både som beställare och forsknings- och innovations 
aktör, en uppenbar nyckelroll för utvecklingen av ett framtida transportsystem i ett 
hållbart samhälle.  Hur denna roll skall identifieras och utvecklas för att Trafikverket och 
samverkande aktörer på bästa sätt skall bidra till transportsystemets omställning samt 
vilka förmågor som är kopplade till detta är huvudfrågorna för forskningsprojekt där 
denna förstudie är genomförd. 

I takt med den snabba teknikutvecklingen och förändringstakten i olika branscher och 
organisationer blir företag och organisationer mer beroende av sin omvärld. Utveckling 
tenderar att ske i gränslandet mellan olika teknologier, ofta från olika branscher, vilket 
leder till ökad komplexitet. Detta innebär att innovation i större omfattning sker i 
samverkan mellan olika aktörer. Organisationer ställs därmed inför nya krav, som 
exempelvis ett mer holistiskt synsätt av innovation, och förståelsen för den egna 
organisationens roll i relation till sin omvärld blir allt viktigare. Ur det här perspektivet 
sker innovation inte bara ’inom’ enskilda aktörer, utan snarare i olika samverkande 
miljöer. Dessa miljöer kan ibland beskrivas likt ett ekosystem för innovation. Detta 
ekosystem består i huvudsak av tre olika delar: 

• Värdesystem och omvärld (även kallat för innovationssystem)  
• Organisation och arbetssätt 
• Projekt och genomförande 

Innovation kan uppkomma i var och ett av dessa olika områden och för att säkerställa 
maximal innovationsförmåga bör respektive område vara optimalt utformat. Dessa 
områden verkar dock inte isolerat utan de samverkar och skapar förutsättningar för 
varandra att verka optimalt med en hög innovativ förmåga. Kopplingen Organisation och 
Värdesystem är central då den position som Trafikverket skall ta i värdesystemet 
påverkar utformningen av den egna organisationen samt hur den interagerar med 
värdesystemet.  Kopplingen Organisation och Projekt är viktig för att säkerställa att varje 
projekt har rätt förutsättningar och stöd från organisationen och ges möjligheter att 
driva innovation effektivt genom rätt stöd från organisationen. Organisationen har även 
en viktig roll i att styra och samordna alla projekt så att de agerar mot samma 
övergripande målbild och inte divergerar. Kopplingen värdesystem och projekt är även 
den viktig då det i projekten från värdesystemet upphandlas resurser, kompetens och 
teknologier som i projektet omsätts till konkreta resultat. 

 
1 Se Agenda 2030 
2 t ex Mazzucato, M. (2013). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private sector myths. 



5 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Värdesystem/omvärld återfinns utanför Trafikverkets organisation och definieras av 
Trafikverkets samverkan och påverkan på och av andra aktörer i värdesystemet som t.ex. 
andra myndigheter, leverantörer, operatörer, brukare och forskningsinstitut. Detta 
innebär att Trafikverket, som är en stor beställare och skall upphandla innovation som 
tillhandahålls av andra aktörer/leverantörer, kan påverkas om innovationskraften inte 
bedöms som tillräckligt hög inom värdesystemet. Initiativ för att öka innovationsgraden 
hos omgivande aktörer kan då behövas för att Trafikverket skall kunna uppnå sina mål 
på innovation och omställning.  

Värdesystemet är således en ytterst viktig del i organisationers ”förmåga” att driva 
innovation och olika aktörerna bidrar på olika sätt med att stärka varandra för att, enskilt 
eller tillsammans, uppnå innovation.  Upplevs innovationsförmågan i Värdesystemet 
som låg bör insatser snarast genomföras för att stärka innovationskraften hos andra 
(viktiga) aktörer, i takt med att den interna innovationsförmågan stärks. För Trafikverket 
kan detta innebära att utveckling av innovationsförmågan inkluderar resurser för att 
tydliggöra och peka ut strategier och målbilder för transportsystemet i helhet, samt 
uppmuntra till ökade inslag av innovation och samverkan i branschen så kan 
innovationsförmågan stärkas. Behovet av vilka aktörer som bör finnas med i ett 
värdesystem varierar över tiden och drivs av samhälls- och teknikutveckling. 

Forskningen kring innovation drivs aktivt sedan en lång tid inom alla områden dvs 
värdesystem, organisation och projekt med olika fokus inom olika branscher med sina 
egna utmaningar och logik. För Trafikverket kan innovationsförmågan sålunda studeras 
och förbättras med utgångspunkt från ett av dessa områden enskilt och/eller i 
gränslandet mellan dessa områden och då med fokus på hur dessa områden stödjer och 
stärker varandra. Utifrån ett nyhetsvärde och genomslag för innovation så har den 
senaste frågeställningen högst relevans. 

 

 

1.1 Stödjande processer och perspektiv  
Förstudiens utgångspunkt är att studera innovations- och omställningsförmåga utifrån 
ett integrerat perspektiv, där värdesystem, organisation och projekt inkluderas. Inom 
vart och ett av dessa områden pågår det forskning och studier för att bättre förstå 
innovationsförmåga och vår ambition är därför att dra kunskap från alla dessa tre 
perspektiv när vi studerar innovations- och omställningsförmåga.  

För att förstå innovation från dessa tre perspektiv har vi i detta arbete därför hämtat 
kunskap från några av de många initiativ som pågår inom trafikverket. Detta angreppsätt 
kan utvecklas ytterligare i ett framtida forskningsprojekt. Nedan sammanfattas 
respektive perspektiv kortfattat och efter det följer en beskrivning av de initiativ som vi 
interagerat med under förstudien för att studera innovationsförmåga i organisation, 
fristående projekt och innovationssystem. 
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Figur 1: Förståelsen av innovation byggs inom det här projektet i överlappet mellan tre perspektiv: 
organisation, projekt och innovationssystem.  

 

1.1.1 Innovationssystem och omvärld 

Ett perspektiv av innovationsförmåga är att förstå de innovationssystem Trafikverket 
ingår i och hur innovation uppstår i det systemet. Inom perspektivet läggs stor vikt vid 
att förstå de systemkritiska processer som ständigt pågår och som genom sin 
samvariation på olika sätt påverkar föreutsättningarna för innovation. Exempelvis kan 
systemeffekter av Trafikverkets FOU-verksamhet för de olika trafikslagen studeras i 
detta perspektiv, men vad som händer inom Trafikverket och andra organisationer 
lämnas utanför analysen.  

Ett bra exempel på hur systemeffekter kan kopplas till stora projekt är arbetet med 
användningen av BIM i Trafikverkets projekt i anläggningsbranschen. Till exempel 
poängteras i BIM rapporten att: ”Trafikverket utgör en central part i ett symbiotiskt 
affärsekosystem där ett samspel mellan leverantörer men också olika samhällsaktörer är 
nödvändiga för att få systemet att fungera.”  

BIM rapporten från 20173 beskriver på ett bra sätt hur två perspektiv kan används för att 
förstå hur innovationen BIM är beroende av både Trafikverkets roll i 
innovationssystemet och hur stora projekt kan arrangeras och genomföras. 

Ett annat exempel, vilket vi även samverkat med i denna förstudie, är anläggningsforums 
arbetsgrupp för innovation inom pågående kontrakt. Inom detta arbete framkommer det 
att pågående kontrakt utgör en ”tratt” som begränsar innovationsutrymmet i 
Trafikverkets verksamhet. 

 
3 BIM, Integrerade arbetssätt och samverkan – för ökad kvalitet och innovation i stora komplexa projekt, 
Förstudie Trafikverket 2017 



7 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 
1.1.2 Organisation och innovation management 

Inom det organisatoriska perspektivet samlas studier och initiativ som är ofta fokuserar 
på struktur, kultur och ledarskap. Däremot hamnar ofta den externa kontexten utanför 
analysen. Trafikverkets förändringsarbete till en modern myndighet är på många sätt ett 
bra exempel på den organisatoriska utveckling som krävs för att utveckla en 
organisations innovations- och omställningsförmåga. Andra exempel på högst relevanta 
förändringsprocesser är den renodlade beställarrollen och den sociala ingenjören 
(samhällsutvecklaren). Den senare förändringsresan handlar till stor del om grunderna 
för individens innovationsförmåga. 

Dessa initiativ är en del i en längre förändringsprocess, som gör Trafikverket till en 
effektivare myndighet med kapacitet att nå de mål samhället och politiken ställer på 
verksamheten. Utifrån ett innovationsperspektiv på organisatorisk förmåga bidrar 
arbetet med den renodlade beställarrollen och den sociala ingenjören med nödvändiga 
kapaciteter för innovationsförmåga. Dock är det är inte ett uttalat mål att dessa 
förändringar ska skapa innovationsförmåga, men de skapar viktiga 
grundförutsättningar. 

Ytterligare exempel på projekt som skapar viktiga grundförutsättningar för innovation 
är samverkan mellan myndigheter i det lärandenätverk om innovation i offentliga 
myndigheter som KTH i samverkan med Implement Consulting drivit för Vinnova.  

 
1.1.3 Innovation i projekt 

Det pågår många fristående stora forsknings- och utvecklingsprojekt med uttalade mål 
för innovation och omställning inom Trafikverket och samverkan med andra aktörer 
inom transportsektorn. Dessa projekt är viktiga för att förstå Trafikverkets innovations- 
och omställningsförmåga, men de är ofta för speciella för att ge en rättvis bild av 
verksamhetens innovationsförmåga i stort eller vilken roll projekten spelar för t ex andra 
aktörer, marknadsformering eller legitimering, inom innovationssystemet. Det finns ett 
värde i att studera när innovationsförmågan uppstår i organisationen ”av sig själv” till 
skillnad mot när det är ett uttalat och separat finansierat initiativ, som exempelvis 
forsknings- och utvecklingsprojekt om elvägar. Vi har intervjuat flera deltagare i 
projekten kring elvägar både på RISE och Trafikverket och det är ett väldigt tydligt 
exempel på behovet av både innovation och omställning. Det finns forskare i projektet 
som använder perspektiv från innovationssystemanalys och systemomställning. I det 
projektet finns mycket av essensen i Trafikverkets innovationsförmåga. 

Ett ytterligare exempel är innovation i anläggning och stora projekt. Här har vi haft en 
dialog med forskningsmiljön Procsibe och Trafikverket är även med i MISTRA- 
programmet Inframaint där vi fört en dialog kring innovation i underhåll av väg och 
bana. 

 
1.1.4 ”Området i mitten” integrativt perspektiv 

Inom den här studien antar vi ett integrativt perspektiv som baseras på antagandet att 
innovations och omställningsförmåga byggs genom utveckling och samverkan mellan 
värdesystem, organisation och projekt. Många aktörer söker svar kring det vi kallar 
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innovationsförmågan inom respektive perspektiv och det finns även initiativ som 
gränsar mellan ett par eller samtliga perspektiv.  

De rekommendationer vi oftast ser i de olika perspektiven handlar mycket om förslag på 
utveckling av organisation och processer som ska skapa förutsättningar för innovation 
utifrån det perspektiv man utgår ifrån när man studerar innovation. Men, det finns även 
många likheter kring vad man ser som barriärer för innovation. Dessa gemensamma 
insikter kan skapa en aggregerad bild av ”området i mitten”, men det är fortfarande 
ganska otydligt vad som sker i samtliga perspektiv när innovation fungerar. Vi ser det 
nystartade initiativet ”Ett större VI”, som ett exempel på sökandet efter det integrativa 
perspektivet.  

Den ökade samverkan med fler aktörer och intressen i vårt samhälle skapar behov av 
andra arbetsformer än tidigare. På Trafikverkets samverkansdag på temat ett större VI 
uttrycktes Trafikverkets ambition att förtydliga behovet av ny kunskap, ny teknik, nya 
lösningar inom områden som samverkan, koordinering och optimering i planeringen. 

Syftet med initiativet var att föra en dialog utifrån aktuell forskning och omvärldsanalys 
för att därifrån hitta nya infallsvinklar för att se vilka nästa gemensamma steg kan vara i 
samhällsutvecklingen. Det konstaterades bland annat att Trafikverket har följande 
utmaningar att förhålla sig till: 

• Ett komplext system 
• Fler aktörer 
• Behov av att nyttja befintliga system bättre tillsammans 
• Möjligheter och utmaningar i en effektivare hantering av data, information, 

kunskap som ger oss beslutstöd med hjälp av ny teknik 

Gemensamma nämnare under presentationerna av aktuella forskning visade på behov 
av bättre beslutsstöd för att nå hållbara mål, skapa en effektivare planering samt öka 
samverkan och koordinering. Sammanfattningsvis konstaterades att för att nå målen 
krävs: 

• Flera samtidiga perspektiv/ramverk – ej det ena el andra 
• Gemensam plattform – som skapar värde för varandra 
• Koordinering - samverkan och utbyte 
• Förståelse för varandra  
• Systemsyn och styrning 

Trafikverket planerar för två resultatkonferenser per år, vår och höst, på temat 
”Gemensamma steg i samhällsutvecklingen – ett större VI”. 

 

1.2 Forskningsprojektet ”Innovationsförmåga för 
ett hållbart transportsystem”  
Syftet med forskningsprojektet Innovationsförmåga för ett hållbart transportsystem, 
där denna studie utgör förstudie, är att bidra till att Trafikverkets innovationsarbete får 
genomslag för omställningen av transportsystemet. Genom ökad kunskap om hur egna 
strukturer och processer för innovation påverkar och påverkas av, exempelvis andra 
aktörer, specifika marknadsvillkor eller normer, stärker detta projekt Trafikverkets och 
samverkande parters arbete för ett hållbart transportsystem. Projektet, är ett bidrag till 
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förståelsen av förutsättningarna för utvecklingen av ett hållbart transportsystem och 
praktiska rekommendationer till hur dessa förutsättningar kan skapas och utvecklas.  

Förstudien till Innovationsförmåga för ett hållbart transportsystem redovisas i denna 
rapport. Förstudien omfattar studier inom två av Trafikverkets och samverkande 
aktörers nyckelprocesser för innovation och omställning: innovationsfrämjande 
upphandling och åtgärdsvalsstudier (ÅVS). Det huvudsakliga syftet med förstudien har 
varit att fastställa möjligheterna att, enligt det systemteoretiska ramverket 
”Organisatoriska innovationssystemet” (OIS)4, identifiera essentiella funktioner och 
processer för innovations- och omställningsförmåga. OIS-metodiken förklaras mer 
ingående nedan. Ett antal genombrottsprojekt inom innovationsfrämjande upphandling 
respektive åtgärdsvalsstudier har därför definieras i samråd mellan forskargruppen och 
Trafikverket. I dessa genombrottsprojekt har vår metodansats varit att sätta 
innovationen i fokus.  Att fokusera på innovation liknar studier av teknikutveckling, där 
en speciell teknologi sätts i centrum och bidragande system och faktorer analyseras. Att 
sätta en specifik teknik, eller innovation, i fokus underlättar avgränsning (dvs ramarna) 
för studien. Det innebär också att vi inte behöver låsa oss till ett eller flera av de 
perspektiv som vi tidigare identifierade, dvs. värdesystem, organisation och/eller 
projekt. Genom att följa innovationen leds vi genom de perspektiv som varit relevanta 
för den specifika innovationen. Vi rör oss alltså mellan och inom olika organisatoriska 
strukturer samt inkluderar olika projekt och olika bidrag från olika värdesystem.  Denna 
metodansats har vi kommit att kalla för ”innovationsresor”.  

Innovationsresor har studerats genom intervjuer med personer som varit direkt eller 
indirekt (t ex via avgörande beslut) involverade i innovationen. Att studera 
innovationsresor innebär alltså att fokusera på specifika aktiviteter och processer som 
bidrar till (eller möjligen hindrar) lyckad innovation. Denna metodik står i kontrast till 
att studera innovation utifrån projektet, organisatoriska strukturer eller 
innovationssystemet som helhet. Begreppet innovationsresa utvecklas och exemplifieras 
i nästa kapitel. Resultaten från förstudien har lett fram till att det teoretiska ramverket 
har anpassats till Trafikverkets kontext och att det teoretiska ramverket har utvecklats 
med hänsyn till omställningsförmåga. Utöver de studerade innovationsresorna har 
många personer från Trafikverket varit involverade under förstudien. Flera workshops 
har hållits under förarbetet till denna förstudie (se bilaga). Dessa workshops har varit 
dubbelriktade i bemärkelsen att idéer och koncept har kunnat diskuteras. Deltagarna har 
då fått nya perspektiv på innovation och omställning och vi forskare har fått inspel och 
direkt återkoppling på vårt arbete. Erfarenheterna från dessa tillfällen under förarbetet 
ledde bland annat fram till valet av OIS-metodiken. Undre förstudien bidrog sedan 
deltagarna på resultatworkshopen som hölls den 29:e januari 2019 i Borlänge till 
anpassningen av OIS-metodiken för den offentliga aktören.  

 

 

2 Antaganden och teoretisk modell  
När en innovation formas på Trafikverket går den igenom flera av Trafikverkets 
processer och övergår i olika stora delar till externa aktörer i ett projekt eller kontrakt. 
De innovationer som vi har studerat i den här förstudien har haft sin utgångspunkt i 
Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) och/eller beslutsprocesser som övergår till entreprenad eller 
upphandlingsprojekt. För att skapa en förståelse för Trafikverkets innovationsprocesser 

 
4 Van Lancker mfl. (2016). The Organizational Innovation System: A systemic framework for radical 
innovation at the organizational level. Technovation, 52, 40-50. 
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och vilka hinder och möjligheter som uppstår i dessa processer har vi i denna studie valt 
att ”spåra” innovationens väg tillbaka till idéfasen, s.k. innovationsresor.  

De innovationsresor som vi har gjort under den här förstudien har tagit oss genom olika 
delar av Trafikverkets organisation och därmed belyst olika Trafikverksinterna barriärer 
och möjliggörare. Innovationsresorna studeras utifrån den vedertagna hypotesen om att 
innovation uppstår i ett antal sammanhängande faser. Den ”processen” följer dock inte 
alltid de processer som verksamheten faktiskt arbetar efter.  Genom att studera 
innovationsresor har vi därför redan i förstudien kunnat identifiera ett antal strukturer 
och situationer där Trafikverkets processer hindrar eller inte skapar de förutsättningar 
som krävs enligt hypotesen för hur innovation uppstår. Eftersom vi studerade 
genombrottsprojekt, dvs projekt som anses lyckade ur ett innovationsperspektiv, har vi 
inte bara identifierat ett antal barriärer utan även många exempel på hur barriärer har 
överkommits för att skapa innovativa lösningar. 

Med utgångspunkt i OIS ramverket har vi antagit att det går att studera hela 
innovationsresan inom ett projekt eller kontrakt. Vi har även antagit att när flera 
innovationsresor läggs samman går det att identifiera de mest vanligt förekommande 
barriärerna och möjliggörare som är essentiella för Trafikverkets innovations- och 
omställningsförmåga. Dessa barriärer och möjliggörare kan sedan kopplas till befintliga, 
eller utvecklingsbara, nyckelaktiviteter som accelererar och styr olika sociala och 
tekniska dimensioner av omställningen till ett hållbart transportsystem. Barriärer och 
möjliggörare kan vara Trafikverksinterna men de kan även vara externa och kopplade till 
exempelvis lagar och regler, marknadsvillkor eller tekniska begräsningar. Externa 
barriärer kan även vara kopplade till nyckelaktiviteter som sker hos någon eller några av 
Trafikverkets samverkande aktörer eller i förhållande till ett innovationsområdes 
applikation. Ett exempel på en extern barriär för ett innovationsområdes applikation är 
att utvecklingen av snabbladdare för elfordon eftersom det påverkas av förutsättningar 
inom energisystemet.  

Analysen av innovationsresorna struktureras utifrån OIS-ramverket. Ramverket bygger 
på etablerade principer för innovationssystem och innovationsledning och fokuserar på 
samspelet mellan organisation, projekt och det externa innovationssystemet. I denna 
förstudie applicerar vi OIS metodiken för innovation i offentlig sektor, vilket enligt vår 
vetskap aldrig tidigare har gjorts. Eftersom innovation i offentlig sektor skiljer sig från 
innovation i företag bör OIS metodiken anpassas med hänsyn till detta. OECD använder 
följande sammanfattning av områden att särskilt beakta för innovation i offentliga 
organisationer: 

• Hur generas och delas idéer? Hypotesen är att data, information, kunskap och 
lärande är väsentliga för innovation och hur hanteringen av dessa kan stödja eller 
hindra innovation. Utmaningen är att bygga upp kapaciteten för insamling, 
analys och delning av tillgänglig kunskap för att förbättra de offentliga besluten 
om innovativa lösningar och att dela med sig av kunskap för att uppmuntra social 
innovation. 
 

• Hur motiverar vi de anställda? Uppmuntras utforskande av nya idéer och 
experimenterande med nya tillvägagångssätt? Ledarskap är viktigt för hur 
anställda väljs ut, belönas, socialiseras och hanteras och det har en inverkan på 
organisationens innovativa kapacitet. 
 

• Hur navigeras regler och processer? Regler, budgetprocesser, föreskrifter, 
godkännandeprocesser kan skapa eller blockera möjligheter till innovation. 
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• Reviderad organisationsdesign? Hur arbetet är strukturerat inom och mellan 
organisationer kan ha en inverkan på innovation inom den offentliga sektorn. 
Detta inkluderar utveckling av utrymme och innovativa metoder för att 
strukturera samverkan, bryta stuprörstänkande och arbeta i partnerskap mellan 
organisationer och till och med sektorer. 

De frågeställningar som Trafikverket har för innovations- och omställningsförmåga, som 
offentlig aktör, utgör därför en grund för en fördjupad studie av OIS-metodiken. Den 
genomförda förstudien är därför även ett teoretiskt intressant bidrag till 
forskningsområdet för innovation och omställning.  

 

 

2.1 OIS-metodiken 
Fokus i OIS-metodiken är den innovativa organisationen. För att den innovativa 
organisationen skall fungera optimalt i ett specifikt sammanhang behöver ett antal 
förutsättningar (även kallade strukturella funktioner) finnas på plats. De strukturella 
funktionerna handlar om pågående arbete/processer/trender som är teknik-
/innovationsspecifika och som till viss del även ligger utanför den studerade 
organisationen.  Dessa strukturella funktioner har vi i denna förstudie studerat genom 
att följa ett antal ”innovationsresor”. Inom innovationsresorna har vi fokuserat på de 
specifika aktiviteter och processer som har lett fram till innovation. I praktiken innebär 
det att vi inte har använt enskilda projektet som avgränsning för våra studier utan har 
istället kunna följa processer över interna (och externa) organisatoriska begränsningar. 
Ett resultat av detta är att vi exempelvis har kunnat identifiera barriärer och möjliggörare 
i gränslandet mellan ÅVS och upphandling, som annars lätt skulle missats om studierna 
avgränsats till specifika upphandlingar eller specifika ÅVS:er.  

Grunderna (dvs. de strukturella komponenterna) för varje innovationsresa delas upp 
mellan: aktörer (interna och externa); aktörernas nätverk; institutionella förutsättningar 
och påverkansprocesser; och innovationsprocesserna.  

Analysen av aktörerna innefattar alla aktörer som bidrar till innovationsresan kartläggs. 
Detta kan inkludera exempelvis aktörer för forsking- och utveckling, tillverkning, 
genomförande och användning.  Innovationsnätverk analyseras med följande punkter:  

• Innovationsprocessen bör vara strukturerat öppen; dvs medvetet inkludera olika 
aktörer i nätverket i olika faser.  

• En innovationsprocess kan alltså var både öppen, stängd och allt där emellan – 
beroende på syfte och innovations-/utmaningsområde.  

• Aktörer kan involveras i olika ”lager” – dvs en liten grupp individer som arbetar 
med t ex teknikutveckling; eller större mängd aktörer som samlas om strategiska 
(strukturella/systemrelaterade aspekter).  

• Lagren används olika beroende på olika steg i innovationsprocessen, 
innovationens syfte eller innovations-/utmaningsområde.  

• Aktörerna i nätverket bör även fungera som legitimerande för innovationen och 
den överordnade omställningen.  

• Dialog med andra FOU-aktörer och myndighetskontakter. 
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Institutioner definieras i sammanhanget som lagar, regler och normer. Dessa är viktiga 
då de bland annat utgör grund för endera stabila eller osäkra förhållanden om framtiden. 
Institutioner kopplar därför till aktörernas riskbedömning av innovationsprojektet och 
förutsättningar för exempelvis innovationsnätverk. För att utöka OIS-metodiken till att 
utöver innovationsförmåga även inkludera omställningsförmåga har vi analyserat de 
strukturella komponenterna mot en bredare definition av innovationssystem och 
applicerat ett ”bredare” socio-tekniskt system som inkluderar “vetenskap, teknik, politik, 
kultur, industri och marknadsacceptans”5. Detta har möjliggjort ett holistiskt perspektiv 
i analysen för omställning som går bortom förutsättningarna för specifik innovation och 
tekniska förbättringar.  

I OIS-metodiken delas innovationsprocessen upp i följande tre faser: 

• idéutveckling och behov (idéfasen) 
• innovation och utveckling (innovationsfasen) 
• kommersialisering och nyttiggörande (kommersialiseringsfasen).  

Idéfasen handlar om att skapa fler och bättre möjligheter och att fatta bättre beslut med 
minskad osäkerhet eller risk. En vanlig idéfas karaktäriseras av en behovsanalys, en idé-
formulering och avslutas med en konkretisering och/eller prioritering. Syftet med 
idéfasen är många gånger att hitta möjligheter eller att påverka förutsättningarna för att 
minska osäkerhet. I våra analyser har vi varit extra intresserade av att belysa eventuell 
interaktion med intressenter med målsättningen att ta hänsyn till trender, studera hur 
lösningar väljs ut med hänsyn till samhällsnytta eller nytta i innovationens värdekedja.  

Innovationsfasen fokuserar på hanteringen av projekt, hur resurser, forskning & 
utveckling allokeras samt hur genomförbarheten bedöms. Många gånger är det i denna 
fas som de individer/roller som skapar förutsättningar för att ta in kompletterande 
kompetens och resurser återfinns. Dessa individer tenderar normalt även att utgöra, eller 
åtminstone ingå i en, referensgrupp under den rastrerande innovationsprocessen. I 
korthet beskriver detta förmågan att designa projekt och skapa resurser i samverkan med 
intressenter, så att idéerna kan nå marknad eller användas i organisationens verksamhet 
direkt.  

Kommersialiseringsfasen handlar framförallt om demonstration, affärslogik, 
värdenätverk och legitimitet.  Fokus i denna fas är därför på att maximera chanserna för 
marknadsintroduktion och uppskalning, så att innovationen får spridning och 
genomslag inom alla de perspektiv som ingår i det socio-tekniska systemet (se ovan). 
Detta brukar kunna inkludera initiativ så som att skapa medvetenhet (internt och 
externt) om innovationen, arbeta för marknadsformering, aktivt stötta uppbyggandet av 
inköps- och leverantörskedjor eller bygga genomförarkapacitet.  

 

 
5 Geels, F. W. (2002). Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level 
perspective and a case-study. Research policy, 31(8-9), 1257-1274. 
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Figur 2: Innovationsprocessens tre olika faser och dess icke-sekventiella iterationer, enligt OIS-metodiken.  

Varje moment i dessa tre faser kan utvecklas och beskrivas djupare beroende på var 
hinder har identifierats inom respektive innovationsresa. Under den här förstudien har 
vi analyserats till vilken grad momenten i varje fas finns representerade i 
innovationsresan eller projektet. Faserna har då ”graderats” utifrån om det är 
outvecklade, underutvecklade, utvecklade, eller välutvecklade. Det är viktigt att 
poängtera att de tre faserna överlappar varandra i hela processen och skall helst inte 
följas sekventiellt. Det bör alltså förekomma iterationer inom varje fas och mellan 
faserna, som illustreras i ovanstående figur.  

 

3 Insamling av intervjudata 
Under förstudien har totalt åtta innovationsresor analyserats strukturerat. Dessa har 
identifierats i så kallade genombrottsprojekt (tre från ÅVS och tre från upphandling).  
För dessa innovationsresor har 11 personer som varit direkt och praktiskt involverade 
intervjuats. Vissa av de intervjuade har varit del av respektive genombrottsprojekt, 
medan andra intervjuade har varit personer som gjort insatser i relation till den 
studerade innovationen. Vi kallar den här gruppen ”direkt involverade” i 
innovationsresorna. Utöver de direkt involverade har fem personer med strategisk 
inblick i innovationsresorna eller kontexten kring innovationsresorna intervjuats. Dessa 
personer har i de flesta fall svarat för inblick i mer än en innovationsresa och vi kallar 
dessa respondenter för ”strategiska intervjupersoner”.  Intervjuerna varade mellan 
45minuter och 2 timmar och samtliga intervjuer bandades och transkriberades. Till vår 
förståelse av innovationsresorna bör även alla de tillfällen som finna angivna i bilagan, 
där begrepp, modeller, koncept och preliminära resultat har diskuterats under 
workshops-former adderas.   

Utöver dessa innovationsresor har vi genomfört ytterligare ett antal intervjuer och dialog 
i workshops med fokus på att identifiera nyckelaktiviteter som accelererar och styr 
förutsättningarna för innovation att utvecklas och knyta an till Trafikverkets 
överordnade mål. Vi har under förstudieperioden medvetet undvikit att följa 
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innovationsresorna utanför Trafikverkets organisation men detta är ett naturligt nästa 
steg för projektets andra fas (mer om fas 2 nedan).  

 

4 Resultat av intervjuer och workshops  
OIS-metodiken handlar om att studera innovationsförmåga genom att sätta en 
innovation i centrum och analysera organisationens kapacitet att hantera de olika 
momenten i innovationsprocessens faser. Den här studien har därför inte analyserat de 
förutbestämda processer för innovation som Trafikverket etablerat, ej heller satt dessa i 
centrum för analysen. Det är därför viktigt för oss att poängtera att användningen av 
OIS-metodiken inte innebär att vi föreslår att Trafikverket skall organisera sig efter 
denna logik. Metodiken har snarast applicerats för att kunna identifiera och följa icke-
linjära interna och externa processer. Etablerade processer för innovation inom 
Trafikverket, anser vi, kan fortfarande utgöra en viktig resurs för att skapa och realisera 
innovation, speciellt om det finns en systematik i hur organisationen hanterar de olika 
faserna.  

De workshops som hållits under förarbetet och förstudien har haft stor betydelse för 
formuleringar av exempelvis barriärer, vår förståelse av Trafikverkets verksamhet och 
transportsystemet i stort. Inte minst har dessa tillfällen även fungerat som 
kompetensspridning från förstudien till organisationen då innovation- och 
omställningsförmåga diskuterats flitigt.   

Resultaten från förstudien har presenterats och diskuterats vid två Trafikverksinterna 
workshops (se bilaga). Den samlade bilden från arbetet visar att innovation inte bara 
uppstår i organisationens förutbestämda processer utan kan även uppstå i den dagliga 
verksamheten. Det finns även exempel där initiativet till innovation kan härledas till att 
individer agerar utöver vad de förväntas göra. När vi har följt utvecklingen av de olika 
innovationerna enligt OIS logikens olika faser inser vi alltså att dessa innovationer sällan 
följer den organisatoriska- eller projektlogik som många gånger antas (se exempel på en 
innovationsresa).  

Eftersom det är inte är själva innovationen som är i fokus för den här studien, utan 
snarare de skeenden och ageranden som leder till innovation kan vi inte kontinuerligt 
benämna detta med att vi studerar vad som underlättat innovationers utveckling genom 
organisationens processer och projekt till att på ett lyckat sett nå fram till en innovation 
som organisationen anser viktig. Vi har därför infört begreppet innovationsresor.  

 

4.1 Innovationsresan  
Vi vill med begreppet innovationsresa synliggöra de kompetenser och förmågor som 
driver den dolda eller delvis synliga innovationsprocessen genom organisationen och 
dess samverkande parter. I vår metodansats placerar vi innovationen i fokus, vilket 
liknar studier av teknikutveckling, där en speciell teknologi sätts i centrum och 
bidragande/hindrande system och faktorer analyseras. Genom att sätta innovationen i 
fokus kommer vi att röra oss mellan och inom olika organisatoriska strukturer, inkludera 
olika projekt och olika studera bidragen från olika värdesystem – en resa som med ett 
process- eller strukturfokus lätt förbises. Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att 
innovation inte nödvändigtvis endast handlar om en sak eller en lösning. Det kan lika 
gärna handla om att välja bort gamla arbetssätt till fördel för nya.   
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Innovationsresor är en ”dold” process som interagerar i flera definierade processer och 
överlämningar inom Trafikverkets organisation och mellan Trafikverket och externa 
aktörer.  Att processen är ”dold” innebär att den inte finns beskriven samt att den sällan 
är känd i sin helhet av de inblandade individerna. Innovationsresan är därför ibland svår 
att synliggöra eftersom den går utöver gränser för projekt och organisatoriska processer 
och ibland tar lång tid. Vi har genom intervjuer följt och beskrivit innovationsprocessens 
tre faser (enligt OIS-metodiken) och de moment som faserna innehåller. Ett sätt att 
illustrera innovationsresor är i relation till organisatoriska processer. 

Bilden nedan beskriver organisatoriska processer på tre nivåer. Varje organisatorisk 
process innehåller delar av OIS-metodikens tre faser avgörande för innovations och 
omställningsförmågan: idéutveckling och behov (idéfasen), innovation och utveckling 
(innovationsfasen), kommersialisering och nyttiggörande (kommersialiseringsfasen). 
För att tydliggöra dessa olika faser har vi färgmarkerat dem i bilden.  

Inom organisationen är det vanligt att processer (t ex de horisontella processerna i bilden 
nedan) utvärderas efter hur den levererat (nytta) i sista fasen och på den 
verksamhetsnivån. Från ett innovationsperspektiv hänger dock processerna i ihop 
vertikalt utifrån hur de bidrar till innovationsfaserna i processen ovanför. Ett projekt kan 
vara operativt lyckat, men inte bidra som det var tänkt som t ex test i en övergripande 
process. Genom intervjuer söker vi reda på hur en innovation har ”rest” genom de olika 
processerna och vilka vertikala kopplingar som finns. 

 

 
Figur 3: Innovationsprocessens tre olika faser (färgmarkerade), organisatoriska hierarkier och deras 
inbördes beroenden.   

 

 

4.2 Ett exempel på en innovationsresa 
Ett illustrativt exempel på en innovationsresa kommer från området underhåll och 
beskriver innovativa sätt att diagnosticera tillståndet för vintervägar och följa upp 
vinterväghållning. Trafikverket har ett omfattande ansvar att se till att vintervägarna är 
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tillräckligt snö- och isfria och farbara i hela landet. Det är ett kostsamt arbete som 
upphandlas av externa entreprenörer.  

Innovationsresan har sin utgångspunkt i förvaltningen och upphandlingskontrakten av 
snöröjning. I det gamla sättet att jobba är antagandet att entreprenören ser till att 
vägarna är helt is och snöfria. När det behövs ska entreprenören ut och ploga, sanda, 
salta etc. Uppföljningsmetoderna som användes handlade om att mäta friktion på 
vägbanan med hjälp av mätbilar och mätstationer. Uppföljningen fungerade mer som 
stickprov över vägnätet och alla medverkande vet att vägarna inte är snöfria i praktiken.  

Innovationsresa startar på förvaltningsnivå där behovet av nya lösningar för uppföljning 
av befintliga kontrakt egentligen har funnits länge. Där inser några aktörer på 
Trafikverket i samverkan med aktörer i deras värdenätverk att det finns nya bättre sätt 
att få in data kring tillståndet på vägarna, bland annat från fordonstillverkare och deras 
indata i realtid från sina fordonsflottor. (1) De befintliga kontrakten tillåter inte den nya 
metoden börjar användas direkt för att följa upp snöröjningen istället för den metod som 
anges i kontrakten. (2) 

Ett utvecklingsprojekt med företag i Trafikverkets OIS startas och det uppstår en möjlig 
metod att följa upp snöröjningskontrakt mycket bättre. Metoden bygger på teknik som 
sitter i många fordon som kan leverera indata om vägens tillstånd. (3) Det finns flera 
möjliga leverantörer och tekniken skulle gå att upphandla. Den omedelbara barriären 
innovationsresan stötte på var att den nya metoden för uppföljningen av tillståndet på 
vägarna inte gick att använda direkt i nya upphandlingar eftersom den inte passade in i 
den kontrakts- och ersättningsmodell som användes i förvaltningen. (4) 

Metoden att följa upp vägtillståndet utvecklas vidare i ett forskningsprojekt efter beslut 
på en mer strategisk forskningsnivå. Innovations och utvecklingsarbetet genomförs på 
en verksamhetsnivå i projektform i samverkan med forsknings- och utvecklingsaktörer 
och företag i Trafikverkets innovationssystem. Beslutet om satsningen tas på en högre 
nivå i organisationen. (5) Barriären för användande av den nya metoden är fortfarande 
barriärer i den befintliga kontrakts och affärsmodellen för vinterväghållning. (4) 

Behovet av en ändrad uppföljningsmetod och en ändrad kontrakts och affärsmodell för 
tillståndet på väg och underhåll lyfts till en högre mål/visions nivå i organisationen. 
Trafiksäkerhet och samhällsnytta lyfts in i relation till kostnader för kontrakt och 
uppföljning. (6) 

Ett projekt/initiativ genomfördes för att ta fram ett inriktningsdokument för 
vinterväghållning (en sorts färdplan). En strukturerad externt framtagen GAP-analys 
genomförs. Samverkan i Trafikverkets OIS, entreprenörer och slutkunden 
åkerinäringen, som använder vägarna, genomförs. I arbetet öppnas det i projektform 
upp för dialog och samverkan mellan det vi kallar stuprör i organisationen upphandling, 
planering, anläggning och underhåll. Dokumentet pekar ut en gemensam bild av nuläget, 
var deltagarna och Trafikverket vill uppnå vill och hur det går att ta sig dit. (7) 

Den här fasen i innovationsresan, att samverka kring idé och behov och att inventera och 
prioritera åtgärder, genomförs på en strategisk nivå och den samverkan som sker över 
”stuprör” och beslut som tas sker därför på en mer övergripande nivå. Ofta genomförs 
den här delen av innovationsresan som ett projekt. De barriärer som man övervinner är 
avsaknaden av bred samverkan (både internt och externt) och tröghet i systemet och 
regelverket kring underhållskontrakten. 

Metoden utvecklas vidare i ett större forskningsprojekt efter beslut på en mer strategisk 
forskningsnivå i samverkan med Trafikverkets OIS. Innovationsresans 
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kommersialiseringsfas påbörjas genom att test av genomförbarhet görs. Test och demo 
genomförs i projektform och i samverkan med Trafikverkets OIS. (8) 

Beslut fattas slutligen om att förändra utförarmodellen och upphandlingsmodellen för 
leveransen ”tillståndsmätt väg (vintertid)”. Det finns ett tydligt ägande för de slutgiltiga 
effekterna (bättre vinterväghållning till gagn för trafikanter). Genomförandet av 
förändringen sker som verksamhetsutveckling och beslut om prioritering och resurser 
sker på en strategisk nivå. (9) Kommande upphandling kan inkludera de nya metoderna 
för uppföljning av tillståndet och innovationen realiseras genom ett nytt kontrakt med 
nya entreprenörer. Effekter av de nya kontrakten kan därefter följas upp på strategisk 
nivå och utvärderas mot behovet. 

 

 
Figur 4: Innovationsresan genom innovationsprocessens tre olika faser och nivåer.  

Det här är ett tydligt exempel på en lyckad innovationsresa och den visar hur en ad hoc 
innovationsförmåga lyfter innovationsresan i organisationens hierarkier och tar sig över 
de barriärer som finns från början. MEN den här innovationsresan tog närmare 10 år 
från idé till full implementering. Det är svårt att dra några slutsatser kring hur lång tid 
en innovationsresa ska ta, men en av Trafikverkets utmaningar är att accelerera tiden för 
innovationer att slå igenom om man ska nå målen för omställning. 

Bilden av kopplingarna mellan de organisatoriska processerna i en innovationsresa ser 
ganska kaotisk ut. Den följer inte alltid förväntningar eller strukturer. Bilden av en 
innovationsresa är kaotisk och när vi lägger samman bilder av flera innovationsresor på 
varandra förvärras upplevelsen av kaos. Men, när vi studerar flera innovationsresor 
framstår mönster och återkommande utmaningar. Dessa beskrivs i följande stycke. 
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4.3 Flera innovationsresor – generella lärdomar 
I vår förstudie har vi avgränsat arbetet till nyckelprocesserna ÅVS och upphandling.  Vi 
har under förstudien haft fokus på att testa en forskningsansats och utvärdera det 
teoretiska OIS-ramverket. Med utgångspunkt från detta har vi startat i ”lyckade” 
innovationsprojekt. Lyckade innovationsprojekt har identifierats i samverkan med 
representanter från Trafikverket. I dessa lyckade innovationsprojekt har vi letat oss fram 
till olika innovationsresor.  Ambitionen har varit att sätt testa OIS-ramverkets olika delar 
på den offentliga organisationen och att söka över gränserna mellan perspektiven 
organisation, projekt och innovationssystems. Nedan följer en kort beskrivning av de 
innovationsresor som vi har gjort under förstudieprojektets gång. Eftersom flera av de 
lyckade innovationsprojekten som vi studerade i förstudien var relativt unga, vissa t.o.m. 
alldeles nystartade, saknas det långsiktiga tidsperspektivet i dessa resor (i jämförelse 
med beskrivningen av innovationsresan om vinterväghållning som beskrivits ovan). 
Vidare har vi under förstudien inte intervjuat personer utanför Trafikverket och vi har 
inte heller sökt efter ”sanningar” genom att beskriva flera sidor av myntet. I de 
genomförda innovationsresorna har vi därför endast utgått från utsagor av centrala 
personer om vad de har upplevt som barriärer och möjliggörare. Det är därför viktigt att 
poängtera att för vissa innovationsresor kan det finnas goda anledningar (sett från andra 
perspektiv) till svåröverkomliga eller hindrande barriärer. Vi kan ändå konstatera att 
dessa resor har karaktäristiska teman av hinder och möjligheter och ger en god grund för 
fortsatt forskning och nya insikter i arbetet mot att förstå och förbättra Trafikverkets och 
samverkande aktörers innovations- och omställningsförmåga.  

 

Projektet förbifart Stockholm på E4/E20 mellan Hallunda och Vårbybacke 
(Huddinge och Botkyrka) hade planerat att använda sig av ”tyst asfalt” – en nyutvecklad 
innovation som man hade jobbat på i flera år. Dock visade det sig att Tyst asfalt inte 
fungerade på E4/E20 på grund av att härdningstid var på ca en vecka. Att stänga av ett 
körfält i en vecka på den aktuella vägsträckan ansågs inte möjligt eftersom 
trafikmängden var för stor och de skulle medföra alldeles för stora samhällsekonomiska 
kostnader och praktiska problem. Detta i kombination med resultat från 
konsekvensanalysen gjorde att Botkyrka kommun sade nej till det föreslagna projektet, 
med hänvisning till att nivåerna av både buller och försämring av luftkvalitet visade sig 
vara för höga. Projektet förbifart Stockholm Trafikverket initierade därför en 
innovationsupphandling för att hitta lösningar till problemet. Denna process är i 
skrivande stund under utveckling, men enligt inblandade har redan relation mellan 
Trafikverket och kommunerna stärkts. Dessutom har initiativet skapat nya kopplingar 
inom Trafikverket och när vi lämnar denna innovationsresa diskuteras upplägget av 
innovationsupphandlingen eftersom projektet är angeläget om att processen skall leda 
till en faktisk produkt.  

 

Tyst asfalt är ett forskningsprojekt som lett fram till innovativ tyst asfalt. Positiva 
piloter har genomförts i t ex Huskvarna och Örebro. Inledningsvis höll den inte så bra 
och var dyr, men nu håller den bättre. Den bullerreducerande asfalten – populärt kallad 
”tyst asfalt” var ett led i Vägverkets åtgärder 2010 för att dämpa bullret från E4 i 
Huskvarna efter en miljödom. Tyst asfalt gick dock inte att använda i vårt studerade fall 
eftersom det inte fanns tid att stänga av delar av vägbanan så länge som den tysta asfalten 
behövde för att torka. Innovationen var alltså problematisk att använda kommersiellt i 
det här specifika fallet.  
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4 spår i region ABC är ett avslutat åtgärdsvalsstudie (ÅVS)som vittnar om vikten 
av dialog. Projektet bottnar sig i det stora utvecklingstrycket utmed ostkustbanan och 
E4:an. När ÅVS:en startades fanns det sedan länge ett politiskt samarbete i regionen 
(den så kallade ABC-gruppen) bestående av ett antal kommuner, två regioner 
(Stockholms län och Uppsalaregionen) samt Swedavia, som äger Arlanda flygplats.  

När ÅVS:n initierades menade ABC-gruppen att fyra spår mellan Stockholm och Uppsala 
skulle möjliggöra 100.000 nya bostäder, vilket växte till en framgångsrik 
(regionalpolitisk) retorik. Dialogprocessen mellan Trafikverket och ABC-gruppen 
utvecklades med tiden och det kom att bil mindre fokus på vad som skulle byggas och 
mer fokus på vilka funktioner som behöver utvecklas.  

En central fråga för järnväg är trafikering och alla kommuner vill ju att så många tåg som 
möjligt skall stanna hos dem. Därför initierade representanterna från Trafikverket 
dialogen om trafikeringen innan diskussionen om infrastruktur och vad som faktiskt 
skulle byttas togs upp. ABC-gruppen fick då först bestämma sig för vad de tyckte var 
viktigast (punktlighet, många tåg, etc). Detta resulterade bland annat i en ökad samsyn 
om behov; ett beslut om hur bygget planerades; samt diskussioner om styrmedel (vilket 
bland annat ledde fram till ett förslag om att utvärdera regional- och pendeltågstrafiken 
till och från Arlanda).     

 

CO2-bonus i underhållskontraket för driftområde Umeå har resulterat i att 
Svevias inspektionsbilar är helt fossilfria och att Umeå har en vätgasstation - men 
innovationsresan började i en helt annan ände.  

Under många år har upphandlingen av drift och underhåll av det allmänna vägnätet 
utgått från att när alla skallkrav är uppfyllda är det anbudet som har det lägsta priset som 
vinner. När baskontraktet i Umeå upphandlades 2016 så testades att frångå den tidigare 
prissättningsmodellen och istället jobba på löpande räkning mot en angiven rikt-
kostnad, vilken i sig är baserad på mängder. Det är dock fortfarande priset som är 
avgörande för att vinna driftupphandlingen. Har utföraren däremot metoder som gör att 
man använder minder mängder, så justeras rikt-kostnaderna. Men att mäta mängderna 
är knepigt för och det kan vara svåra att mäta om någon har besparing i tid etc. I Umeå 
så har därför incitament till effektivisering och värdeskapande skapats genom möjlighet 
till bonusar för utföraren. Bonusarna är inriktade på både CO2 besparing och 
saltförbrukning och ger möjlighet till årliga belopp.  

CO2-bonusen möjliggör alltså ekonomisk ersättning till utföraren om utsläppen av 
koldioxid sänks. Syftet med bonusen är att minska utsläppen från drift och underhåll. I 
Umeå har detta inneburit att Svevia investerat i två vätgasbilar. Bilarna används för 
inspektion och släpper inte ut något CO2. Svevias val av vätgasbilar har bidragit till att 
infrastrukturen för vätgasbilar utvecklas och den 11 juni 2019 invigdes den första 
vätgasstation i Umeå. Stationen har byggts av uppstartsbolaget Oazer, och den kommer 
till en början förse Oazers egna bränslecellsbil med vätgas samt Svevias två bilar. Oazer 
använder sin bil som demonstration och testfordon för kunder. 

 

Underhållskontrakt med 30/70 fördelning i Vilhelmina är en 
innovationsresa som startade med en medarbetares engagemang utanför kontorstid. En 
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projektledare för ett pågående, men ej fungerande, partneringkontrakt, insåg att 
verkligheten inte stämde överens med ambitionen i kontrakten. Entreprenören gjorde 
som man alltid gjort förut men projektledaren ville mer. Eftersom projektledaren hade 
både personlig erfarenhet från utförarsidan och god lokalkännedom skissades ett grovt 
koncept av ett nytt kontraktupplägg fram. Upplägget, som bland annat bygger på en 
vinst/förlust fördelning på 30/70 istället för modellen som är framtagen för i samverkan 
hög (dvs 80 % till Trafikverket och 20% till entreprenören) presenterades för den 
närmaste chefen som gick vidare med konceptet. Förslaget förfinades och lades fram som 
förslag inför den nya kontraktsförhandlingen i Umeå. Förslaget nekades av 
beställarrådet med motivationen att upplägget inte var samstämmigt med andra 
samverkansupplägg som höll på att förhandlas. Den lilla gruppen individer som hade 
arbetat fram förslaget gav sig inte och fick istället till ett test av upplägget i Vilhelmina. 
Testet inkluderar bland annat möjlighet till samlokalisering mellan Trafikverkets 
projektledare och utföraren för ökad kontinuerlig dialog och uppföljning. Kontraktet 
innehar även en innovationsbonus som sporre för att sätta den goda affären i fokus. 
Testet följeforskas och kommer att utvärderas vid periodens slut.  

 

Funktionsutredningen av kombiterminalen i Hallsberg genomfördes i 
samarbete med bolag och fastighetsägare för att hitta och prioritera lösningar för 
samlastning och logistik. Man kan säga att funktionsutredningen nästan genomfördes 
som en ÅVS.  

ÅVS är en bra dialogprocess som är inkluderande, men när det är många olika aktörer 
involverade, så som i Hallsberg, så behöver man ett bra underlag på hur anläggningen är 
tänkt att fungera för att konstruktiva diskussioner skall kunna hållas. I arbetet för att 
effektivisera Hallsbergsterminalen utarbetades därför först en strategisk plan för att få 
klarhet i vilka brister och behov det fanns på anläggningen. För att sedan kunna gå vidare 
med en strategi gjordes en funktionsutredning av den framtida utformningen av 
Hallsbergsterminalen. Totalt bidrog 30-40 intressenter. Processen var dialogfokuserad 
och arrangerade i ett antal workshops. Funktionsutredningen var särskilt lämplig i det 
här komplexa projektet eftersom ÅVS:en inte bör vara så förutsägbar eller 
lösningsfokuserad.  

Målet med funktionsutredningen av ett framtida Hallsberg var att bryta ner den stora 
komplexa utmaningen som en effektivisering av Hallsbergsterminalen skulle innebära 
och få fram en plan på vad som behöver hanteras och i vilken ordning, utan att låsa fast 
sig i lösningar. Genom att involvera intressenterna i processen blev planen välförankrad. 
Den fungerade också som en gemensam målbild av hur anläggningen skulle 
dimensioneras, dels med hänseende på godsstråken och västra stambanan, men även för 
att få upp kapaciteten i hela anläggningen.  

Med fokus på effektivitet av funktioner och intermodala transporter blev en av de första 
åtgärderna att bygga en överlämningsbangård i anslutning till kombiterminalen. Där kan 
idag 750 meter långa tåg hanteras. Det gör att kombiterminalen fungerar bättre. 
Eftersom överlämningsbangården också är elektrifierad på ett sätt som möjliggör 
omlastning så slipper man växla om till diesellok. Det gör att det går snabbare och blir 
lägre kostnader att trafikera terminalen. Elektrifieringen av bangården möjliggjordes 
genom en samfinansierades mellan kommunen, Trafikverket och EU-bidrag.  

Efter Hallsberg har användningen av funktionsutredningar ökat. De fungera bra för att 
få fram ett förankrat underlag, utan att fastslå hur den slutliga lösningen skall se ut. 
Funktionsutredningar användes ofta under Banverkstiden, men har inte varit så kända 



21 

© RISE Research Institutes of Sweden 

inom Trafikverket, men nu har denna typ av utredningar blivit mer vanliga även om det 
fortfarande är sällsynt att de genomförs med ÅVS metodiken.  

 

En öppen beställning från samhällsplanering ger utredaren större 
möjligheter. Grunden i ÅVS:erna är att identifiera behov och brister, utan att var för 
åtgärdsfokuserad, men ofta får Utredning och planering uppdrag som redan föreslår en 
åtgärd, utan att först ha gjort en helhetsbedömning.  

När Utredning och planering i Region Mitt av blev inbjudna till samtal om en otrygg 
passage över järnvägen i Sundsvall väckte de frågan om det verkligen bara var passagen 
som skulle utredas eller om fråga kanske var större. Genom att medverka tidigt i dialogen 
med kommunen fick de en bra förståelse för vad beställaren ville ha och de kunde även 
bidra till att uppdraget breddades. Kommunerna har ofta egna utredningsarbeten, eller 
politiska åtaganden, som kan leda till att redan när dialogen med Trafikverket initieras 
är den åtgärdsfokuserad. Men det är viktigt att inte bli för snabb. Kommunen kan redan 
ha tänkt ut en lösning och då vill man från Trafikverkets sida kanske agera för att de skall 
gå fort, men det är inte säkert att kommunen har haft ett systemtänk. Ofta är det 
personberoende – det gäller att bli inbjuden på rätt möte. Det kan vara en utmaning att 
ändra ett förslag som en kommun redan har låst in sig i, för det kan innebära att de går 
emot den ”överenskommelse” som samhällsplanerarna har med kommunerna.  

 

 

4.4 Sammanfattning av intervjuer 
Resultaten från de 11 intervjuade personer som varit direkt involverade i de utvalda 
innovationsresorna visar på ett generell högt engagemang och entreprenöriellt agerande. 
Samtliga intervjuer transkriberades och analyserades. Analysen gjordes med kvalitativa 
metoder och med utgångspunkt i OIS-ramverket. Inom de studerade projekten 
identifierades fyra karaktäristiska teman av hinder och möjligheter som kopplar an till 
innovationsförmåga. Dessa teman återfanns alltså i olika former i merparten av alla 
intervjuer och består av, (utan inbördes ranking: utveckling; drivkrafter; struktur; 
samverkan och relationer.  

Teman och karaktäriserande nyckelbegrepp presenteras mer utförligt i tabell 1 där även 
exemplifierande citat, taget ur vårt material, återfinns. Citaten har anonymiserats och 
förtydligar har adderats inom hakparenteser.  

 

 

 
 
Tabell 1. Teman, centrala begrepp och exemplifierande citat från 6 olika innovationsresor. 
 
Tema Centrala begrepp Citat 

Utveckling 
 

Behovsdrivet 
Förutbestämt 
Genomförbarhet 
Lärande 

”Det absolut svåraste är att hitta formen, för det traditionella 
förhållningssättet är så otroligt rotat [hos de externa aktörerna].” 
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Tabell 1. Teman, centrala begrepp och exemplifierande citat från 6 olika innovationsresor. 
 

Förbättringar 
Vanor 

”Det är ju så med utveckling. Man måste dela. Jag berättar i alla 
sammanhang för kollegor om vad vi har gjort. De tycker det är 
jätteintressant.”  
 

Drivkrafter  
 

Engagemang 
Envishet 
Hopp 
Identitet 
Mod 
Värdegrund 
(förbättringar 
och samverkan) 
 

”Och då började jag fundera till och kanske jobba lite i det dolda… 
lite utanför kontorstid och sådär. Jag är ju lite nördig.” 
 
”När jag började på Trafikverket då ville man ju vara en god 
medarbetare och göra som man skulle och inte försöka testa 
förmycket. Ju mer jag känner mina kollegor och min organisation så 
förstår man var man kan ta ut svängarna och inte. Och vad gäller 
[det här projektet] så finns det nog egentligen inte så jättestora 
hinder – det är nog man själv som sätter upp dem.” 
 

Struktur 
 

Prioriteringar 
”Horisontellt” 
”Vertikalt” 

”Min chef har varit väldigt stödjande och min interna beställare. Så 
det är ju inte jag själv som driver, utan vi gör det tillsammans.” 
 
”Vi hade stort uppmärksamhet om detta både lokalt och nationellt 
och vi lobbade och lobbade, men så blir det bara nej nej nej… Och 
samtidigt pratar man i var annat ord om innovation och utveckling 
– och jag tänkte: Vad är det ni säger? Vi jobbar innovativt och 
utvecklande hela tiden och vi får ändå bara nej hela tiden. Jag får 
inte det att gå ihop.” 
 

Samverkan & 
relationer 
 

Förtroende  
Lokalt 
Problemfokusering 
 

”Man kanske är naiv, men jag har faktisk väldigt bra relationer till 
parterna som jag jobbar med. Och det beror nog ganska mycket på 
att jag har jobbat med dem så länge. Man lär ju känna dem ganska 
väl. Men visst påverkar det i sin helhet att [de] ser att Trafikverket 
tar den här frågan på allvar.” 
 
”Att göra rätt åtgärd, på rätt plats och på rätt tidpunkt - det låter 
kanske lite klyschigt, men det är otroligt sant. Har man det i 
bakhuvudet så måste man ju också ge lite handlingsfrihet i 
kontrakten.” 
 

 

Resultaten från förstudien har, utöver preliminära insikter om barriärer och 
möjliggörare, även lett fram till att det teoretiska ramverket har anpassats till 
Trafikverkets kontext och utvecklats med hänsyn till omställningsförmåga. 

De innovationsresor vi följt i projektet är i många fall pågående innovationsresor. De har 
alltså inte kunnat studeras i efterhand, utan de händer nu. Det innebär i flera fall att det 
inte är hela innovationsresan vi har studerat. Å andra sidan är materialet aktuellt och ger 
därmed en bra nulägesanalys av innovations- och omställningsförmågan. Sammantaget 
täcker intervjumaterialet stora delar i hela innovationsprocessen med alla dess faser och 
moment så som OIS-metodiken föreslår.  
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4.5 Barriärer för Innovationsresan 
I samtliga våra intervjuer (dvs. med de direkt involverade i innovationsresorna och de 
strategiska intervjupersonerna) har vi frågat om de av OIS teorins identifierade typiska 
barriärer för innovation. Notera att dessa barriärer är kopplade till 
förutsättningarna för innovation vilket innebär att de inte nödvändigtvis 
har samma relevans för det överordnande projektets genomförande. 
Följande frågeställningar kopplat till utvecklingen av innovation har därför varit 
återkommande, i någon form, i samtliga intervjuer:  

 
• Har relevanta dimensioner av intressenter beaktats? 
• Har nödvändig återkoppling skett mellan faser i innovationsprocessen? 
• Har kritiska resurser saknats? Kunskap, personer, kapital? 
• Sker överlämningar av innovationsprocessens faser mellan ”stuprör”? 
• Bibehålls frihetsgrader och tolkningsutrymme vid överlämningar, ”trattar”? 
• Är nyckelaktörer och intressenter med i processen? Har de samverkat? 
• Har dialogen med aktörer och intressenter fungerat? 
• Har informell kontroll -visioner, värdegemenskap, förtroende - fungerat eller 

saknats?  
• Har aktörer och intressenter varit låsta till befintliga lösningar? 
• Har organisationen kapacitet att hantera nätverkande och samverkan? 

 

Med utgångspunkt i genombrottsprojekten och de intervjuer som genomförs för 
innovationsresorna har dessa barriärer sammanställts och kvantifierats enligt 
kategorierna: absolut barriär, svår barriär, medelbarriär, ingen barriär. Vissa barriärer 
klassades som ej relevant eller ej analyserad. Eftersom antalet intervjuer har varit 
begränsat i den här förstudien har resultaten från de strategiska intervjupersonerna 
använts för att triangulera bedömningen av barriärerna (dvs. få ytterligare perspektiv på 
samma frågeställning). Detta har gjorts för att få en så nyanserad bild av barriärerna som 
möjligt och för att undvika att barriärer som upplevt som mycket svåröverkomliga av ett 
projekt skall få allt för stort genomslag. De strategiska intervjupersonerna och alla 
workshops har alltså bidragit till strukturen och konfirmerat barriärerna.  

I Figur 5 visas en matris över innovationsresorna och i vilken grad olika barriärer för 
innovation har klassificerats.  
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Figur 5: Klassificerade barriärer för ett antal innovationsresor. 

Tabellen är främst avsedd att läsas lodrätt i kolumner dvs utifrån de olika barriärernas 
förekomst i de olika innovationsresorna. Tanken är att flera innovationsresor kan ge en 
överskådlig bild av vilka barriärer som är vanligt förekommande för utveckling av 
innovation och om vissa barriärer är mer vanliga i specifika sammanhang. Barriärerna 
framtagna från OIS-metodiken och har under förstudiens gång anpassats till offentlig 
verksamhet. I tabellen är varje barriär skattad utifrån intervjumaterialet i respektive 
innovationsresa samt de strategiska intervjuerna.  

Resultatet visar exempelvis att överlämningar och stuprör, inlåsningar i befintliga 
lösningar samt formell kontroll och regelverk, upplevs som hindrande barriärer som 
förekommer i samtliga projekt, även om detta betyder olika saker beroende på i vilken 
kontext innovationsresan har genomförts. Värdegemenskap, mål och visioner, 
samverkanskapacitet och intressenters perspektiv är däremot exempel på barriärer som 
inte utgör speciellt stora utmaningar för projekten.  

Tabellen kan även läsas horisontellt och visar då vilka barriärer som varje 
innovationsresa har stött på. Det är viktigt att påpeka att resultaten i den här rapporten 
skall tolkas med stor försiktighet eftersom de bör ses som preliminära. Än viktigare är 
det att påpeka att resultaten för varje innovationsresa bör hanteras än varsammare, 
eftersom vi i den här studien bara har ”skummat på ytan” i projekten och inte haft som 
mål att göra djupare analyser av respektive innovationsresa. Dock ger analysen av 
innovationsresorna starten på ett värdefullt övergripande mönster av barriärer för 
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innovation som kan användas för att forma och prioritera insatser för innovations- och 
omställningsförmåga.  

I den här förstudien har vi studerat innovationsresor med utgångspunkt i ÅVS och 
upphandlingsprocessen. Områdena ÅVS och upphandling valdes för denna förstudie 
efter en lång och omfattande förprocess. Båda områdena är centrala för Trafikverkets 
innovations- och omställningsförmåga även om det är viktigt att poängtera att det finns 
många andra viktiga processer för innovation inom Trafikverket. Eftersom både ÅVS och 
upphandling ofta utgör delar i andra utvecklingsprocesser kan det ses som en 
begränsning att alla innovationsresor i den här förstudien följer samma logik. Större 
delen av de innovationsresor som vi har studerat under förstudien löper dessutom från 
ÅVS via upphandling till någon form av genomförandeprojekt.  

Utöver de tidigare nämnda teman (utveckling, drivkrafter, struktur, samverkan & 
relationer), som bland annat visar på en generell bild av högt engagemang och 
entreprenöriellt agerande bland de individer som på något sätt varit betydelsefulla för en 
innovationsresa, är en viktig iakttagelse att det i många fall förekommer en överlämning 
mellan ÅVS och upphandling. I denna överlämning tenderar möjligheterna för 
innovation att begränsas. En viktig nyckel för innovationsförmågan verkar därför vara 
samverkan i överlämningen så att man kan dela insikter och kunskap om de brister man 
har utgått ifrån i ÅVS-arbetet, så att man utgår från samma brister i 
upphandlingsprocessen även om man har fått ett mer specifikt uppdrag på åtgärdsnivå. 
På så sätt kan möjligen drivkrafter och relationer följa med i överlämningen och 
frihetsgraderna för innovation kan bibehållas genom hela processen, samtidigt som 
fokus på det ursprungliga behovet av innovation kvarstår. 

En annan notering som vi gjort är att i ÅVS är det viktigt att ha tillgång till resultat från 
andra innovationsresor så att de innovationerna kan ingå i en ”verktygslåda”. 
Exempelvis skulle det kunna finnas en uppdaterad åtgärdsbank med innovationer vilket 
skulle gynna lärande mellan initiativ och motverka att ”hjulet uppfinns på nytt” inom 
organisationen. Liknande fenomen återfinns mellan ÅVS och planprocessen där långa 
planperspektiv bör formuleras för att skapa utrymme för framtida teknikutveckling. 
Exempelvis kan skrivningar som ”5G” undvikas och istället formuleras som ”bästa 
prestanda på marknaden vid upphandlingstidpunkten”. Är utvecklingen förutsägbar blir 
resultatet det samma, men sker det stora förändringar är öppna skrivningar mer 
inkluderande av innovativa lösningar. 

Nästa steg i innovationsresan, efter en ÅVS, förloras ytterligare frihetsgrader eftersom 
steg 1–4 åtgärden redan är vald.  Innovationsresan fortsätter då genom olika 
spår/processer som följer uppdelningen mellan investering, anläggning, underhåll, osv. 
I en större studie bör exempel studeras för alla dessa vägar för att bättre förstå vilka 
gemensamma och specifika barriärer och möjliga synergier för lösningar som återfinns 
inom Trafikverket och i samverkan med andra aktörer. Analysen från de genomförda 
innovationsresorna är att olika spår/processer ger olika förutsättningar och 
frihetsgrader till det fortsatta upphandlingsuppdraget. Mycket av Trafikverkets 
upphandlingsvolym handlar om entreprenadupphandlingar i anläggningskontrakt och 
underhållskontrakt. Det är en mindre del av volymerna som handlar om ”vanlig” 
upphandling av varor och tjänster. 

När innovationsförmågan är inlåst i en upphandling är både trattar och stuprör i vägen 
för utvecklingen, men det finns fortfarande frihetsgrader och olika möjligheter till 
bredare påverkan på innovation och system. En upphandlande organisation kan i första 
hand agera som kund och upphandla produkter och tjänster, men kan också agera som 
en deltagande och samverkande part i ett innovations eller affärsekosystem.  
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4.6 Möjliggörare för Innovationsresan 
Resultaten från studien visar att det förekommer gemensamma barriärer, men finns det 
även flera karaktäristiska drag för lyckade innovationsresor.  

Barriärer uppstår där organisationen inte har den kapacitet som krävs att hantera 
momenten i innovationsresans faser; idéutveckling och behov (idéfasen), innovation och 
utveckling (innovationsfasen), kommersialisering och nyttiggörande 
(kommersialiseringsfasen). 

I de lyckade projekten har barriärerna inte varit lika svåra eller så har kapaciteten funnits 
eller skapats för att övervinna barriärerna.  

I många av intervjuerna visar det sig att barriärerna har övervunnits ad hoc ofta med 
personligt engagemang och okonventionella lösningar. Kapaciteterna att hantera 
barriärerna ligger i individer eller flera individers samsyn och värdegemenskap kring 
behovet och lösningen. I andra fall har barriärerna minskats genom nya direktiv, 
organisatoriska förändringar och metoder som handlar mer om processer och struktur. 

Vissa barriärer kräver strukturförändringar och är svårare att överkomma med bara 
engagemang och eldsjälar. 

På många sätt stämmer resultaten med klassisk förändringsledning. Vi kan se att det 
finns en mer strukturell del av innovationsförmågan som handlar om att förändra 
processer och regelverk för att ta bort barriärer och på motsvarande sätt undvika att 
bygga nya. Den avgörande skillnaden är att den strukturella förändringsförmågan ofta 
är inriktat på effektiviseringar och ständiga förbättringar av befintliga processer, som 
inte alltid är det samma som att skapa strukturella förutsättningar för 
innovationsresorna. De barriärer vi pratar om ovan handlar om innovation och 
innovationsprocessen. Det är inte nödvändigtvis barriärer för att driva den nuvarande 
verksamheten och därför fångas de inte upp i den vanliga utvärderingen av 
verksamhetens effektivitet.  

Detsamma gäller de aspekter av innovationsförmågan som handlar om Individ och 
kultur. Mycket fokus har varit effektivitet och standardisering och inte ett mer 
entreprenöriellt förhållningssätt med försök, iterationer och utrymme för 
misslyckanden. Incitamenten innebär i praktiken ofta att det är lättare att göra på det 
gamla sättet om igen även om man vet att det är fel, än att göra fel när man gör något 
första gången. 

Studien har inte specifikt sökt möjliggörare, men det har ändå gått att sammanställa 
viktiga kapaciteter från de intervjuer som genomförts. Våra resultat, baserade på OIS 
metodiken stämmer väl med erfarenheterna från OECDs studier av innovation i offentlig 
sektor. Några möjliggörare är att: 

• Förbättra kapaciteten för insamling, analys och delning av tillgänglig kunskap 
genom hela innovationsresan för att förbättra beslut och för att uppmuntra 
innovation. 

• Uppmuntran av utforskande av nya idéer och experimenterande med nya 
tillvägagångssätt.  

• Anställda väljs ut, belönas, socialiseras och hanteras utifrån inverkan på 
organisationens innovativa kapacitet. 
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• Stöd och tid finns för att navigera regler, budgetprocesser, föreskrifter, 
godkännandeprocesser för att skapa möjligheter till innovation. 

• Det finns utrymme och innovativa metoder för att strukturera samverkan, bryta 
stuprörstänkande och arbeta i partnerskap mellan organisationer och till och 
med sektorer. 

Det här är möjliggörare som gäller ganska generellt för organisationer och dom stämmer 
med de möjliggörare vi har sett i våra intervjuer.  

Innovationsresorna är en konstruktion för vår forskning. Dom har inte varit uttalade från 
början eller hållits samman som en process. Om man tror att innovation uppstår på det 
sätt som vi beskriver i innovationsresorna, så uppstår följdfrågan hur och vem som håller 
ihop innovationsresan? Hur kan resorna facilteras genom organisationen?  Vad eller vem 
håller koll på innovationsresorna när det första försöket misslyckas men den dolda 
processen övergår i en annan iteration? Kanske är det nya projekt eller personer som 
jobbar vidare på ett moment i en av innovationsresans faser men det bygger vidare på 
det första försöket och det är fortfarande samma behov eller brist de försöker lösa? Hur 
kan vi följa och facilitera de här resorna på bästa sätt genom organisationen? Och helst 
utan att titta i backspegeln.  

Generella insatser för att stärka innovationsförmågan hos Trafikverket skulle säkert 
underlätta för många av faserna i innovationsresorna, men det innebär inte automatiskt 
att förmågan att facilitera och hålla ihop en innovationsresa uppstår. De är nödvändiga, 
men inte tillräckliga möjliggörare. 

Det är viktigt för det fortsatta arbetet att hitta möjliggörare som underlättar 
innovationsresan och matcha det kapacitetsbyggandet mot de barriärer vi identifierat för 
innovationsresorna. 

Samverkan i det organisatoriska innovationssystemet i de olika faserna av 
innovationsprocessen är en möjliggörare, som återfinns hos flera av de innovationsresor 
vi har studerat. Samverkan bygger ofta på personliga relationer, som går utöver 
tidsramar för enskilda projekt. Några exempel på hur externa relationer och dialog kan 
stötta innovationsresor: 

 
• hittar möjligheter för fler intressenter 
• påverkar förutsättningarna för att minska osäkerheten 
• skapar förutsättningarna för att ta in kompletterande kompetens och resurser  
• fungerar som referensgrupp under innovationsprocessen  
• skapar medvetenhet och legitimitet för innovationen  
• bygger genomförarkapacitet och underlättar kommersialisering 

 

Generellt så innebär samverkan och dialog i det organisatoriska innovationssystemet att 
fler personer och aktörer ser hela innovationsresan och varandras roller i den. Det kan i 
sin tur hålla ihop och synliggöra innovationsresan över flera iterationer och delprojekt. 
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4.7 Innovationsresor som inte blir av 
De innovationsresor vi har följt har utgått från det våra respondenter anser vara lyckade 
innovationsprojekt. Trots det har vi hittat stora barriärer i alla innovationsresor. I vissa 
fall har de överkommits i andra fall har de inneburit att innovationsresan inte har 
utvecklats eller att den har fördröjts.  

Det är inte många av våra respondenter som egentligen ser hela innovationsresan. Deras 
del i en innovationsresa kan vara en del i ett lyckat projekt, men som ändå ingår i en 
misslyckad innovationsresa eftersom det finns barriärer i en annan fas av 
innovationsprocessen. På samma sätt kan ett misslyckat projekt vara ett värdefullt 
bidrag till en innovationsresa. 

En innovationsresa, som inte blev av var användningen av ”tyst asfalt” för en förbifart 
med bullerproblematik. Tyst asfalt har utvecklats i flera lyckade forsknings- och 
demonstrationsprojekt, men i den här innovationsresan fungerade inte användningen 
eftersom det inte var möjligt att stänga vägen för den tysta asfaltens längre torktid. Det 
blir en absolut barriär i nyttiggörande fasen av innovationsresan. 

Misslyckanden kan vara en del av en lyckad innovationsprocess. Misslyckandet med den 
tysta asfalten innebar att projektledaren fick hitta ett annat sätt att lösa 
bullerproblematiken och det blev början på en ny ÅVS, som kan i sin tur leda till en 
innovativ lösning. Den misslyckade appliceringen i projektet, kan också ses som en 
iteration i innovationsresan för tyst asfalt. Misslyckandet blir ett medskick till 
utvecklingsarbetet så att man beställer ytterligare forskning och utveckling för att få fram 
en snabbtorkande variant av asfalten. 

Trafikverkets komplicerade verksamhet och komplexa innovationsutmaningar gör det 
naturligtvis omöjligt att skapa innovation utan att misslyckas ibland. Det är svårt att 
planera eller ha processer som hanterar alla former av misslyckanden, men det borde 
ändå gå att hantera erfarenheter av misslyckanden på ett strukturerat sätt. 
Innovationsförmåga i en komplex verksamhet måste lära av misstag och se till att 
misslyckanden utvecklar kapacitet och struktur för kommande försök. Det har egentligen 
inte framkommit någonting om hur misslyckanden betraktas eller hanteras systematiskt 
i de intervjuer som genomförts. I några sammanhang har chefer och projektledare 
uttryckt att dom försöker skapa ”utrymme” eller ”känslomässigt bombskyddsrum” för 
medarbetare att misslyckas, men inte som en del i ett systematiskt arbete i 
organisationen. 

En kanske värre form av misslyckande är när deltagarna upplever missad potential eller 
missade innovationer. Vi har inte specifikt frågat efter missad potential, men det finns 
särskilt i de strategiska intervjuerna många exempel på frustration över möjligheter som 
inte blir av. Ett sätt att närma sig nyttan och värdet i fungerande innovationsförmåga är 
att söka potentialen i de innovationsresor som på grund av barriärerna inte blivit av eller 
som försenats  

I Projektet ”Affärsekosystem för regummerade däck6 har det funnits ett intresse av att få 
med TRV som aktör. Projektet handlar om utmaningen ”cirkularitet”, som är en form av 
systeminnovation och passar väl in i Trafikverkets utmaningar och ställer krav på av 
innovationsförmåga och upphandling.  

 
 

6 Vinnovaprojekt: Cirkulär ekonomi i ett affärsekosystem: https://www.vinnova.se/p/cirkular-ekonomi-i-
ett-affarsekosystem-integrerade-sensorer-och-ny-atervinningsteknik-for-tunga-fordonsdack/ 



29 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Trafikverket är en stor köpare av anläggningstransporter och Trafikverkets krav blir ofta 
normerande för andra offentliga köpare. Trafikverket är också en transportköpare som 
kan agera i flera roller i ett cirkulärt affärsekosystem. I första hand kan man agera som 
kund och upphandla produkter och tjänster av affärsekosystemet. I andra hand kan man 
agera som en deltagande och samverkande part i nätverket kring regummerade däck. 
Det kan handla om olika roller och bidrag som forskning informationsspridning, 
kontaktskapande, dialogplattform, legitimitet, lagstöd mm. 

Fyra kategorier av upphandlingsagerande för ”cirkularitet” har identifierats i andra 
studier: 

 
1. Krav på förbättrade produkter och tjänster (miljö, trafiksäkerhet, etc) 
2. Krav för innovativa produkter, tjänster och material  
3. Upphandling av nya tjänster och nya affärsidéer  
4. Delaktighet i cirkulärt affärsekosystem 

De olika rollerna innebär en förflyttning av organisationens upphandlingsfokus från 
bättre kvalitetsprodukter till nya och innovativa produkter, nya affärsidéer och slutligen 
till delaktighet i skapandet av affärsekosystem. De olika rollerna kräver förändring, 
kompetensutveckling och samverkan i den köpande organisationen. (se mer nedan 
under diskussion kring upphandling) 

I Trafikverket delas upphandlingsbehoven upp i kategorier och hanteras av 
kategoriteam. Kategoriteam kan agera mer strategiskt och se till helheten i en affär, som 
skulle kunna innefatta cirkularitet i ett affärsekosystem. Ett problem med nya lösningar 
är att det inte finns någon kategori eller kategoriteam för dom. Det samma gäller små 
kategorier som däck som ingår som en liten del i många andra kategorier. Det är generellt 
svårt att hantera en ”tvärfunktionell” fråga som däck om den inte är avgörande för en 
större del av verksamheten. För Trafikverket skulle större volymer av ”cirkulär betong” 
eller ”cirkulär asfalt”, vara mer intressanta tvärfunktionella kategorier. 

Trafikverket har kapacitet att agera i affärsekosystem, men gör det då i större frågor som 
till exempel i användningen av BIM i anläggningsbranschen. Trafikverket skulle mycket 
väl kunna ta en aktiv roll för att utveckla affärsekosystem för däck, men i dag är frågan 
för liten. Ett aktivt deltagande i ett affärsekosystem kräver intresse och engagemang från 
flera delar av den upphandlande organisationen. I det här fallet har man inte hittat ett 
sådant uppdrag eller intresse hos Trafikverket. 

Exemplet visar ”missade möjligheter” till innovation både för egen del och för andra 
intressenter på ett sätt som inte bidrar till Trafikverkets övergripande mål. I sin 
renodlade upphandlingslogik kanske det är rätt att inte prioritera insatsen för 
regummerade däck eftersom det har en så liten påverkan på Trafikverkets egen 
verksamhet. Ser Trafikverket mer holistiskt på sin roll i innovationssystemet och 
värdenätverket ser man att en relativt liten insats för egen del kan värt mer för anda 
aktörer. Trafikverkets agerande i sammanhanget kan vara nyckel till innovationer som 
har stor påverkan på Trafikverkets mål för omställning av transportsystemet. Med ett 
integrerat synsätt på innovationsförmåga och kapacitet för innovationsförmåga hade 
man kanske kopplat innovationen till omställning och agerat annorlunda. 
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5 Diskussion 
 

5.1 ”Vertikal” innovationsförmåga för 
omställning  
I enlighet med OIS-metodiken är innovationsresan uppdelad i tre faser, men i de lyckade 
resorna vi studerat så måste ofta någon fas förankras eller genomföras på en högre nivå 
i organisationens hierarki. Denna vertikala förflyttning hanteras inte uttryckligen i OIS-
metodiken. Det är en utmaning för aktörerna att innovationsresorna inte bara följer 
faserna i innovationsprocessen utan även rör sig i hierarki eller höjd i organisationen. 
Det här blir särskilt påtagligt när något moment måste göras om eller förändras och det 
krävs ett nytt beslut eller en ny förankring i en tidigare fas eller på en högre nivå i 
organisationen. I figuren nedan har vi försökt visa detta med tre innovationsprocesser 
som ligger ovanför varandra i organisationens olika nivåer.  

 

 
Figur 6: Exemplifiering av förväntade vertikala samband mellan innovationsprocesser.  

Det är avgörande att kunna följa innovationsresan i dessa olika nivåer. I flera intervjuer 
nämns att beslut eller förändringar måste förankras i ”verksamhetsstyrning” eller att det 
måste fattas beslut på ”strategisk nivå”. Ett exempel på hur en innovationsresa inte följer 
den förväntade processen utan kan röra sig fram och tillbaka och upp och ner har 
beskrivits i innovationsresan för snöröjning ovan (s 17) 

Under arbetets gång har det gjorts flera försök att visualisera faserna i innovationsresan 
i de olika nivåerna av verksamheten och samtidigt behålla vikten av att processen är 
iterativ på varje nivå. En alternativ figur eller förklaringsmodell vi använt finns nedan I 
varje process finns en behovs- och idéfas en innovations- och utvecklingsfas och en 
kommersialiserings- och nyttiggörandefas. Innovationsresan rör sig mellan de olika 
verksamhetsnivåerna och faserna i innovationsprocessen, som en röd tråd, men fram 
och tillbaka och upp och ner. 
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Figur 7: Alternativ förklaringsmodell till den vertikala dimensionen. (Utvecklad bild finns på s 18) 

Utmaningen för organisationen är att tillåta innovationsresan att röra sig bakåt och 
uppåt i processerna. Ofta krävs en förändring i en tidigare fas, men projektet är tids och 
resurssatt så att det inte är möjligt. I ett sådant fall krävs det beslut på en högre nivå för 
att ändra projektets omfattning eller inriktning. På samma sätt kan utvecklingsarbetet 
leda till att man vill ändra i behovsformulering eller de antaganden som initierat ett 
projekt.  

En stor del av innovationsförmågan är den organisatoriska förmågan att bryta barriärer 
och låsningar i form av organisatoriska trattar och stuprör. Vi sammanfattar det som att 
den organisatoriska innovationsförmågan: 

 
• söker principer för vad som kännetecknar innovations- och omställningsförmåga 
• knyter samman strategisk- och operativ innovationsförmåga 
• bildar processer för vertikal integration av innovationsfaserna på olika 

organisationsnivåer 
• ger INTE svar på utformning av organisation och strukturer 
• syftar till ”triple-loop-learning” från innovationsförsök till innovationsstrategier 

och till omställningsstrategier. 
• hanterar ”trattar” och ”stuprör” som hindrar iteration i innovationsresan och i 

innovationsprocessen. 
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De organisatoriska aspekterna är ett område där innovation i offentlig sektor skiljer sig 
från grundantaganden för OIS-ramverket. Om en innovation kan leda till minskade 
kostnader eller ökade intäkter är det ett starkt incitament för organisationen att 
organisera sig så att innovationsresan underlättas. I de innovationsresor vi har följt har 
målet varit både kostnadseffektivitet och ökad samhällsnytta, som bättre tillgänglighet, 
trafiksäkerhet och miljöprestanda. Dock faller inte skapad samhällsnytta ut i mer pengar 
för Trafikverket och att arbeta med samhällsnytta som incitament innebär inte en lika 
tydlig uppsida som i kommersiell verksamhet där förbättringar mynnar ut i ökad 
försäljning eller sparade kostnader. Trafikverkets verksamhet och organisation är 
dessutom ständigt påverkad av nya regeringsdirektiv, stora satsningar och projekt med 
delvis egen logik och styrning, vilket leder till ytterligare utmaningar kopplat till 
exempelvis organisationsdesign för innovation i den offentliga organisationen.  

 

5.2 Omställningsförmåga 
Vad är egentligen innovation? Vi har i den här förstudien inte avgränsat innovations-
begreppet särskilt hårt. Det är upp till Trafikverket att definiera vad som är innovation 
och hur det skiljer sig från ständiga förbättringar och naturlig utveckling av teknik, 
produkter eller tjänster. Vi har konstaterat i förstudien att Trafikverket inte kan uppnå 
sina övergripande mål och därmed ha ”omställningsförmåga” om man inte ökar 
innovationsgraden eller accelererar innovationstakten och därmed förbättrar sin 
”innovationsförmåga”. Hur detta tar sig uttryck kommer att visa sig från fall till fall och 
se olika ut inom olika verksamhetsgrenar av Trafikverket och de innovationssystem som 
samverkan sker. 

Innovationer utvecklas och kommersialiseras över tid (se illustration nedan). Det är först 
när en innovation har stort genomslag som den verkliga effekten på systemet realiseras. 
Det är avgörande att en aktör som vill ställa om transportsystemet följer och stöttar (eller 
ser till att det stöttas) innovationer till genomslag. Detta är ytterligare en aspekt som 
diskuterats i innovationsresorna. 
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Figur 8: Innovationers typiska utvecklingskurva 

För att fånga Trafikverkets innovationsförmåga måste man beakta var i 
utvecklingskurvan Trafikverkets insatser spelat roll. Det kan vara kritiskt för en 
innovation att Trafikverket genomförde den första demonstrationen, men för en annan 
innovation kanske det är Trafikverkets införande av innovationen som standard i 
upphandlingen som gör att innovationen fått full kommersialisering/nyttiggörande och 
når ”mognadsfasen” i kurvan ovan. 

Innovationer måste bli del av ”verkstaden”. Till exempel en ny betong eller asfalt måste 
bli en del av upphandlingskraven så att det hjälper värdesystem och marknad att ställa 
om till den nya bättre sorten. Det innebär att det krävs olika aktiviteter på olika ställen i 
utvecklingskurvan för att initiera, skapa nischmarknader, skala upp etc.  

I många av de innovationsresor vi studerat saknas det en helhetssyn kring innovation. 
De inblandade gör sin del i innovationsresan och ser sällan början eller slut. Det beror 
delvis på det vi konstaterat tidigare att innovationsresan är en ”dold” process med 
överlämningarna inom organisationen, beslut och prioriteringar på olika nivåer i 
organisationen och samverkan med externa aktörer. Det beror delvis på att 
tidsperspektivet är så pass långt. Den som för in en ny produkt eller tjänst i ”bulken” av 
upphandlingsvolymerna inser kanske inte alltid att detta är det sista steget i 
kommersialisering och uppskalning av det som var ett innovationsprojekt för 3 år sedan. 
Innovationsförmågan innebär att hålla samman perspektivet och se till att accelerera 
innovationsresan genom alla led inom och utom organisationens gränser. I det här 
omställningsperspektivet skiljer sig innovationsförmågan i en offentlig organisation från 
antagandena som ligger till grund för OIS metodiken. Trafikverket har ett intresse av att 
följa och stötta innovationernas utvecklingskurva i flera faser. Det finns därför ett 
bredare uppdrag, då innovationerna inte bara skall uppfylla det egna behovet för 
verksamheten utan dessutom vara till nytta för och påverka omställningen av 
transportsystemet.  

 

Innovationsförmåga är precis som innovationsresan ofta en dold förmåga. Om man inte 
mäter rätt saker, så upplever inte organisationen man har gjort något för innovation. För 
att synliggöra innovationsförmågan behöver den kopplas till innovationer och deras 
effekter på verksamhetens mål. I sin enklast form handlar det därför om att definiera 
innovationens ”effekt” och i vilken ”skala” den kommer att användas. Om till exempel 
”broar i plast” minskar klimatavtrycket med 80%, men bara används i 2% av de möjliga 
broarna är effekten mindre än för en liten förändring i klimatavtrycket från ett större 
antal broar. Men vilket är viktigast och vilket leder till omställning? För att fånga 
innovations- och omställningsförmågan kan man inte heller bara mäta innovationernas 
genomslag på marknaden eller direkta effekt på olika nyckeltal.  

Det här är en central fråga för både innovations och omställningsförmågan och det har 
diskuterats i intervjuer och workshops under förstudien. En illustration av hur 
innovationer kan sorteras och prioriteras efter grad och systemnivå har använts i 
workshops och diskussioner. 
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Figur 9: Modell för dialog om innovationers förändringspotential  

Den här sortens resonemang är en del av omställningsförmågan Trafikverket skapar. 
Genom att prioritera stöd till innovationer med ett system- och omställningsperspektiv 
kan lättare ”rätt” innovationer stöttas för omställning av transportsystemet. Om fler 
innovationsresor loggas och följs upp kan en bild skapas av vilken sorts innovationer 
Trafikverket bidrar till och hur de leder till omställning i linje med de övergripande 
målen. 

Fler innovationsresor ger en bredare och djupare förståelse för koppling mellan 
drivkrafter för innovation och målen för systemomställning. I ett sådant arbete klarnar, 
med största sannolikhet, frågan om vilken roll Trafikverket kan spela och vad som sker i 
samverkan i innovationssystemet. 

Innovationsförmåga handlar om att facilitera många olika innovationsspår, undanröja 
barriärer för innovationsresorna och accelerera farten på innovationsresorna. 
Innovationsresorna vi studerar i den här förstudien har inte graderats utifrån hur 
inkrementella eller radikala innovationer det handlar om inte heller utifrån vilken 
systemnivå de sker på.  

En del av omställningsförmågan kommer att vara att förstå och gradera innovationernas 
nivå och deras bidrag till omställning. Omställningsförmåga handlar om att välja rätt och 
på det sättet är t ex ÅVS en tydlig del av omställningsförmågan. 

I vår tolkning av OIS-metodiken finns det en stor potential för Trafikverket i att ta hjälp 
av FOU och innovationsnätverket för att prioritera rätt innovationer i linje med sina 
utmaningar och bygga omställningsförmågan. Det blir särskilt viktigt för de beslut som 
handlar om att inte fortsätta att stötta vissa innovationsresor. Det har varit uppe till 
diskussion i flera sammanhang att innovationer ska stöttas ganska förutsättningslöst i 
tidiga skeden. Finns det t ex inga elvägar är det rationellt att stötta flera olika tekniker. 
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När teknikerna har kommit längre och det går att bilda sig en uppfattning om 
utvecklingsförväntningar, potentialer, investeringar etc blir det lättare att prioritera från 
ett omställningsperspektiv. 

Var börjar och slutar innovationsresan? I många fall verkar det lättast att identifiera både 
innovationen och innovationsresan i backspegel. Därför behövs en återkommande 
analys och lärande kring processen innovationsresorna för att återkoppla till de delar av 
organisationen som bygger kapacitet för innovationsförmågan.  

 

 

5.3 Omställningsperspektivet för upphandling 
Upphandlingen är kritiskt för Trafikverkets innovationsprocesser och de 
innovationsresor vi har studerat. De flesta innovationsresor lämnar över från 
innovations och utvecklingsfasen till upphandlingen av nyttiggörandet och 
kommersialiseringen. Om en innovationsprocess genom idé och utvecklingsfas och 
innovations och utvecklingsfas har adresserat en utmaning med brett systemperspektiv 
och stor grad av samverkan med intressenter är det avgörande att upphandlingen kan 
hantera samma breda perspektiv.  

I Trafikverkets arbete med innovationsfrämjande arbete har man kommit ganska långt 
med innovationsförmåga för kvalitet, funktion och produktivitet. I rapporteringen av 
regeringsuppdraget kring innovationsupphandling 2014 finns utförligt beskrivet den 
kapacitet Trafikverket uppnått för innovationsfrämjande upphandling7. Dessa 
kapaciteter är en central del av innovationsförmågan i upphandlingsdelen av 
innovationsprocessen på Trafikverket. Med en mer systemisk syn på innovations- och 
omställningsförmåga behöver man öka den förmågan ytterligare för att inte hindra de 
innovationsprocesser som initieras i ide och utvecklingsfasen i organisationen och i 
organisationens samverkan med intressenter och innovationssystem. Vi har i 
inledningen till förstudien visat på behovet av ett integrativt perspektiv och i det 
föregående stycket på betydelsen av tidsperspektiv och systemnivå för innovationerna 
för att accelerera omställning.  

Trafikverkets förmåga att upphandla innovation är en viktig del i förmågan till 
omställning. En del av det handlar om att ha förmågan att upphandla innovationer i 
tidiga faser, som figur 8 ovan. En del av det handlar om att upphandla innovationer med 
en större systempåverkan, som i figur 9 ovan. Det kräver i sin tur ett vidgat fokus kring 
vad som ingår i en upphandling och utbytet med värdenätverk och leverantörer.  

I de här systemperspektiven och utifrån barriärerna i innovationsresorna framträder ett 
behov av ytterligare utveckling av kapaciteten för upphandling för att realisera 
innovations och omställningsförmågan Trafikverket behöver. 

Än så länge finns det inte speciellt mycket teoribildning och förklaring kring 
innovationsförmåga och omställningsförmåga i med fokus på offentliga aktörer i det här 
perspektivet. Det fortsatt arbetet skulle därför kunna bygga vidare på hypotesen att den 
upphandlande organisationens utveckling inom det organisatoriska 
innovationssystemet kan beskrivas som i figur 3 nedan.  

 

 
7 Regeringsuppdrag om innovationsupphandling, Slutrapport 1 juni 2014 
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Figur 10: Hypotes för utveckling av innovations och omställningsförmåga i upphandling 

 

I denna hypotes sker utvecklingen av innovationsförmåga i fyra axlar.  Utgångspunkten 
för en organisations upphandling är i mitten av modellen. Det är svårare för varje steg 
längre ut från centrum på varje axel. De fyra axlarna representerar utvecklingen för: 

Utökat nyttofokus. Ökad innovationsförmåga innebär ett vidgat fokus från leveransen 
och upphandlingsföremålet till funktioner med effekter och nyttor för hela verksamheten 
och till fokus på prestationer för Trafikverkets värdenätverk och till hela 
transportsystemet. 

Graden av förändring av upphandlingsföremålet. Trafikverket har kommit långt 
med krav på kvalitet och förbättringar. Inom vissa områden har man upphandlat 
innovativa lösningar. Nästa steg på utvecklingsaxeln är att köpa nya radikala lösningar 
och det är en större utmaning som ställer krav på andra processer och kapacitet för 
riskhantering och beslutsfattande utan alla fakta.  

Graden av systemtänkande. Trafikverkets mål kräver ett allt större ansvarstagande 
för nyttan och påverkan från på transportsystemet. Trafikverket har kommit lång med 
livscykelperspektiv och ”carbon footprints” inom flera upphandlingsområden. 
Ytterligare en svårighet är att hantera hela leverantörskedjan och ytterligare en nivå är 
att ta hänsyn till hela systemet värdekedjan ingår. Det här blir särskilt tydligt i 
utmaningarna kring en cirkulär ekonomi. 

Graden av samverkan i affärsrelationen. För att kunna hantera omställningen 
inom de två första områdena måste även den egna organisationen utvecklas. I dag är 
organisationen i första hand köpare av produkter och tjänster. Nästa steg i utvecklingen 
är att vara delaktig och medskapande i utvecklingen av nya tjänster och andra 
affärsmodeller. I en cirkulär ekonomi kommer fler produkt och materialloopar att vara 
kollektiva och organisationen måste vara delaktig i olika former av nätverk och 
samverkansformer. I förlängningen kommer organisationens gränser att förändras och 
rollen som köpare och producent av nyttor kommer att förändras. 
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Stegen på varje axel bygger på varandra. Det går inte att strunta i kvalitet för att man 
försöker nå radikal innovation eller hoppa över kontraktet som grund för samverkan. 
Det finns barriärer eller trösklar för att komma vidare i varje steg på varje axel. För att 
kunna utvecklas på varje axel krävs det ofta att man också utvecklas på de andra axlarna. 
Den här bilden är tänkt som en hypotes och axlarna och stegen är inte absoluta. Det 
handlar mer om att se till att få med alla perspektiv i ett integrativt arbete för att utveckla 
innovationsförmågan i organisationen. 

Den här hypotesen kopplar samman upphandlarens utmaning med barriärerna i 
innovationsresorna i denna förstudie. Upphandlingen kommer ofta in sent i 
innovationsprocessen och det är en utmaning att koppla samman upphandlingen med 
de tidigare stegen i innovationsresan. Upphandlaren får svårt att söka ökade 
frihetsgrader ”bakåt” i innovationsresan och ”uppåt” i organisationen.  Det här är 
fortfarande preliminära antaganden och avsett mer för att visa ytterligare insikter som 
arbetet med innovationsresorna har resulterat i. 

Den här hypotesen att innovationsförmågan ökar utåt på axlarna, innebär också att 
Trafikverket är mer beroende av samverkan i sitt organisatoriska innovationssystem för 
att komma till de yttre, nivåerna och uppnå sin innovationsförmågas fulla potential.  

Innovationsresan affärsekosystem för däck har använts som ett exempel på en 
misslyckad innovationsresa och den illustrera väl några av barriärerna för utveckling 
enligt den här modellen.  

I de intervjuer som gjordes visade inte Trafikverket att man såg på däck som något mer 
än köp av en produkt med kvalitetskrav på miljö och trafiksäkerhet. Kraven på produkten 
inkluderade ett livscykelperspektiv, men inte värdekedja eller värdesystem som uppstod 
med informationen från sensorerna i däcken. Produkten köps som en del av transporter 
med krav på produktnivå, men inte som en funktion (tex bekymmersfritt rull). 

Det är en tröskel för upphandlingen att ändra fokus från kvalitet och ständiga 
förbättringar till vilka nyttor och mervärden som kan uppstå för systemets aktörer av 
innovativa lösningar. De sensorer som utvecklades inom affärsekosystemet i den här 
innovationsresan har ett stort mervärde utöver det ursprungliga behovet av däck (eller 
rull). Trafikverket har varit aktivt i utvecklingsarbetet av kriterier för regummerade däck 
och driver dessutom kampanjer för att person- och transportfordon ska ha tillräckligt 
däcktryck för att minimera energiåtgång och utsläpp. Om mervärdet från sensorerna 
inkluderas i upphandling av tjänster kan det ersätta behov i andra upphandlingar eller 
kombineras i andra tjänster så att helt nya upphandlingsföremål skapas. Det innebär en 
stor potential för innovation, men ställer större krav på intern samordning hos den 
upphandlande organisationen. 

Som innovationsresan affärsekosystem för däck ovan visar är det en utmaning att 
förstå och utvärdera hållbarhetsnyttan av att delta i affärsekosystem för däck jämfört 
med att bara vara en köpare av tjänsten ”rull”. De upphandlande organisationerna som 
ska utvärdera nyttan av affärsekosystemet behöver sätta nya systemgränser för sin syn 
på nyttan. 
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6 Slutsatser 
Det vi kommit att kalla ”innovationsresor” utgör tillämpningen av innovations-
förmågan. Innovationsresor är en ”dold” process som interagerar i flera definierade 
processer och överlämningar inom Trafikverkets organisation och mellan Trafikverket 
och externa aktörer.  Att processen är ”dold” innebär att den inte finns 
beskriven samt att den sällan är känd i sin helhet av de inblandade 
individerna.  

Syftet med att följa innovationsresor är att skapa en ökad förståelse av hur innovation 
uppstår och under vilka ramförutsättningar. Ramförutsättningarna försöker vi förstå och 
beskriva utifrån det integrativa perspektivet som beskrivs inledningsvis i förstudien. Det 
integrativa perspektivet innefattar perspektivet (med innovations- och värdenätverk), 
det organisatoriska perspektivet (med struktur och kulturteman) och perspektiv på 
innovation i projekt. Det är många aktörer som söker svar kring det vi kallar 
innovationsförmåga utifrån vart och ett av de tre perspektiven. Det finns många likheter 
kring vad andra forskare ser som barriärer i de olika perspektiven som till exempel det 
vi kallar trattar och stuprör, svårigheter till iteration i processer, otillräckliga 
överlämningar, bristande dialog otillräckliga upphandlings och samverkansformer mm. 
Mycket handlar också om att inkludera fler aktörer i de processer och det flöde vi kallar 
innovationsresan. 

Innovationsresorna, baserade på den innovationsprocess som finns i OIS-metodiken, 
fungerar som en modell för att samla det integrativa perspektivet. Den är frikopplad från 
de organisatoriska processerna och gränserna för projekt. Modellen kan bidra till 
förståelsen för ramförutsättningarna för innovationsförmågan ur det integrativa 
perspektivet. 

Metoden att följa innovationsresor fungerar och skapar ökad förståelse för 
innovationsförmåga, men det behöver göras fler för att validera resultaten i den här 
förstudien. Genom att beskriva fler innovationsresor och vad som kunde göras 
annorlunda utifrån befintliga processer och tre integrerade perspektiven skapar vi dels 
en bild av innovationsförmågan och dels en sammanfattning av förbättringsförslag som 
skapar förutsättningar för ett antal innovationsresor. 

Under förstudien har det visat sig att de flesta komponenter av innovationsförmågan 
som OIS-metoden identifierar finns på plats inom Trafikverket. Genom att studera olika 
innovationsresor har vi kunnat identifiera karaktäristiska möjliggörare som har 
underlättat för innovation inom projekten och lika så kunnat identifiera barriärer som 
upplevs som hindrande barriärer av samtliga studerade projekt. Resultaten från 
förstudien pekar även på att det inte finns ”en person” eller någon funktion som har 
överblick över hela den process som en innovation tar sig genom (den s.k. 
innovationsresan). En ökad förståelse om innovationers resa genom Trafikverkets och 
samverkande aktörer organisation underlättar för utvecklingen av innovation och 
omställning av transportsystemet.  

De barriärer vi beskriver i förstudien handlar om innovation och innovationsprocessen. 
Det är inte nödvändigtvis barriärer för att driva den nuvarande verksamheten och därför 
fångas de inte upp i den vanliga utvärderingen av verksamhetens effektivitet.  

Inom respektive processled finns ofta en god förståelse för behovet av innovation, men 
det saknas en utbredd strategi för hur förutsättningarna för innovation och omställning 
skall förbättras. Projekten, där de studerade innovationsresorna passerat har varit 
arrangerade för en logik som följer projekttiden och som har fokus på ekonomiska 
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utvärderingsparametrarar. Det var ovanligt, men det förekom, att 
innovationsparametrar spelade en betydande roll för uppföljningen av dessa projekt. 
Våra preliminära resultat pekar därför på att finns en risk för att effektivisering av 
projekt och delprocesser inom Trafikverket kan inverka negativt på 
innovationsförmågan.  

Innovationsresorna är ofta längre eller går på andra sätt utanför ramarna av projektet. 
Det är tänkbart att det finns en inneboende konflikt/paradox mellan kortsiktiga projekt 
och innovationsprocesser i samverkan. Det är troligen viktigt med långsiktiga relationer 
för att kunna få största möjliga utväxling i samverkan, projekt är per 
definition tidsbestämda, fokuserad på effektivt och som regel kortsiktiga vilket kan så i 
kontrast till att långsiktigt bygga relationer.  

Innovation för omställningen (till skillnad från ständiga förbättringar) kräver ofta 
omtag, omprioriteringar, samverkan med nya aktörer, bred intern dialog och 
strukturerat lärande, vilket är svårt att hantera inom ramen för ett projekt som är 
strukturerade i en mer traditionell ekonomisk logik. Vår bedömning från förstudien är 
därför att i dagsläget är Trafikverkets innovationsförmåga begränsad av ett fokus på 
utvärdering av kostnader och tidsatta leveranser inom respektive projekt och, kanske 
viktigast av allt, de små frihetsgrader som följer i överlämningarna mellan olika 
processled, t ex mellan samhällsplanering och upphandling.   

Vi bedömer att det finns goda förutsättningar för att skapa en gemensam överblick över 
de ”dolda” innovationsresorna och identifiera begränsningar som uppkommer i 
överlämningen mellan olika Trafikverksinterna och -externa processer. Ett fortsatt 
arbete kommer därför att kunna ge praktiska rekommendationer för utvecklingen och 
tillämpningen av Trafikverkets innovations- och omställningsförmåga. Vi har provat att 
beskriva en innovationsresa som ett narrativ för de olika moment som behöver falla på 
plats för att innovationsförmågan ska överkomma de barriärer som finns i 
organisationen och kontexten i dag.  Vi tror att den sortens beskrivningar kan vara en 
pusselbit i det förändringsarbete Trafikverket har framför sig. 

 

7 Fortsatt arbete 
Innovation uppstår i nya sätt att arbeta tänka och göra nya saker. Det är svårt att designa 
en innovationsprocess, som alltid leder till innovativa lösningar. Däremot är det möjligt 
att identifiera aspekter av vad som leder till innovation och se till att de aspekterna får 
utrymme i verksamhetens sätt att jobba. I dag finns ett långtgående effektivitets och 
kvalitetsarbete och både Trafikverkets upphandlingar och verksamheten i stort följs upp. 
Det är nödvändiga, men inte tillräckliga steg mot innovations och omställningsförmåga. 
Det finns en allmänt spridd uppfattning att ökad kvalitet och ständiga förbättringar leder 
till innovation. Det finns inte mycket i de innovationsresor vi studerat som stödjer detta. 
Det är snarare så att kraven på effektiva processer utan iteration och redundans i tid eller 
resurser är en barriär för innovation.  

I ett mer systematiskt uppföljningsarbete av innovationsresor, skulle vi dels se mönster 
av hur resorna har faciliterats av organisationen (som en del av innovationsförmågan) 
och dels hur resorna har prioriterats eller hindrats (som del av omställningsförmågan). 

I förstudien har vi ”halkat” in på flera exempel på innovationsresor som inte ”följer 
mönstret” och som inte passar in i våra avgränsningar. Det är områden som kan studeras 
som nya innovationsresor eller temaområden för innovationsresor. Exempel är 
innovation genom anläggningsstyrning och hur tjänstefiering/tjänstelogik kan skapa 
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innovativa sätt att använda Trafikverkets anläggningar, resurser, data, nätverk mm. De 
intervjuer som genomförts visar tydligt att det finns stora möjligheter att genomföra 
studier av innovationsresor i andra delar eller processer inom Trafikverket.  

Inom förstudien har vi även gjort avgränsningen att hålla oss inom Trafikverkets 
verksamhet. Det har dock blivit uppenbart för oss att det skulle vara av stor nytta att även 
följa innovationsresorna utanför Trafikverkets verksamhet och även intervjua personer 
inom samverkande organisationer för att få ytterligare perspektiv och bättre förståelse 
för omställningsförmågan.  

I ett fortsatt arbete kommer urvalet av innovationer vi studerar att utvecklas. I den här 
förstudien har Trafikverkets medarbetare själva valt ut lyckade projekt vi baserat 
intervjuer och innovationsresor utifrån. Varje intervju har lett oss vidare på 
innovationsresan. Intervjupersonerna har inte alltid sett hela resan eftersom de sitter i 
en lite del av den. Vi behöver studera längre innovationsresor i det fortsatta arbetet. 

Det organisationsinnovationssystem (OIS-metodiken) har fungerat väl för att guida 
arbetet med innovationsresorna. Dock har det visat sig att OIS-metodiken har behövt 
utvecklats med hänsyn till vertikala organisatoriska nivåer, där tidsfaktorn, dvs att 
processer på olika nivåer inte synkar i tid, spelar en avgörande roll för innovations- och 
omställningsförmågan. Dessa nivåer har gjort sig till känna inom de innovationsresor 
som vi har studerat och vi antar att ytterligare studier av innovationsresor kan nyansera 
och förtydliga innebörden av den vertikala dimensionen ytterligare.  I sammanhanget är 
det viktigt att notera att vi i förstudien har gjort vissa generaliseringar av barriärer och 
möjligheter och att dessa generaliseringar har gjorts från ett relativt litet antal 
innovationsresor. Därtill har dessa innovationsresor varit lokaliserade inom endast två 
av Trafikverkets processer.  Resultaten från den här studien bör därför användas 
varsamt. Ett fortsatt arbete kan dock stärka och förbättra resultaten och vi hoppas därför 
att rapporten kan komma till nytta för fortsatt arbete för innovation och omställning. 
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Bilaga 1 – Personer intervjuade i förstudien 
 
 
Tabell 2. Trafikverket, Intervjuperson och roll 
 
Namn Roll  
Anette Dahlman Strateg upphandling  
Anna-Karin Salmi Strategisk planerare  
Einar Tufvesson Strateg  
Erika Hedgren  Inköpsstrateg Innovation  
Gustav Andersson Utredare  
Hawzheen Karim Kvalificerad Utredare  
Helene Geimar Strateg  
Henrik Zetterquist Utredningsledare  
Katarina Kristiansson Kvalificerad inköpare   
Lisa Rehnström Utredningsledare  
Marcus Gabrielsson Projektledare drift  
Michaela Mau Kvalificerad Inköpare  
Mikael Klingstedt Senior Utredningsledare  
Pär Karlsson Strateg  
Stig Hansson Planering och utredning  
Torbjörn Bengtsson Tjänsteportföljledare  

 
 
Tabell 3. Övriga Intervjupersoner, roll och organisation 
 
Namn Roll Organisation 
Pernilla Gluch Forskare  Chalmers 
Kamilla Kohn Rådberg Forskare  Chalmers 
Mats Lundqvist Forskare  Chalmers  
Steve Cook Konsult,  Norconsult 
Stefan Tongur Forskare,  RISE Victoria 
Johan Nyström Forskare,  VTI 

 
Tabell 4. Deltagare på heldagsworkshop 29/1 då förstudiens resultat presenterats och diskuterats 
 
Namn Enhet/avdelning  
Anette Dahlman ILu  
Anna-Karin Salmi PLnpp  
Einar Tufvesson US  
Erika Hedgren ILu  
Heléne Geimar PLnpp  
Josefine Jonsson Evs  
Krister Lindvall IKT  
Mats Håkansson IVvsu  
Pär Karlsson  PLvsd  
Torbjörn Bengtsson Evs  
Vivianne Karlsson UHvest  
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Tabell 5. Deltagare på externa Workshops där förstudiens resultat presenterats och diskuterats 
 
Namn Organisation  
Ulf Däversjö Akademiska hus  
Filip Elland Castellum  
Ingrid Svensson Chalmers  
Bengt Christensson CMB  
Lars Bankvall CMB  
Tobias Larsson NCC  
Susanna Ohlin Ramböll  
Jan Olofsson Skanska  
Mats Rönnbo Skanska  
Peter Fredriksson Skanska  
Lars Almqvist Sweco  
Maj-britt Andtbacka Trafikverket  
Christer Claesson Trafikverket  
Vivianne Karlsson Trafikverket  
Krister Lindvall Trafikverket  
Mats Håkansson Trafikverket  
Josefine Jonsson Trafikverket  
Lillian Brunback Trafikverket  
Camilla Engel Tyréns  
Kristina Pettersson Wasakronan  
Anna-Johanna Klasander White  
Andreas Helgesson WSP group  
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Bilaga 2 – Bakgrund till förstudien  
Initiativet kring att stärka Trafikverkets innovationsförmåga, som resulterat i den här 
förstudien började redan våren 2014 och har skett i flera steg med följande 
huvudpunkter: 

 

• Våren 2014: ”2nd opinion” på Regeringsuppdrag om Trafikverkets 
Innovationsförmåga tillsammans med Ida Sundvakt och Jan Thorén 

• Hösten 2014 till våren 2015: Kommunikations- och införandeprojekt för att 
sprida kunskap om och diskutera nyttan med Innovation tillsammans med Jan 
Thorén 

• Hösten 2015: utarbeta ett projektupplägg tillsammans med Marie Fridolin, 
forskare och representanter från branschen som avslutades med en workshop 
2016-02-11 

• Våren 2016: Kulturprojekt för Trafikverket, på uppdrag av GD, med definition av 
nya värdering, bl.a. modiga som drivkraft och möjliggörare för innovation 

• Våren 2016: möte med Pär Karlsson och forskarnätverket för att verifiera och 
skapa samsyn kring innovation ur ett forskarperspektiv 

• Hösten 2016: TG 0 beslut för:  
o att utvärdera förutsättningarna för Trafikverket att starta ett projekt för 

att definiera vad som krävs för att bli mer innovativt 
o att tillsammans med forskare utveckla ett analysramverk för att kunna 

utforma Trafikverkets framtida Innovationsplattform 

I slutet av november, 2016, genomfördes en rad intervjuer i Borlänge med en rad 
nyckelpersoner inom Trafikverket för att testa en del initiala tankar och material samt 
för att fånga relevant input till planeringsarbetet. De personer som medverkade är: 

• Christer Hårrskog 
• Fredrik Lemon 
• Karl-Johan Johansson  
• Lennart Böresson 
• Matts-Åke Belin  
• Mikael Gotthardsson 
• Peter Eriksson 
• Pär Karlsson 

Med detta underlag som bas sammankallades en grupp med utvalda konsulter och 
forskare från RISE, Grandezza, Xlent och Implement Consulting Group för att utifrån ett 
forskningsperspektiv diskutera Trafikverkets ambition och utmaningar kopplat till 
trender och vedertaget vetenskapligt baserat kunskap. Gruppen genomförde en rad 
arbetsmöten under januari och februari för att gradvis utveckla ett förslag till ansats för 
att stärka innovationsförmågan inom Trafikverket. I gruppen medverkade följande 
personer: 

• Fredric Claesson, Implement Consulting Group 
• Fredric Norefjäll, RISE 
• Gustav Rönne, Grandezza 
• Hans Björkman, Xlent 
• Jonas Winqvist, Implement Consulting Group 
• Niklas Fernqvist, RISE 
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• Roger Lundegård, Implement Consulting Group 

Detta förslag till ansats för att stärka innovationsförmågan inom Trafikverket 
presenterades och diskuterades under den 22 februari, 2017, i Borlänge med utvalda 
nyckelpersoner inom trafikverket, RISE samt Implement Consulting Group. Följande 
personer medverkade vid detta arbetsmöte: 

• Einar Tufvesson, Trafikverket 
• Erika Hedgren, Trafikverket 
• Mats Håkansson, Trafikverket 
• Matts-Åke Belin, Trafikverket 
• Peter Eriksson, Trafikverket 
• Pär Karlsson, Trafikverket 
• Torbjörn Bengtsson, Trafikverket 
• Jonas Winqvist, Implement Consulting Group 
• Roger Lundegård, Implement Consulting Group 
• Fredric Norefjäll, RISE 
• Niklas Fernqvist, RISE 

 

Vid detta möte så identifierades behov av mindre justeringar i upplägget som för övrigt 
fick medhåll från Trafikverkets representanter som beslutade att en detaljering skulle 
ske för att skapa underlag för TG2-beslut. 

 

Baserat på input från detta möte genomfördes insatser under mars månad av RISE och 
Implement Consulting Group för att skapa underlag för TG2-beslut. Det 
vidareutvecklade underlaget kalibrerades under ett arbetsmöte den 16:e mars, 2017, i 
Stockholm där följande personer medverkade: 

• Einar Tufvesson, Trafikverket 
• Torbjörn Bengtsson, Trafikverket 
• Jonas Winqvist, Implement Consulting Group 
• Roger Lundegård, Implement Consulting Group 

Under detta möte genomfördes en del justeringar bl.a. genom en utökning av tidplanen 
på den föreslagna ansatsen baserat på Scenario #1 som beskrivs senare i dokumentet. 
Underlaget presenterades sedan den 20:e mars, 2017, under ”Styrelsemöte Portfölj 7” 
som fick ta del av föreslagen ansats och resursbehov. Efter detta genomfördes en rad 
förankringsmöten och fördjupade diskussioner inom Trafikverket under ledning av 
Einar Tufvesson. Den 28 mars, 2017, genomfördes ett återkopplings och 
kalibreringsmöte där följande personer medverkade: 

• Einar Tufvesson, Trafikverket 
• Pär Karlsson, Trafikverket 
• Jonas Winqvist, Implement Consulting Group 
• Roger Lundegård, Implement Consulting Group 

Vid detta möte kommunicerades reflektioner och återkoppling från Trafikverkets interna 
förankringsmöten med olika chefer och nyckelpersoner där man såg att den föreslagna 
ansatsen baserat på Scenario #3 skulle ta för stora resurser i anspråk med hänsyn till den 
stora mängd övriga initiativ som drivs inom Trafikverket. Baserat på denna återkoppling 
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så genomfördes förnyade insatser för att finna alternativa vägar för att kunna påbörja 
arbetet i en mer begränsad omfattning samt skriva en sammanfattande rapport som 
dokumenterade arbetet som genomförts och den samlade kunskapsbild som fanns på 
temat vilket återfinns i denna rapport. För att skapa underlag för att utforma alternativa 
vägar för att kunna påbörja arbetet i en mer begränsad omfattning identifierades två 
möjliga områden inom vilka innovationsförmågan skulle kunna höjas genom fokuserade 
insatser: 

• Inköpsfunktionen 
• Projekt Nystart Nollvisionen 

 

Arbetet med att utforma dessa möjliga lösningar har genomförts vid olika arbetsmöten 
med följande personer involverade: 

• Jan Schönbeck, Trafikverket 
• Matts-Åke Belin, Trafikverket 
• Jonas Winqvist, Implement Consulting Group 
• Roger Lundegård, Implement Consulting Group 

För att sammanfatta de genomförda insatserna, slutsatserna och kunskapsläget samt för 
att mer i detalj diskutera möjliga ansatser för att komma vidare med arbetet för senare 
beslut så genomförs ett möte i Borlänge den 29:e juni, 2017,  

• Amila Maksumic, UHtö 
• Christer Hagberg, ILu 
• Christer Hårrskog, US 
• Christin Ottervald, ILvs 
• Einar Tufvesson  
• Erika Hedgren, ILu 
• Göran Erskérs, TLfv 
• Jan Olersbacken, UHtö 
• Johan Lidberg, UHtö  
• Jörgen Frohm, TLfsj 
• Karl-Johan Johansson, Ev  
• Kenneth Natanaelsson, PLnpp 
• Kristina Gustafsson, US 
• Mats Håkansson, IVvsp 
• Mikael Gotthardsson, PLvsv 
• Peter Eriksson, ITstk 
• Peter Simonsson, IVtn1 
• Pontus Gruhs, UHvep 
• Pär Karlsson, PLvsv 
• Tina Törnquist, UHväp 
• Niklas Fernqvist, RISE 
• Fredric Norefjäll, RISE 
• Roger Lundegård, Implement Consulting 
• Erik Kayser, Implement Consulting 

Sammanfattning av mötet var bland annat att 3-perspektivsmodellen för innovation är 
relevant och passande för Trafikverkets behov. Forskningsfronten i de tre perspektiven 
innefattar intressanta frågeställningar som är relevanta för Trafikverket och kan skapa 
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värde. Ansatsen för att stärka innovationsförmågan är relevant och passar Trafikverket 
men som bör detaljeras framgent för att skapa maximalt värde. De två identifierade 
temaområdena är relevanta och utgör en bra initial hypotes utifrån vilken formella beslut 
kan fattas och där ytterligare insatser krävs för att identifiera fler områden som piloter. 

Den 3:e oktober 2017 genomfördes på Norra Latin ett seminarium och arbetsmöte med 
utvalda beslutsfattare inom Trafikverket under ledning av Implement Consulting Group 
och RISE. Ett förslag på genomförande presenterades. Deltagande vid seminariet: 

• Anette Dahlman, ILu 
• Anna Ward, PLvs  
• Karl-Johan Johansson, Ev 
• Einar Tufvesson  
• Erika Hedgren, ILu  
• Göran Erskérs, TLfv 
• Havin Nyqvist, UHt 
• Hårrskog, US 
• Jan Olersbacken, UHtö  
• Jan Schönbeck ILu 
• Krister Lindvall, ITb  
• Kristina Gustafsson, US  
• Mats Håkansson, IVvsp 
• Mats Karlsson, IV 
• Mattias Blomberg, UHtö 
• Peter Eriksson, ITstk 
• Pär Karlsson, PLvsv 
• Torbjörn Bengtsson, PLvsv  
• Niklas Fernqvist, RISE 
• Fredric Norefjäll, RISE 
• Roger Lundegård, Implement Consulting 
• Jonas Winqvist, Implement Consulting 

På mötet var det stor samsyn på den grundläggande problembeskrivningen och 
slutsatserna från arbetet så långt, men inte kring det föreslagna projektgenomförandet. 
Förslaget som presenterades ansågs av bland annat innehålla för stor grad av 
konsultinsatser och verksamhetsutveckling för att kunna finansieras genom 
forskningsportföljerna. Förståelsen och analysen av Trafikverkets innovations- och 
omställningsförmåga är av betydelse för hela Transportsystemet, men hur Trafikverkets 
väljer att dra nytta av den förståelsen i verksamhetsutvecklingen är inte lika självklart 
forsknings, även om det är av nytta för transportsystemet. 

Efter seminariet i Stockholm fördes diskussioner mellan Trafikverket, Implement och 
RISE kring vad av Trafikverkets utmaningar kring innovations och omställningsförmåga 
som kräver forskningsinsatser och vad som är verksamhetsutveckling. Mycket av de 
frågor som framkommit har inslag av både undersökande forskning och 
verksamhetsutveckling och det behövs en gränsdragning och uppdelning. För att tydligt 
skilja ut forskningen förordade trafikverket att RISE skulle göra en forskningsansökan 
och Implement fortsätta utveckla arbetet kring innovationsledning och synergier mellan 
myndigheter. Medverkande i diskussionerna var: 

• Einar Tufvesson, Trafikverket 
• Pär Karlsson, Trafikverket 
• Jonas Winqvist, Implement Consulting Group 
• Roger Lundegård, Implement Consulting Group 
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• Fredric Norefjäll, RISE 
• Niklas Fernqvist, RISE 

Från november, 2017, arbetade RISE i samråd med Trafikverket fram en nya ansökan 
baserad på det utredningsarbete som genomförts men fokuserad på forskning kring 
innovations och omställningsförmåga och nytta för transportsystemet. Under arbetet 
med att ta fram den ansökan gjordes ett par avstämningar med Trafikverket. Vid dessa 
avstämningar medverkade:  

• Einar Tufvesson, Trafikverket 
• Pär Karlsson, Trafikverket 
• Fredric Norefjäll, RISE 
• Niklas Fernqvist, RISE 

 

Den 4:e december 2017 presenterades ansökan inför portföljstyrelsen för Strategiska 
initiativ. Ett TG 0 beslut fattades av styrelsen om att RISE ska inkomma med ansökan 
för ett TG 2 beslut. 

RISE arbetade vidare med ansökan och gjorde en ny presentation inför portföljstyrelsen 
för Strategiska initiativ den 26:e februari 2018. Ett positivt TG 2 beslut för genomförande 
av projektet fattades då, med förutsättningen att ansökan utvecklades och förtydligades 
på vissa punkter, bland annat denna historik av förarbetet. 
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