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Projektet ”Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för  

hållbara, attraktiva städer” har fått stöd av Vinnova.



Projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer har 
sedan november 2016 arbetat med kunskapsutbyte och lärande mellan de sex städerna Borås, 
Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm som ingår i Vinnovasatsningen “Utveckling av inn-
ovationsplattformar för hållbara attraktiva städer”. Alla städer har, på lite olika sätt, tagit sig an 
utmaningen att bygga innovationskapacitet och hitta vägar runt hinder för innovation för hållbar 
stadsutveckling. 

Tillsammans har städerna utvecklat unik kunskap om lokala samhällsutmaningars komplexitet 
och på vilket sätt innovationsarbete kan främja en hållbar utveckling. Fokus för arbetet har varit 
gränsöverskridande samarbete och på vilket sätt gränsgångare, ledarskap, organisationskultur 
och stödjande strukturer kan bygga kapacitet och mobilisera en omställning för hållbar utveck-
ling. Med andra ord hur man kan utveckla innovationskapacitet och innovationsledning för håll-
bar samhällsutveckling i städer.

Redan i halvtidsrapporten Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen -  
erfarenheter från innovationsplattformarna 2017, redovisades viktiga erfarenheter med konkre-
ta exempel från de olika städernas innovationsplattformar. I rapporten beskrivs också några av 
de samhällsomvälvande hållbarhetsutmaningar som gör behovet av radikalt nya lösningar och  
arbetssätt akut. Rapporten argumenterade för att många av utmaningarna är så komplexa att det 
behövs ett helhetsperspektiv som inkluderar samverkande aktörer från både regionala instanser, 
den statliga nivån och nationella och internationella nätverk, för att möjliggöra innovation och 
förändring på det lokala planet. Den här rapporten bygger vidare på dessa erfarenheter, med en 
rad slutsatser och exempel som kan användas på kommunal nivå, men den innehåller också ett 
förslag på en agenda för nationella och regionala aktörer.  
  
Under det senaste året, med bland annat alarmerande klimatrapporter, fortsatt ökade sociala 
klyftor, en extrem värmebölja som stressade samhällssystemen och politisk turbulens både natio-
nellt och internationellt har vår övertygelse stärkts än mer; innovationsplattformar är centrala för 
att utifrån sina unika lokala förutsättningar utforska och utveckla lösningar för hur vi ska klara av 
samhällets hållbarhetsutmaningar. 

Förord

Anna-Karin Stoltz Ehn, RISE Research Institutes of Sweden
Carola Samuelsson, Innovationsplattform Borås 

Gunilla Åkerström, Go:Innovation, Göteborg
Niklas Sirén, Innovationsplattform Kiruna
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Vinnova investerar genom många olika program i innovationsprojekt, där aktörer utvecklar nya 
lösningar på samhällsutmaningar. Erfarenheter visar dock att många projekt, trots goda resultat, 
har svårt att komma vidare till uppskalning och en bredare implementering av lösningarna. Detta 
beror inte enbart på brist på finansiering, utan till stor del på att implementering stöter på hin-
der som kan ha att göra med policy och regelverk, befintliga strukturer och kulturer, eller brist 
på utvecklad marknad. Dessa frågor är ofta svårhanterliga, då de betyder att hela system måste 
förändras.

Städer har en central roll inom dessa frågor och sedan 2013 har Vinnova investerat i innovations-
plattformar i syfte att stödja utveckling av starka innovationsmiljöer i städer. Teman som sam-
verkan och ledarskap inom stadsutveckling står i fokus för innovationsplattformarna. Satsningen 
kan ses som en del av ett pussel inom området och som ett sätt att adressera systemfrågor och  
policyutveckling kring hinder och möjligheter. Innovationsplattformarna har genom sin uppbygg-
nad och inriktning potential att skapa kapacitet och mottaglighet i organisationer för den föränd-
ring som krävs för omställningen mot en hållbar stad.

Projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar har under perioden 2016 till 2019 
syftat till att utbyta kunskap mellan de städer som ingår i Vinnovas program för innovationsplatt-
formar. Denna rapport samlar ihop erfarenheterna från den senaste etappen 2016-2018 och byg-
ger därmed vidare på den tidigare rapporten ”Leda och organisera innovation för hållbara städer 
och samhällen” som publicerades av RISE 2017.

Förord Vinnova

Vinnova mars 2019

  Maria Johansson
Enhetschef Samhällsutveckling 

Thomas Bergendorff,
   Programansvarig handläggare Samhällsutveckling



Innehåll

1

4

5 

9

12

13

16

19

20

26

27

33

37

41

45

49

53

55

61 

66

75

84 

90

91

96

99 

102

 

Sammanfattning 

Bakgrund till projektet 

   Samverkan mellan sex städer

   Om den här rapporten 

Innovationsplattformar som svar på samhällets komplexa utmaningar 

   Samhällets innovationsutmaningar

   Bristande kapacitet för omställning och problemlösning

   Värdeskapande är grunden för samhällsutveckling

   Innovationsplattformar som möjlighet

Innovationsplattformarnas arbete

   Borås - Arbetssätt för den framtida kommunen 

   Göteborg - Staden som motor för innovation 

   Kiruna - Kopplar ihop systemen i den nya staden 

   Lund - Tillit och värderingsdriven innovation 

   Malmö - Hela staden som innovationsarena 

   Stockholm - Organisation för innovation 

Våra slutsatser 

   Förståelse för komplexitet 

   Relationsskapande gränsgångare 

   Nyfiken och stödjande kultur för kunskap och lärande 

   Stödjande och mobiliserande strukturer 

   Governance och samskapande 

Förslag på strategisk agenda  

   20 möjligheter att leda och organisera innovation 

   Rekommendationer till regionala och nationella aktörer

Referenser 

Bilagor



1

Den här rapporten beskriver gemensam-
ma lärdomar från erfarenheter och arbete i 
Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och 
Stockholm inom ramen för Vinnovas sats-
ning Innovationsplattformar för hållbara 
attraktiva städer, under perioden 2016-2019. 
Den baseras på projektet Nationell samver-
kan mellan innovationsplattformar som 
knyter samman de sex innovationsplattfor-
marna i en samverkansprocess med syfte 
att stärka de enskilda plattformarnas inno-
vationsarbete och att bygga ett gemensamt 
lärande. I rapportens första kapitel beskrivs 
själva projektet och vilka aktiviteter som ge-
nomförts.

Rapportens andra kapitel inleds med en 
beskrivning av bakgrunden till satsningen, 
och själva anledningen till behovet av inno-
vationsplattformar - det vi kallar “den stora 
berättelsen”. Den handlar om samhällets ut-
maningar, till exempel ökade sociala klyftor 
och global uppvärmning, en berättelse som 
djupnar med insikten att den också handlar 
om vilka grundläggande värden och princi-
per som vi vill att vårt samhälle ska vila på, 
till exempel tillit och demokrati. Kapitlet 
beskriver hur dessa komplexa utmaningar 
är svåra att hantera av dagens organisatio-
ner, som formats utifrån en logik mer läm-
pad för uppgifter och problem som tydligt 
går att definiera och dela upp. Den bristan-
de förmågan handlar om tre dimensioner:  
(1) organisatorisk bedömnings- och besluts-
förmåga; (2) ökad heterogenitet och komplex-
itet i organisationen; och (3) organisatoriska 
mellanrum. 

Sammanfattning

Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur 
innovationsplattformar kan bygga kapacitet 
att dynamiskt hantera såväl problem som 
möjligheter som av olika anledningar inte 
hanteras i dagens organisationer. Innova-
tionsplattformarnas utforskande och läran-
de tillvägagångssätt bidrar till att utveckla 
trygga och tillåtande miljöer. Med andra ord 
handlar innovationsplattformar om att byg-
ga organisatorisk innovationskapacitet och 
innovationsledarskap, ett angreppssätt som 
inkluderar många samverkande aktörer och 
manar till nya värdeskapande sätt att leda 
och organisera samhällsutveckling. 

I kapitlet Innovationsplattformarnas arbete 
konkretiseras vad innovationsplattformar 
handlar om, med beskrivningar av arbetet 
från respektive plattform. Vi får bland an-
nat ta del av hur Borås arbetat med interna 
strukturer i staden och kulturförändring. Vi 
får höra hur Göteborg genomfört ett omfat-
tande arbete med att genomföra ett strate-
giskt innovationsprogram, som ska skapa 
tydlighet och nya förutsättningar för inn-
ovation inom staden. Lunds historia, med 
många starka aktörer i staden, har till viss del 
gett innovationsplattformen Future by Lund 
sin inriktning; med stort fokus på samverkan 
och många samarbetspartners. Kiruna gör 
en unik utvecklingsresa, och försöker samti-
digt ta ett helhetsgrepp och systemperspek-
tiv på den framtida staden. Stockholm har 
fokuserat på interna processer och Malmö 
har kopplat ihop stora stadsomvandlings-
processer med nya sätt att tänka och arbeta. 
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Utifrån städernas konkreta erfarenheter har 
vi gemensamt dragit tjugo slutsatser om vad 
som är viktigt vid skapandet och drivande av 
innovationsplattformar. Dessa presenteras 
i kapitlet Våra slutsatser och delas in i fem 
områden:

• Förståelse för komplexitet
• Relationsskapande gränsgångare
• Nyfiken och stödjande kultur för kun-

skap och lärande
• Stödjande och mobiliserande strukturer
• Governance och samskapande

Den kanske viktigaste slutsatsen handlar 
om att komplexitet kräver mer av mänsk-
liga samspel och sociala processer. Här är 
“gränsgångare” viktiga aktörer som har för-
mågan att navigera i de organisatoriska mel-
lanrummen och både initiera, utveckla och 
förflytta gränsöverskridande samarbeten. Vi 
visar också, med exempel från plattformar-
na, hur konsten att lyssna, att skapa kontakt 
och mötas på riktigt, att känna medkänsla, 
tolka olika perspektiv, visionera framtidsbil-
der, reflektera och dela med sig av misstag 
är centralt för ett framgångsrikt plattforms-
arbete. 

De tjugo slutsatserna formulerade som 20 
möjligheter att leda och organisera inno-
vation sammanfattas tillsammans med re-
kommendationer till nationella aktörer i det 
avslutande kapitlet Strategisk agenda - Ökad 
innovationskapacitet för utveckling av håll-
bara städer och samhällen.

Agendan riktar sig främst till kommuner 
och konstellationer av aktörer på lokal nivå 
men också regionala och nationella aktörer 
som på olika sätt kan bidra till förstärkt inn-
ovationsförmåga och kapacitet. Det handlar 
dels om att på olika sätt stödja satsningar på 
kommunal nivå och dels att förstärka inno-
vationsförmågan på den egna nivån, till ex-
empel genom att överbrygga organisatoris-
ka glapp mellan vertikala flerbeslutsnivåer. 
I agendan ger vi också rekommendationer 
till forskningsfinansiärer och andra natio-
nella aktörer liksom till aktörer som verkar i 
bransch- och intresseföreningar. 

GÖTEBORG
BORÅS

LUND

MALMÖ

STOCKHOLM

KIRUNA
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Om projektet Nationell samverkan 
mellan innovationsplattformar
År 2012 lanserades programmet ”Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva stä-
der”. Bakgrunden var bland annat ett regeringsuppdrag om att stödja innovationsmiljöer för håll-
bara städer som myndigheten fick 2011 utifrån regeringens miljöteknikstrategi. Inom ramen för 
Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation (UDI) genomfördes därför en särskild utlysning 
för utveckling av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer - utmaningsdrivna samar-
betsplattformar mellan kommun-, näringslivs- och forskningsorganisationer för att skapa möjlig-
heter för att testa nya lösningar.

2013 beviljades fyra städer medel för att etablera innovationsplattformar; Malmö, Lund, Borås och 
Göteborg. Detta blev den första fasen i ett arbete med att bygga upp och stödja utvecklingen av 
innovationer för hållbar stadsutveckling. I fas två, under perioden 2016 till augusti 2019 fick Stock-
holm, som sedan tidigare hade fått ett liknande stöd för att utveckla en innovationsmiljö, söka och 
senare tillkom även Kiruna. Utlysningen för den andra fasen utvecklades utifrån erfarenheterna 
och följeforskning från första fasen och där rapporten “Femton hinder för hållbar stadsutveck-
ling”, framtagen av Delegationen för hållbara städer 2012 också kom att spela en roll. Arbetet i fas 
två har därför handlat om att testa möjliga vägar framåt och runt strukturella hinder, som delvis 
identifierats under fas ett, hinder som motverkar innovation och städernas förmåga att ställa om 
till en mer hållbar stadsutveckling. 

De sex innovationsplattformarna och städerna har tagit sig an utmaningarna på lite olika sätt, 
och utifrån delvis olika förutsättningar, såsom geografiskt läge, historik, storlek, styre, och var i 
organisationen innovationsplattformen har sitt ursprung. Samtidigt har städerna också mycket 
gemensamt. Alla har utmaningar som beror på stora omvärldsförändringar som migration, bo-
stadsbrist, klimatförändringar, åldrande befolkning och digitalisering, utmaningar som behöver 
hanteras inom ofta snäva ekonomiska ramar. Innovationsplattformarna är miljöer som på olika 
sätt arbetar för att stärka offentlig sektor genom att bygga kapacitet för förnyelse och innovation.

Samverkan mellan plattformarna ingick som ett krav i fas två-utlysningen och utmynnade i  
projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar, som koordineras och processleds 
av RISE under perioden november 2016-augusti 2019. 
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Projektet Nationell samverkan mellan inno-
vationsplattformar knyter samman de sex be-
fintliga innovationsplattformarna i Borås, Gö-
teborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm i 
en samverkansprocess med syfte att stärka de 
enskilda plattformarnas innovationsarbete 
och att bygga ett gemensamt lärande. Målet 
för projektet är att effektivt sprida erfarenhet-
er, lärdomar och lösningar för att undanröja 
hinder och att bygga kapacitet och strukturer 
för innovationsledning för en hållbar utveck-
ling av städer.

Den samlade kunskapen och erfarenheterna 
ska bidra till att medskapande innovations-
processer och innovationsledning utvecklas 
som nya verktyg för hållbar stadsutveckling. 
Genom att berätta om innovationsplattfor-
marnas resa av att bygga och använda orga-
nisatoriska stödstrukturer för att proaktivt 
hantera samhällsutmaningar kan fler inno-
vationsplattformar utvecklas för en snabbare 
omställning. I arbetet utvecklas också forsk-
ningsdiscipliner kring städer och innovation, 
och en ökad samverkan mellan olika natio-
nellt och regionalt verksamma aktörer bildar 
utvecklande nätverk.

Tema- och lärandeträffar 
Mellan 2016 och 2019 har RISE koordinerat 
och arrangerat samverkansprojektets tema- 
och lärandemöten. Alla tematräffarna har 
haft ett tvådagarsupplägg. Den första da-
gen har varit i form av ett öppet seminarium 
med fokus på de behovs- och styrkeområ-
den varje innovationsplattform har identi-
fierat. Andra dagen har bestått av interna 
reflektions- och lärandeworkshops med alla 
plattformars innovationsteam (oftast har 
projektledare och biträdande projektledare 
samt kommunikatör från respektive platt-
form medverkat) som på eftermiddagen har 
övergått till särskilda reflektionspass om 

Samverkan mellan sex städer

ledarskap för innovationsplattformarnas 
projektledare. Dessa möten kallas för “regis-
sera samverkan” och har genomförts av Mats 
Tyrstrup och Ingela Sölvell på Centre for Ad-
vanced Studies in Leadership, CASL vid Han-
delshögskolan i Stockholm. 

En strategisk förankringsgrupp med en repre-
sentant från varje stad har följt och återkopp-
lat kring arbetet under hela perioden.  
 
Följande tematräffar har genomförts under 
2017-2018: 

Januari 2017
Innovationsplattform som policylabb, Inno-
vationsplattform Borås

Juni 2017
Värdeberäknings- och finansieringsmodeller, 
Malmö Innovationsarena

Oktober 2017
Organisationskultur, Go:Innovation, Göteborg

Februari 2018
Internationell utblick - smarta städer och kre-
ativ kultur, Future by Lund

April 2018
Systemintegration i samhällsplanering, 
Innovationsplattform Kiruna

Oktober 2018
Digitalisering - fokus ledarskap och orga-
nisering, Innovationsplattform Hållbara 
Stockholm

Förutom de återkommande tematräffarna 
arrangerade RISE och CASL vid Handelshög-
skolan i Stockholm lärkonferensen Ledarskap 
i nya organisatoriska landskap i augusti 2018 
för alla deltagare i innovationsplattformarna.
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Öppna seminarier och publika event
Några av de publika event1 som Nationell 
samverkan mellan innovationsplattformar 
medverkat vid är: Vinnovas Innovationsdag 
2017, Controllerdagen 2017, JPI Urban Euro-
pe i  Bryssel 2017, Kvalitetsmässan Göteborg 
2017, Almedalsveckan 2018, Framtid Västra 
Götaland 2018 samt Plattformsdagarna 2018 
med en kunskapsdialog.

Därutöver har RISE Stadsutveckling tillsam-
mans med IQ Samhällsbyggnad skapat en 
seminarieserie om innovationsledning för 
att främja mobilisering i omställningsfrågor 
och katalysera takten i offentlig sektor. Fem 
seminarier och tre rundabordssamtal2 har 
genomförts under 2017 och 2018 där olika 
aktörer, till exempel Tillitsdelegationen och 

1. Bilaga 3, Kommunikationsaktiviteter och kunskapsspridning
2. Bilaga 3, Kommunikationsaktiviteter och kunskapsspridning

Ängelholms kommun (som utvecklat en agil 
organisering) har bjudits in att presentera och 
diskutera frågeställningar kring ledning och 
styrning. RISE gör seminarieserien som en del 
av koordinatorsrollen för projektet Nationell 
Samverkan Innovationsplattformar och IQ 
Samhällsbyggnad som en del i den svenska 
kontaktytan med JPI Urban Europe.

Forskning i nära samverkan
Den forskningssamverkan som är kopplad 
till innovationsplattformarna och Nationell 
samverkan mellan innovationsplattformar-
na kan beskrivas som tre sammanlänkade 
spår. Det första spåret är den följeforskning 
som bedrivs vid fyra av plattformarna; Borås, 
Stockholm, Kiruna och Göteborg. Det andra 
spåret är följeforskarnas kontinuerliga med-

Vid Kvalitetsmässan 2017 presenterade och diskuterade plattformarna gemensamt innehållet i skriften 
Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen.
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Under 2017 och 2018 har det varit stort intresse för Vinnovas, RISE, JPI Urban Europes och IQ Samhälls-
byggnads seminarieserie om innovationsledning och governance.

verkan och inspel under hela samverkans-
perioden; vid tematräffar, utåtriktad verk-
samhet och inte minst vid utvecklingen av 
kunskap inom och mellan plattformarna. Det 
tredje spåret är en forskningsantologi - Inno-
vation för hållbar samhällsutveckling, som 
produceras i nära samverkan med Mistra 
Urban Futures under 2018-2019. Syftet med 
antologin är att erbjuda tjänstepersoner och 
andra intressenter som arbetar praktiknära 
en överskådlig bild av relevanta ämnen som 
rör innovationsarbete inom offentlig sektor. 
Antologin beräknas vara färdig till somma-
ren 2019 och kommer då att innehålla ex-
empel från ny och nyligen publicerad forsk-
ning inom områden som förvaltningspolitik, 
urbana studier och organisationsforskning. 
Syftet är också att antologin ska bidra till att 

stärka forskningsfältet innovation för hållbar 
stadsutveckling på ett nationellt plan.

Erfarenhetsuppföljning 2018
Under hösten 2018 genomfördes en besök-
sturné till innovationsplattformarna en i ta-
get, för att specifikt samla in information om 
plattformarnas status och deras syn på vad 
vi gemensamt behöver lyfta i denna avslu-
tande rapport. Dialogen med plattformarna 
är en väsentlig del av den analys som ligger 
till grund för våra gemensamma slutsatser 
och den agenda som följer senare i denna 
rapport.
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Den här rapporten, som är den avslutade 
rapporten för fas 2 av projektet Nationell 
samverkan mellan innovationsplattformar 
för hållbara attraktiva städer inleds med en 
översiktlig beskrivning av bakgrunden till 
projektet, i detta kapitel. 

I kapitlet Innovationsplattformar som svar 
på samhällets komplexa utmaningar ges en 
fördjupad bakgrund till behovet av innova-
tionsplattformar och en beskrivning av hur 
innovationsplattformar kan förstås utifrån 
perspektiven värdeskapande och organise-
ring. Därefter beskrivs konkreta erfarenhet-
er från de medverkande städerna och arbe-
tet med att etablera plattformar i kapitlet 
Innovationsplattformarnas arbete, med en 
beskrivning per stad. 

De slutsatser som dragits under projektets 
gång om vad som är viktigt vid skapande av 
innovationsplattformar beskrivs i kapitlet 
Våra slutsatser. Dessa slutsatser utgör grun-
den till det förslag på agenda som beskrivs 
i det avslutande kapitlet Förslag på strate-
gisk agenda - ökad innovationskapacitet för  
utveckling av hållbara städer och samhällen. 

Den här rapporten går att läsa fristående från 
halvtidsrapporten Leda och organisera inn-
ovation för hållbara städer och samhällen. 
Samtidigt innehåller den första rapporten 
flera exempel på hur städerna har angripit 
sina respektive utmaningar när det gäller 
innovationskapacitet som inte återkommer 
här. Den innehåller också en översiktlig be-
skrivning av olika globala samhällsutma-
ningar som bildar bakgrunden till satsningen 
på innovationsplattformar.

 

Halvtidsrapporten Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen. >

Om den här rapporten
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Innovationsplattformar som svar på 
samhällets komplexa utmaningar

En hel del av diskussionerna vid våra tematräffar och när vi träffat andra aktörer har handlat om att 
förstå och beskriva vad innovationsplattformar är och vad de syftar till. Vi har gemensamt också 
insett vikten av att återkomma till den “stora berättelsen”, den som utgör bakgrunden till inno-
vationsplattformarna. Den handlar om samhällets utmaningar, till exempel ökade klyftor, global 
uppvärmning och minskad tillit till samhällets institutioner. Vi har också diskuterat hur dessa ut-
maningar ofta blir ännu tydligare och mer akuta i städer, och att det är på lokal nivå som samhälls-
utmaningarna koncentreras och måste hanteras. Men det är också berättelsen om den accelere-
rande utvecklingen inom teknologi och ekonomi, och om nya möjligheter som skapas med till 
exempel artificiell intelligens och delningsekonomi, möjligheter som kanske kommer att utmana 
offentlig sektor och andra institutioner som vi känner dem i grunden. 

Berättelsen djupnar när vi inser vidden av de pågående samhällsförändringarna och att det också 
handlar om vilka grundläggande värden och principer som vi vill att vårt samhälle ska vila på. Hur 
upprätthålls och utvecklas demokrati, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling på bästa sätt? Och 
vilka nya värden kan vi skapa när vi utforskar behoven tillsammans med kommun, näringsliv, ide-
ell sektor, akademi och medborgare? I följande avsnitt tittar vi närmare på bakgrunden till syftet 
med och behovet av innovationsplattformar med fokus på värdeskapande och organisering, för 
att också kunna beskriva och förstå framväxten av innovationsplattformar som fenomen.
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På senare år har innovation ofta framhållits 
som nyckeln till att hantera de komplexa 
samhällsutmaningarna, och olika former av 
innovationssatsningar har blivit allt vanliga-
re. Till exempel satsningar på utveckling och 
test av nya tekniska lösningar inom områden 
som IKT*, mobilitet och hållbart byggande, 
men även lösningar med mer socialt fokus, 
ofta utvecklade med brukaren i fokus, till ex-
empel stadsodlingar, mer jämställda offent-
liga rum och tjänster för hållbara livsstilar. 
Det har blivit vanligare med begrepp som 
testbäddar och ‘living labs’,  som handlar om 
att använda en prövande och experimente-
rande metodik i syfte att utveckla nya lös-
ningar och innovation. 

I Sverige har denna utveckling stimulerats av 
regeringens strategiska samverkansgrupper, 
strategiska innovationsprogram och lanse-
ringen av Testbädd Sverige. Att kunna testa 
och prova sig fram i både labb och verkliga 
miljöer är viktigt för att komma fram till nya 
hållbara lösningar på samhällsutmaningar. 
Samtidigt visar en utvärderingsrapport be-
ställd av Vinnova3 att många innovations-
projekt ofta brister i kopplingen till politiska 
prioriteringar, pågående processer och eta-
blerade organisationer, till exempel kommu-
nala förvaltningar. De aktörer som samlas 
i en testbädd utgår ofta från olika organisa-
tionslogiker där verksamheterna styrs på 
helt olika sätt, till exempel en näringslivsori-
enterad logik, som inte nödvändigtvis stöd-
jer det som kommunen värnar.

“Ytterst handlar det om hur vi ser på roller och 
ansvar. Det finns stora utmaningar med att 
säkerställa ideal om demokratiska principer, 
likabehandling, transparens och förutsäg-
barhet.” 4

Samtidigt som innovationssatsningar ofta 
kolliderar med befintliga strukturer och logi-
ker så innebär innovation också en lång rad 
interna utmaningar för den kommunala or-
ganisationen. Regeringsuppdraget Delega-
tionen för hållbara städer lyfte i en särskild 
rapport 20125 fram femton hinder som för-
svårar en nödvändig, snabb och långsiktigt 
hållbar omställning av svenska städer. Av 
dessa har innovationsplattformarna särskilt 
fokuserat på hindren:

• att “stuprörstänkande” försvårar hel-
hetslösningar; 

• bristande samordning inom och mellan 
olika nivåer av den kommunala organi-
sationen; 

• att värden kopplade till människors livs-
kvalitet och städernas attraktionskraft 
inte ges tillräcklig tyngd; 

• att ensidigt och kortsiktigt projektfokus 
hindrar långsiktighet; 

• att det brister i kapacitet och kompe-
tens att utöva ledarskap för komplexa, 
tvärsektoriella processer, samt 

• att det saknas tillräckliga incitament för 
långsiktigt hållbara beslut. 

Dessutom är den kommunala organisatio-
nen byggd kring en förvaltningslogik, som 
vanligtvis utgår från längre utredningar och 
analyser som underlag för beslut och då kan 
idén om att testa, misslyckas och vidareut-
veckla vara utmanande. 

Med andra ord, innovation för hållbara att-
raktiva städer är till stor del en fråga om att 
bygga kapacitet för organisering och ledar-
skap. Innovationsplattformar handlar om att 
adressera dessa hinder och utmaningar och 
skapa nödvändig kunskap och fungerande 
strukturer. Dessa kan inrymma eller sam-

* IKT - informations- och kommunikationsteknologi
3. Sandoff, Algehed, Williamsson, Jensen & Bladini (2018)
4. Sandoff et al. (2018) s. 70
5. Delegationen för hållbara städer (2012)

Samhällets innovationsutmaningar
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verka med testbäddar och living labs, men 
framför allt bygger de kommunala organi-
sationens egen innovationsförmåga, en inn-
ovationsförmåga som också behöver länkas 
ihop med andra aktörer. 

Traditionell problemlösning går bet
Under största delen av 1900-talet har det 
västerländska samhället präglats av ett fo-
kus på industriell utveckling och skapande 
av materiellt välstånd. Välståndet har byggt 
på en förmåga att tillämpa naturvetenska-
pernas modeller för problemlösning på en 
lång rad problem och lösa dem genom för-
klaringsmodeller som till stor del utgår från 
att dela upp och avgränsa, vilket utvecklat 
många olika teknologier. Dessa teknologis-
ka lösningar har framgångsrikt löst många 
komplicerade problem, till exempel hur ett 
effektivt transportsystem kan fungera eller 
hur mer hälsosamma och praktiska bostäder 
kan byggas. Men paradoxalt nog har denna 
teknik- och samhällsutveckling samtidigt 
bidragit till nya typer av risker, osäkerheter 
och gränsöverskridande problem.6 Den tek-
nologiska utvecklingen, ekonomisk globa-
lisering, ökad mobilitet, urbanisering och 
allt intensivare kommunikation har alltså 
bidragit till att problemen tenderar att bli 
allt mer gränsöverskridande och komplexa. 
Ett exempel på gränsöverskridande problem 
är hur konsumtionen i Sverige hänger sam-
man med en förflyttning av produktionen till 
låglöneländer där utsläppen inte är lika kon-
trollerade och där arbetsvillkoren är sämre, 
vilket i sin tur leder till ökade transporter och 
större klimatutsläpp, vilket i sin tur leder till 
klimatförändringar och på sikt att människor 
tvingas fly från sina hem vid olika katastrofer. 
Ett annat komplext problem är när sociala 
plattformar på nätet får oönskade effekter. 
Digitala plattformarna tillgodoser behov av 
snabb kommunikation människor emellan. 
Men när samspelet mellan social media och 
människors ibland destruktiva motiv bi-

drar till förföljelse av grupper av människor, 
minskad tillit till institutioner och en allt mer 
populistisk politik så blir problemen kom-
plexa. 

Typiskt för komplexa problem, så kallade 
“wicked problems”7 är att de är osäkra och 
svåra att förutsäga och utvärdera. De går 
inte enkelt att avgränsa i tid och rum - de är 
gränsöverskridande, svåra att bygga säker 
kunskap kring och det råder ofta delade me-
ningar om vad som egentligen är rätt och hur 
problemet ska förstås, det vill säga de är till 
till stor del subjektiva till sin karaktär. Vidare 
så kan lösningar på wicked problems para-
doxalt nog skapa nya problem och oväntade 
effekter.8 Problemen blir en “rörlig måltavla” 
för att använda sig av en metafor. 

Denna paradox innebär att människor, orga-
nisationer och beslutsfattare måste bli mer 
reflexiva9, det vill säga bli bättre på att re-
flektera över och förebygga negativa konse-
kvenser av det nya, till exempel ny teknologi 
men även förändrad politik och reformer. 
De komplexa problemens dynamiska och 
föränderliga karaktär gör att forskare och 
praktiker argumenterat för nya angrepps-
sätt för att kunna angripa sådana problem. 
Vissa argumenterar för en designbaserad 
process, där problemet utforskas för att för-
stås bättre genom stegvis utveckling av olika 
lösningsförslag, som är preliminära fram till 
att lösningen är så klar den kan bli.10 Utifrån 
ett policy- och styrningsperspektiv kan den-
na designbaserade approach förstås som att 
förändringar accepteras stegvis och inkre-
mentellt, liksom igenom ett trasslande där 
olika intressen och värden måste hanteras 
på samma gång som kunskap och policy ut-
vecklas och prövas steg för steg. 

På liknande sätt har forskaren Donald 
Schön12 argumenterat att viktig kunskap 
finns i praktisk erfarenhet och att processen 

6. Beck (1986/1992); Giddens (1990)
7. Rittel & Webber (1972)
8. Brown, Harris,  & Russell (2010)
9. Vilket är är ett argument som framförs både av Beck och Giddens. (ibid.)
10. Ibid.
11. Charles Lindblom (1959) benämnde detta sätt att skapa policy/beslut som “muddling 
through”. Vi har använt ordet trasslande som en analogi.
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behöver bygga på pågående lärande genom 
lokalt handlande snarare än övergripande 
teorier och generella modeller - något som 
bland annat inspirerat hur Mistra Urban Fu-
tures under de senaste åren lyft fram begrep-
pet “transdisciplinär kunskapsproduktion”.13 
Det innebär utifrån ett förvaltningsperspek-
tiv att det blir nödvändigt att skapa och or-
ganisera för denna typ av problemlösning, 
vilket i praktiken handlar om att bygga en 
nära samverkan mellan företag, invånare, 
experter, akademi och politiker.

Men trots att komplexa problem ägnats stor 
uppmärksamhet i teorin, och trots att tjäns-
tepersoner löser komplexa problem varje 
dag, i klassrummet, på byggarbetsplatsen 
och på akutmottagningen, så är våra orga-
nisationer oftare uppbyggda enligt en logik 
som går tillbaka till den industriella eran, 

med fokus på tekniska områden, hierarkiska 
maktstrukturer och avgränsade organisa-
tionsenheter, till exempel den förvaltnings-
baserade organiseringen. När komplexa 
problem berör flera delar av en organisation 
som är uppdelad i avgränsade funktioner 
(skär “på tvären”) uppstår brister i organi-
sationens kapacitet att hantera problemen. 
Det kan handla om brister i ledarskap, ovana 
kring samverkan, otydligt ansvar, otydliga 
mandat, bristande kommunikation eller till-
gång till relevanta resurser, kompetens eller 
stöd.

Förmågan att adressera och tackla samhälls-
utmaningar är alltså en fråga som hänger 
ihop med organisatorisk och samhällelig ka-
pacitet. Med andra ord förmågan att mobili-
sera resurser, kunskap, beslut och ansvar för 
att tackla utmaningar. 
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Det offentligas kapacitet och svårigheten att 
organisera gränsöverskridande processer är 
en aktuell diskussion som förs bland prakti-
ker och forskare. Ibland sätts kapacitetsfrå-
gan något förenklat i samband med det som 
kallas för ‘governance’ eller ‘nätverksstyr-
ning’ - styrning som sker genom samverkan 
och interaktion snarare än genom hierarkis-
ka strukturer. I den diskussionen framförs ar-
gumentet att ett nytt institutionellt landskap 
håller på att framträda, med en ökad andel 
av nätverk av aktörer, och att det påverkar 
styrningsförmågan.14 Samtidigt lyfter forsk-
ningen fram att detta nya landskap inte är 
homogent.15 Det byråkratiska sättet att styra, 
via hierarkier och funktionsuppdelning över-
lappar med nätverksstyrningen.16 Hur hante-
ras denna sammanblandning och överlapp-
ning? 

Orsakerna bakom kapacitetsproblematiken 
i offentlig sektor varierar sannolikt från plats 
till plats. Det är därför svårt att generalisera. 
Alla organisationer har sina egna kulturer, 
socioekonomiska sammanhang, arbets-
sätt, ledarstilar och sätt att allokera resurser 
och kompetens på. Men forskningen kan 
ändå visa fram några generella mönster och 
strukturella hinder som påverkar offentlig 
sektor och dess kapacitet. Det är framförallt 
tre teman som lyfts fram: (1) organisatorisk 
bedömnings- och beslutsförmåga; (2) ökad 
heterogenitet och komplexitet i organisatio-
nen; (3) organisatoriska mellanrum.

Organisatorisk bedömnings- 
och beslutsförmåga
Svenska kommuner och offentlig förvaltning 
har under de senaste fyrtio åren förändrats 
på vilket sätt de styrs och organiseras. Styr-
nings- och ledarskapsidéer från företagsvärl-
den har lånats in med syfte att göra offentlig 
förvaltning mer effektiv, konkurrensutsatt 
och strömlinjeformad.17 Dessa styrningsfor-
mer har inneburit en förskjutning mot mål- 
och resultatstyrning.18 Det finns studier som 
problematiserar denna förskjutning genom 
att lyfta fram risker och möjliga långtidsef-
fekter av sådana reformer, som risken att 
det politiska beslutsfattandet eroderas19, 
risken att den organisatoriska förmågan till 
komplexa bedömningar blir sämre20 och att 
det blir större fokus på kontroll och samti-
digt minskad tillit i organisationerna.21 Sam-
mantaget tycks det finnas tendenser till att 
respekten för yrkeskunnande minskar sam-
tidigt som omfattningen av administrativa 
funktionen ökar.22

Detta riskerar att tränga ut professionella 
bedömningar och reflexivitet i organisatio-
nen. Hur bör offentlig sektor hantera denna 
utmaning? Vilka forum och arbetssätt krävs 
för att skapa relevant utrymme för bedöm-
ningar och lärande i organisationen?

14. Pierre (2011)
15. Wiesel & Modell (2014)
16. Czarniawska & Solli (2016)
17. Rombach (2009)
18. Heinrich (2002)
19. Wilson & Swyngedouw (2014)
20. Pierre & Painter (2008)
21. Johansson & Montin (2014)
22. Wiberg (1987); Bergström et al. (2008); Ljung & Ivarsson Westerberg (2017)

Bristande kapacitet för 
omställning och problemlösning
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23. Sørensen (2006)
24. Czarniawska & Sevón (2009)
25. Tyrstrup (2007)
26. Cars, Healey, Madanipour, & De Magalhães (2018/2002)

Ökad heterogenitet och 
komplexitet i organisationen
Under samma period har den offentliga väl-
färdsproduktionen öppnats upp för ökad 
delaktighet och inflytande.23 Idag deltar 
näringslivet, invånare och civilsamhället 
både i planering och utförande av offentliga 
tjänster. De politiska reformerna har burits 
upp av en ambition att göra de kommunala 
beslutsprocesserna mer demokratiska och 
inkluderande. Idag ska kunden eller med-
borgaren sättas i fokus inom alla välfärdsom-
råden. Sammantaget har detta inneburit att 
gränserna mellan den kommunala organisa-
tionen och omvärlden luckrats upp i högre 
grad. 

I praktiken innebär detta ett ökad deltagan-
de från näringsliv, akademi och civilsamhäl-
let i den kommunala organiseringen: både 
i roller som utförare och/eller kravställare. 
Tjänstepersoner och politiker är också mer 
rörliga och öppna för idéer och erfarenheter 
som kommer utifrån. Kunskap, information, 
modeller och goda exempel är lättillgängliga 
tack vare teknologisk utveckling och ökad 
personlig mobilitet. Ökad samverkan, ökad 
grad av gränsöverskridande nätverkande 
och olika former av inspirations- och kun-
skapsevenemang katalyserar idéspridning-
en mellan organisationer.24 Rent konkret 
innebär denna ökning och intensifiering av 
idé- och problemströmmar att organisa-
tionen exponeras för fler behov, krav, pro-
blem och idéer. Den ökade mångfalden och 
exponeringen riskerar att leda till fler mål-, 
värde-, resurs- och intressekonflikter i of-
fentliga organisationer. Hur fångas dessa 
konflikter upp? Vem fångar upp idéer? Vilka 

forum finns det för att hantera denna typ av 
frågeställningar, samverkan och utmaning-
ar? Utmaningen accentueras ytterligare när 
kommunens kostnader ökar och ständiga 
effektiviseringskrav läggs till.

Organisatoriska mellanrum
Ledarskapsforskaren Mats Tyrstrup använ-
der begreppet ”organisatoriska mellanrum” 
för att beskriva fenomenet när en fråga, ett 
problem, ett ärende eller en människa ham-
nar “mellan stolarna” och förblir ohante-
rad.25  Varför uppstår det organisatoriska mel-
lanrum eller glapp i hanteringen? Sannolikt 
finns det många faktorer som samspelar. Det 
kan exempelvis vara att en viss fråga spänner 
över flera organisatoriska enheter och funk-
tioner. Detta kräver samverkan och gränsö-
verskridande samarbete, till exempel för att 
tillsätta resurser och fördela ansvar. När det 
saknas processer som verkar integrerande 
utifrån ett helhetsperspektiv, i kombination 
med rådande organisationskultur (där sam-
verkan över gränser inte uppfattas som legi-
tim), finns risk att gränsöverskridande frågor 
inte hanteras. 

Sannolikt ökar förekomsten av organisato-
riska mellanrum när heterogeniteten och 
komplexiteten ökar i organisationer och de 
gränsöverskridande processerna blir fler 
i samhället generellt. Det organisatoriska 
landskapet utmärks idag av utspridning och 
fragmentering.26 Vem eller vilka arbetar för 
att fånga upp frågor som faller mellan stolar-
na? Vem stöttar de aktörer som jobbar eller 
behöver jobba över gränserna utifrån ens 
uppdrag eller profession?
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Modellen på sidan 19 har utvecklats inom 
projektet för att visa på tre olika angrepps-
sätt för problemlösning, där det gula repre-
senterar de organisatoriska mellanrummen 
där det finns innovationspotential men där 
ingen aktörer har ett ansvar. I det gula fältet 
finns möjlighet att fånga upp problem och 
behov, oftast komplexa men det innebär ett 
ökat behov av att bygga och utveckla rela-
tioner och driva sociala processer av att ut-
forska och testa utan att i förväg veta vilket 
resultat som kan förväntas. Det gröna an-
greppsättet är mer samarbetsinriktat kring 
mer färdigformulerat behov där olika hand-
lingsalternativ kan skissas fram och där det 
utvecklas ett delat ansvar. I den blå zonen 
är man organisationen som bestämmer och 
har mandat. Här förväntas man veta vilket 
resultat som ska levereras.

Nu har vi kort berört potentiella utmaningar 
relaterade till organisering, men det räcker 
inte för att fullt ut förstå vad innovations-
plattformar handlar om. Sociologen Charles 
Perrow menade att organisationer är verktyg 

för att forma världen på det sätt som vi öns-
kar att den vore formad.27 Perrows definition 
belyser också det viktigaste med all form av 
organisering: värde och värdeskapande.

Välfärdsstaten och det vi känner som offent-
lig sektor är en sentida uppfinning. Denna 
uppfinning är konstruerad för att skapa och 
stabilisera vissa typer av värden som vi anser 
viktiga för ett fungerande samhälle. Exem-
pelvis har det varit konsensus i Europa sedan 
1700-talet att det är värdefullt och viktigt för 
samhällets välstånd med utbildning för alla 
medborgare. Ett annat sådant värde är fria 
val och demokratiska styrelseformer som 
står i kontrast mot historiska erfarenheter 
av mer repressiva eller godtyckliga styrel-
seformer. En viktig insikt är att vi ständigt 
måste omförhandla hur vi organiserar oss 
för att kunna upprätthålla och uppfylla de 
värden som vi har enats om. Samtidigt be-
höver även diskussionen om vilka värden vi 
vill utveckla hållas levande. Med andra ord 
handlar organisering, liksom innovation, om 
värdeskapande.
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Vid sidan av de stora utmaningar som skis-
sats ovan, klimatförändringar, segregering 
och så vidare, ligger en grundutmaning i att 
vi inte tycks klara av att till fullo upprätthålla 
eller skapa vissa typer av värden - till exem-
pel välmående stadsdelar och resurseffekti-
va samhällen. Offentlig sektor spelar här en 
nyckelroll genom sitt demokratiska samhäll-
suppdrag. Om det då utvecklas ett gap mel-
lan de värden som efterfrågas och de som 

Modellen visar olika grader av relations- eller rollstyrd organisering. Blått indikerar en tydlig rollstyrd 
organisation, grön en mer samarbetsinriktad organisering och gul en tydlig relationsstyrd organisering för 
att klara av utmaningar och möjligheter i de organisatoriska mellanrummen.

realiseras riskerar förtroendet för samhällets 
institutioner och det offentligas kapacitet, 
vare sig det handlar om ökad psykisk ohälsa, 
sjunkande skolresultat, ökade ekonomiska 
klyftor, skenande klimat, ökade migrations-
strömmar eller bostadsbrist, att minska. På 
sikt riskerar detta kapacitetsproblem att un-
derminera legitimiteten för offentlig sektor 
och våra demokratiskt styrda institutioner.

Värdeskapande är grunden 
för samhällsutveckling
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Hur kan då innovationsplattformar förstås, 
utifrån den bild som skissats ovan? Vi har 
konstaterat att innovation i det här sam-
manhanget handlar om att hantera och lösa 
komplexa problem, och att göra det för att 
vidmakthålla och skapa värden som är vik-
tiga för samhället. Vi har också konstaterat 
att offentliga organisationer ofta är ansvari-
ga, men att de typiskt brister i kapacitet när 
det gäller att hantera och lösa komplexa pro-
blem. Det beror bland annat på att de är or-
ganiserade för stabilitet och förvaltning vil-
ket är centralt inte minst för att garantera att 
innovation bidrar till samhällsvärde, men blir 
ett hinder ur ett problemlösningsperspektiv. 

Modell med inspiration från Stacey (1996; 2002). Innovationsplattformar bidrar med kunskap om på vilket 
sätt aktörer kan jobba med komplexitet genom gemensamt utforskande (”4.Gemensamt utforskande”). 

Det är svårt att lösa gränsöverskridande och 
komplexa problem med hjälp av hierarkiska 
och funktionsindelade organisationer.

Med andra ord, offentliga organisationer ska 
inte förändras i grunden, men de behöver 
någon form av förstärkning som lägger till 
nödvändig kapacitet att hantera och lösa 
komplexa utmaningar och tillvarata nya 
möjligheter och idéer - miljöer som kopp-
lar ihop olika enheter, främjar lärande och 
samordna och samlar kompetens, resurser 
och idéer. Det är här innovationsplattformar 
kommer in i bilden. För att kunna beskriva 
innovationsplattformar behöver vi först kika 

Innovationsplattformar som möjlighet
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ännu lite närmre på komplexitet, och hur 
komplexitet uppstår.

När utmaningar blir komplexa
Modellen ovan beskriver att sociala proces-
ser (interaktioner mellan människor) som i 
det här fallet handlar om graden av enighet 
(eller oenighet) i synen på en viss fråga/ut-
maning, och hur den kan lösas, samspelar 
dynamiskt med graden av faktisk kunskap vi 
har (eller inte har) om själva frågan eller ut-
maningen.

En utmaning som från början tycks enkel 
eller möjligtvis komplicerad kan snabbt bli 
komplex när aktörer plötsligt inte delar mål-
bild eller uppfattning om hur utmaningen 
ska adresseras. Det kan handla om en sådan 
sak som bostadsbristen. Är den ett problem 
och i sådana fall hur ska den lösas? Är det 
upp till marknaden att lösa problemet eller 
ska det offentliga ta ett större ansvar genom 
allmännyttan? Sannolikt finns det spänning-
ar i respektive organisation genom att tjäns-
tepersoner, politiker eller invånare uttrycker 
olika synsätt och värden och har olika grad 
av kunskap. Organisationer behöver gene-
rellt bli bättre på att hantera frågor som an-
tingen är komplexa från början (wicked pro-
blems), eller som av varierande sociala och 
organisatoriska skäl blir komplexa efter ett 
tag. Som vi diskuterat ovan är dagens offent-
liga organisationer typiskt konstruerade för 
att hantera frågor/händelser som är “enkla” 
eller “komplicerade”.  

Dynamiken som uppstår i mötet mellan den 
sociala processen och kunskapsprocessen 
i hanteringen av komplexa utmaningar gör 
att det blir centralt att ha en god förmåga att 
hantera mellanmänskliga relationer. För att 
göra det krävs det till exempel kvalificerad 
facilitering och hantering av gruppdynamik. 

Det kan också krävas nya typer av forum och 
miljöer, till exempel där människor kan mö-
tas i tillit och kreativitet. Allt detta är viktigt 
för en fungerande innovationsplattform.

En grundläggande utmaning är hur man 
överhuvudtaget sammanför de problem, 
kompetenser, resurser och ansvar som krävs 
för att hantera komplexa utmaningar, och 
hur man gör det i en tid som utmärks av 
fragmentering, mångfald och utspridning. 
Det är denna förmåga, som kan förstås som 
kapacitet: förmågan att kraftsamla och mo-
bilisera kring problem och utmaningar. Inn-
ovationsplattformar försöker stärka denna 
kapacitet utifrån de lokala förutsättningarna 
i respektive kommun. Det är också viktigt att 
påtala att kapacitetsutmaningen innefattar 
alla aktörer som på olika sätt deltar i sam-
hällsbyggandet: stat, region, myndigheter, 
intresseorganisationer, företag,  akademin 
och även invånare.

Fragmenteringen och utspridningen ut-
märks just genom svårigheten att mötas över 
gränser kring en gemensam problemlös-
ning. Hur får kommunen till exempel tillgång 
till kunskap eller forskare från akademin när 
det behövs i verksamheten: när ett problem 
eller utmaning identifieras av tjänsteperso-
ner eller politiker? Hur får kommunen loss 
nödvändig finansiering från staten när ett 
problem uppstår i samhället? Hur kan ny 
kunskap implementeras i en förvaltning för 
att öka kvaliteten i den offentliga välfärds-
produktionen? Hur kan goda idéer omsättas 
i handling och innovation genom gemen-
samma strävanden? Innovationsplattfor-
men verkar som en arena som bryggar och 
håller ihop relevanta aktörer kring problem-
lösning. Levande nätverk och relationer som 
bygger på förtroende och tillit blir avgörande 
för kapacitetsfrågan.
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Innovationsplattformar som stödjande struktur som hjälper till med mobilisering av resurser, kunskap, beslut. 
Organisationskultur, legitimitet, förtroende och ledarskap blir viktiga aspekter att inkludera i konstruktionen 
av plattformen.

Kapacitetshöjande miljöer
Utifrån detta synsätt kan innovationsplatt-
formarna konceptuellt ses som kapacitets-
höjande miljöer som hanterar olika typer 
av flöden (se modell nedan) som av olika 
anledningar inte alltid hanteras av dagens 
institutionella landskap. Plattformarna är 
förstärkande strukturer som möjliggör att 
vissa typer av problem eller utmaningar 
“fångas upp” och “hanteras”. Den formella 
hierarkiska organisationen finns kvar, men 
dess kapacitet höjs med hjälp av plattfor-
men som adresserar frågor som idag “faller 
mellan stolarna” av varierande skäl. 

Betoningen på vad en innovationsplattform 
hanterar eller bör hantera kan vara lite olika. 
Förutsättningarna och miljön runt kommu-
ner och förvaltningar varierar: exempelvis 
tillgång till kompetens, resurser och nätverk. 

Varje plattform får sin unika prägel utifrån 
identifierade luckor och lokala förbättrings-
områden. Det kan till exempel handla om bli 
bättre på att: fånga upp och hantera utma-
ningar; bli bättre på att fånga upp innovati-
va idéer; utforska problem, bygga kunskap 
tillsammans med andra; vara konfliktlösare; 
skapa gränsöverskridande samarbete, eller 
bli bättre på implementering och uppskal-
ning av innovationer. Exakt vilka flöden en 
viss plattform fångar upp, faciliterar, och 
sammanlänkar, varierar utifrån de lokala för-
utsättningarna och ambitionerna i respekti-
ve innovationsplattform. 

Det tematiska innehållet och fokus varierar 
också. Vissa plattformar bygger nya gräns-
snitt mellan stat, akademi och kommun; 
andra fokuserar på att skapa nya typer av 
flöden mellan näringsliv och offentlig sektor; 
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en tredje plattform utforskar på vilket sätt 
kommunen kan att bli bättre på att fånga 
upp idéer och problem eller på att jobba 
med implementering inom den kommunala 
organisationen. 

Uttryckt med tidigare etablerade begrepp: 
innovationsplattformarna hjälper offentlig 
sektor att realisera eftersökta värden. Till-
sammans med den formella organisationen 
bildar innovationsplattformar ett värdeska-
pande system. 

Innovationsplattformar behövs
Vi menar att innovationsplattformar behövs i 
en tid som utmärks av komplexitet, fragmen-
tering och utspridning. Av förklarliga skäl ak-
tualiseras frågor som handlar om samverkan 
och offentlig organisering. Frågor som orga-
nisationskultur, styrning och ledning, ledar-

Konceptuell illustration av innovationsplattform som kapacitetshöjande miljö utifrån ett flödesperspek-
tiv. Plattformen underlättar “infångande” och “facilitering” av flöden oavsett om det kommer inifrån en 
förvaltning eller utifrån akademi, näringsliv eller invånare. Plattformen skapar “täthet” genom mobilisering. 
Modellen är utvecklad av Innovationsplattform Borås med inspiration från Cohen, March & Olsen (1972).

skap, innovationsledning, kompetens, läran-
de, kunskapsproduktion, samarbetsforum 
och gränsöverskridande praktiker aktualise-
ras. Alla stenar måste vändas och vridas på. 
Mer om hur det görs, och vilka slutsatser vi 
drar om vad som krävs för att skapa väl fung-
erande innovationsplattformar, kommer att 
beskrivas i kommande kapitel.

Vi har tecknat upp en bild av en samtid som 
utmärks av komplexitet, fragmentering och 
idé- och perspektivmässig mångfald. Fler 
aktörer deltar i samhällsbyggandet. Vi har 
försökt måla en bild av ett institutionellt 
landskap som utmärks av organisatoriska 
mellanrum och där kompetens och resurser 
är utspridda och svåra att nå när de verkligen 
behövs. De är av olika anledningar inte inom 
“räckhåll”, oavsett om det handlar om finan-
siering, beslut eller kompetens. Vi har även 
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tecknat en problembild som fokuserar på 
samhällets kapacitet och förmåga att produ-
cera kvalitativ välfärd och tackla komplexa 
samhällsproblem. Det är tydligt att stark 
styrning “uppifrån” inte i tillräckligt hög grad 
producerar eftersökta värden i samtiden. 
Mobilisering i samtiden kräver andra typer 
av metoder och sätt att interagera och sam-
verka på. Vår berättelse manar till nya sätt 
att organisera och leda samhällsutveckling 
på. Offentlig sektor och kommuner kommer 

under överskådlig tid spela en huvudroll i 
denna berättelse på grund av det demokra-
tiska samhällsuppdraget. Samtidig behöver 
fler aktörer inkluderas i denna berättelse: ci-
vilsamhället, akademi, invånare, företag och 
intresseorganisationer. Innovationsplattfor-
marna är ett försök att skapa nya typer av 
arenor och forum som möjliggör denna typ 
av utforskande men även småskaliga försök 
att organisera på nya sätt.
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Innovationsplattformarnas arbete
De sex innovationsplattformarna i Vinnovas satsning är unika. De har angripit sina uppgifter på 
olika sätt och summerar därmed också sitt arbete på lite olika sätt. De nedslag i plattformarna 
som följer här ger inte en heltäckande bild, men visar en del av problematiken som de hanterat, en 
del av framstegen, och en del av utvecklingen. Tillsammans tecknar de en bild av behovet av nya 
tankesätt och strukturer, som understödjer de ledarskaps- och kulturförändringar som kan bidra 
till att förverkliga värdena i Agenda 2030 - en hållbar framtid. Vi ser hur Borås arbetat med interna 
strukturer i staden och kulturförändring. Vi får höra hur Göteborg genomfört ett omfattande arbe-
te med att genomföra ett strategiskt innovationsprogram, som ska skapa tydlighet och nya förut-
sättningar för innovation inom staden. Lunds historia, med många starka aktörer i staden, har till 
viss del gett innovationsplattformen Future by Lund sin inriktning; med stort fokus på samverkan 
och många samarbetspartners. Kiruna gör en unik utvecklingsresa, men försöker samtidigt ta ett 
helhetsgrepp och systemperspektiv på den framtida staden. Stockholm har fokuserat på interna 
processer och Malmö har kopplat ihop stora stadsomvandlingsprocesser med nya sätt att tänka 
och arbeta. 

I deltidsrapporten Leda och organisera hållbara städer och samhällen finns mer fördjupade be-
skrivningar av plattformarnas arbete och varför de valt den inriktning de har.
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På Textile Fashion Center i Borås, där aka-
demi, Science Park och näringsliv innoverar 
inom hållbart mode och textil, finns ett litet 
kontor med texten “Innovationsplattform 
Borås” på dörren. Väggarna är fulla med 
tidningsartiklar, böcker om organisations-
teori och illustrationer på temat hållbarhet 
och innovation. I kärngruppen för koordi-
nering av Innovationsplattform Borås är vi 
fem personer. En kommunal jämställdhets-
strateg, en forskare i organisationsteori, en 
affärsutvecklare från Borås Energi och Miljö, 
en illustratör/konstnär samt en innovations-
rådgivare från Högskolan i Borås. Att bejaka 
de olika individuella förmågorna och kun-
skaperna gruppen besitter har varit en stor 
tillgång, och avgörande för ett mångfacet-
terat förändringsarbete. Ofta besöks konto-
ret av tjänstepersoner från stadshuset eller 
forskare från högskolan för att kartlägga 
nuläget och diskutera nya vägar framåt för 
offentlig sektor. Det handlar om att förmå 
se de svårigheter som förhindrar ett socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart Borås, 
för att inte hoppa på snabba lösningar utan 

att problematisera och lägga tid på att reda i 
den aktuella situationen, ta gemensamt an-
svar och våga testa.

Det är spännande att tänka att redan för mer 
än 100 år pågick här innovationsprocesser 
med både försöksverksamhet och experi-
mentverkstad i samma lokaler. Förvisso ut-
forskades helt andra typer av utmaningar, 
som till exempel hur konstsilke bäst kunde 
tillverkas. Och maskinerna till spinneriet 
experimenterades fram och byggdes i trä 
och blyplåt. Borås var den första staden i 
Sverige som genom industraliseringen för-
vandlades till ett textil- och handelscentra i 
början av 1900-talet. Verkligheten i dåtidens 
textilbransch var uppdelad och specialiserad 
och hade en arbetsmiljö som är långt ifrån  
Innovationsplattformens inbjudande miljö 
idag där alla är välkomna och där utmaning-
ar ser helt annorlunda ut.

Att utgå ifrån komplexa verkligheten
Att arbeta med ”verklighetskartan” innebär 
att förmå se svårigheter och att arbeta med 

Arbetssätt för den framtida kommunen
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stora komplexiteter - då det inte finns inga 
enkla svar eller ”lösningar” på komplexa 
utmaningar i ett ständigt föränderligt sam-
hälle. Vi behöver därför öka vår långsiktiga 
kapacitet och förmåga till mobilisering för 
att hantera både komplexitet här och nu och 
den kommande framtiden, istället för att fo-
kusera på kortsiktiga orubbliga mål och lös-
ningar.

De stora frågorna vi ställt oss är: Hur ska den 
framtida kommunen se ut? Hur arbetar den 
för att öka den organisatoriska kapaciteten 
och människors förmågor att hantera befint-
liga och framtida komplexa utmaningar? Hur 
kan offentlig sektor bidra till en omställning 
mot hållbar utveckling? Vi på plattformen 
har arbetat med dessa stora frågor i mindre, 
testande och experimenterande format. 

Plattformen som 
stödjande organisation 
Vi har till exempel arrangerat diskuterande 
och lärande forum för tjänstepersoner från 
olika förvaltningar, personer som vi kallat 
gränsgångare. Vi har initierat förebyggande 
socialt arbete med gemensam satsning från 
flera olika förvaltningar. Vi har hjälpt fors-
kare att kommunicera forskningsresultat i 
skolmiljön. Vi har utvecklat ett innovations-
ledningssystem som är konstruerat för att 
stödja människor, gränsöverskridande sam-
verkan och kunskapsprocesser. 

De hinder vi stött på under projekttiden har 
vi bland annat försökt visualisera via bilder. 
Genom att använda teorier, forskningsresul-
tat och kommunala hinder har vi via bilder 
och berättelser försökt att kommunicera 
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slutsatser. Bilder berör och fungerar som 
konstruktiva referenser i diskussionerna vi 
behöver driva i staden. 

Vi har under våra tre år sett att förändringsar-
bete försvåras på grund av att dagens hierar-
kiska och byråkratiska styrning inte samspe-
lar med projekt- och nätverksstyrning, vilket 
bidrar till fragmentering och organisatoriska 
mellanrum. Idag saknas också processer för 
organisatoriskt lärande, som skulle under-
lätta den gemensamma förståelsen av vad 
som händer och vad som krävs för att förflyt-
ta organisationen för att bli mer agil, anpass-
ningsbar och problemlösningsfokuserad. 

Nya arbetsmetoder
Plattformen har både utvecklat och prövat 
nya metoder och arbetssätt för att kunna 
hitta former för gränsöverskridande samar-
bete och problemlösning kring samhällspla-
nering. En arbetsmetod kallad “Projektstu-
dion” har etablerats. Det är en metod som 
skapar en mer sammanhållen samhällspla-
neringsprocess. Övergripande kan man be-
skriva det som att relevanta aktörer får gå 

ifrån ordinarie uppdrag för att fokusera på 
gemensamma resultat inom en fast tidsram. 
Som stöd i denna process finns en metodbok 
och i dagsläget 30 utbildade processledare.

Idag saknas forum och plattformar för att ge-
nerera kunskap och utforska på vilket sätt en 
hållbar framtida kommun kan organisera sig 
- för att bli mer innovativ och problemlösan-
de. Vi tror på att experimentera och utforska 
tillsammans med forskare, politiker, tjäns-
tepersoner och samhällsaktörer. Det krävs 
forum, till exempel en innovationsplattform, 
för att driva ett nödvändigt förändringsar-
bete som inbegriper många olika sektorer: 
kommunen, akademin, region, myndighe-
ter, näringsliv och civilsamhället. 

Hållbar utveckling handlar om en nödvändig 
omställning som berör alla samhällssekto-
rer. Forum måste skapas och samtal måste 
föras kring hur dessa förflyttningar ska ske? 
Vad fungerar? Vilka hinder finns? Hur kan vi 
tillsammans mobilisera resurser och kompe-
tens för att hantera våra gemensamma sam-
hällsutmaningar? 
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Hur ser vi på den 
framtida kommunen?
Den framtida kommunen jobbar med före-
byggande arbete och problemlösning. Den 
framtida kommunen hanterar människor ut-
ifrån ett livscykelperspektiv. Den investerar 
i människor innan de hamnar i utanförskap 
eller blir sjuka. Vi menar att ”riktig samver-
kan” innebär att olika idéer och perspektiv 
möts som skapar friktion som leder till dyna-
mik. Vi vill därför prata om samvärkan (med 
ä) istället för samverkan (med e). 

Den framtida kommunen jobbar utifrån ett 
processtänk och släpper inte problemen inn-
an prövade lösningar är i sikte. Ett fungeran-
de innovationsledningssystem finns och vär-
kar. Systemet fångar upp och hanterar idéer, 
hinder och problem vare sig de kommer från 
politiker, lärare, forskare eller från civilsam-
hället. Den framtida kommunen är öppen 
för idéer och kraftsamlar sig kring utmaning-
ar tillsammans med relevanta nätvärk och 
kompetenser.

Ett framtida innovationsarbete organiseras 
och resurssätts. En idé blir en innovation 
först när den gör nytta. Den framtida kom-
munen stöttar sina medarbetare och goda 
idéer. Det handlar om tillit, att bädda för 
beslut, stödja med kompetens och verktyg. 
Innovation, kunskap och utveckling - IKU - är 
ledord i den framtida kommunen.

I den framtida kommunen hanteras ansvars-
frågan på ett konstruktivt sätt. Frågor, ärenden 
eller problem som idag hamnar mellan stolar-
na eller som spänner över organisationsgrän-
ser, tas hand om. Den framtida kommunen är 
flexibel med hur den fördelar resurser, kom-
petenser, mandat, ansvar. Istället för stuprör 
har den framtida kommunen processer som 
bygger på lärande, problemlösning och sam-
värkan. Uttryck som “inte mitt uppdrag” har 
övergått till “det löser vi tillsammans”. I den 
framtida kommunen är det okej att be om 
hjälp, pröva och misslyckas.

Den framtida kommunen präglas av en stöd-
jande organisation, en tillåtande kultur och 
ett tillitsbaserat ledarskap. Lärande är del av 
den organisatoriska vardagen och erfaren-
heten. Gränsgångare har etablerats och alla 
medarbetare strävar efter att pröva lösningar 
i vardagen, att ta eget ansvar och driva en om-
ställning mot hållbar utveckling. 

Den framtida organisationen kan jazza, im-
provisera och ställa om vid behov eller hän-
delser, men samtidigt våga åta sig långsikti-
ga åtaganden. Arbetet organiserar sig kring 
behov och funktion, istället för fasta mål. En 
framtida kommun har förflyttat sin målstyr-
ning till effektstyrning och har ett ledarskap 
som kan hantera osäkerhet och komplexitet. 

För att påbörja det framtida arbetet är en inn-
ovationsplattform med funktionen att kun-
skapa, stötta, samordna och utveckla - en bra 
början. 
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Namn
Innovationsplattform Borås

Motto
Vi har modet och viljan att både göra och lära 
samtidigt

Organisatorisk tillhörighet
Stadsledningskansliet, Borås stad

Sammanhang och fokus
Att främja stadens och offentlig sektors innova-
tionsförmåga för ett socialt hållbart Borås

Storlek på innovationsteam
Fyra

Antal samarbetspartners
Fyra, Borås kommun, Borås Science Park, Hög-
skolan i Borås, och RISE

Kontaktperson
Carola Samuelsson 
carola.samuelsson@boras.se

Webbsida 
www.innovationsplattformboras.se

Deltagare i Nationell Samverkans 
strategiska förankringsgrupp 
Erik Bresky, VD, Borås Science Park
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Staden som motor för innovation

Ett förväntansfullt sorl hörs mellan väggar-
na i det ljusa konferensrummet och avslöjar 
att det är här utvecklingsgruppen träffas. 
På andra sidan gatan ståtar Kronhuset från 
1600-talet, ett av stadens äldsta hus. När 
riksdagen samlades i Göteborg i mitten på 
1700-talet och framåt, fungerade Kronhu-
set som rikssal. Idag möts Göteborgs Stads 
ansvariga för innovations- och utvecklings-
frågor inom sina förvaltningar och bolag, på 
den plats där Göteborgs dåtida ledare sam-
manträdde. Redan innan tretimmarsmötet 
drar igång, pågår engagerade samtal runt 
borden. Det går inte att ta miste på intresset 
för innovationskollegornas tankar och åsik-
ter. Ett viktigt syfte med det här nätverket är 
just att utbyta information och nyheter och 
att inspirera varandra.

Göteborg står, liksom många andra städer, 
inför stora utmaningar och vi behöver ut-
veckla Göteborgs Stads förmåga att hantera 
dem. Våra resurser kommer inte att räcka till i 
framtiden. För att lösa vårt kommunala upp-
drag behöver vi innovationer. Arbetet med 

att öka Göteborgs Stads innovationskraft 
sker på initiativ av den politiska ledningen. 
Ett av stegen mot ökad innovationskapaci-
tet är Göteborgs Stads Innovationsprogram 
2018–2023 och Handlingsplan 2018–2019, 
som är beslutade av kommunfullmäktige. 
Till en början har fokus i arbetet med pro-
grammet handlat om att skapa samsyn i 
Göteborgs Stad kring begreppet innovation. 
Målbilden är att innovation ska skapa nytta 
för boende, besökare och näringsliv och bi-
dra till en jämlik och hållbar stad.
 
För den fortsatta utvecklingen av kärnverk-
samheten är det viktigt med ett strategiskt 
och systematiskt innovationsarbete. Verk-
samheterna arbetar nu aktivt med att identi-
fiera, testa och analysera innovationer, men 
också att införa dem, och skala upp. 

Göteborg sjuder av innovativa initiativ i nä-
ringslivet, akademin, bland civilsamhällets 
aktörer och i kommunen. Innovationskraf-
ten är stark. I många av dessa initiativ och 
processer tar Göteborgs Stad en aktiv roll vi 
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Staden som motor för innovation

driver också många egna innovationspro-
jekt. För att ytterligare stärka Göteborg som 
arena för att utveckla, testa och sprida inno-
vationer, samverkar de olika aktörerna nu på 
en helt ny nivå i Testbädd Göteborg, initie-
rat av Göteborgs Stad. Samverkan är också 
nyckeln i de 60-talet testbäddar som finns i 
staden.
 
Arbetet med att utarbeta innovationspro-
grammet föregicks av kartläggningar i sta-
dens förvaltningar och bolag. I dessa iden-
tifierade man ett antal hinder, utifrån vilka 
vi sedan har formulerat de strategier som vi 
nu arbetar efter. En av dessa strategier är att 
fokusera innovationskraften för att uppnå 

Göteborgs Stads olika mål utifrån gemen-
samma prioriteringar, genom en övergripan-
de och återkommande beslutsprocess. Vi 
ska utveckla och förvalta processer, metoder 
och verktyg och arbeta i prioriterade projekt 
i enlighet med gemensam processmodell 
från behovsanalys och idégenerering till 
storskalig spridning. Vi ska bygga en struk-
tur och skapa förutsättningar för en styrning 
och ledning som främjar en innovativ kultur, 
bland annat genom kompetensutveckling av 
chefer och medarbetare. Samtidigt krävs en 
större öppenhet i organisationen för att ta 
sig an och använda sig av nya arbetsformer 
och metoder.
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Hur ska innovationsarbetet 
bli en del av verksamheten?
Handlingsplanen för 2018–2019 består av 30 
prioriterade insatser, för att påbörja realise-
ringen av programmets mål och intentioner. 
I arbetet med att genomföra Innovations-
programmet ingår att identifiera hur inno-
vationsarbetet ska vara organiserat och hur 
det blir en del av den ordinarie processen. 
Ett exempel på att programmet börjar få ge-
nomslag i vardagen är stadsdelsförvaltning-
en i Västra Göteborg. De arbetar systematiskt 
med innovation och samtliga chefer har gått 
utbildning i innovationsledarskap. Just nu 
rekryterar stadsdelen en enhetschef som vill 
vara med i deras förändrings- och utveck-
lingsarbete, där uppdraget är att tänka nytt 
och arbeta med innovation.
 
Arbetet med innovationsprogrammet sker 
just nu i projektform från Stadslednings-
kontoret, med ledningsgruppen som styr-
grupp. En programledning koordinerar 
arbetet med program och handlingsplan 
på en övergripande nivå. Ambitionen är att 
koordineringsfunktionen under 2019 ska bli 
en del av Stadsledningskontorets ordinarie 
verksamhet. Organiseringen av programmet 
utgörs därutöver av flera strategiskt viktiga 

grupperingar för bland annat input, förank-
ring och spridning. I en utökad grupp sitter 
representanter från berörda förvaltningar 
och bolag, med ansvar för leveranser i hand-
lingsplanen.

Göteborgs Stads innovationsarbete sker till 
stor del ute i verksamheterna. Den tidiga-
re nämnda utvecklingsgruppen består av 
representanter från Göteborgs Stad olika 
förvaltnings- och bolagsledningar samt VD 
eller föreståndare från delägda innovations-
plattformar med ansvar för innovations- och 
utvecklingsfrågor. Gruppen utgör ett tvär-
funktionellt nätverk som deltar aktivt i ge-
nomförandet av Innovationsprogrammet. 
De bistår med sin specialist- och funktions-
kompetens i utvecklingsgruppen och är var-
andras och programledningens diskussions-
partners. Det gör dem till medskapande 
experter och därmed också till nyckelfunk-
tioner i Göteborgs Stads innovationsarbete.
 
Göteborg har utsetts av Europakommis-
sionen till en av Europas tolv mest innovati-
va städer 2018. Stadens hedrande placering 
är ett kvitto på att Göteborg är på rätt väg och 
det ger oss både kraft och energi i det fortsat-
ta innovationsarbetet!
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Namn
Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023 
(inkl. Projekt Go:innovation)

Motto
Innovation skapar nytta för boende, besöka-
re och näringsliv och bidrar till ett jämlikt och  
hållbart Göteborg

Organisatorisk tillhörighet
Stadsledningskontoret, Göteborgs stad

Sammanhang och fokus
Politiskt beslutat inriktning för ökad innova-
tionskapacitet inom Staden och i samverkan 
med andra samhällssektorer. Mål för arbetet är; 
1. Göteborgs Stad ska ha ett strukturerat arbete 
för att driva innovation utifrån gemensamma 
prioriteringar, 2. Medarbetare ska ha goda förut-
sättningar att vara innovativa 3. Göteborgs Stad 
ska vara en erkänd innovationsledande stad.

Storlek på innovationsteam
Fem

Antal samarbetspartners
Många, bland annat Johanneberg Science Park 
(JSP), Lindholmen Science Park (LSP), Mistra  
Urban Future (MURF), Stadshus AB, Kommun-
forskning i Väst (KFi) samt RISE

Kontaktperson
Gunilla Åkerström  
gunilla.akerstrom@stadshuset.goteborg.se

Webbsida 
www.goteborg.se/innovation

Deltagare i Nationell Samverkans 
strategiska förankringsgrupp 
Jonas Kinnander, direktör ledningsstaben, 
Göteborgs Stad
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Kopplar ihop systemen i den nya staden

Innovationsplattform Kiruna har sitt ur-
sprung och utgångsläge i den pågående 
stadsomvandlingen i Kiruna. Staden ska flyt-
tas för att skapa utrymme för fortsatt gruv-
brytning i LKAB:s järnmalmsgruva. 

Sedan staden och gruvan föddes i symbios i 
början av 1900-talet så har vi fortsatt att vara 
beroende av varandra. Liksom andra bruks-
samhällen har vi följt vår huvudnäring i upp-
gång och nedgång. Beroendet är självklart 
en viktig del i beslutat att flytta på staden för 
att möjliggöra fortsatt brytning. 

I de delar som ska flyttas och med detta för-
nyas ingår byggnader men även alla typer av 
infrastruktur, energi, avfall, vatten, transpor-
ter, IT och inte minst stadens struktur mm.
I och med att staden till stora delar påverkas 
fysiskt kommer även staden och kommu-
nens mjukare system att påverkas, bland 
dessa syns omsorg, skola mm. Självklart är 
detta en utmaning av stora mått för staden 
men samtidigt i en tid av förändring och be-
hov av att ta sig an bl a klimatutmaningen så 
framstår stadsomvandlingen snarare som 
en möjlighet som måste fångas. En möjlig-

het att bygga en modern och hållbar stad. 
Frågan som återstår är dock vad detta är för 
stad och hur man lyckas med den uppgiften 
25 mil norr om polcirkeln.

Städer runt om i hela världen står idag inför 
utmaningen att behöva omvandla det man 
har till en framtida hållbar stad. I det sam-
manhanget befinner sig Kiruna i en unik si-
tuation. Vi har en köpare på vår gamla stad 
och infrastruktur, i och med att gruvbolaget 
LKAB löser in den. Vi får med detta en chans 
att rita om och bygga om vårt samhälle och 
dess försörjningssystem. Frågan är bara vad 
det är för stad vi bör bygga för att den fortfa-
rande ska vara modern om 15 till 30 år och 
hur Kiruna kommun blir en kraft i utveckling-
en av nya lösningar? Detta är vår plattform 
för innovation.

En innovationsdriven kommun 
Arbetet i innovationsplattformen utgår från 
reella och faktiska behov som identifieras i 
bygget av den ”Första hållbara staden i ett 
arktiskt klimat” - Kiruna. Lösningar som ut-
vecklas för detta klimat kommer med stor 
sannolikhet att fungera var som helst i Eu-
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ropa och världen. Vi ser att stora delar av 
möjligheterna sannolikt ligger i gränslandet 
mellan de olika försörjningssystemen i sam-
hället; som energi, avfall, IT, transporter och 
sociala system. Innovationsplattformen har 
sitt ursprung i test och utveckling av sam-
hällssystem men har alltmer börjat jobba 
med kulturförändring som en del i skapan-
det av en innovationsdriven kommun. Kul-
turförändring och normkreativt tänkande 
skär genom det löpande arbetet.

De områden, eller case, som vi arbetar med 
för närvarande är hållbart byggande, avfalls- 
och materialhantering, nytt energisystem, 
IT och IoT i samhällets tjänst, flexibla trafik-
lösningar, urban odling i arktiskt klimat och 
systemintegration. 

Hållbart byggande 
med höga ambitioner
Det är en utmaning att klara att bygga håll-
bara bostäder ur alla tre hållbarhetsper-
spektiv, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 

Med så höga ambitioner i energieffektivt och 
ekologiskt hållbart byggande som Kiruna 
och många andra städer har så riskerar vi att 
bygga in en segregation på grund av de höga 
byggkostnaderna. Hur ska vi i Kiruna, som 
måste bygga den nya staden nu, klara denna 
utmaning i aktuellt klimat. Vi måste investe-
ra i en stad som måste vara modern i lång tid 
framöver.

Avfalls- och materialhantering
Kiruna bygger om avfalls- och material-
hanteringssystemet som ett resultat av att 
förbränningsanläggningen avvecklas och 
nuvarande avfallsanläggning måste flyttas 
eller omvandlas. Kommunen har ambitio-
nen att maximera materialåtervinning och 
återbruk, när nu också rivningsprocessen i 
stadsomvandlingen står inför utmaningar. 
Omställningen av de grundläggande teknis-
ka försörjningssystemen ger oss möjligheten 
att skapa ett resursoptimerat och hållbart 
system med så lite transporter som möjligt.
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Nytt energisystem
Kiruna kommer att utveckla ett nytt ener-
gisystem baserat på i första hand återvin-
ning av energi från LKAB:s processer. Det 
finns stora mängder energi av olika kvalité 
tillgängligt, den kan nyttiggöras på olika 
sätt och till olika syften. Exempel är energi-
lagring, lågtempererad fjärrvärme (4-gen), 
ORC-teknik för elproduktion, Ectogrid (EON) 
mm. Detta case och caset Hållbart byggande 
kommer att ha ett gemensamt fokus i möjlig-
heter med ett PED (positive energy district).

IT och IoT i samhällets tjänst
I den stora kommunen Kiruna är IT och 
IoT-teknik en enorm möjlighet. I Kiruna var 
vi tidigt ute med att konstatera att fiber är 
en självklar kommunal infrastruktur och att 
en anslutning är lika självklar som vatten-
ledningen. Fibernätet är en plattform som 
behöver kompletteras, men vi ser hur det 
tillsammans med stadsomvandlingsproces-
sens möjligheter till sensorisering ger oss ett 
unikt tillfälle. Några av de projekt vi arbetar 
med är: 

• LoraWan – Bygge av en testbädd för att 
utveckla IoT-lösningar för energi, rädd-
ning, vård och omsorg. 

• IT/IoT i samhällets tjänst – Datainsam-
ling och analys som verktyg för sam-
hällsutveckling och kommunikation. 
Hur kan teknik användas som stödjande 
verktyg för att förbättra kvaliteten i och/
eller effektivisera verksamheten. 

• Digitala samrådsprocesser - Kommu-
nerna behöver effektivisera och utveck-
la lösningar för effektiva samrådspro-
cesser och dialoger. 

• Hur kan samhället effektiviseras ge-
nom aktiv styrning och monitorering?  
- Samhällets kontrollrum.

Flexibla trafiklösningar
I Kiruna kommer avvecklings- och utveck-
lingsprocessen att pågå parallellt. I andra 
städer utvecklas nya områden över tid. Båda 
situationerna kräver en successiv utveckling 
av trafikmiljöer som måste kunna förändras 
på ett rimligt sätt med bibehållen estetik och 
säkerhet.

Urban odling i arktiskt klimat
Det är intressant att studera nya sätt att odla, 
för att på detta sätt säkerställa matförsörj-
ning eller bara för att minska transporter. 
Genom odling kan vi ta vara på restvärme av 
mycket låg temperatur och därigenom upp-
gradera den, vilket kan skapa förutsättningar 
för storskalig produktion i växthus. Artificiel-
la miljöer kan t ex vara i källare, eller som i 
Kirunas fall under jord i Gruvan. I dag odlas 
svamp i gruvan i simulerade dygnscykler i 
det stabila klimat som råder där. Om vi kan 
utveckla odlingsteknik för nya grödor öpp-
nas möjligheter också i andra ”döda” utrym-
men och ytor.

Systemintegration
Den byggda miljön består av många lager 
av system och strukturer. De synliga fysiska 
systemen, som består av t ex bebyggelse-
struktur, gatustruktur och grönstruktur. Men 
det finns också system som inte är synliga, 
som ledningsstruktur med vatten- och av-
lopp, kablar för elektricitet och fiber. Det 
finns osynliga socialt konstruerade struktu-
rer för hur vi agerar tillsammans. Ovanför de 
fysiska synliga och de sociala finns lagar och 
regelverk. De horisontella lagren av struktu-
rer är alla integrerade med varandra, vilket 
betyder att de påverkas av och påverkar 
varandra. I Systemintegration kommer vi att 
söka efter punkter där strukturer påverkar 
varandra, för att föreslå hur digital teknik kan 
justera och anpassa strukturerna för hur de 
stärker varandra och inte motverkar och stör 
varandra.
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Namn
Kiruna Sustainability Center och Innovations-
plattform

Vision
Kiruna som arktisk demo-stad för hållbar stads-
utveckling

Organisatorisk tillhörighet
Kiruna kommun, kommunkontoret

Sammanhang och fokus
Genom stadsomvandlingsprocessen - flytta stad- 
utveckla systemintegration av tekniska system, 
cirkulär ekonomi och social hållbarhet

Storlek på innovationsteam
Fyra

Antal samarbetspartners
Fyra: Kiruna kommun, Tekniska verken AB, Luleå 
tekniska universitet och RISE

Kontaktperson
Niklas Sirén 
niklas.siren@tvab.kiruna.se

Webbsida 
www.kiruna.se/ksc/

Deltagare i Nationell Samverkans 
strategiska förankringsgrupp 
Jan Fjordell, VD Tekniska Verken AB, 
Kiruna kommun
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Tillit och värderingsdriven innovation

Varje plats och stad har en egen karaktär be-
roende på sin historia och uppbyggnad. Lund 
är en annorlunda plats. Lund är inte bara en 
universitetsstad utan har också stora starka 
industrier, kunskapskluster och en stor mar-
kägare - Svenska Kyrkan. Detta gör att Lunds 
Kommun inte är ensam ägare av stadens frå-
gor. Vem som är den starkaste kraften i staden 
har historiskt sett varierat, och kulturen i sta-
den har också präglats av dessa varierande 
förhållanden. Kommunen är inte ensam om 
att bestämma. 

Bara genom att förflytta sig i stadskärnan 
två km till exempel när det gäller infrastruk-
turfrågor måste man inkludera kommunen, 
Staten Fastighetsverk (Universitet) och Lunds 
Stift (Svenska kyrkan). I Lund kommer också 
Europas största satsning på forskningsinfra-
struktur färdigställas inom bara några få år, 
European Spallation Source ESS. Detta inne-
bär helt nya förutsättningar och ytterligare en 
stark spelare i staden. Om vi gillar att arbeta 
tillsammans, ”gillar att grilla ihop” kommer vi 
lyckas. Relationer är valuta! Samarbete är allt! 

Innovation och utveckling innebär att arbe-
ta med osäkerheter och risker. I Future by 
Lunds fall handlar det också om att arbeta i 
mellanrummet mellan olika förvaltningar, or-
ganisationer och företag. Mellanrumsarbetet 
innebär då också att arbeta med olika orga-
nisationskulturer vilket ökar komplexiteten. 
Vi måste såväl kunna befinna oss i den mer 
experimentella ”Gula zonen” som att kunna 
etablera partnerskap i den ”gröna zonen”, se 
förklaring i modellen nedan. Detta innebär 
konkret ett arbete med oklara mandat, stör-
re risker, liten kontroll och fokus på relationer 
och tillit. Man kan också koppla till den av 
regeringen tillsatta Tillitsdelegationens upp-
drag att utveckla en mer tillitsbaserad styr-
ning och ledning.

Bilden nedan vill visa att när en fråga eller ett 
behov inte har någon hemvist, faller mellan 
stolarna så behöver innovationsplattformen 
kunna skapa tillit, förståelse och stötta nya 
spelregler - vilket benämns som den gula ex-
perimentella zonen. När ett eller flera behov 
har konkretiserats och skapat projekt, kon-
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sortier och samarbeten förflyttas processen 
till den gröna zonen av samarbeten och olika 
handlingsalternativ. När projektet sedan ger 
resultat, så kan frågan flyttar in i en egen or-
ganisationen, den blå zonen, med egen kon-
troll, ägande och ansvar och då kan plattfor-
men släppa taget.

Studier visar på att ju högre tillit, desto större 
komplexitet i frågeställningar och lösningar 
kan man arbeta med. Future by Lund har där-
för arbetat med ett batteri av olika insatser 
för att främja tillit, främst genom kommuni-
kation, involvering och värdegrundsarbeten. 
Allt för att kunna arbeta i mellanrummet och 
med komplexa frågeställningar.

Värdegrundsarbete och värderingar
När ett arbete baseras på tillit och relationer 
snarare än kontroll och system måste vi ska-
pa en grund för att förstå vad vi behöver och 
menar. Vi arbetar och tränar kompetenser 
i att presentera vad vi gör, hur saker funge-
rar, vilka processer vi använder, men arbetar 
mindre med att prata om varför vi väljer och 
gör som vi gör. För att säkerställa vad vi ser 
som viktigt  krävs metodik och kontinuitet. 
Det är alltså ett återkommande arbete som 
innebär involvering, relationer och värde-
grundsarbeten i olika former.

Rollstyrd eller relationsstyrd, källa: futurebylund.se/om-oss , modell utvecklad med inspiration från JPI 
Urban projektet Urban@Exp.
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Som bas för plattformens värdegrund arbe-
tar vi med kartläggning av vilka värderingar 
kring innovations och utvecklingsarbeten 
som vi lyfter fram när det fungerar som bäst. 
Metodiken bygger på det svenska företaget 
Point of Values AB:s arbeten och bakomlig-
gande forskning. Forskning inom området 
visar också på att vi som människor har en 
starkare drivkraft och självorientering om vi 
känner att våra värderingar överensstäm-
mer. Att det som är viktigt för oss också är 
i linje med det vi ska åstadkomma. Mening 
med vårt arbete. 

Baserat på kartläggning, storytellingmeto-
dik för visualisering och tillsammans med 
våra partner har vi exempelvis arbetat fram 
ett Memorandum of Understanding, ett 
MOU, som ligger till grund för hur vi arbetar. 

Vårt värdegrunds- och tillitsarbete också 
ligger till grund för prioriteringar, kommuni-
kation, formulering av frågeställningar och 
genomförande av olika aktiviteter. Som bas 
i värdegrundsarbetet ligger också respekt 
för människors behov och relationer, håll-
bar tillväxt, klimat och miljö och att hushål-
la med resurser.

Vidare arbetar vi löpande med samskapan-
de i olika aktiviteter, utbildningar, koncep-
tarbete, partnerskapsbyggen och kommu-
nikation för att bibehålla och bygga tillit. 
Vi vet att vi har större chans att lyckas med 
ett innovationsarbete med alla de tillfällen 
med missförstånd och konfrontationer som 
detta innebär, om vi gillar och litar på var-
andra mer. 

Exempel Memorandum of Understanding (MOU)
Innovationsplattformen Future by Lund riktar sig till förvaltningar, företag och organisationer som 
ser utmaningar och möjligheter kopplade till staden och med ambition att öka sin innovationsför-
måga i samverkan med andra. Platsen för detta arbete inom Future by Lund är Lunds Stad men 
med ambitionen att även nå ut regionalt, nationellt och internationellt. Utgångspunkten för arbe-
tet är de utvecklingsintentioner och investeringsaktiviteter som parterna har.

Deltagarna i plattformen vill utveckla sitt eget och plattformens innovationsarbete genom att:
• Skapa kopplingar mellan samhälle, trender, behov och teknik
• Driva innovationsarbete och innovationsfrågor i samverkan med plattformens partners
• Bygga synlighet, uppmärksamhet och varumärkeskontexter för innovationsarbete
• Initiera / Bygga samverkan och skapa resurser tillsammans med andra aktör
• Prova aktiviteter, frågor mm och skapa en yta där man kan experimentera och testa, våga göra 

fel såväl som att lyckas
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Namn
Future by Lund

Vision
Smarta och hållbara lösningar för växande stä-
der, byar och de människor som bor där.

Organisatorisk tillhörighet
Näringslivskontoret, Lunds kommun

Sammanhang och fokus
En tillgänglig innovationskultur, där staden, nä-
ringslivet, akademin, organisationer och kreati-
va individer tillsammans skapar möjligheter och 
konkreta lösningar.

Storlek på innovationsteam
Åtta

Antal samarbetspartners
30 formella partners och mer än 50 partners 
samt 12 kommunala förvaltningar i samarbeten 
och projekt

Kontaktpersoner
Peter Kisch, Katarina Scott
peter.kisch@lund.se
katarina.scott@lund.se

Webbsida 
www.futurebylund.se

Deltagare i Nationell Samverkans 
strategiska förankringsgrupp 
Per Persson, Näringslivsdirektör, Lunds kommun
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Hela staden som innovationsarena

Malmö är en stad som genom historien ge-
nomgått flera stora förändringar, där kriser 
och framgångar avlöst varandra. På 1960-talet 
var Malmö en av Sveriges rikaste kommuner 
med god ekonomi, låg kommunalskatt och 
hög tillväxt, baserat på framgångsrik handel 
och tillverkningsindustri. Därefter följde en 
industrikris med många nedläggningar, vilket 
påverkade i stort sett alla städer, men i Malmö 
ledde krisen i högre grad än andra städer till 
befolkningsminskning och sämre skattekraft 
då många av de bättre förmedlade flyttade 
ut till kranskommunerna med många tomma 
hyreslägenheter och ökad bilism som följd. Så 
småningom ökade inflyttningen till Malmö, 
kopplat till invandringsvågor när människor 
kom hit från olika delar av världen. I början 
av 1990-talet var Malmö en stad med stora 
underskott i den kommunala budgeten, hög 
arbetslöshet, stora utmaningar med integra-
tion och segregation och många obebyggda 
tomter och industriområden. Ur denna kris-
situation föddes så småningom en aktion av 
samverkan och mobilisering för innovation, 
nyskapande och utveckling.

Den lokala viljan möttes av nationella åtag-
anden kring hållbar samhällsutveckling som 
bidrog till att konkretisera utvecklingsarbe-
tet, inte minst i omvandlingen av den befint-
liga stadsdelen Augustenborg, och byggna-
tionen av Bo01. Med visst stöd av offentlig 
finansiering möjliggjordes ett gemensamt 
innovationsarbete och risktagande mellan 
offentliga och privata aktörer, där staden 
kunde ta stora kliv framåt i hållbar stadsut-
veckling. Processinnovationer och teknis-
ka innovationer skapade starka resultat. 
Erfarenheterna från Bo01 kunde utvecklas 
vidare i nya stadsbyggnadsprojekt, där ti-
digare innovationer kunde få spridning och 
innovationsarbetet kunde utvecklas vidare. 
Men när det gäller kunskapsöverföring i om-
vandling av befintliga områden har sprid-
ningen inte varit så självklar. Till skillnad från 
vid nybyggnation så saknas en långsiktig 
utvecklingsprocess över organisationsgrän-
ser med tydliga roller och resurser, och man 
agerar i ett ännu mer komplext samman-
hang. Därför tog Malmö stad initiativet till 
Innovationsplattformen Malmö sydost, för 
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att samla innovationskraft kring omvandling 
av den befintliga staden. Arbetet gav många 
goda resultat, med nya affärs- och samin-
vesteringsmodeller, och med samskapande 
och nya tekniska lösningar som kunde bidra 
till utveckling av miljonprogramsområden i 
Malmö.

Malmö Innovationsarena (MIA) tog vid un-
der en tid där Malmö stads organisation 
genomgick en omfattande omorganisation, 
samtidigt som samhällsutmaningarna blev 
alltmer uppenbara. När Malmös stadsde-
lar försvann som organisatoriska enheter 
riskerade utvecklingsarbetet för områden 
att avstanna. MIA vände då fokus inåt - till 
kommunens egen förmåga till att samarbe-
ta och att bibehålla den innovationskultur 
som tidigare etablerats. Nya arbetssätt, nya 
roller och nya samarbeten har utvecklats 
under MIA-paraplyet, och det bäddar för ett 
mer strömlinjeformat arbete inom den kom-
munala organisationen, i utvecklingen av en 
mer hållbar stad. 

Nu är Malmö i färd med att ta steget till näs-
ta nivå i innovationsplattformsarbetet. Vi 
sammanför en bättre rustad kommunal or-
ganisation med innovativa aktörer inom nä-
ringslivet, akademin och den ideella sektorn, 
för att förflytta Malmös utveckling ytterligare 
ett steg och skapa en ekonomisk utveckling 
med fokus på att lösa samhällsutmaningar 
på nationell och global nivå. M21 bygger näs-
ta kapitel i Malmös innovationsresa.
 
Det finns många lärdomar som följer med från 
Malmö Innovationsarena. En del handlar om 
de utmaningar som vi brottats med kring att 
facilitera eller leda innovationsprocesser och 
hur man bygger en innovationskultur inom 
linjeorganisationen och inte bara innovativa 
processer i projektform. Andra är konkreta 

förflyttningar där nya roller, samarbeten och 
arbetssätt har etablerat nya metoder att ta sig 
an stadsutvecklingsarbetet.

Områdesomvandlingsarbetet har stärkts av 
strategiska utvecklingsroller med stark lokal 
förankring och fokus. Olika kompetenser; ar-
kitekter, sociala strateger, miljöstrateger och 
processledare har arbetat tillsammans för 
att driva och utveckla innovativa processer 
på en horisontell plan i den egna organisa-
tionen, och därigenom överbrygga glappet 
mellan linjeorganisation och projektorgani-
sation. Kunskapsallianser som också kunnat 
mobilisera andra aktörer med transformativ 
potential.
 
Nya finansieringsmodeller har undersökts 
och utvecklats: gröna obligationer, en lokal 
investeringsfond i Sofielund, sociala obliga-
tioner, värdeberäkningsmodeller och nya 
ekonomiska modeller för att ta sig an struk-
turell hemlöshet. Parallellt med MIA har 
arbetet med programstyrning i Lindängen 
varit ytterligare ett pilotarbete i insatserna 
som fokuserar på värdeskapande över för-
valtningsgränser.
MIA har faciliterat nya samarbeten mellan 
byggherrar i Segepark, där man hittar ge-
mensamma koncept och synergier som ökar 
både kvaliteter och hållbarhetsambitioner 
för området och som samtidigt bidrar till 
kostnadseffektivisering. Arbetet med norm-
kreativitet sätter spår i medvetenheten hos 
projektpartners och har kanske bidragit till 
en ökad medvetenhet om genusfrågor på 
Sofielund, där mödrar numera nattvandrar 
och ett centrum för kvinnligt entreprenör-
skap är på framväxt. I Kirseberg öppnas ett 
gammalt stängt industriellt område för kre-
ativa krafter och i Rosengård börjar Amirals-
staden ta form.
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Samtidigt har vi inom MIA brottats med stora 
utmaningar vad gäller organisationsutveck-
ling, ledning och facilitering och hantering 
av komplexa projekt och processer. Med bak-
grund i en omfattande omorganisation och 
stora personalförändringar, har MIA verkat 
i en svår tid vad gäller områdesutveckling. 
Den tidigare organisationen med Stadsom-
rådesförvaltningar med medborgaransvar 
har lösts upp under projekttiden för att åter-
etablera centrala fackförvaltningar. 

Områdesutvecklingsarbetet har varit i peri-
ferin av denna omorganisation, med resul-
tatet att det har varit mycket osäkerhet och 
omplacering av nyckelpersonal i dessa pro-
cesser. De sociala strategfunktionerna inom 
MIA har därmed varit viktiga för att hålla fo-
kus i områdesutvecklingsarbetet i vissa delar 
av staden under denna tid. Vi kan ändå se att 
MIA genom denna tid har varit en stabil fak-
tor, som möjliggjort kontinuitet i en del av 
områdesutvecklingsarbetet. Det finns som 
alltid lärdomar att dra av såväl misslyckan-
den som av framgångar. Möjligheten att an-
vända omorganisationen för att öka fokus 
på områdesutvecklingen och svårigheterna 
att hantera mellanrummen mellan discipli-
ner och arbeta på ett mer samordnad och 
sammanhållet sätt har delvis gått förlorad. 
Däremot har det lanserats ett pilotprojekt 
med investeringsstyrning i Lindängen som 
är ett lovande och intressant experiment för 
att främja ett mer sammanhållet områdesut-
vecklingsarbete. Det kan därmed ses som en 
fortsättning och vidareutveckling av tidigare 
idéer kring hur man bör organisera sig för 
områdesutvecklingsarbete. 

M21 tar nästa steg
Om fokus under Malmö Innovationsarenas 
tid främst har legat på kommunens eget ar-
bete och innovationsförmåga, så har arbetet 
med innovationssamarbete över sektors-
gränser tagit fart genom M21. Det arbete 
med områdesutveckling som Malmö Innova-
tionsarena stärkt, lever vidare inom M21 och 
utgör en rik grogrund för nästa steg i utveck-
lingen. Med en stark politisk förankring på lo-
kal och nationell nivå, och en liten men bred 
konstellation av innovationsföretag från fle-
ra sektorer, så har M21 vuxit fram som nästa 
steg i Malmös innovationsarbete. Malmö i 
det 21:a århundradet (M21) tar sig an nuti-
dens och framtidens utmaningar över hela 
staden, som utgångspunkt för nya processer, 
tjänster, produkter och lösningar som sedan 
kan tillämpas i andra delar av staden, Sveri-
ge eller världen. Hur bygger vi en ekonomi 
med grund i att lösa samhällsutmaningar-
na? Som tar sig an klimatfrågan, skapar ar-
betstillfälle och bättre levnadsvillkor? Som 
strävar efter det hållbara samhället som all-
tid kan bli bättre och alltid mera hållbart och 
därmed en affärsmodell som håller över tid, 
som bygger natur- och socialkapital hellre än 
att tära på våra begränsade resurser. M21 är 
en tankesmedja för att ta sig an utmaningar, 
en testbädd för att driva innovationsprojekt 
och en samhällsexpo 2021 som kan visa upp 
det pågående innovationsarbetet i Malmö 
för att samla kraft, öka medverkan och sam-
verkan för en bättre framtid och visa hur en 
stad kan ta sig an 2030-målen.



48

Namn
Malmö Innovationsarena

Vision
Att göra hållbarhet till verklighet

Organisatorisk tillhörighet
Miljöförvaltningen, Malmö stad

Sammanhang och fokus
Utveckla internt stöd för innovationsprocesser 
i befintliga stadsomvandlingsområden. En ut-
veckling mot en ökad samverkansyta mellan 
näringsliv, kommun och civilsamhället till M21 
pågår.

Storlek på innovationsteam
Sex

Antal samarbetspartners
15 i M21-samarbetet

Kontaktperson
Per-Arne Nilsson
per-arne.nilsson@malmo.se

Webbsida 
http://tinyurl.com/malmoinnovationsarena

Deltagare i Nationell Samverkans 
strategiska förankringsgrupp 
Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, 
Malmö stad
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2012 presenterades Stockholmsregionens 
högt satta mål – att bli världens mest inno-
vationsdrivna ekonomi år 2025. En position 
som ska kännetecknas av öppenhet, kre-
ativitet, global attraktivitet och ett tydligt 
ledarskap med fokus på en långsiktig och 
hållbar samhällsbyggnad (Stockholmregio-
nens innovationsstrategi 2012). Tillväxten i 
Stockholms stad sker således parallellt med 
många stora investeringar i regionens infra-
struktur, där höga exploateringstal ska för-
enas med högt ställda ambitioner på social, 
ekologisk, ekonomisk och demokratisk håll-
barhet. Det är här Stockholms stad ser ett 
starkt behov av ökad innovationskapacitet 
för att lyckas med målsättningen att bygga 
ett stort antal bostäder och allmänna platser 
hållbart och på kort tid.

Flera viktiga steg
Stockholms stad antog sin första innova-
tionsstrategi 2015. I strategin pekades ett an-
tal organisatoriska hinder för innovation ut, 
men den pekade också på vikten av samver-

kan för att öka innovationskapaciteten. Det 
tillsattes även en innovationsdirektör, som 
rapporterar direkt till stadsdirektören. Sedan 
tidigare fanns Norra Djurgårdsstaden Inno-
vation som var en samlingsnod och arena för 
innovation, lärande och samverkan mellan 
akademi, näringsliv och samhällsbyggnads-
aktörer kopplat till stadsutvecklingsområdet 
Norra Djurgårdsstaden. Med en innovations-
strategi och en innovationsdirektör på plats, 
ansökte Norra Djurgårdsstaden Innovation 
om medel från Vinnova för att driva en inn-
ovationsplattform. Därigenom skulle man 
ytterligare kunna arbeta med innovations-
kapacitet inom exploateringskontoret och 
bättre förstå vilka metoder, verktyg och kun-
skap som behövs för att främja en mer inn-
ovativ kultur. När projektet Innovationsplatt-
form hållbara Stockholm (IPHS) beviljades, 
var det ett projekt inom ramen för enheten 
Norra Djurgårdsstaden Innovation. Tanken 
var att använda exploateringskontoret som 
en pilot för stadens innovationsarbete kopp-
lat till stadens innovationsstrategi.

Organisation för innovation
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Nya förutsättningar
Kort efter att Innovationsplattform Hållbara 
Stockholm blev beviljat medel från Vinno-
va lades Norra Djurgårdsstaden Innovation 
ned, och flera medarbetare lämnade organi-
sationen. Innovationsplattformen förlorade 
därmed sin tydliga hemvist och fick söka sig 
ett nytt sammanhang. Samtidigt behövde 
projektet få en bättre bild av vad exploate-
ringskontoret hade för behov när det gäller 
innovationsarbete. För att tydligare förstå 
de utmaningar som de olika stadsutveck-
lingsprojekten möter genomfördes en bred 
behovsanalys. Med stöd av workshops, en 
enkätstudie samt flertalet intervjuer identi-
fierades några hinder och svårigheter som 
stadens tjänstepersoner upplevde kring inn-
ovationsarbete. Med behovsanalysen som 
grund arbetade sedan Innovationsplattfor-
men fram flera förslag i syfte att underlätta 
och höja innovationskapaciteten kopplat till 
exploateringsprocessen. 

Det visade sig dock under arbetets gång att 
det fanns svårigheter att få jobba konkret 
med stadsutvecklingsprojekten. De var ut-
satta för hårt tryck om att fokusera på att nå 
Stockholms stads mål om 140 000 nya bo-
städer till 2030. Det gick också att konstatera 
att mycket av det som upplevdes som svårt 
berodde på uppdelningar mellan olika för-
valtningar och få kontaktytor dem emellan.

Forum och nätverk 
ger viktiga kontaktytor
Innovationsplattform Hållbara Stockholms 
arbete kom därför att inriktas på att utveck-
la det kommuncentrala arbetet tillsammans 
med stadsledningskontoret, och på att ska-
pa forum för dialog mellan förvaltningar. 
Innovationsplattformen har till exempel dri-
vit FOI-nätverket, ett nätverk för tjänsteper-
soner på de tekniska förvaltningarna som 
arbetar med forsknings- och innovations-
projekt. Allt för att skapa bättre kännedom 
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om pågående FoI-arbete i staden ge stöd i 
arbetet med att söka medel till nya FoI-sats-
ningar.

Ett exempel på hur innovationsplattformen 
drev vidare sitt kommuncentrala arbete är 
dess stöd vid initieringen och bidrag till ut-
vecklingen av Stockholms stads idésluss, 
där stadens medarbetare kan komma med 
förslag och sprida goda exempel. Ett annat 
är plattformens bidrag till utvecklingen av 
stadens externa finansieringsråd, vilket sam-
ordnas av stadens innovationsdirektör och 
ska bidra till god koordinering mellan sta-
dens förvaltningar och bolag i dess arbete 
med forskning och innovation. 

Nya rollbeskrivningar
Under innovationsplattformens fortsatta 
arbete med fokus på kommuncentrala funk-
tioner för höjd innovationskapacitet, utveck-
lades tjänsten som innovationssamordnare 
på  exploateringskontoret. Vidare tillsattes 
en tjänst som utvecklingssamordnare, med 
fokus på kontorets kvalitetsarbete, och en 
digital strateg. Vid formaliseringen av det ex-
terna finansieringsrådet hade exploaterings-
kontoret därmed en utarbetad struktur och 
kunde därför lättare utse representanter till 
det kommuncentrala arbetet. 

Utifrån innovationssamordnarens roll i det 
externa finansieringsrådet, de nya rollerna 
som utvecklingssamordnare och digital stra-
teg på exploateringskontoret, och kontorets 
önskan att öka överföringen från erfarenhet-

er från kontorets satsningar inom Norra Djur-
gårdsstaden, fanns nu fler pusselbitar för att 
ta fram ett förslag på hur kontorets skulle 
kunna arbeta med sikte på höjd innovations-
kapacitet i exploateringsprocessen. Dessa 
förslag ligger nu till grund för hur beslut om 
utvecklingen efter att projektet IPHS avslu-
tas efter sommaren 2019.

Central samordning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera, nu 
när Innovationsplattform hållbara Stock-
holm går mot sitt slut, att en central samord-
ning är viktig för att man ska kunna bygga 
innovationskapacitet inom en kommun. Det 
behövs en funktion som arbetar för att främ-
ja innovation, och som kan skapa arenor för 
innovation, lärande och samverkan mellan 
förvaltningar och tillsammans med akademi 
och näringsliv. Det behövs förändringar av 
kultur, ledarskap och kompetensförsörjning, 
och sådant är inget som kan göras från en 
enhet på en enskild förvaltning. Men det be-
hövs också stark förankring inom den enskil-
da förvaltningen och en ledningsgrupp som 
värnar om dessa frågor. Det behövs också 
någon som kan jobba med de här frågorna 
nära verksamheterna, och som är den som 
sprider det vidare i organisationen.

För höjd innovationskapacitet krävs en struk-
tur som stödjer ordinarie arbete i kommunen, 
och en struktur som stödjer eldsjälar, gräns-
gångare och strateger i deras arbete för stän-
dig vidareutveckling av existerande strukturer 
och en hållbar samhällsutveckling.  
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Namn
Innovationsplattform Hållbara Stockholm

Organisatorisk tillhörighet
Exploateringskontoret, Stockholms stad

Sammanhang och fokus
Att utveckla nätverk och sammanhang för en ökad 
innovationskapacitet inom staden. I det ligger att för-
stärka den centrala samordningen på stadslednings-
kontoret, samt utveckla samverkan mellan de olika 
förvaltningarna. 

Storlek på innovationsteam
Fem

Antal samarbetspartners
Tre, Stockholms stad, RISE och KTH

Kontaktperson
Sofie Pandis Iveroth
sofie.pandis.iveroth@stockholm.se

Webbsida 
http://tinyurl.com/innovationsplattformstockholm

Deltagare i Nationell Samverkans 
strategiska förankringsgrupp 
Gunnar Björkman, Innovationsdirektör, 
Stockholms stad
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Våra slutsatser
I kapitlet Innovationsplattformar som svar på samhällets komplexa utmaningar beskrev vi bak-
omliggande orsaker till behovet av att bygga kapacitet för innovation och omställning för hållbar 
samhällsutveckling. Vi har också fått ta del av de sex städernas berättelser om hur de tagit sig an 
utmaningarna och det långsiktiga arbetet, bland annat genom att utveckla organisationskulturer, 
nya arbetssätt och förändrat ledarskap baserat på lokala och unika förutsättningar.

I det här kapitlet drar vi ett antal slutsatser baserade på lärdomarna och erfarenheterna från de 
sex innovationsplattformarnas arbete. Materialet som ligger till grund för dessa slutsatser bygger 
bland annat på dokumentation från gemensamma reflektionsmöten, studiebesök och intervjuer 
med plattformsteamen samt olika samtal mellan plattformarna. Analysen är sammanställd av en 
arbetsgrupp från RISE Stadsutveckling.

Vi har valt att samla slutsatserna i fem huvudområden:

1. Förståelse för komplexitet  
- om värdegrund och tankesätt i en värld med många samverkande aktörer

2. Relationsskapande gränsgångare 
- om värdeskapande kompetensers roll för fungerande sociala samspel 

3. Nyfiken och stödjande kultur för kunskap och lärande 
- om vikten av lärandeprocesser för innovation, omställning och problemlösning

4. Stödjande och mobiliserande strukturer  
- om organisering och nya arbetssätt för innovation och problemlösning

5. Governance och samskapande   
- om nya sätt att styra och samverka  

Varje huvudområde innehåller flera slutsatser, uttryckta som rekommendationer. Under de flesta 
slutsatser finns också exempel från städerna, samt tips och förslag för uppbyggnaden av en inno-
vationsplattform.

I nästa kapitel presenterar vi ett förslag på en agenda för ökad innovationskapacitet för utveckling 
av hållbara städer och samhällen - en agenda som vi hoppas kan vara ett stöd för utveckling av fler 
innovationsplattformar och för det innovations- och omställningsarbete som redan pågår på olika 
håll. Agendan bygger på de slutsatser som presenteras i det här kapitlet. Den innehåller också 
rekommendationer till nationella och regionala aktörer. 
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Vi befinner oss mitt i omvälvande samhällsförändringar. Trots att vi är omgivna av ett ständigt flö-
de av information om de pågående skiftena, visar erfarenheterna från innovationsplattformarna 
att det behövs mer tid för reflektion och diskussion för att nå en djupare förståelse för dessa för-
ändringar - för det vi i kapitlet om bakgrunden till behovet av innovationsplattformar kallade “den 
stora berättelsen”. En förståelse för dessa pågående förändringar skapar motivation och deltagan-
de. Reflektion och diskussion kan handla om frågor som: Vad innebär förändringarna för mig som 
person, för mig som chef, som medarbetare, som medborgare? Vilka globala och nationella pro-
cesser och problembilder påverkar vår lokala situation? Hur kan vi förstå komplexitet och hur kan 
vi skapa värde mitt i denna komplexitet? Vilka värden är det som står på spel och behöver värnas?

Utbilda om större samhällsförändringar, dela berättelser  
och beskriv världen ur olika perspektiv 
De sex innovationsplattformarna har olika historia, utgångspunkter och förutsättningar. De  be-
finner sig i olika faser, har till viss del skiftande upplägg och olika styrkor och utmaningar. Trots 
det har plattformarna gemensamma erfarenheter om behovet och vikten av att sätta den egna 
organisationen i ett större sammanhang, utforska syftet med den organisering de har, det system 
de befinner sig i och kopplingen till pågående samhällsförändringar och paradigmskiften. 

Insikten om den stora berättelsens betydelse liksom vikten av att dela erfarenheter och se oli-
ka perspektiv har vuxit fram i reflektionsmöten och utforskande workshops med projektledarna 
samt i rundabordssamtal med den strategiska förankringsgruppen och särskilt inbjudna.28 Det har 
också varit betydelsefullt att projektets följeforskare har belyst och satt ord på historia, samtid och 
framtidsbilder. 

Vår första och grundläggande slutsats pekar därför på behovet av att allmänbilda om samhällets 
utveckling och den kontext och sammanhang vi, olika aktörer, verkar i idag. Det handlar om att 
öka medvetenheten om bakgrunden till hur samhället är organiserat, vilka gemensamma värden 
vi har sett som så viktiga att de skrivits in i grundlagstiftningen eller förekommer i mål och visioner, 
men som inte är ohotade. Vilka styrlogiker och kritiska händelser har påverkat utvecklingen? Hur 
vi kan förstå komplexitet, hur verkligheten ser ut nu och hur vi behöver utveckla såväl tankesätt 
och vårt sätt att leda och organisera för att kunna skapa en hållbar framtid för människor, organi-
sationer och planeten. Vi kan också konstatera att inspiration och kunskap genom internationell 
utblick till andra städer och samhällen behövs för att kunna forma framtidsbilder och en egen 
vision och syfte med innovationsplattformen. 

Mellan innovationsplattformarna har lärande- och reflektionsmöten varit den röda tråden för vår 
egen resa av ökad insikt. Genom utforskande och kreativa workshops har vi delat berättelser, vänt 
och vridit på tankeperspektiv och gestaltat processer av samverkan, ledarskap och organisering 
i både bild och form. Regissera samverkan, namnet på de möten med ledarskapsforskarna Mats 
Tyrstrup och Ingela Sölvell, en obligatorisk del som ingick i Vinnovas satsning, har också varit 
mycket uppskattad av plattformsledarna. På dessa möten har också alla plattformsledare kunnat 
dela med sig av egna utmaningar och kritiska händelser och fått råd och coachning av varandra.

Förståelse för komplexitet

28. Rundabordssamtal inom ramen för seminarieserien Innovationsledning och governance har 
genomförts den 12 april 2017, 28 november och 5 december 2018.
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Flera av kommunerna, till exempel, Göteborg, Lund och Borås har arrangerat utbildnings- och 
inspirationsdagar för chefer i kommunen på temat Innovation och ledarskap, där bland annat 
forskarna Mats Tyrstrup och Leif Denti har beskrivit såväl de stora samhällsförändringarna och hur 
innovation och värdeskapande i dagens komplexa samhälle kan förstås. I Malmö har det under 
de senaste åren skett stora förändringar med betydande pensionsavgångar och många nya led-
are samt betydande organisatoriska förändringar samtidigt som staden står för stora utmaningar 
som kräver nya arbetssätt. Det blir då extra tydligt att det behövs forum där de nya ledarna kan få 
omvärldsinspiration och reflektera tillsammans.

Som en del av Göteborgs innovationsprogram har exempelvis förvaltningarna för Konsument- 
och Medborgarservice och Intraservice respektive stadens centrala HR-organisation genomfört 
ytterligare en rad kompetensinsatser på området Innovation för chefer. Tjänstedesign liksom inn-
ovationsledarskap är i stort fokus. Dessutom kommuniceras Innovationsprogrammet kontinuer-
ligt i olika sammanhang i staden, i ledningsgrupper likväl som i tvärprofessionella forum.

Det vi kan konstatera är hur viktigt det är att skapa processer och stöd för reflekterande samtal i 
samband med inspirationsföreläsningar, för att ge deltagarna utrymme och möjlighet att sätta sig 
själva och sina arbeten i ett större sammanhang.  

Innovations- och ledarskapsforskare Mats Tyrstrup målar upp stora bilder kring samhällsutmaningar. 
Begreppet organisatoriska mellanrum arbetas in. 

E X E M P E L

Tips och konkreta verktyg:
• Arrangera kontinuerligt utbildnings- och inspirationstillfällen för såväl chefer som med-

arbetare i organisationen 
• Om tiden eller budgeten är knapp, visa filmade klipp från tidigare genomförda före-

läsningar på temat samhällsförändringar och innovation som kontinuerliga inslag med 
efterföljande reflektions-, och diskussionstid på ledningsgruppsmöten och andra med-
arbetarmöten

!
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Arbeta kontinuerligt med värde-, omvärlds- och scenarioanalyser 
Som vi tidigare konstaterat så handlar organisering om värdeskapande. Det vill säga samhällets 
organisationer har formats och behöver ständigt utvecklas för att skapa och realisera de värden 
som organisationen syftar till. Ett första viktigt steg är att kontinuerligt reflektera över hur väl or-
ganisationen uppfyller sitt syfte, om det finns en värdegrund som är känd och som avspeglar sig i 
kulturen och stämmer överens med syfte, vision och handlingskraft är betydelsefullt för att kunna 
upprätta hålla tillit och förtroende från omvärlden. 

Att kontinuerligt zooma ut och öka förståelsen för den roll organisationen, till exempel en kom-
mun, ett företag eller en förening, spelar i ett större sammanhang, i ett system av samband, är 
angeläget. Vi ser ett behov av att förstärka omvärlds- och scenarioanalysarbetet så att förutsätt-
ningar och resurser såväl inom som utanför organisationen kartläggs och kontinuerligt uppdate-
ras och blir kända. Analys och scenarioarbeten kring omvärldshändelser och värderingsfrågor är 
också grundläggande och betydelsefulla för att vi ska bli bättre på att utveckla våra organisationer 
i den riktning som behövs.

I Göteborg har en del av innovationsarbetet handlat om att undersöka den egna organisationskul-
turen och att söka skapa en modell för att mäta stadens innovationskultur. Man är övertygad om 
att strukturen respektive kulturen har en avgörande betydelse för att höja innovationskapaciteten. 

“När man går i in ett projekt så går alla aktörer in med olika bilder av vad innovation är, 
eller vad en innovationsplattform är och vad vi ska göra – och då sitter alla där med olika 
bilder. Om man inte grundar detta väldigt tidigt så kommer projektet fortleva med olika 
föreställningar som krockar.”*

“Vi gör inte ens scenarioplaneringar - vi lever i ett-årscykler och får inte ens flytta pengar 
mellan åren eller förvaltningarna. Ekonomerna behöver lära mer om innovationsfrågor. 
100-tals personer lägger tre månader på jobba med bokslutet - men vad gör vi sen med 
det? Vad gör vi med dessa 22 procent elever som vi har konstaterat inte klarar skolan.”

E X E M P E L

*Citaten i kapitlet Våra slutsatser kommer från de workshoptillfällen och reflektionsmöten som projektet 
Nationell samverkan mellan innovationsplattformar har genomfört under projekttiden. Citaten hänger inte 
nödvändigtvis ihop med de exempel från städer som de står i anslutning till. 
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Lyssna, gestalta, berätta och kommunicera på nya sätt
Chefer, politiker och tjänstepersoner exponeras för en stor mångfald av dokument, information 
och administrativa krav. Rapporter, styrdokument och visioner blir lätt skrivbordsprodukter som 
relativt få läser i sin helhet eller håller levande. Dessutom är det svårt att i text och rapporter få 
fram såväl kärnbudskap som helheten i komplexa samhällsfrågor på ett enkelt sätt. Vi tror att 
modeller, teorier och kunskap behöver komma närmare praktiken. De behöver nyttiggöras i den 
kommunala vardagen för att kunna påverka praktiken och främja förändring. Vår erfarenhet är att 
komplexa frågor, teoretiska resonemang och “mjuka frågor” blir kraftfullare genom gestaltning i 
bild, film och berättelser. Denna bildmässiga kommunikation lämpar sig väl i kombination med 
berättande där situationen eller fenomenet som är i fokus, sätts i ett större sammanhang. Vi tror 
också på kraften av innovativa exponeringsmetoder, som exempelvis handböcker eller bilder som 
kan hängas på väggen.

Future by Lund, som vi kan läsa om på sid 41, har tillsammans med sina drygt 30 externa sam-
arbetspartners arbetat fram en avsiktsförklaring; ett memorandum of understanding, som utgår 
från en gemensam värdegrund med gemensamma mål. De arbetar också med scenariebyggen, 
gemensam omvärldsbevakning och aktiviteter som exempelvis närvaro på Smart City Barcelona. 
De har också med stöd av en av sina medlemmar Point of Value Nordic jobbat med metoder för 
värderingsdriven utveckling. 

I Göteborg har man tillsammans med RISE tagit fram en process för scenarioanalyser. Det vill säga; 
vad är innovation sett utifrån olika perspektiv, ska innovation i första hand lösa redan befintliga 
problem eller skapa nya möjligheter för framtiden?

“Skilj på branding - stärka stadens varumärke för attraktivitet - och den djupare insikt som 
behövs för att skapa en innovationskultur.”

Tips och konkreta verktyg:
• Koppla värdegrundsarbetet till visionsarbete, metod och utvecklingsarbetet med stän-

diga förbättringar och förändringsarbete
• Koppla det systematiska lärandet till aktuella dilemman eller svårigheter
• Involvera politiker och civilsamhället

!
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Future by Lund lägger medvetet ett stort fokus på just kommunikation och berättelser. Detta görs 
för att samla och synliggöra allt som sker i mellanrummen mellan alla organisationer, påvisa hur 
kedjor av utveckling startar, byggs upp och genomförs samt berätta om konkreta resultat och le-
veranser. Innovationsplattformens webbplats är ett nav för alla medlemmar och härifrån sprids 
korta filmer och intervjuer, berättelser, bilder och reportage för att lyfta fram människorna bakom 
idéer, händelser och sammanhang. 

“Det är viktigt att alla de personer som skapar utveckling blir synliga och erkända för sitt 
arbete. Vi måste vara prestigelösa och se till att de får ta hjälterollen.”

I och med att innovationsplattformen i Borås startades med innovativa ambitioner tog man be-
slutet att anställa en konstnär för arbetet med kommunikationen för projektet. En effekt av det 
har varit att plattformen har kunnat producera en mängd visualiseringar/illustrationer för att nå 
ut och belysa frågeställningar och lösningar mer effektivt. Illustrationerna har gett plattformens 
arbete spridning långt utanför Borås och används också av samverkansprojektet mellan innova-
tionsplattformarna. 

E X E M P E L

Tips och konkreta verktyg:
• Lyft fram personer och berättelser genom korta filmade intervjuer eller reportage
• Bli bättre på att hantera och värdera andra kunskapsformer (till exempel tyst/erfa-

renhetsmässig kunskap) och anpassa budskapet till olika målgrupper
• Anställ konstnärer eller kommunikatörer som har gestaltningskompetens och låt 

dem även delta på möten och teckna av det som sägs
• Se till att bilderna skapas gemensamt genom ett samspel av teori, praktik och 

gestaltning
• Pröva bilder i liten skala mot en målgrupp; en fungerande bild sprider sig själv

!

Future by Lunds välbesökta hemsida innehåller många berättelser - här på temat Digital Humans. >
Carola Samuelsson från Innovationsplattform Borås håller upp en poster  med en tecknad berättelse 

som bygger på transition management-teorin. >>
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När vi förstått varför vi behöver utveckla nya synsätt och arbetssätt för att hantera komplexa och 
dynamiska frågeställningar riktas blickarna mot vem och vilka. Givet att komplexa problem kräver 
gränsöverskridande koordinering och samarbete behöver nya typer av nätverk och samverkans-
former hanteras. Nästa slutsatsområde handlar om just människor och relationer. Vi ser att det 
krävs egenskaper och förmågor som handlar om att bygga och utveckla relationer, vara öppen, 
lyssna och kommunicera. Vi ser också att förmågan att identifiera större systemfrågor, överbrygga 
organisatoriska gränser och realisera nya idéer är avgörande för att mobilisera resurser, kompe-
tens och ansvar som kan behövas från olika aktörer och institutioner.

Forskning beskriver betydelsen av detta som en förskjutning från intern byråkrati och rationellt 
beslutsfattande, mot externa aktörer och mellanmänskliga relationer. Denna process av att bygga 
tillit och arbeta gränsöverskridande mellan aktörer har vi, genom samarbetet med ledarskaps-
forskaren Mats Tyrstrup, kommit att kalla “relationsskrädderi”, eftersom det är som ett hantverk; 
att skapa, bygga, sy ihop relationer, och för att det också tar tid att lära sig. Personerna som utför 
relationsskrädderiet kallar vi för gränsgångare.29 Skickliga gränsgångare skapar värdefulla samar-
beten som är grunden för att utveckla förutsättningar och bygga upp kapacitet. Vi ser att kunska-
pen om den här typen av kompetenser och gränsgångarförmågor behöver öka, så att organisa-
tioner kan bli bättre rustade att hantera och finna lösningar på komplexa utmaningar och hinder. 

“Idag ser organisationerna inte nyttan med gränsgångarnas kompetens. Gränsgångarna 
måste förstås, definieras och förvaltas. Vi måste hantera dem och stötta dem. Det gör vi 
inte idag.”

Lyft fram gränsgångarna och vikten av relationsbyggande, 
kommunikation och sociala samspel
Innovationsplattformarna består av team av gränsgångare.30 Det är personer som i sin personlig-
het har förmågor att arbeta gränsöverskridande, både över sak- och kompetensområden och över 
organisatoriska gränser. De är skickliga på att bygga relationer, mäkla mellan olika intressen, de 
kan se och förklara händelser och skeenden i ett större sammanhang och skapa intresse för en 
lösning. Gränsgångaren har skicklighet i att kommunicera och jobba med mellanmänskliga re-
lationer i och utanför organisationen. Gränsgångaren har ofta drivkrafter likt entreprenören, att 
driva en idé eller en större utveckling framåt. I gränsgångarrollen framträder även nätverksbygga-
ren, koordineraren och tolkaren; personliga förmågor och styrkeområden som är avgörande för 
att hantera komplexitet. En gränsgångare kan jobba med människor som har olika uppfattningar, 
uppdrag, ansvar, kunskapssyn, intressen och organisatoriska förutsättningar. 

“Intensiteten i relationsskapandet är väldigt viktigt. Närvaron är viktig.”

Samtidigt är detta fokus på mellanmänskliga samspel, denna förskjutning, inte helt oproblema-
tisk utifrån de principer och logiker som stabiliserar en byråkratisk organisation. En gränsgångare 
måste visa respekt för andra och andras synpunkter, vara tolerant för oliktänkande men samtidigt 
ha förmågan att se den “större bilden”. Gränsgångaren måste vara och upplevas som ärlig, rak och 
pålitlig i alla situationer. Samtidigt är det viktigt för gränsgångaren att kunna smälta in i det sociala 

Relationsskapande gränsgångare

29.  Aldrich & Herker (1977)
30. För en teoretisk genomgång, se Williams (2012). För populärvetenskaplig text, se Ernits (2018)
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31. Ernits (2018, s. 13)
32. Ibid., s. 5
33. Projektet delfinansieras av VINNOVA. “SjöBo 2.0 - Medborgarlab för sociala innovationer”. 

sammanhanget för att kunna bli accepterad av människor som kommer från olika bakgrunder och 
miljöer. Diplomati är en viktig egenskap, vilket innebär en förmåga att anpassa sitt språk, strategi 
och förhållningssätt beroende på vilken situation eller vilka människor som gränsgångaren ställs 
inför. Diplomati innebär också en förmåga att förhandla och översätta mellan olika perspektiv. Det 
är viktig att gränsgångare uppfattas ha en god omdömesförmåga. Dessa förmågor som återfinns 
i forskningen tecknar en bild av en socialt kompetent och responsiv aktör som har en förmåga att 
anpassa sig till situationen, samtidigt som den “stora bilden” inte tappas bort i processen.31

“Det är jag som är verktyget - jag använder mig själv som verktygslåda och anpassar mig 
efter situationen.”

“Sen tycker jag att effekten med innovationsplattformsarbetet är att vi har höjt nivån - vi 
vågar säga saker och ting. Vi har gjort en framflyttning när det gäller kunskapandet.”

Gränsgångaren i offentlig förvaltning måste alltså kunna hantera hierarkier som följer med förvalt-
ningsgränser och de sociala nätverk som följer av samverkan och samarbete över organisations-, 
ämnes- och förvaltningsgränser. Rollen är alltså dubbel och delvis “klämd” mellan olika världar. 
Det kan handla om allt från att hantera spänningar som uppstår mellan hårda (tekniska) och mju-
ka (sociala) förvaltningar; att jobba i gränssnittet mellan förvaltning och medborgare; att jobba 
med byggherrar och entreprenörer.32 Eller att samordna en process för att söka finansiering till 
att etablera en testbädd med en stor konstellation av aktörer från såväl näringsliv, akademi som 
civilsamhälle. 

Inom ramen för projektet Kraftsamling Sjöbo33 i Borås har en tydlig gränsgångarroll etablerats. 
Projektet handlar om att etablera nya gränssnitt mellan förvaltning, politik, civilsamhälle och 
invånare. Målet är att brygga samman invånare och samhällsplanering med syftet att förebygga 
socialt utanförskap och begynnande samhällsproblem i stadsdelen. Gränsgångaren måste kunna 
prata med och bygga relationer med invånare, hantera missnöje och misstro mot kommunen, 
experter och beslutsfattare. Personen måste på samma gång röra sig mellan olika förvaltningar 
och navigera sig i ett landskap där olika intressen och kunskapssyn råder. Gränsgångarens uppgift 
blir att länka samman stadens olika intressen med invånarnas behov och intressen. Innovations-
plattform Borås stöttar denna utmanande gränsgångarroll och hjälper till att bygga legitimitet för 
rollen, mobilisera resurser, kunskap och ansvar vid behov.

“Jag hade inte kunnat ta den här rollen som innovationsplattformsledare om jag inte hade 
haft mina tidigare roller och erfarenheter.”

E X E M P E L

Att vara gränsgångare kan vara tufft och utmanande. Förutom 
den organisatoriska snårigheten som existerar i en kommunal 

förvaltning måste gränsgångare, exempelvis även kunna hantera 
invånares missnöje. >
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Tips och konkreta verktyg:
• Skapa forum och arenor för gränsgångare för att möjliggöra lärande och  

erfarenhetsutbyte
• Få ledare och chefer att verka för att öppna dörrar och skapa organisatoriska förutsätt-

ningar för gränsgångaren (exempelvis budget, legitimitet, hantering av målkonflikter 
på chefsnivå)

• Ta fram relevant utbildning och förtydliga verktyg och metoder som behövs för gräns-
gångeri 

• Synliggör befintliga gränsgångare och gränsgångarroller i organisationen

!

Utveckla kapacitet för nätverksbyggande och samverkan
Mot bakgrund av att ingen enskild aktör kan lösa samhällsutmaningarna eller komplexa, fragmen-
terade problem ensam, har nätverk och samverkansforum i triple eller quadruple helix* mellan 
olika sektorer blivit vardag för många. Det ställs också många gånger som krav i forsknings- och 
innovationsfinansiärers utlysningar. Detta är samtidigt utmanande då olika aktörer har olika roller 
och uppdrag och det inte läggs tillräcklig tid på att förstå varandras förutsättningar och ingångar 
till frågan. Det finns också ett behov att utveckla en förståelse för timing, och reflektera över behov 
av förändring av nätverken sammansättning eller syfte. Men mycket tyder också på att nätverken 
inte riktigt tas på allvar och inte ingår i den ordinarie verksamhetens syfte. 

Future by Lund är ett exempel på en innovationsplattform som inkluderar många aktörer i en stad, 
ett nätverk av aktörer som vill samarbeta för att utveckla den hållbara smarta staden och de som 
bor i den. Från att har varit 10 aktörer i fas 1 är det nu ca 30 formella medlemmar i nätverket Future 
by Lund, men mellan 50-70 organisationer deltar i olika projekt och aktiviteter. Lärdomar grun-
dade från egna erfarenheter visar att det är viktigt att utveckla en delad värdegrund och att hela 
tiden öka förståelsen om varandra och varandras sammanhang. Genom att skapa förståelse för 
inte bara vad vi gör, utan också varför, blir det lättare att prioritera, skapa aktiviteter, bygga konsor-
tier och koncept. Vad gör vi tillsammans? Vad gör du själv? Future by Lund arbetar också med en 
metodik kring Forma-Kunna-Göra baserat på att undersöka frågeställningarna (Är det rätt fråga?), 
metoder och processer (Hur gör vi? Kunskap), konkreta projekt, leveranser och förflyttningar (Ge-
nomförande och analys av leverans). Detta ger stöd för arbetet i mellanrummen mellan de olika 
organisationerna och utmaningar kring våra olikheter. Att inkludera kommunal förvaltning, regio-
nala verksamheter, stora koncernföretag, SME, universitet, kluster och föreningar är en utmaning 
men skapar stora möjligheter.
 
Stockholm etablerade redan under innovationsplattformarnas första fas ett arbete för att främja 
nätverk, såväl internt inom organisationen som mellan Stockholms stad och externa aktörer. Un-
der arbetets gång har vi kunnat konstatera att nätverk behöver ett ägarskap och en facilitering för 
att överleva, fungera och utvecklas efter organisationens behov. Det räcker alltså inte med att det 

E X E M P E L

*I triple helix samverkar akademi, näringsliv och offentliga myndigheter. I quadruple helix medverkar även 
civilsamhället och ideella organisationer.
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Tips och konkreta verktyg:
• Lägg tid på att förstå varandras olika incitament att delta i ett nätverk
• Det behövs facilitering och underhåll av nätverk, underskatta inte det. Det är sär-

skilt viktigt när de som leder nätverk byter jobb 
• Etablera fysiska miljöer eller tydliga forum som tydligt symboliserar samverkan och 

partnerskap; underskatta inte värdet av fysiska möten 

!

uppfattas som relevanta och nödvändiga, ett förankrat ägarskap behövs för att ge legitimitet och 
synliggöra frågorna som nätverket hanterar.  Exempelvis vidareutvecklades ett nätverk med fokus 
på IKT som vuxit fram organiskt till att bli en formaliserad arbetsgrupp. När den tjänsteperson som 
startat nätverket sedan bytte position förändrades arbetsgruppen ytterligare vilket resulterade i 
att det lades ner. Ett annat förvaltningsövergripande nätverk, FoI-nätverket, startades vid ungefär 
samma tidpunkt som IKT-nätverket, och trots att det varit populärt och har växt, har det hela ti-
den funnits en diskussion om vem som ska hålla i nätverket och hur kopplingen till övergripande 
ledningsstruktur ser ut. 

“Vi behöver komma in i en process där man jobbar gränsöverskridande - till detta skulle 
man behöva ha med sig en lärling. Så småningom börjar vi bygga en kritisk massa som 
har en förståelse och erfarenhet av att jobba med gränsöverskridande samarbete. Då över-
bryggas sårbarheten - och efter ett antal år så klarar man av att byta personer.”

Förtäta i de organisatoriska mellanrummen 
Innovationsplattformarnas arbete och erfarenheter tydliggör att det finns många glapp och mel-
lanrum där värden inte organiseras eller tas om hand alls. Glappen kan uppstå inom en organisa-
tion och/eller mellan olika organisationer. Organisatoriska mellanrum är ett begrepp som varit 
återkommande under arbetet med innovationsplattformarna och mycket av arbetet som gjorts 
har gått ut på att överbrygga mellanrummen.

En viktig lärdom är att kommuner och andra organisationer behöver organisera “integreringen” 
av mellanrummen för att kunna hantera gränsöverskridande processer. Mellanrum som uppstår 
mellan formella organisationer och olika samhällssektorer kräver någon slags medierande forum 
och aktivt samordning. Innovationsplattformarna kan ses som sådana miljöer som hjälper till med 
etableringen av relationer och som verkar för att överbrygga mellanrum och fånga upp frågor som 
“hamnar mellan stolarna”.

“Jag ser om och om igen att linjechefer sätter stopp för medarbetarens horisontella arbete. 
Värdeskapande processer sker utanför linjen. Vi behöver till att börja med en lite vänligare 
linjeorganisation – som ser värdet i att koordinera gränser.”
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Det kan handla om att brygga över mellanrummen mellan näringsliv och den kommunala förvalt-
ningen; glappet mellan invånare och förvaltning eller kommunen och akademin. En viktig insikt 
är att denna form av överbryggning och mobilisering kräver tillit, stort mått av socialt kapital och 
fungerande relationer. Samtidigt har vi erfarit att innovativa arbetssätt i sig kan främja relations-
byggande och tillit. 

“Drivkraften hos gränsgångare ligger i systemperspektivet - helheten - att förbättra värl-
den, samhället - frikopplad från organisationens gränser.”

Exempelvis har Borås Stad utvecklat och prövat nya arbetssätt för samarbete över gränser inom 
samhällsplaneringsområdet. Projektstudion, som innovationen kallas, underlättar samarbete 
och gemensam problemlösning.34 Projektstudion används delvis för att angripa frågor som “fal-
ler mellan stolarna” för att frågan spänner över olika avdelningar eller för att ingen enskild aktör 
känner sig ansvarig. Tjänstepersoner får ett problem eller ett uppdrag att hantera gemensamt. 
Deltagarna behöver inte känna varandra innan problemet tas in projektstudion. En processledare 
och tillfällig förvaltningsövergripande styrgrupp tillsätts och arbetet startar. Projektstudion fung-
erar lika mycket som en social miljö (bygga nätverk, tillit, förtroende, lärande) som instrument 
för planering och problemlösning. Processen drivs med hjälp av designmetodik och bygger på 
intensivt deltagande. Arbetet hålls samman av processledare och projektstudion avslutas först 
när ett tillfredsställande resultat finns framme. Resultaten tas hand om av relevanta delar i linjeor-
ganisationen.

I Kiruna pågår delprojektet systemintegration som undersöker olika systemsamband, såväl fysis-
ka till exempel vägar, elnät, som sociala mellanmänskliga samband för att utforska hur nya flexi-
blare mobilitetslösningar i transportsystemet skulle kunna utvecklas. Genom att ta ett systemper-
spektiv som också inkluderar de sociala processer och osynliga socialt konstruerade strukturer 
som finns, till exempel hur vi är tillsammans, vilka sociala regler vi har mellan medmänniskor, vår 
kulturella identitet, ska projektet kartlägga och identifiera var det uppstår mellanrum och glapp 
som behöver överbryggas.

E X E M P E L

34. https://www.innovationsplattformboras.se/projekt/projektstudio

Tips och konkreta verktyg:
• Identifiera processer, uppdrag och aktiviteter som är gränsöverskridande
• Implementera verktyg och teknologier som underlättar för information och aktörer 

att mötas över gränser (till exempel idésluss, innovationsledningssystem, sociala 
medier)

• Anpassa ledarskapet och sättet att fördela ansvar så att frågor inte faller mellan 
stolarna

• Etablera en organisationskultur som signalerar acceptans att jobba gränsöverskri-
dande

• Se till att jobba med tillits- och förtroendefrågan över gränser; olika gränssnitt kan 
behöva sina aktörer och nätverk (som upplevs som legitim i respektive miljö)

• Etablera fysiska mötesplatser där aktörer från olika organisationer kan samarbeta

!
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35. Schön (1971)
36. Beck (1986/1992)
37. Exempelvis Hillgren et al. (2011)

Det praktiska arbetet med innovation, samverkan och problemlösning inom ramen för plattfor-
marna har stärkt insikten om vikten av lärande. Forskaren Donald Schön har under de senaste 
fyra decennierna argumenterat ihärdigt för vikten av organiserat lärande och reflektion i organi-
sationer.35 Det handlar om att på ett bättre sätt kunna möta olika typer av förändringsprocesser 
och dilemman: vare det sig handlar om organisatoriska utmaningar, praktisk problemlösning eller 
samhällsförändringar. Det handlar även om att ständigt kalibrera organisationen mot omvärlds-
förändringar och uppsatta mål. Som vi nämnde i teoridelen, behöver samhällen och organisatio-
ner bli mer reflexiva givet karaktären av samtidens utmaningar och ökade risker.36 Organisationer 
behöver dessutom bli bättre på att producera kunskap, tillsammans med andra, utifrån de pro-
blem och utmaningar som identifieras. Lärande- och kunskapsfrågan hänger ihop med förvalt-
ningskultur och ledarskap. Med andra ord, det hänger ihop med synen på lärande, kunskap och 
samarbete och vad som är acceptabelt och tillåtet att göra i organisationen. De grundläggande 
förutsättningarna för all reflexiv lärande och gränsöverskridande kunskapsproduktion är tillit och 
förtroende. Det gör att aktörerna vågar “kliva utanför” sin bekvämlighetszon och/eller blir mer 
mottagliga för konstruktiv kritik.37

“Vår vision är att skapa en tillgänglig innovationskultur där kunskap kan cirkulera fritt. Vårt 
maskineri består av ett rikt nätverk som tillsammans tar till vara på de möjligheter som 
finns.”

Utveckla ett stödjande och tillitsbaserad ledarskap 
En viktig lärdom från plattformsarbetet är vikten av ledarskap. Komplexa utmaningar, innova-
tionsfrågor och ett utmaningsdrivet arbetssätt innebär att aktörer behöver samarbeta och sam-
verka över olika typer av gränser (jobba på tvärs istället för i stuprör).

Detta kan innebära en utmaning för chefer och beslutsfattare vars ansvar och ledarskap (ekonomi, 
personal, ämnen) är kopplade till tydliga förvaltningsgränser. För det första tillför vissa typer av 
gränsöverskridande processer ett mått av osäkerhet och rörlighet i organisationen. Medarbeta-
re som arbetar i utvecklingsprocesser eller utifrån ett kund- eller medborgarperspektiv, kommer 
sannolikt att behöva hantera oväntade händelser, hantera externa idéer och lösa olika typer av 
problem som uppstår i organisationen. Denna typ av öppning mellan organisationen och omvärl-
den (och inte minst mellan förvaltningar) innebär också att frågor och problem riskerar att spilla 
över till andra förvaltningar och organisationer. 

“Högre chefer har ett annat uppdrag och kanske ser de sammanhangen på ett enklare sätt 
än vad vi gör.”

En annan risk är att det gränsöverskridande samarbetet leder till interna konflikter gällande an-
svarsområden och ägandeskap. Sammantaget innebär dessa potentiella scenarier att chefs- och 
ledarskapsfrågor aktualiseras kring gränsöverskridande processer. Den rådande kulturen i orga-
nisationen är avgörande. Det är viktigt att signalera att samverkan och gränsöverskridande sam-

Nyfiken och stödjande 
kultur för kunskap och lärande
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arbete är legitimt och acceptabelt i organisationen. Detta måste kommuniceras och etableras på 
högsta ledningsnivå. 

Vad innebär detta mer konkret för ledarskapshantverket? Erfarenheterna från plattformsarbetet 
har bland annat lärt oss vikten av att skapa utrymme för innovationsprocesser, inte minst genom 
att stödja gränsgångaren. Det handlar alltså om att skapa utrymme för medarbetaren eller för 
processen, i termer av resurser och mobilisering för att kunna lösa ett problem eller komma vidare 
med ett projekt eller uppdrag. 

“Väldigt många är så starkt övertygande om att vi vet bäst vad andra ska ha, begreppet om 
medskapande är vi ju inte närheten av.”

“Bygga tillit och ge utrymme är oerhört viktigt. Vi vill å ena sidan vara ett stöd för riktningen 
framåt och samtidigt vill vi inte vara styrande. Det blir ganska dubbelt. Om och om igen 
kommer vi fram till ledarskapsutveckling och ett annat förhållningssätt för ledarskapet 
måste till för att vi ska åstadkomma en förflyttning.” 

En erfarenhet från plattformsarbetet är rådande utmaningar kring ledarskapsfrågor gällande 
gränsöverskridande praktiker och organisering i offentlig sektor. Att vi saknar goda exempel på 
stödjande och tillitsbaserat ledarskap indikerar att området behöver utvecklas. Samtidigt har ex-
empelvis Borås Stad nyligen startat ett förändringsarbete kring tillitsbaserad ledarskap, utifrån 
SKL’s satsning “Förenklat och effektivare styrsystem”. Borås Stad har även tagit fram utbildnings-
paket för informella ledare38 som erbjuds för tjänstepersoner som jobbar över gränserna och ihop 
med olika professioner. 

E X E M P E L

Tips och konkreta verktyg:
• Etablera en organisationskultur som signalerar tillit och förtroende och som accep-

terar osäkerhet och gränsöverskridande arbete
• Upprätta chefsnätverk som hanterar gränsöverskridande frågor
• Etablera en tvärsektoriell överenskommelse mellan chefer som underlättar hante-

ringen av mål- och resurskonflikter (som kommer att uppstå)
• Bygg in flexibilitet i budgetprocessen för möjlighet till reallokering av resurser vid 

behov (det kommer att behövas)
• Ha metoder och arbetssätt för att kunna stödja och fånga upp gränsgångare och 

gränsöverskridande innovationsprocesser vid behov

!
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E X E M P E L

39. Exempelvis Zheng et al. (2010)

Skapa utrymme och organisera processer för lärande och reflektion
Vår erfarenhet från plattformsarbetet, är att i den kommunala vardagen saknas strukturer för läran-
de och det är heller ingenting som prioriteras i verksamheten, då den direkta nyttan inte syns eller 
är svårt att mäta. Paradoxalt nog hänger tankegods från ett industriellt arv kvar i den kommunala 
förvaltningen. Exempelvis synen på vad som räknas som arbete, stämpelklocka, synen på effekti-
vitet och så vidare. Samtidigt som det finns en förståelse för att verksamheten är kunskapsintensiv 
och dynamisk. Vi argumenterar för nödvändigheten att tillsammans bygga kunskap som är gemen-
sam utifrån upplevda erfarenheter skapar en förutsättning för att utveckla och ta ytterligare steg 
framåt. Men detta behöver organiseras och skapas strukturer för. Kunskap och lärande måste upp-
värderas och synliggöras som avgörande för produktion av kvalitativ offentlig service.39 Lärandet 
måste resurssättas och det måste ta tid i anspråk. Det behövs en kulturell synvända för att synlig-
göra behovet av lärande. 

Exempelvis har Innovationsplattform Borås aktivt jobbat med organisatoriskt lärande. Tjänsteper-
soner och experter som tillhör olika delar av organisationen har engagerats under tre år. Externa 
föreläsare och forskare har bjudits in för att skapa reflektion och bidra med forskningsresultat 
och teorier. Teman har varit varierande: från idéhistoria, stadsutveckling, innovationsledarskap, 
normkritisk innovation och genus till konflikthantering. Deltagarna har även bidragit med sina 
egna kunskaper och upplevda dilemman. Gruppens olika kompetenser och erfarenheter har varit 
en stor styrka. Formatet har varit uppskattat av deltagarna även om en viss skepsis inledningsvis 
noterats från en del chefer. Deltagande tjänstepersoner har också under arbetets gång ställt sig 
undrande till varför det systematiska och gränsöverskridande lärandet inte genomförs i ordinarie 
verksamhet. Innovationsplattform Borås har även engagerat alla kommunala chefer (ca 400 del-
tagare) kring innovations- och ledarskapsfrågor.

Ett annat exempel inom ramen för Göteborg innovationsarbete är Utvecklingsgruppen som består 
av representanter från alla stadens förvaltningar och bolag med ansvar för innovation/utveckling. 
Utvecklingsgruppen “är det främsta forum vi har för att jobba med olika perspektiv och berättelser 
kring vad innovation är”.

Ett antal tjänstepersoner från Borås Stad möts i plattformens lärandemiljö. Heiti Ernits håller i temat för 
dagen: “Gränsgångare och organisatoriska hinder”. 
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Legitimera gränsöverskridande funktioner och samarbeten 
Gränsgångarroller har visat sig värdefulla när det gäller att hantera komplexitet genom sina för-
mågor att arbeta med mellanmänskliga relationer och sociala processer i och utanför organisa-
tionen. I vårt arbetsliv ställs idag högre krav på sociala förmågor och många kan nog känna igen 
sig i delar av gränsgångarförmågorna som vi tidigare har beskrivit. Ofta hittar vi dem i roller som 
projektledare, planerare, strateger eller samordnare av olika slag. Våra erfarenheter av gränsöver-
skridande arbete och utmanande situationer som gränsgångarna ofta ställs inför visar på behovet 
att ökad förståelse för dessa roller. 

”Vem har mandat? Vi har inte mandat över näringslivet, inte över universitetet… men ge-
nom att ligga i mellanrummen och inte vara inne i någons specialområde, och lite genom 
att vara som ett vardagsrum har vi möjlighet att verka.”

För det första handlar det om ledarskap och på vilket sätt chefer och medarbetare bemöter och 
stöttar gränsgångare. Som vi redan har berättat kan gränsgångarrollen vara psykiskt utmanan-
de inte minst på grund av de konflikter som riskerar att uppstå när olika territorier och gränser 
krockar. För det andra handlar det om behovet av tydligare personalpolitik, medveten rekrytering 
av kompetens samt relevanta utbildnings- och stödinsatser för gränsgångare och gränsgångeri. 
Gränsgångarrollen behöver bli legitim, erkänd och accepterad i organisationer.

Tips och konkreta verktyg:
• Etablera lärandemiljöer som upplevs som neutrala och tillåtande
• Skapa god stämning och försök sträva efter att bygga tillit 
• Pröva arbetssätt med “kritiska vänner”40 som ifrågasätter och manar till reflektion
• Organisatoriskt lärande kring värdeladdade och komplexa frågor kräver facilitering
• Utveckla en lärandeplan utifrån tydliga teman och dilemman
• Gör lärandet reflexivt genom att låta alla bidra med kunskap och erfarenheter
• Koppla resurser till lärande och kommunicera lärande som en del av den organisa-

toriska vardagen
• Bygg upp relationer med akademin och sätt undan medel för att kunna ta in extern 

kompetens (föreläsare, utbildningar, forskare)
• Etablera undersökande funktioner i organisationen (som samlar in data och under-

söker fenomen)

!

40. Costa & Kallick (1993)
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Tips och konkreta verktyg:
• Utveckla tydliga rollbeskrivningar, incitamentsystem, stöd för gränsgångare
• Ha metodhandledare och stödjande funktioner i organisationen (till exempel för 

samtalsbehov, reflektion)
• Våga prata om personliga förmågor och sociala kompetenser
• Kommunicera gränsgångarrollen i den kommunala organisationen
• Skapa utbildningspaket och förtydliga verktygen för gränsgångeri

!

I flera exempel från innovationsplattformarna ser vi den utvecklingen. Projektledaren för innova-
tionsplattform hållbara Stockholm har fått en titel och en rollbeskrivning som innovationssamord-
nare. I Borås har nya roller och kompetenser definierats, exempelvis projektstudiosamordnare. 

Även inom ramen för Malmö innovationsarena (MIA) har nya roller utvecklats. Målet har varit ökad 
lokal närvaro, ökad kontakt med lokala aktörer och möjlighet att arbeta djupare mellan discipliner 
inom den kommunala organisationen och med andra samhällsaktörer. De nya funktionerna om-
rådesarkitekt, social strateg och miljöstrateg utgör en bas i ett team för det lokala utvecklingsarbe-
tet som kan ge områdesutvecklingen tillgång till linjeorganisationens kraft. De kan fungera som fa-
cilitator och kan agera i gränslandet mellan organisationer och discipliner och mellan linjearbete 
och utvecklingsarbete. Erfarenheten från MIA har varit mycket positiv vad gäller dessa funktioner. 
Men deras roll i hemorganisationen är inte alltid självklar. Funktionerna riskerar att vara perifera 
och tillfälliga och bygger mycket på individuell kompetens, kunskap och engagemang. Det finns 
en ständig risk att dessa funktioner går förlorade om svåra ekonomiska prioriteringar måste göras. 

Utmaningarna med att finansiera utvecklingsarbete i tidiga skeden av stadsutvecklingsprojekt blir 
tydligare i befintliga områden, där komplexiteten i utvecklingsarbetet är så mycket större, rollför-
delningen otydligare, och kommersiella drivkrafter svagare. När det gäller att planera och leda 
ny exploatering finns tydliga roller och resurser inom kommunen, likaså inom näringslivet för att 
bygga och installera infrastruktur, och inom finansmarknaden för att möjliggöra affären. Dessa 
större utvecklingsprojekt sker med en långsiktig planering över 20-30 år med stark politiskt och 
juridiskt stöd. Samma tydlighet och resurstillgång saknas mer eller mindre helt i omvandling av 
befintliga områden med bostäder och verksamheter. Varken kompetensmässigt eller personal-
mässigt är man rustade för att hantera komplexiteten, det finns inga självklara affärsmodeller, det 
finns ingen självklar rollfördelning, och framförallt saknas långsiktigheten i det politiska systemet 
och inom näringslivet. Istället hanteras stadsomvandling oftast som kortsiktiga projekt på 3-4 år 
med otillräckliga resurser. På det sättet kämpar MIA i ett organisationellt landskap som är mycket 
svårt, men det visar också på hur en framtida organisation hade kunnat utvecklas inom Sveriges 
kommuner när städernas tillväxt inte är i fokus utan utvecklingen sker i befintliga områden, sida 
vid sida med befintliga verksamheter, bostäder och människor.

Som vi ser av exemplen så räcker det dock inte att utveckla nya rollbeskrivningar och namn. Det 
kan vara ett första steg. Men legitimiteten och betydelsen av det värdeskapande arbete som gräns-
gångarna gör behöver kommuniceras och förtydligas på ledningsnivå och i en stödjande tillitsba-
serad organisationskultur. Till de nya rollerna kan nya verktyg och metoder kopplas, utbildnings-
paket eller nya sätt att fördela ansvar och mandat.

“Jag har insett att om jag ska få människor att engagera sig - vilket jag kan - så måste jag 
har frihet och inte stoppas in i en box. Vi gränsgångare har alla olika förmågor, så det är 
svårt att sätta en roll på oss. Vi vill inte bli inboxade.” 

E X E M P E L
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Odla en kultur av att göra och lära samtidigt
En viktig arbetsprincip när man jobbar med komplexa utmaningar och/eller medskapande är det 
som populärt kallas för “learning by doing”.  Att göra och lära samtidigt innebär alltså att läran-
det är en form av prövande aktivitet, som utgår från konkret erfarenhet, och där kunskap byggs 
utifrån de händelser och eventuella misslyckanden som uppstår i prövandeprocessen.41 Detta är 
en viktig princip i de processer och projekt där det råder osäkerhet eller som är komplexa (wicked 
problems). 

Test, experimenterande och designbaserade (design thinking) processer har kommit att bli ett sätt 
för städer och organisationer att ta sig an utveckling och problemlösning. Living labs och testbäd-
dar har flyttat in i städerna och de kommunala organisationerna. Det är tydligt att utforskande 
och experimentella angreppssätt inte alltid ses som legitima former av praktiker inom offentlig 
förvaltning. För att kunna öka acceptansen måste kommunen skapa en tillåtande organisations-
kultur som signalerar att det är okej att utforska, pröva och misslyckas. Det är också viktigt med 
ett ledarskap som främjar denna typ av aktiviteter genom stöd och mobilisering av resurser och 
beslut.

Borås Stad har etablerat ett medborgarlabb i en stadsdel för att kunna möta invånare på nya sätt. 
Det handlar alltså om att brygga samman medborgarna och de kommunala förvaltningarna ge-
nom att uppfinna nya gränssnitt där invånare kan möta förvaltning och beslutsfattare. Utmärkan-
de för medborgarlabbet är att det främst är invånarna som ska ta plats och fylla verksamheten 
med innehåll. Staden ska främja detta, skapa utrymme och bidra med resurser, nätverk och kom-
petens vid behov. Med andra ord råder det stor osäkerhet kring hur verksamheten kommer att 
fortlöpa, vad som händer och vilka som kommer att delta och när. Arbetet i denna miljö utmanar 
även de fasta roller och identiteter som är förknippade med medborgare, tjänstepersoner och po-
litiker. En processledare, som intar en gränsgångarroll, håller ihop trådarna och processerna kring 
denna miljö. En följeforskare stöttar gränsgångaren genom reflektion och lärande.

41.  Schön (1983)

E X E M P E L

Tips och konkreta verktyg:
• Jobba med organisationskultur som signalerar att det är tillåtet och acceptabelt med 

osäkerhet, prövande, okunskap, utforskande, lärande och samverkan
• Jobba med småskaliga experiment, utvärdera och skala upp (exempelvis living labs)
• Se till att kunna hantera andra kunskapsformer (tyst kunskap; praktisk kunskap)
• Kombinera olika expertområden och praktisk-teoretisk kunskap för att tackla  

komplexa utmaningar

!
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42. Lamont (2009); Styhre (2004)

Hantera olika kunskapstraditioner i gränsöverskridande arbete
Gränsöverskridande innovationsarbete innebär i praktiken att olika kunskapssyn, perspektiv 
och förförståelser korsas och möts. Vad händer när en offentlig förvaltning möter ett företag, en 
myndighet eller en grupp invånare med varierande bakgrund och förförståelse? Vad händer när 
tjänstepersoner från en teknisk förvaltning ska samarbeta med tjänstepersoner eller politiker från 
“mjuka förvaltningar”? Den ökade interaktionen med omvärld, expertområden och andra orga-
nisationer innebär ökad sannolikhet för att olika syn på kunskap och sätt att hantera kunskap 
möts och överlappar.42 Det behöver inte vara problematiskt i sig, utan problem uppstår först när 
kunskapen slutar cirkulera eller förflytta sig på grund av att aktörerna inte delar synen på kunskap, 
inte är överens eller förstår varandra av varierande skäl. Med andra ord gäller det att ha en viss 
förståelse för att detta kan ske och ha en beredskap för att kunskap aktivt kan behöva översättas 
mellan olika miljöer eller situationer. Det kan handla om målgruppsanpassning, språk, bildkom-
munikation eller storytelling. En tjänsteperson kan också behöva rätt verktyg och metoder för att 
kunna ”översätta” mellan olika miljöer, exempelvis mellan invånare, en teknisk förvaltning eller 
politiska beslutsforum. På samma sätt kan en chef behöva ta en aktiv roll i att förflytta kunskap in 
till förvaltningen eller till beslutsforum. 

Illustration framtagen av Innovationsplattform Borås/Jackie Forzelius. Inspiration från Otto Neurath 1921.



73

I Future by Lund har man använt möjligheten med olika kunskapskulturer genom att aktivt en-
gagera partners i framtagning av olika aktiviteter, kartläggningar, metodutveckling. Själva meto-
diken utgår också från att stötta plattformens partner i att bygga nya gemensamma konsortier. 
Detta sker genom matchmaking, uppdrag, gemensamma aktiviteter och event samt kunskapsin-
hämtning, men också genom att vi bygger upp gemensamma projekt inom olika temaområden. 
När projekten tar fart överlåts dessa till de partners som involverat sig. Man skulle kunna beskriva 
arbetet som att bjuda in till lekplatsen i den gula experimentella zonen (I modellen på sid 40 om 
Future by Lund) genom att skapa tillit, förståelse och spelregler för att sedan flytta in i gröna zo-
nen där konkretiserade projekt, konsortier och samarbeten skapas och genomförs. När resultaten 
sedan flyttar in i den egna organisationen, den blå zonen, med egen kontroll, ägande och ansvar 
har plattformen släppt taget. Exempel på detta är arbetet med Future Living som startade som ett 
projekt med ett undersökande arbete kring hur en process kan se ut om man samlar alla aktörer 
innan en större byggprocess, markägare, byggföretag, teknikföretag och energiföretag. Idag har 
detta genom olika steg utvecklats till Ectogrid – ”En energirevolution”, ett av EON mest banbrytan-
de innovationsprojekt. Det genomförs nu konkret tillsammans med en annan partner i Future by 
Lund, Medicon Village, men är på väg ut bland annat i Kiruna som en produkt hos EON*. 

En processledare kan fungera som en översättare mellan olika kunskapsdomäner, exempelvis teknisk och 
sociologisk kunskap. Här i Borås Stads projektstudio pågår en diskussion om vägens tekniska aspekter 
kontra människornas upplevelser. 

E X E M P E L

*https://www.eon.se/om-e-on/innovation/ectogrid.html



74

Tips och konkreta verktyg:
• Var uppmärksam på att de världar som forskare, experter, politiker och invånarna 

tillhör kan vara väldigt olika43

• Uppvärdera tyst och erfarenhetsmässig kunskap
• Arbeta med bilder och berättelser som anpassas till olika miljöer
• Lärande- och kunskapsprocesser kan behöva faciliteras av en neutral part

!

43. Dessa världar kan kallas för ”domäner” (Kouzes & Mico, 1979)
44. Exempelvis Polk (2014)

Utveckla transdisciplinär kunskap genom att integrera forskning och praktik
Vi har identifierat vikten av att organisera nya typer av kunskapsprocesser som bygger på sam-
verkan och medskapande. Inom forskningen lyfter man fram vikten av transdisciplinär kunskaps-
produktion som en metod för att kunna utforska, bygga kunskap och hitta lösningar på komplexa 
och sammansatta problem.44 Det handlar alltså om att kombinera befintlig akademisk kunskap 
(teoretisk kunskap från olika discipliner), expertkunskap (tjänstepersoner; konsulter) och praktisk 
erfarenhet (till exempel invånare; politiker) i en gemensam kunskapandeprocess. Denna typ av 
kunskapsproduktion är således kollaborativ i sitt angreppssätt. En viktigt dimension handlar om 
att adressera dominerande normer och värden hos de som deltar i kunskapandet. En tydligt ut-
maning handlar om att få akademin att möta kommunen och vice versa. På samma sätt är det en 
utmaning att involvera invånare och civilsamhället. 

Akademin och forskare har sina specifika förutsättningar och hinder: exempelvis undervisningstid, 
krav på publicering, extern finansiering och en karriärstege där samverkan inte ses som meriteran-
de. Tjänstepersoner och politiker saknar ofta resurser eller tid delta när organisationerna blivit allt 
mer slimmade. Invånare och civilsamhället kan ha svårt att se nyttan med att delta i tidskrävande 
processer som inte tycks leda till konkret resultat.

“Kunskapande handlar om förflyttningar något vi vet för lite om. (...) Här behövs duktiga 
storytellers, kommunikatörer eller en tredje part som faciliterar, översätter. Det är ett arbete 
som behöver synliggöras och länkas ihop.”

En stor utmaning när det kommer till gemensamma utvecklingsarbete över sektorsgränser är att 
det krävs en gemensam lärandeprocess, som möjliggör för olika kunskapssyn, perspektiv och er-
farenheter att mötas. Det är både tidskrävande och kräver facilitering för att fungera. Med andra 
ord innebär förskjutningen mot sociala processer att det kommer att finnas behov av facilitering 
och tillåtande miljöer där förhandling och kunskapsproduktion kan ske. 
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Borås, Göteborg, Kiruna och Stockholms innovationsplattformar har följeforskning kopplat till sig. 
Den bedrivs på olika sätt i de olika städerna, men vi har kunnat konstatera att genom att ha någon 
som kopplar in kunskap utifrån kan bidra till att förklara städernas pågående arbete. Det kan till 
exempel leda till en bättre förståelse av vilket skede en utvecklingsprocess befinner sig i. I alla tre 
städerna har forskarna gjort löpande inspel, vilket också kunnat öppna upp diskussionerna inom 
plattformarna. 

För Göteborgs del innebär det transdisciplinära sättet att hantera kunskap att våra följeforskare 
i allra högsta grad är medskapande i vår kunskapsprocess när det handlar om att driva arbetet 
kring Innovationsprogrammet. Ett exempel av flera på detta är att våra två följeforskare tillsam-
mans med oss kommer att genomföra fokusgrupper då vi följer upp resultatet av den lokala inn-
ovationsbarometer som genomförts. Alla förvaltningar och bolag har via en enkät fått besvara 
frågor som handlar om vilken kapacitet vi har för att jobba innovativt. Syftet med fokusgrupperna 
är att göra en nulägesanalys gällande möjligheter och utmaningar för att jobba med innovation. I 
samband med fokusgrupperna kommer våra följeforskare att testa teserna i sin forskning det vill 
säga att olika verksamhetsområden inom offentlig sektor (välfärd, stadsutveckling, attraktions-
kraft) har olika logiker för att jobba med innovation.

Ett annat exempel som pågår på försök i Borås med syfte att tackla en fråga som handlar om ökad 
psykisk ohälsa hos tjejer i en stadsdel. Kommunen har genom det årliga välfärdsbokslutet iden-
tifierat en oroande trend med hjälp av indikatorer och behöver nu hitta nya sätt att utforska det-
ta problem på djupet. Varför mår tjejerna dåligt? För att kunna svara på den frågan behövs ny 
kunskap produceras, sannolikt genom att kombinera vetenskap och expertområden (folkhälsa, 
planering, socialtjänst, skola). Vidare behövs lokal kunskap och erfarenhet inkluderas (föräldrar, 
lokala föreningar, kyrkan med mera). Första steget handlar om att ställa frågan till tjejerna. Andra 
steget handlar om att mobilisera utifrån de insikter och kunskaper som skapas. Uttryckt med hjälp 
av tidigare etablerade begrepp: det handlar om att skapa en  täthet där problem, relevant kun-
skap, resurser och ansvar kan mötas och hanteras. Exempelvis fungerar Innovationsplattform Bor-
ås som en sambandscentral som håller ihop trådarna över förvaltnings- och organisationsgränser. 

E X E M P E L

Tips och konkreta verktyg:
• Involvera “kritiska vänner” - följeforskning, aktionsforskare eller metodhandledare 
• Kartlägg nätverk och vilken kompetens som finns tillgänglig internt och externt
• Gå eller skapa egna utbildningar som handlar om transdisciplinär kunskaps- 

produktion45

• Etablera tillfälliga lärandemiljöer som till exempel living labs kring svårare utma-
ningar (för att få mer tid tillsammans och skapa legitimitet och förtroende)

!

45. Till exempel denna kurs: https://www.mistraurbanfutures.org/sv/kurs-co-producing-knowledge
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Stödjande och mobiliserande strukturer

Många innovationsprocesser är av naturen utforskande, föränderliga och därmed osäkra. Osä-
kerheten och svårighetsgraden förstärks när många aktörer deltar och när olika territorier och 
gränser, överskrids i arbetet. Sådana processer behöver stödjas och ledas. Hinder och konflikter 
behöver kunna hanteras på ett professionellt sätt när de uppstår. Hinder kan uppstå på grund av 
många olika faktorer som samverkar: osäkerhet, att aktörer inte är överens om tolkningen av ett 
uppdrag, avsaknad av resurser, mål- eller intressekonflikter, otydliga roller, ledarskap och ansvar, 
samt hävdande av förvaltningsgränser, okunskap, avsaknad av levande nätverk eller politisk oe-
nighet om mål och medel. Vår erfarenhet är att innovationsprocesser som är gränsöverskridande 
och problemlösning som sker över förvaltnings- och organisationsgränser kräver olika former av 
stödjande strukturer och arbetssätt. Det handlar om att lösa konflikter när de uppstår, förmågan 
att fånga upp ärenden, frågor, problem som ingen hanterar, tillåtande ledarskap som stöttar och 
som hjälper till att mobilisera resurser vid behov eller lösa hinder när de uppstår, och matcha av 
kompetens, drivkraft, problem och idéer.

Låt människor, idéer, behov, problem och kunskap mötas
Det finns ett tydligt behov av arenor och miljöer där människor som bär på idéer, lösningar eller 
utmaningar kan träffas och samtala. Vår erfarenhet är att det inte enbart räcker med idéslussar el-
ler ärendehanteringssystem. Det är viktigt med fysiska miljöer som upplevs som tillåtande och där 
samverkansaktiviteter förekommer regelbundet. En fysisk mötesmiljö kan även fungera som an-
siktet utåt mot lokalsamhället. Andra gånger behövs sociala miljöer med tydliga fysiska, ämnes-
mässiga eller geografiska kopplingar. Ett exempel på sådana kombinerade miljöer är “living labs”. 
Dessa levande laboratoriemiljöer bidrar med att skapa övergripande vision och riktning där det 
blir möjligt att mötas kring konkreta problem och utforska möjliga lösningar tillsammans. Living 
labs kan vara mer eller mindre tillfälliga beroende på vilket problem eller ämne som adresseras.

För att skapa personlig delaktighet och stötta människor som vill utveckla och bygga sina idéer 
samt stötta start-ups och SME:er behövs särskilda metoder och former. Inom projektet The Crea-
tive Tour har Future by Lund genomfört en resa i Skåne med hållplatser på för innovationsarbeten 
ovanliga platser som kaféer, studentkåren, bibliotek i byarna, maker-verkstad och lokala företags-
hubbar. På hållplatserna bjöd teamet in till kaffe och möjligheter till avslappnade samtal kring 
idéer och koncept. Målet var att ta ner alla trösklar för att skapa bra möten och göra det enkelt 
att bygga idéer och företag och kanske också hitta finansiering. Med på hållplatserna fanns ett 
starkt team av lokala och internationella investerare samt affärscoacher. Detta betydde att en del 
av idéerna fick hjälp av investerare redan vid första mötet. Future by Lund har lagt förslag på att 
göra motsvarande Creative Tour runt kommunens förvaltningar för att stötta idéer och förslag på 
lösningar.
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I Göteborg erbjuder förvaltningarna Intraservice och Konsument- och Medborgarservice under vå-
ren 2019 omfattande konsultativt stöd till enheter ute i verksamheten när det gäller tjänstedesign, 
det vill säga ett ökat fokus på kunden som medskapare.

Borås Stad har etablerat ett policy lab (Innovationsplattform Borås) med syfte att kunna utforska 
på vilket sätt den framtida kommunen kan och bör organiseras. I Living Lab Norrby (2012) gjordes 
ett två veckor långt experiment som handlade om att undersöka hur sänkt hastighet på en fyrfilig 
bilväg genom centrum påverkade ljudmiljön, trafikflöden och de närboendes upplevelse av den 
tillfälliga förändringen. Samtidigt byggdes en tillfällig prototyp upp för att visa upp en alternativ 
stadsmiljö. 

I Kiruna ska projektet ”KirunaBo” aktivera lokaler som idag står tomma på grund av stadsomvand-
lingen, och använda dem till sociala innovationslabb. Syftet är att utforska och utveckla verksam-
heter som motverkar segregation, både i den befintliga och den framtida nybyggda stadskärnan i 
Kiruna. Målet är även att skapa mötesplatser där medborgare och beslutsfattare får en möjlighet 
att dela information, utbyta erfarenheter och tillsammans arbeta för en gemensam stad där inklu-
dering och möten i mångfald står i centrum.

The Creative Tour i Lund.

Tips och konkreta verktyg:
• Skapa miljöer som upplevs som öppna och kreativa
• Ha regelbundna mötesdagar som kommuniceras tydligt
• Gör konkreta experiment som utvärderas. 

!
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Tips och konkreta verktyg:
• Förtydliga gränsöverskridande processer: exempelvis problemlösning eller  

samhällsplanering
• Dedikera en processledare (så kallade gränsgångare) för samordning och koordinering
• Etablera gränsöverskridande chefsgrupp som löser problem och hinder som uppstår
• Etablera ambassadörer och nätverk som skapar legitimitet i linjen

!

Etablera en organisationsstruktur som främjar kraftsamling och mobilisering
Offentlig kapacitet och problemlösningsförmåga beror på organisationens förmåga att bära en 
idé till nyttiggörande och implementering. Utifrån ett organisationsperspektiv kan detta förstås 
som en serie mobiliseringar: fånga idéer och problem, samla kompetens, samordna resurser, ge-
nomförande, mobilisera för beslut och implementering och handling. Denna typ av mobilisering 
kräver fungerande relationer, nätverk och gränsöverskridande organisering. En viktig erfarenhet 
från plattformsarbetet är att de olika faserna av mobilisering kräver olika typer av forum, verktyg 
och aktiviteter. Exempelvis kräver politiska forum en viss typ av legitimitet och sätt att kommuni-
cera. Dessutom krävs det någon aktör som håller i helheten i form av en kunskap om gränsgång-
arpraktiker.

Under utvecklingen av Malmö Innovationsarena identifierades möjligheten att mobilisera sam-
hällsutvecklingen i Malmö på nya sätt, genom att arbeta i partnerskap mellan kommunala för-
valtningar, med näringslivet och andra samhällsaktörer. Malmö mot det 21:a århundradet, M21 är 
nästa steg i att samla kraft i stadsutvecklingsfrågorna för att hitta nya lösningar med huvudfokus 
på att minska klimatpåverkan, skapa jobb och förbättra barn och ungas livsvillkor. Dessa lösning-
ar kan vara mycket lokala, men kan även vara uppskalningsbara och kommersiella ska driva en 
hållbar utveckling i staden men även främja näringslivsutveckling, teknikutveckling och export: 
Målsättningen att vara en ledande testbädd för Smarta och hållbara städer i Sverige.

I Stockholm har det funnits ett behov av att utforska och skapa gemensam förståelse för varför 
och på vilket sätt innovationskapacitet kan utvecklas. Innovationsplattformen initierade därför 
en bred behovsanalys kopplad till innovation för hållbar stadsutveckling. Behovsanalysen bygger 
på kvalitativ forskningsmetodik och har genomförts i flera steg inom IPHS. Metodiken bygger på 
workshops med stadsutvecklingsprojekt, teoretisk omvärldsbevakning, enkätstudie, examensar-
beten och flertalet analysprocesser. Utifrån dessa resultat har IPHS sedan tagit fram ett förslag till 
förvaltningsplan för hur exploateringskontoret ska arbeta med utveckling, forskning och innova-
tion, kopplat till kontorets ordinarie verksamhetsutvecklingsarbete.

E X E M P E L
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Bygg in flexibilitet och omställningsförmåga
Utvecklings- och innovationsprocesser kan vara svåra att planera, resurssätta och kontrollera. 
Projekt kan behöva ställa om eller anpassa sig till en viss situation, ny lärdom eller händelse. För 
att kunna göra denna omställning, kan resurser och kompetens i organisationen behöva ompri-
oriteras eller omfördelas. I och med att resurser oftast kopplas till en specifik förvaltning, utifrån 
årsvisa budget- och planeringsprocesser, kan det behövas medel som bidrar till flexibilitet i orga-
nisationen. Dels kan det handla om finansiering som går till tjänste- eller idéutveckling; här räcker 
det med någon slags innovationsfond som medarbetare kan söka medel från utifrån bestämda 
principer. Dels kan det handla om en flexibel budgetlösning som ger möjlighet för organisationen 
och tjänstepersonerna att ställa om och anpassa sig vid behov. Det kan handla om behovet av 
nyrekrytering, omförflyttning av expertis, tillfällig förstärkning av utvalda delar av organisationen, 
konsultutredningar osv. 

I Göteborg pågår ett arbete som handlar om att ta fram olika scenarier för hur man kan finansiera 
innovation, det vill säga hur kan olika former av finansiering, fond kontra ordinarie budgetram 
vara katalysator för innovation på olika sätt? Arbetet kommer att slutföras under våren 2019.

I Borås har projektet alternativa finaniseringsformer46 studerat möjligheterna till utveckling av 
klusterorganisering och klusterfinansiering som ett sätt att utmana och utveckla det förebyggan-
de arbetet över förvaltnings-, bolags-, organisations- och myndighetsgränser. 

E X E M P E L

46. VINNOVA (2017)

Tips och konkreta verktyg:
• Skapa en innovations- eller omställningsfond i budget 
• När man tilldelar resurser till projekt, skapa en buffert i form av tid och resurser 
• I fall man söker extern finansiering, allokera interna resurser (tid, pengar) för att 

kunna arbeta med implementering

!

Utveckla processer för att hantera olika konflikter
Gränsöverskridande processer och hantering av komplexa problem innebär också en ökad risk 
för olika typer av organisatoriska konflikter. Vår erfarenhet från plattformsarbetet är att liknan-
de organisatoriska konflikter sällan hanteras på ett systematiskt sätt. Delvis på grund av rådande 
konsensuskultur i svensk förvaltning. Delvis på grund av ett rådande synsätt där konflikter ses 
som ett misslyckande eller någonting som ska undvikas. Här behövs dels en kulturell synvända 
samt tydliga organisatoriska mekanismer och stödprocesser som hanterar olika typer av mål-, 
resurs- och värdekonflikter när de uppstår. 
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Tips och konkreta verktyg:
• Var inte rädd för konflikter utan se det som en del av utvecklingen och lärandepro-

cessen 
• Ha faciliterare och processledare som kan hantera konflikter
• Etablera forum och grupper som kan hantera mål-, resurs och värdekonflikter mellan 

förvaltningar 

!

Arbetet med en plattform som Future by Lund, med ett partnerskap som inkluderar både kom-
munala verksamheter, universitet, forskningsinstitut, företag och andra typer av organisationer, 
kan bara ledas genom tillit. Det mandat man har baseras inte enbart på formalitet, hierarki eller 
gemensamma beslutade strategier eller policys, såvida man inte lyckas skapa denna överens-
kommelse. Arbetet har därför fokuserat på att bygga engagemang, ledarskap, förklaringsmodeller 
och aktiviteter som stödjer detta tillitsbaserade arbetssätt. Det har bland annat inneburit att alla i 
teamet i Future by Lund har fått utbildning inom idégenerering, styrkebaserad utveckling och att 
vi löpande tillför kunskap inom ledarskap och organisation. Genom att använda tankemodeller 
som exempelvis gula, gröna och blå zoner  (se modellen på sida 42) kan vi orientera oss om var 
vi är i processen. Är vi i den okända ostrukturerade gula zonen, mer lekplats med hantering av 
osäkerhet, risk och behov av struktur och mer kunskap? Är vi i den gröna, mer fokuserad på part-
nerskap, där vi konkretiserar oss, förhandlar? Eller är vi i en blå zon med tydligt ägande, mandat, 
beställande? Det behövs olika arbetssätt och insatser beroende på var i processen vi är. Aktiviteter 
och projekt baseras på gemensamma värderingar kring tillit, engagemang, hållbarhet, gemen-
skap, leveranser, partnerskap, och blir grunden för urval och prioritering av projekt och resurser. 
Olika partners tar ledartröjan i olika frågor och projekt med teamet fungerar som stödjande och 
spridande funktion.

Identifiera och jobba systematiskt med hinder  
Hinder är någonting som uppstår när ett handlande eller en process stoppas eller förhindras av 
någon anledning. Exempelvis genom att en chef från en annan förvaltning säger “det här är inte 
ditt uppdrag” eller en expert säger: “det här är inte ditt område”. Det kan handla om lagstiftning 
som inte tillåter en viss aktivitet, eller avsaknad av resurser som skapar hinder för en människa 
som försöker genomföra uppdrag eller lösa problem. Hinder kan också uppstå för att aktören inte 
har tillgång till nödvändiga resurser, nätverk eller kompetens. Hinder kan också uppstå av mer 
subtila skäl, som rädsla, brist på kunskap eller oklar ansvarsfördelning. Hinder är sällan absoluta, 
det går oftast att hitta sätt att arbeta runt dem och hitta nya vägar för att komma vidare i arbetet. 
Innovationsprocesser kan i sig ses som någonting som överbryggar hinder, vare sig de är geogra-
fiska, kunskapsmässiga eller beteendemässiga.

Innovationsplattformarna startade med uppdraget att undanröja hinder för innovation och pro-
blemlösning. Denna rapport lyfter framförallt fram hinder som har utgångspunkt i organisering 
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och styrning. En annan typ av hinder som vi inte går närmare in på i detta sammanhang kan finnas 
i lagar, regler och styrande dokument, på såväl lokal som regional och nationell nivå. Dessa hinder 
kan göra det svårt att arbeta tvärsektoriellt och mellan aktörer. Policy lab har kommit upp som en 
lösning på detta, att arbeta för att undanröja policyhinder i en labbande verksamhet. Samtidigt 
finns det ju ofta en anledning till att lagar och regler finns, varför det inte enbart går att säga att det 
ska experimenteras med våra gemensamma regelverk. Med ett tydligt arbete som identifierar hin-
der i regelverk, går till botten med frågeställningar och involverar relevanta aktörer är det möjligt 
att lyfta förslag för att komma runt hinder. 
 

I Göteborg har ett strukturerat arbete kring policylabb påbörjats i staden, ett arbete som leds av 
Business Region Göteborg och som involverar flera parter.  

Innovationsplattform Borås har utforskat på vilket sätt en kommun kan jobba för att stödja oli-
ka typer av gränsöverskridande innovationsprocesser. Arbetssättet har byggt på ett ständigt 
inlyssnande och agerande vid kritiska händelser. När problem eller hinder har uppstått har en 
insatsstyrka bildats och engagerats för att hjälpa de ansvariga att komma vidare i sin innovations-
resa. I fallet med Projektstudion har plattformen stöttat vid plötslig personalomsättning och vid 
kunskapsbehov. I det normkritiska avfallsprojektet TJAFS47 har stödfunktioner allokerats för att 
mobilisera kring målkonflikter, för att skapa legitimitet och mobilisering för beslut. I båda dessa 
innovationsprojekt har plattformen agerat på olika sätt för att undanröja hinder.

E X E M P E L

47. https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/tjafs-normkritisk-tjansteinnovation-i-avfallssystemet

Tips och konkreta verktyg:
• Ha en tydlig organisation, med en funktion som hjälper både chefer och medarbe-

tare att fånga upp och undanröja hinder 
• Ha ett idé- eller ärendehanteringssystem som hanterar hinder och problem och 

ansvar
• Använd “hinderdagböcker” i verksamheten och koppla ihop det med organisato-

riskt lärande (gemensam reflektion över hinder och hjälpas åt att komma fram)

!
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Politiker engagerades i innovationsprojektet TJAFS. Syftet var att etablera förståelse och adressera 
ansvarsfrågan: vem eller vilken del av organisationen tar ansvar för att driva vidare ett lyckat projekt? 

Stötta uppskalning och spridning
Det finns ibland en förhoppning om att bara vi har goda idéer, möjligheter att testa lösningar och 
utvärdera dem så kommer de att spridas eller skalas upp av sig själv, såväl inom en stad som mel-
lan städer. Så är dock sällan fallet. Uppskalning och spridning kräver ofta helt andra mekanismer 
än ett test, och det som fungerar i en liten skala då det också oftast finns stöd fungerar inte per 
automatik i en större skala. Det kan behövas en helt annan form av resursmobilisering, beslut 
och legitimitet för att skapa en uppskalning. Ofta sker också test i mindre skala i projektform, som 
sällan har kapacitet i sig själv att arbeta för uppskalning. Inte heller spridning av fungerande lös-
ningar fungerar enkelt, utan ofta behövs en anpassning till lokala förhållanden eller det behövs 
en person som bär idéerna för att det ska fungera. Det gör att till synes enkla lösningar inte alltid 
sprids, inte ens inom en stad. 

Vi argumenterar därför för att det behövs stöttning för uppskalning och spridning. Det krävs strate-
giskt arbete med ledarskap, resursmobilisering och beslut för att skapa en möjlighet till uppskal-
ning. Detsamma gäller spridning, det handlar inte bara om att kommunicera goda exempel utan 
det behövs stöttning och stöd med anpassning till lokala förhållanden för att en spridning ska 
uppstå. Städerna har gemensamma problem och lösningen kan vara densamma på en del håll, 
men mottagandet kan skilja sig åt beroende på den lokala kontexten. 
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Future by Lunds stöttande process genom olika steg har utvecklats till Ectogrid – ”En energirevo-
lution”, ett av EON mest banbrytande innovationsprojekt. Det genomförs nu konkret tillsammans 
med en annan partner i Future by Lund, Medicon Village, men är på väg ut bland annat i Kiruna 
som en produkt hos EON.

E X E M P E L

Tips och konkreta verktyg:
• Samla och skapa överblick över forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt 
• Tänk uppskalning redan i utvecklingen av ett projekt, annars faller det lätt bort
• Utveckla affärsmodeller som bygger på att extern finansiering inte är grunden
• Utveckla former för organisatoriskt lärande kopplat till test och projekt, såsom reflek-

tion kring hinder och en tydlig efterfrågan på uppskalning i till exempel FOI-rutiner 
och liknande 

!

En del av Future by Lunds popup-kontor hösten 2018.
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Governance och samskapande

Governance kan ses som ett sätt att mobilisera kring problem tillsammans med olika aktörer, kom-
petenser och beslut över typer av gränser. För att kunna klara denna mobilisering krävs nya typer 
av forum och samordningsinsatser som integrerar mellanrum och håller gränsöverskridande pro-
cesser levande. Organisationer behöver bli mer lyssnande och utmaningsdrivna. Det handlar om 
kapacitet och styrning i en tid som utmärks av komplexitet och fragmentering. Gränsgångaren är 
i fokus för denna förflyttning.48 De nya forum och miljöer som möjliggör mobilisering, samverkan 
och problemlösning måste vara länkade till formella förvaltningsstrukturer. Exempelvis skär Inn-
ovationsplattform Borås genom olika förvaltnings- och organisationsgränser. I plattformen deltar 
representanter från högskola, forskningsinstitut, kommunalt avfallsbolag och kommun, och re-
presenterar där sin respektive hemorganisation. Aktörerna har legitimitet i sina respektive miljöer, 
vilket underlättar mobilisering när behov uppstår.

Koppla samman strategisk verksamhetsutveckling och innovation
Att arbeta med innovation och större transformativa förändringar kan ibland kännas långt ifrån 
den verklighet som många kommunala organisationer befinner sig i, men faktum är att svenska 
städer och kommuner har en lång tradition att arbeta med förändring, utveckling och innovation, 
det har bara sorterats under andra ord, som ”reformer” eller ”kvalitetsarbete”. 

“Man kan se innovationsplattformens funktion och arbetssätt som en prototyp för 
framtida organisering.”

Även om det är angeläget att knyta ihop arbetet med systematisk verksamhetsutveckling, kvali-
tetsutveckling och innovationsarbete, behöver man samtidigt hålla isär begreppen; verksamhets-
utveckling handlar om att utveckla det man redan gör och göra det bättre, medan innovationsar-
bete handlar om att göra saker på andra sätt och kanske helt förändra de tjänster eller processer 
som utförs. 

Innovationsplattformen i Göteborg är ett exempel där innovationsarbetet lyftes till Stadslednings-
kontoret genom beslutet att utveckla en strategi och handlingsplan för innovation för hela staden. 
Innovation kan ibland låta som något högtflygande, som inte involverar alla. Men med inspiration 
av Leif Denti, forskare på Göteborgs universitet, så är det för Göteborgs del naturligt att dela upp 
innovationsarbetet i  ”lilla i” kontra ”stora I”. I lilla i finns det ständiga förbättringsarbetet, smidi-
gare sätt att arbete och förbättrandet av rutiner medan det i stora I handlar om att utveckla nya, 
eller avsevärt förbättra befintliga tjänster eller genomföra omstruktureringar och helt förändrade 
rutiner. Givetvis har kontinuerlig verksamhetsutveckling och innovation en bäring på varandra, 
dock bör det ses som olika processer. För att klara framtida samhällsutmaningar kan vi inte bara 
nöja oss med att fokusera på lilla i, vi behöver även skapa förutsättningar för stora I.

48. Se exempelvis Svensson (2018) om gränsgångarrollen i offentlig förvaltning
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Stockholm har också arbetat med att bygga en organisatorisk innovationskapacitet genom att 
skapa ett forum som heter Externa finansieringsrådet. I rådet ingår personer som ansvarar för 
verksamhetsutveckling på de olika förvaltningarna. Syftet är att skapa en bättre samsyn kring 
behov av innovationsarbete och en bättre samordning kring projekt och ansökningar. Detta ska 
bidra till att knyta ihop förvaltningarnas behov med det stadsövergripande arbetet och därmed 
bidra till ökad innovationskapacitet.

“HR-funktioner behöver vara med och förstå gränsgångarbehovet - idag blir det mycket 
felrekryteringar.”

Tips och konkreta verktyg:
• Innovationsarbete behöver drivas lokalt på förvaltningar, men det behövs också en 

central samordning som stödjer arbetet för hela staden 
• Koppla samman de som arbetar med kvalitetsarbete, innovation, styrning, revision, 

projekt och verksamhetsutveckling - de jobbar alla för att skapa en bättre stad
• Skapa nätverk för gränsgångare 
• Skapa verktyg och metoder som stödjer linjearbetet med innovation och problem-

lösning

!

Utveckla governance - en mer sammanhållen, 
samverkansdriven och tillitsbaserad styrprocess
Vår samlade erfarenhet är att rådande styr- och ledningssystem är inriktade på att hantera en 
typ av styrlogik: den hierarkiska med starka inslag av mål- och resultatstyrning, influerad av New 
Public Management. Samtidigt visar studier och praktisk erfarenhet att olika typer av styrlogiker 
förekommer på samma gång, såväl klassisk byråkrati som marknadslogik och samverkanslogik 
och detta påverkar organiseringen och vilka värden som realiseras. Olika typer av nätverk och 
externa aktörer är vanligt förekommande i den kommunala organiseringen. Det kan exempelvis 
handla om ett ökat näringslivsdeltagande i den kommunala planeringen eller mer av samverkan 
med akademi och civilsamhälle. Det finns ett tydligt behov av nya arbets- och förhållningssätt för 
att på ett bättre sätt hantera förskjutningen mot nätverksstyrning och projektifiering. Innovation-
plattformen i sig kan ses som ett sätt att formalisera vissa typer av gränssnitt där olika typer av 
nätverk möter den kommunala byråkratin. Governance är ett styrningsbegrepp som inte är helt 
lätt att översätta, men innebär en förskjutning mot interaktiva sociala relationer och kunskapspro-
cesser, vilket ger kommunikationen och facilitering en större roll än tidigare. Givet behovet av nya 
förhållnings- och arbetssätt för att hantera komplexitet, ser vi att det behövs en mer sammanhål-
len  styrprocess, där nätverksstyrningen mellan många parter behöver synliggöras samtidigt som 
styrningen generellt behöver bli mer tillitsbaserad och samverkansdriven.
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“Nätverk är själva kärnan i värdeskapande och känslan av sammanhang och 
meningsfullhet.”

Vi lever i en projektifierad tid, där också löpande uppgifter tenderar att bedrivas eller benämnas 
som projekt. Projekt har funktionen av att uppfattas som något nytt, avgränsat och som samtidigt 
är tillräckligt separerat från den ordinarie verksamheten. Samtidigt kan det vara just det som är 
nackdelen med projekten, de är temporära separata organisationer, med en egen budget, eget 
ansvar och egen logik. Projektets roll är att ro en uppgift i hamn, inom en bestämd tidsrymd och 
budgetplan. I detta ingår sällan uppskalning, integrering i existerande verksamhet eller spridning 
till andra. Det temporära och separata i projektformen kan leda till att projekt inte skapar något 
organisatoriskt lärande, minnet och kunskapen som utvecklas landar i individerna men stannar 
där. Här behöver organisationer arbeta med projektkompetens, förståelse för projektens logik och 
organisatoriskt lärande. Innovationsplattformar kan bidra med stöd kring uppskalning och sprid-
ning, men också som en brygga mellan den ordinarie och den temporära organisationen.

Inom ramen för Stockholms innovationsplattform har en rad arbeten genomförts för att skapa en 
bättre överblick och sammanhållen styrning i en projektifierad organisation. Det handlar bland 
annat om kartläggningar av befintliga FoI-projekt för att skapa en bild över vilka projekt som på-
gått under den senaste tioårsperioden, vilka som är engagerade och inom vilka områden. Vidare 
finns sedan tidigare FoI-nätverket och dessutom har det externa finansieringsrådet etablerats. 
Båda syftar till att stödja arbetet med stadens strategiska utveckling, grundade i forskning och 
innovation. Det förstnämnda på en övergripande strategisk nivå och det senare på projektledar-
nivå. I Stockholm har också en del av följeforskningen som bedrivits kopplat till kommunens roll 
och utmaningar när städer arbetar i testbäddsprojekt. Följeforskningen visar att det finns en stor 
förhoppning om att använda testprojekt som en strategi för utveckling samtidigt som den också 
synliggör att det saknas kapacitet och kunskap kring hur man väljer ut projekt och medverkande 
aktörer samt hur mekanismerna kring uppskalning ser ut.  

Utöver sammanblandningen av dessa klassiska styrlogiker tillkommer både medvetna och icke 
medvetna styrsignaler som till exempel en ängslig organisationskultur. Sammanblandning av 
styrsignaler och otydlighet är stora utmaningar, men likaså är bristande tilltro till om styrsystemen 
får avsedd effekt. Styrsignaler behöver kopplas till organisationens värdegrund och utvecklas för 
att kunna styra på effekt, om de ska kunna realisera eftersökta värden.

“Det finns ett stort hinder och det är budgeten. Vi måste skilja på pengar och ekonomi.”

Malmö Innovationsarena som har haft ett särskilt fokus på att utveckla nya värdeberäknings- och 
finansieringsmodeller har bland annat tillsammans med stadens ekonomer utvecklat nya strate-
gier för ett större helhetsperspektiv på investeringsstyrning av stadens stadsutvecklingsprojekt, 
till exempel i Lindängen. Malmö stad har också beslutat att anpassa de globala målen till lokal 
nivå och då utvecklat en modell för att titta på vilka delmål och indikatorer som är relevanta, för 
att sedan integrera dessa i budgetprocessen och stadens ordinarie styr- och ledningssystem.

E X E M P E L

E X E M P E L
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“Det känns som om att de som sitter längst upp inte greppar riktigt - menar inte riktigt 
allvar - och förstår inte riktigt på allvar - eller vill inte se den. Önskescenariot är att man 
verkligen förstår att vi har en jätteutmaning framför oss - och att det finns potential till 
välfärdsutveckling för alla om vi styr och organiserar på andra sätt.”

Mot bakgrund av de ökande utmaningarna kring organisering och styrning i samhället, som bland 
annat innovationsplattformarna, men även Vinnväxt-initiativen49 visar på, har Vinnova under 2018 
beviljat medel till projektet Förstudie: Swedish School of Governance.50 Förstudien ska kartläg-
ga kunskapsbehoven, möjliga pedagogiska ansatser och tänkbara organisatoriska former för en 
svenskbaserad School of Governance på masternivå och med hög internationell relevans. Utgång-
punkten är att hierarki, som koordinerande mekanism, försvårar att horisontellt och gränsöver-
skridande samordna olika aktörers och institutioners handlande och beslutsfattande. Med detta 
genomlyst ska en svensk School of Governance aktivt kunna bidra till positiva samhällsföränd-
ringar, grundat i forskning, kunskapsutveckling och beprövade erfarenheter samt olika utbyten 
med resten av världen.

Tips och konkreta verktyg:
• Skapa lösningar som innebär ett mellanting mellan nätverk och hierarki (till exempel 

projektstudio eller policylab)
• Synliggör nätverk och forum där inflytande sker (formalisera gränssnitten för ökad 

transparens och tydlighet)
• Utbilda tjänstepersoner i hur dessa nätverk ska hanteras (synliggör gränsgångarnas 

roll och utbilda i densamma)
• Anpassa styr- och ledningssystem för olika organisationsmodeller (nätverk med 

mera)
• Skifta till effekt och kvalitet i styrningen
• Stötta och följ innovativa och gränsöverskridande projekt
• Tänk processledning snarare än projektledning - fokus på kontext, nätverk, relationer
• Bygg in flexibilitet i projekt

!

49. https://www.vinnova.se/m/vinnvaxt/
50. https://schoolofgovernance.se/
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Förslag på strategisk agenda 
- ökad innovationskapacitet för utveckling 
av hållbara städer och samhällen
Projektet “Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer” har 
sedan november 2016 arbetat med kunskapsutbyte och lärande mellan de sex städer som ingår 
i Vinnovasatsningen “Utveckling av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer”. Borås, 
Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm har alla, men på olika sätt, tagit sig an utmaningen 
att bygga innovationskapacitet och hitta vägar runt hinder för innovation för hållbar stadsutveck-
ling. 

Tillsammans har städerna utvecklat unik kunskap om lokala samhällsutmaningars komplexitet 
och på vilket sätt innovationsarbete kan främja en hållbar utveckling. Fokus för arbetet har varit 
gränsöverskridande samarbete och på vilket sätt gränsgångare, ledarskap, organisationskultur och 
stödjande strukturer kan bygga kapacitet och mobilisera en omställning för hållbar utveckling. Med 
andra ord hur man kan utveckla innovationskapacitet och innovationsledning för hållbar samhälls-
utveckling i städer.

Mot bakgrund av detta har vi utvecklat ett förslag på en agenda som riktar sig främst till kommuner 
och konstellationer av aktörer på lokal nivå, men också regionala och nationella aktörer som på olika 
sätt kan bidra till förstärkt innovationsförmåga och kapacitet. Det handlar dels om att på olika sätt 
stödja satsningar på kommunala nivån och dels om att förstärka innovationsförmågan på den egna 
nivån, till exempel genom att överbrygga organisatoriska glapp mellan olika beslutsnivåer. I agen-
dan ger vi också rekommendationer till forskningsfinansiärer och andra nationella aktörer liksom till 
aktörer som verkar i bransch- och intresseföreningar. 

Under det senaste året, med bland annat alarmerande klimatrapporter, fortsatt ökade sociala klyf-
tor, en extrem värmebölja som stressade samhällssystemen och politisk turbulens både nationellt 
och internationellt har vår övertygelse stärkts än mer; innovationsplattformar är centrala för att uti-
från sina unika lokala förutsättningar utforska och utveckla lösningar för hur vi ska klara av samhäl-
lets hållbarhetsutmaningar. 

Vi hoppas att agendan kan vara ett stöd för utveckling av fler innovationsplattformar och för innova-
tions- och omställningsarbete. 
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20 möjligheter att leda och organisera innovation

Förståelse för komplexitet 
- om värdegrund och tankesätt i en värld med många samverkande aktörer

1. Utbilda om större samhällsförändringar, dela berättelser 
och beskriv världen ur olika perspektiv  
En fördjupad förståelse för de stora samhällsförändringar som pågår skapar motivation och delta-
gande. För att skapa förståelse behövs mer utbildning, delade berättelser och perspektiv och inte 
minst tid för diskussion och reflektion. 

2. Arbeta kontinuerligt med värde- och omvärlds- och scenarioanalyser
Organisering handlar om värdeskapande. Analysera och reflektera över hur väl organisationen 
uppfyller sitt syfte och gör analys- och scenarioarbete av omvärldshändelser för att kunna utveck-
la organiseringen i rätt riktning. 

3. Lyssna, gestalta, berätta och kommunicera på nya sätt
Det kan vara svårt att kommunicera såväl kärnbudskap som helheten hos komplexa samhällsfrå-
gor. Gestaltning på nya sätt med illustrationer och berättelser kan på ett mer kraftfullt sätt få fram 
budskapet i ett större sammanhang, och kan också beröra genom associationer och igenkänning, 
vilket också kan belysa osynlig men värdefull tyst kunskap.

Rekommendationer till städer, kommuner och andra som 
vill utveckla en innovationsplattform
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Relationsskapande gränsgångare 
– om värdeskapande kompetensers roll för fungerande sociala samspel

4. Lyft fram gränsgångarna och vikten av relationsbyggande, 
kommunikation och sociala samspel
Behovet ökar av människor som kan hantera och facilitera sociala processer och samspel. 
Människor som rör sig flexibelt mellan organisatoriska gränser och sak- eller språkbarriärer. Dessa 
så kallade gränsgångare, är skickliga på att bygga relationer, mäkla mellan olika intressen, visuali-
sera och förklara händelser i ett större sammanhang, förmågor som är avgörande för möjligheten 
att lösa utmanande och komplexa samhällsutmaningar. Gränsgångarna och gränsgångarförmå-
gor behöver lyftas fram och synliggöras

5. Utveckla kapacitet för nätverksbyggande och samverkan
Ingen enskild aktör kan på egen hand lösa komplexa problem. Samverkansprojekt, forum och 
nätverk men drivs ofta parallellt med organisationers traditionella organisering och styrning. Här 
behöver kunskapen om nätverksorganisering och -styrning utvecklas och kapaciteten att driva 
och utveckla nätverk höjas.

6. Förtäta i de organisatoriska mellanrummen
Det finns många glapp och mellanrum där problem inte tas om hand, där värdeskapande inte 
organiseras. Så kallade organisatoriska mellanrum finns såväl inom organisationer som mellan 
organisationer. Många av problemen och de potentiella värdena är osäkra och otydliga. Med hjälp 
av gränsgångare och relationsbyggande kan dessa överbryggas och nya värden skapas. 
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Nyfiken och stödjande kultur för kunskap och lärande
- om vikten av lärandeprocesser för innovation, omställning och problemlösning

7. Utveckla ett stödjande och tillitsbaserat ledarskap
Det gränsöverskridande arbetssättet aktualiserar vikten av ett ledarskap som dels signalerar att 
samarbete är legitimt, dels ger utrymme och stöd till gränsgångarna. Ledarskap är både en kultur- 
och strukturfråga. Kulturellt, att leda genom att skapa trygghet och tillit; strukturellt genom stöd 
i form av chefsnätverk för gränsöverskridande frågor och utvecklade metoder för att stötta och 
fånga upp gränsgångare.

8. Skapa utrymme och organisera processer för lärande och reflektion
Trots förståelse för att verksamheter är både kunskapsintensiva och dynamiska lever föreställ-
ningar om vad som räknas är som riktigt arbete kvar, till exempel i synen på effektivitet, med kort-
siktiga resultat snarare än långsiktig effekt. Kunskapande och lärande behöver uppvärderas och 
reflektion och lärande behöver resurssättas och få ta tid i anspråk.

9. Legitimera gränsöverskridande funktioner och samarbeten
Dagens arbetsliv ställer ofta höga krav på sociala förmågor. Trots att det ofta handlar om att arbeta 
gränsöverskridande saknas tillräcklig förståelse, stöd och strukturer för sådana roller, som behö-
ver bli legitima och accepterade i organisationen.

10. Odla en kultur av att göra och lära samtidigt
En viktig princip i de processer där det råder osäkerhet eller som är komplexa, till exempel inno-
vationsprocesser, är att göra och lära samtidigt. Det innebär att lärandet är en form av prövande 
aktiviteter där kunskap uppstår i själva processen. Det är tydligt att detta arbetssätt inte alltid ses 
som legitima. För att öka acceptansen behövs ett stödjande ledarskap och en organisationskultur 
som tillåter ett parallellt görande och lärande.

11. Hantera olika kunskapstraditioner i gränsöverskridande arbete
Den ökade interaktionen mellan organisationers olika expertområden och omvärlden innebär 
helt naturligt olika perspektiv och förförståelse och olika syn på kunskap. En ökad kapacitet för att 
hantera dessa situationer, inom och mellan organisationer, behöver utvecklas.

12. Utveckla transdisciplinär kunskap genom att integrera forskning och praktik
I transdisciplinär kunskap kan till exempel teoretisk kunskap från olika discipliner kombineras 
med expertkunskap från tjänstepersoner och/eller praktisk erfarenhet från brukare i en gemen-
sam medskapande process. Processen kräver facilitering, men ger en större förståelse för helhet-
en och underlättar att få rätt problem i fokus från början. Följeforskare, eller andra “kritiska vän-
ner” i kombination med facilitatorer är ett bra stöd i kunskapsprocessen.
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Stödjande och mobiliserande strukturer
- om organisering och nya arbetssätt för innovation och problemlösning

13. Låt människor, idéer, behov, problem och kunskap mötas
Det är viktigt med arenor och miljöer som upplevs som tillåtande och där samverkansaktiviteter 
förekommer regelbundet, för att få människor att träffas, samtala och skapa tillsammans. 

14. Etablera en organisationsstruktur som främjar kraftsamling och mobilisering
För att en idé eller lösning ska kunna gå hela vägen till nyttiggörande och implementering krävs 
organisatoriskt stöd i olika faser av processen, stödstrukturer. Det kan vara fungerande relationer, 
nätverk och gränsöverskridande organisering men också olika former av verktyg och aktiviteter 
samt någon som är ansvarig för att hålla ihop helheten.

15. Bygg in flexibilitet och omställningsförmåga
Eftersom utvecklings- och innovationsprojekt är svåra att planera och resurssätta behövs organi-
satoriska stödstrukturer för ökad flexibilitet, till exempel flexibla budgetlösningar och en pool av 
olika kompetenser, som ger organisationen möjligheter att kraftsamla, mobilisera och anpassa 
sig efter behov. 

16. Utveckla processer för att hantera olika konflikter
Det behövs en kulturell synvända om konflikter som möjligheter istället för att ses som ett miss-
lyckande eller något som ska undvikas. Det behövs tydliga organisatoriska mekanismer och stöd-
processer som hanterar och tar hand om olika typer av mål-, resurs- och värdekonflikter när de 
uppstår. 

17. Identifiera och undanröj andra typer av hinder
Det går oftast att hitta sätt att arbeta runt hinder och hitta nya vägar för att komma vidare i arbe-
tet. Innovationsprocessers utforskande arbetssätt kan i sig ses som någonting som överbryggar 
hinder men det behövs en tydlig funktion som hjälper både chefer och medarbetare att identifiera 
och undanröja hinder. Det kan vara ett idé-eller ärendehanteringssystem eller ett policylab, eller 
kopplas samman med organisatoriskt lärande.

18. Stötta uppskalning och spridning
En framgångsrik och testad idé eller lösning kräver helt andra mekanismer och stödprocesser för 
att också spridas och skalas upp. Det behövs utvecklade strukturer som underlättar anpassning 
och mobilisering av resurser, beslut och legitimitet. Att utse ansvariga med överblick över utveck-
lings- och innovationsprojekten är ett första steg. Att skapa utrymme för lärande och anpassning 
till lokala förutsättningar i en större kontext är nästa steg.
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Governance och samskapande  
- om nya sätt att styra och samverka  

19. Koppla samman strategisk verksamhetsutveckling och innovation
Det är viktigt att koppla ihop strategisk verksamhetsutveckling och innovation, och att inse att 
styrning sker hela tiden på många olika sätt varför en samsyn kring organisationens styrmix behö-
ver fördjupas och förstås.

20. Utveckla governance - en mer sammanhållen, 
samverkansdriven och tillitsbaserad styrprocess
Governance, en interaktiv samverkansstyrning eller nätverksstyrning möjliggör kraftsamling kring 
frågor tillsammans med andra aktörer och resurser i gränsöverskridande processer. Det behövs en 
mer sammanhållen, samverkansdriven och tillitsbaserad styrprocess för att kunna styra på effekt 
och realisera eftersökta värden.
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Rekommendationer till 
regionala och nationella aktörer

När det gäller strategiska satsningar från regeringen och andra aktörer på nationell nivå vill vi lyfta 
fram behovet av att korskoppla sakområden och arbeta med dem ur ett större samhällsperspektiv 
och med fokus på sammanlänkade hinder och utmaningar. Det kan vara styrning och uppföljning 
ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, inklusive värden kopplade till människors livskvalitet och 
samhällets utveckling. 

Den bakomliggande problembilden avseende organisering och styrning är i stort sett densamma 
för alla offentliga aktörer men också för andra organisationer, som större företag. Därför ser vi ett 
behov av att utveckla innovationsplattformar också på nationell nivå; hos myndigheter i samver-
kan med andra aktörer eller mellan offentliga aktörer på vertikalen - som innovationsplattformar 
mellan lokal, regional och nationell nivå. 

Ett förslag är att sammanföra ansvariga aktörer för Agenda 2030-delegationen, Rådet för håll-
bara städer, Tillitsdelegationen, Digitaliseringsrådet, Testbädd Sverige samt SKL i en eller flera 
utforskande och lärandebaserade processer kring dessa utmanande frågor, likt ett innovations-
plattformsarbete. Även de två statliga utredningarna Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta 
samhällsutvecklingen samt Samordning av bostadsbyggande är relevanta i sammanhanget.

Även på projektnivå behövs korskopplingar och utvecklade processer för reflektion och lärande. 
Sedan 2013 finns det väsentligt mycket mer medel till forskning och innovation i städer och flera 
lovande projekt pågår. Det är därför positivt att Rådet för hållbara städer har tagit initiativ till en 
kartläggning av projekt inom dess kunskapsfält. Två relevanta Vinnovafinansierade projekt som 
lyfter fram metoder, analyser och tankesätt för att överbrygga strukturella och organisatoriska 
hinder på planerings- och stadsutvecklingsprojektnivå är Decode (Community Design for Con-
flicting Desires) och Södertörnsmodellen. Ett annat är förstudien om New School of Governance, 
som tydligast kopplar till och drar erfarenheter från arbetet med Innovationsplattformarna men 
även Vinnväxtinitiativen.

De strategiska innovationsprogrammen Viable Cities och Smart Built Environment tydliggör också 
i sina fokus eller temaområden vikten av utvecklade processer för styrning och för finansierings- 
och affärsmodeller samt kunskapslyft, livscykelperspektiv, juridik och organisation. Temaområ-
dena bekräftar behovet av ett ökat fokus på organisatoriska aspekter och styrlogiker. 

Vi tror att det behövs ett initiativ från nationell nivå att etablera och utveckla lärandeprocesser 
mellan statliga satsningar och projekt finansierade av forskningsfinansiärer. Våra erfarenheter vi-
sar också att det är värdefullt när finansiärerna är involverade i lärandeprocessen, vilket vi har 
upplevt att Vinnova har varit. 
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Statliga aktörer behöver vara med i arbetet med innovationsplattformar
• Samla, korskoppla och ta ansvar för en kontinuerlig överblick över projekt och satsningar 

som rör styrningslogiker, organiserings- och governanceprinciper inklusive testbäddar samt 
utveckla eller stötta kunskapsspridning och lärande om detta

• Staten (till exempel Trafikverket, Boverket, Försäkringskassan och Polismyndigheten) kan 
vara en aktiv deltagare även i lokala innovationsplattformar, för att möjliggöra testande i 
kopplingen mellan nationell och lokal nivå

• Initiera och stötta utvecklingen av nätverk och praktikprogram för gränsgångare mellan stat, 
region och kommun som ett lärlingsprogram och för att höja statusen på gränsgångarförmågor

• Etablera vertikala innovationsplattformar inom några särskilt utpekade områden, exempel-
vis Klimatpositiva städer med aktörer genom hela kedjan från EU, regering, myndighet, regi-
on, stad

• Stötta plattformar och kunskapskluster för utvecklingen av nya värdeberäkningsmetoder och 
effektstyrning (impact governance) för en hållbar samhällsutveckling 

• Fortsätt finansiera kapacitetsuppbyggnad för innovation- och omställningsarbetet mot en 
hållbar samhällsutveckling och agenda 2030-målen

Vinnova och andra forskningsfinansiärer
• Fortsatta satsningar på innovationsplattformar behövs
• Satsningarna behöver ha ett ökat fokus på människan, samspel och beteenden för att kunna 

komma över hinder, omsätta kunskap i värdeskapande och nytta
• Behov av övergripande utbildningssatsning om innovationsplattformar som svar på samhäl-

lets utmaningar; paradigmberättelser, värdeskapande, governance och innovationsledning
• Finansiellt - flexibilitet för förändringar – ge projektledningen frihet under ansvar inom vissa 

ramar.
• Fortsatt satsning på nationell samverkan och nätverk; med utveckling av olika behovsanpas-

sade nätverk och samarbeten.
• Stötta utvecklingen av digitalt kommunikationsnätverk, gärna i samarbete med Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) för att förstärka kunskapsspridning och lärande om innova-
tionskapacitetsuppbyggnad.

• Behov av en förstärkt internationell dimension – en samarbetsplattform för internationell 
uppkoppling med andra städer internationellt.

Regioner behöver vara med
• Kommuner verkar i större regionala geografiska sammanhang, inte minst när det gäller utbild-

ning, arbetsmarknad, transport och boende, varför vi föreslår att regioner också bör utveckla ett 
arbete med innovationsplattformar och andra förändringsarenor med lokal förankring.

• I syfte att utveckla en mer ändamålsenlig stödstruktur inom ramen för EU:s sammanhåll-
ningspolitik och regeringens regionalutvecklingspolitik kan innovationsplattformar ha en 
samskapande funktion mellan beslutsnivåer i relationerna mellan EU, regeringens departe-
ment, statliga myndigheter och kommuner.
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Bransch- och intresseorganisationer
Samhällsomvandlingen berör hela samhället. Relationsskapande och gränsgångeri som kompe-
tenser handlar om att lyfta fram nya avgörande roller – här har såväl bransch-, arbetsgivar- och 
fackföreningar en roll att spela.

• SKL har en särskild roll, både som arbetsgivarorganisation och branschorganisation för kom-
muner och landsting.

• Nya yrkesroller kan även utmana traditionella fackföreningsorganisationer som omedvetet 
också – och i syfte att stötta sina medlemmar, kan motverka en rörelse mot mer flytande grän-
ser och nätverksorganisering.

• HR-branschen behöver stötta utvecklingen och bidra med kompetenshöjning.
• Branschorganisationer för ekonomer, jurister, stadsplanerare, samhällsvetare, humanister 

behöver vara med på tåget.

Vikten av underifrånperspektiv och medskapande 
med den lokala nivån, med civilsamhälle och föreningsliv 
Mot bakgrund i pågående polarisering och demokratiutmaningar behövs en utveckling av genu-
ina, äkta medskapande processer i lokalsamhället och i den vardag och verklighet som invånare 
möter. Det handlar om att mötas, om att se och förstå flera perspektiv men framförallt att skapa 
positiva krafter och lokala rörelser som ges möjligheter att möta och se människors potential. 

• Utveckla innovationsplattformar som kan stötta sådana utvecklingsprocesser; till exempel 
medborgarlabb, som i Borås där Innovationsplattform Borås stöttar Medborgarlabbet i Sjö-
bo, eller Future by Lunds stöd till Creative Tour-projektet som bland annat samarbetar med 
ungdomar och skolor i Lund.
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Bilaga 1. Nationell utblick av 
pågående nationella satsningar 

I denna bilaga redogör vi kort för några nationella satsningar som vi ser har en koppling till slutsat-
serna från arbetet med innovationsplattformar. 

Ny politik för hållbar stadsutveckling – Rådet för hållbara städer
Regeringen presenterade 2018 sin samlade politik för hållbar stadsutveckling i strategin för le-
vande städer och genom en ny politik för arkitektur, form och design för hållbara och gestalta-
de livsmiljöer där det inrättade Rådet för hållbara städer ska verka för genomförandet. Rådet ska 
samverka om åtgärder och årligen redovisa en samlad åtgärdslista av genomförda och planerade 
åtgärder för myndigheterna som främjar en hållbar stadsutveckling men även presentera förslag 
som Rådet anser är strategiskt viktiga.
 

”Att göra våra städer och tätorter med omland inkluderande, tillgängliga, attraktiva, grö-
na, hälsosamma och trygga kräver ett långsiktigt och holistiskt perspektiv i hela samhälls-
byggnadsprocessen. Om utvecklingen ska gå i önskad riktning måste bland annat målkon-
flikter identifieras och lösas samt rättsliga och organisatoriska hinder övervinnas”

 
Rådet för hållbara städer, Åtgärder 2018

 
Rådets arbete där Åtgärdslistan för 2018 - 2019 som bl.a. pekar på vikten av processmässig och juri-
disk kompetens kopplad till att både formella och informella verktyg behöver öka, att nya samver-
kansformer behöver utvecklas som motverkar sektorstyrd budgetering och att fokus kommer att 
ligga på lokal nivå och omfatta såväl vertikal som horisontell samverkan. Rådet avser att kartlägga 
de många initiativ som pågår för att få en bättre överblick och förbättra kunskapsutvecklingen 
samt fortsatt utveckla en gemensam bild av hinder och möjligheter inom hållbar stadsutveckling.

Agenda 2030-delegationen
Agenda 2030-delegationen tillsattes av regeringen mars 2016 och har i uppgift att stödja och sti-
mulera arbetet med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och har bland annat tagit fram 
förslag till en handlingsplan som regeringen tog beslut om i juni 2018, Sveriges handlingsplan 
för 2030. Sex fokusområden och fyra nyckelåtgärder prioriteras; ett nationellt uppföljningssystem 
för genomförandet ska byggas upp, myndigheternas arbete med hållbarhetsredovisningar ska ut-
vecklas, det lokala genomförande ska underlättas genom frivilliga nyckeltal för kommuner och 
landsting och fler idéburna offentliga partnerskap (IOP) främjas.
 
Tillitsdelegationen
Tillitsdelegationen tillsattes av regeringen 2016 med uppdraget att bedriva försöksverksamheter 
och att utreda tillit i styrningen av kommuner och landsting – inom välfärdstjänsterna vård, om-
sorg och skola. Målet är att styrningen av den offentliga förvaltningen i högre utsträckning ska 
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baseras på tillit. Medarbetarnas kunskap och erfarenhet ska bättre tas tillvara så att välfärdstjäns-
terna genererar större nytta och kvalitet för medborgarna. I december 2017 fick delegationen ett 
tilläggsuppdrag att stödja statliga myndigheter att utveckla en mer tillitsbaserad styrning. Dele-
gationen överlämnade sitt huvudbetänkande i juni 2018 med flera förslag på ökad tillitsstyrning. 
Bland annat pekar Tillitsdelegationen på bättre balans mellan styrsignaler och menar att kultur, 
ledarskap och medledarskap bör få en betydligt mer framskjuten roll och att mål och resultatstyr-
ningen bör bli mindre detaljerad och mer möjliggörande. De lyfter fram ökat utrymme för innova-
tion och gränsöverskridande arbete över organisations- och professionsgränser och föreslår ett 
nationellt policylabb med försöksverksamheter på lokal nivå. Innovationsplattformarna är redan 
i dag sådana försöksverksamheter men saknar en tydligare koppling till nationell nivå och policy-
lab – en nationell innovationsplattform.

Städer som testbäddar
De senaste åren har vi också sett en stark utveckling av städer som testbäddar för olika nya lös-
ningar och innovationer, bland annat stimulerad av regeringens strategiska samverkansgrupper, 
strategiska innovationsprogram och lanseringen av Testbädd Sverige. Testbäddar i svenska stä-
der adresserar till exempel digitalisering och ICT, boende, sociala innovationer, hållbart byggan-
de, mobilitet, elfordon, miljöteknik, stadsodling, urbana system och stadsutveckling generellt. Att 
kunna testa och prova sig fram i både lab- och verkliga miljöer är viktigt för att komma fram till nya 
hållbara lösningar på samhällsutmaningar. 

Samtidigt visar en utvärderingsrapport beställd av Vinnova (Staden som arena för innovation) 
att många innovationsprojekt ofta brister i kopplingen till politiska prioriteringar och pågående 
processer. Samhällsutmaningarnas komplexitet och intressekonflikter upplevs som besvärliga att 
hantera. Likaså att de aktörer som samlas i en testbädd ofta utgår från olika organisationslogiker 
där verksamheterna styrs på helt olika sätt. “Ytterst handlar det om hur vi ser på roller och ansvar. 
Det finns stora utmaningar med att säkerställa ideal om demokratiska principer, likabehandling, 
transparens och förutsägbarhet”.51 Stadsmiljön i form av infrastruktur, organisation och kompe-
tens är avgörande för att kunna starta och genomföra innovationsverksamhet. Rapporten pekar 
på hur det gör att kommunen befinner sig i en unik maktposition som man ofta inte verkar med-
veten om, där vissa frågor om vilka värden som innovationsarbetet skapar för olika intressenter 
förefaller vara underproblematiserade och svåra att ta ett samlat grepp om. Att förstå och etablera 
principer för hur fastställda ideal och värden kan säkerställas och realiseras är en av de mer utma-
nande uppgifterna för kommuner, enligt rapporten. 

Regional utvecklingspolitik och EU’s sammanhållningspolitik
EU’s förslag till budget samt förslag om strukturfonderna kom i maj 2018 och nu pågår förhand-
lingar mellan medlemsstaterna. Frågor som rör nya finansieringsmodeller, flexiblare stödstruktu-
rer och organisationers bristande innovationskapacitet är centrala. Det regionala utvecklingsan-
svaret har tagits över av samtliga landsting och frågan om samverkan och samordning behöver stå 
högt på agendan liksom innovationskapacitet.

51. Sandoff, Algehed, Williamsson, Jensen & Bladini (2018)
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Bilaga 2. Nätverksträffar och program

Januari 2017: Innovationsplattform som policylabb, Borås Innovationsplattform

30 januari 

09.30 - 10.00  Fika

10.00 - 11.00 Innovationsplattform Borås 
11.00 - 11.30  Presentation av projektet TJAFS (Rise)
11.30 - 12.00  Presentation av utmaningen Markvärme - från idé   
   till formering till verklighet (Borås Energi och Miljö) 

12.00 - 13 00  Lunch 

13.00 - 13.30  Presentation av arbetsmetoden Projektstudion   
   (Borås Stad) 
13.30 - 14.00  Teorier och innovationer
14.00 - 14.30  Tjänstedesign och normkritiska innovationer (Rise)

14.30 - 15.00  Kaffe och frukt 

15.00 - 15.30  Presentation av förstudien Konfektionsfabriken 4.0   
   (Högskolan Borås)
15.30 - 16.00  VINNOVA informerar 
   - Samverkansprogrammet smarta städer 
   - Verklighetstestbäddar/verklighetslabb 
16.00 - 16.45 Reflektioner kring boråsdagen  

 

Temadag: Innovationsplattform som policylab 

Plats: Textile Fashion Center 
Tid: 09:30-16:45

ANMÄL DIG HÄR  senaste 15 januari
eller: http://tinyurl.com/gq3y6a9

1 0 : 0 0

1 1 : 0 0
1 1 : 3 0
1 2 : 0 0

1 3 : 0 0

1 3 : 3 0

1 4 : 0 0
1 4 : 3 0

1 5 : 0 0

1 5 : 3 0

1 6 : 0 0

1 6 : 4 5

09:30

10:00
11 :00
1 1 : 30

12:00

13:00

13:30
14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
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31 januari 

Grupp 1 Nationellt plattformsmöte
Berör: Projektledarna för innovationsplattformarna
Plats: Textile Fashion Center
Tid: 08.30-17:00

08.30 - 12.00  Reflektionsmöten - Till dessa möten är det projekt  
   ledaren+ bitr projektledare och följeforskare/  
   forskare som är med.

13.00 - 17.00  ”Regissera Samverkan” med Mats och Ingela –  
   endast för projektledarna.

Grupp 2 Studiebesök 
Berör: Övriga som inte ska delta på det nationella plattformsmötet
Plats: Textile Fashion Center – samling vid receptionen 
Tid: 08:30-12:30

08:30 - 09:00  Mobile Info Center 
09:00 - 09:30  Utvecklingsarbete AB Bostäder 
09:30 - 10:30  Kaffe och mingel - träffa AB Bostäder, stads-  
   arkitekten, samhällsplanerare, Projektstudion,   
   Borås Energi och Miljö, m.fl. 
10:30 - 11:00  Smart Textile Show room 
11:00 - 12:00  Skulpturvandring 

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 16:00 Studiebesök på Borås Energi och Miljö anläggning   
   “Sobacken”. Samling utan för Textile Fashion  
   Center för biltransport. Åter till Textile Fashion   
   Center 16:00

Rekommendation Hotell

Quality Hotel Grand: 
https://www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-grand-boras/ 

Scandic Plaza Borås:
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/boras/scandic-plaza-boras 

Comfort Hotel Jazz: 
https://www.nordicchoicehotels.se/comfort/comfort-hotel-jazz/

09:00
09:30
10:30

11 :00
12:00

13:00

16:00

08:30
09:00
09:30

10:30
11 :00

12:00

13:00

-
-
-

-
-

-

-

12:00

17:00

08:30

13:00

-

-
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Juni 2017: Värdeberäknings- och finansieringsmodeller, 
Malmö Innovationsarena

Malmö Innovationsarena bjuder in till temadag: 
Finansieringsmodeller för hållbar stadsutveckling

14 juni - Finansieringsmodeller för hållbar stadsutveckling 
Plats: Rosengårds Folkets hus, Wachtmeisters väg 1, 213 73 Malmö
När: Onsdag 14 juni kl 08.30-17.00
Anmäl dig här senast den 31 maj

Inom ramen för projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer arrangerar 
varje innovationsplattform tematräffar. Tematräffarna är en del i innovationsplattformarnas gemensamma 
lärandeprocess. Tematräffen som arrangeras av innovationsplattformen i Malmö; Malmö innovationsarena, är 
samverkansprojektet andra tematräff.

Malmö Innovationsarena har tagit fram en kartläggningsrapport och handlingsplan som syftar till att inspirera 
och peka ut möjliga inriktningar för det kommande arbetet med finansieringsfrågorna i staden. Under dagen 
diskuteras bland annat handlingsplanens olika områden:
• Möjligheterna, potentialen och vägen fram till stadsutvecklingsfonder i Sverige
• Utvecklingen av områdesspecifika utvecklingsfonder
• Hållbarhetsobligationer som ett alternativ till gröna obligationer
• Investeringsstyrningsmodeller som skapar en finansiell hävstång för privata medel i linje med offentliga 

prioriteringar 
• Hur städer kan använda sig av andra finansiella lösningar som ”crowd-funding” och integrerade 
       utfallskontrakt. 

Program 14 juni

08:30 – 09.00  Fika
09:00 – 10.30 Inledning med Märta Stenevi, kommunalråd, Malmö // Marie Karlsson, Vinnova // 
  Anna-Karin Stoltz-Ehn,  RISE och processledare för Samverkan mellan de sex 
  innovationsplattformarna 
	 	 Vad	är	egentligen	en	finansieringslösning?	Victoria Percovich, White arkitekter 
10.30 – 10.45 Fika
10.45 – 12.15 Malmö	Innovationsarena	och	arbetet	med	finansieringslösningar, Jenny Åström,   
  projektledare // Andreas Anderholm Pedersen, processledare

12.15 – 13.15  Lunch

13.15 – 13.45 Stadsutvecklingsfonder	-	Hinder	&	möjligheter, Josef  Sjöberg, White arkiteter 
  Vad	görs	redan	i	Malmö? Presentation från fyra nytänkande case
15.10 – 15.30  Fika
15.30 – 17.00  Vad	krävs	för	att	vi	ska	kunna	flytta	fram	positionerna?	Paneldebatt med inbjudna 
  visionärer och praktiker som arbetar med hållbar stadsutveckling och finansieringsfrågor 

19:00  Gemensam middag för de som vill (egen bekostnad)
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Rekommenderade hotell
• Comfort Hotel Malmö
• Moment Hotel Malmö
• Elite Hotel Savoy 

Ska du delta den 14 juni och reser in från annan ort rekommenderar vi att du kommer till Malmö redan den 13 juni!

Vi ses!

/Projektledningen för Malmö Innovationsarena och Anna-Karin Stoltz Ehn, processledare  

Nationell Samverkan Innovationsplattformarna - särskilda möten 15 juni
Plats: STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö
När: Torsdag 15 juni kl 08.30-17.00
Anmäl dig här senast den 31 maj 

Programmet för den 15 juni 
Mötet den 15 juni riktar sig främst till projektledningen för innovationsplattformarna. Det blir olika träffar mellan  
projektledarna, följeforskarna och kommunikatörerna. 

08.30-12 Reflektionsmöte
  Vilka: Projektledarna och följeforskarna för respektive innovationsplattform. 
Nationell samverkan mellan Innovationsplattformarna handlar i stor utsträckning om lärande och de rapporter som tas 
fram kommer att vara resultatet av en gemensam lärandeprocess. Lärandeprocessen bygger på att plattformarna har 
reflektionspass, där gruppen gemensamt diskuterar systemhinder samt städernas insatser och drivkrafter att adressera 
dem ur ett lokalt och nationellt perspektiv.

12.15 – 13.15  Lunch

13-17  Regissera	samverkan      13-17 	 Forskarsamverkan
  med Mats Tyrstrup och Ingela Sölvell, HHS  Möte mellan följeforskare och doktorander.  
  Vilka: Endast projektledarna    Syftet med mötet är att stärka den lokala   
         forskningen genom att dela observationer,  
         slutsatser och metoder samt planera för   
         gemensam kunskapsspridning. 

Projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer samordnar under 2016-2018 arbetet 
mellan Sveriges sex innovationsplattformar. Plattformarna, som finns i Malmö, Göteborg, Lund, Borås, Stockholm 
och Kiruna, arbetar tillsammans för att stärka de enskilda plattformarnas innovationsarbete och för att skapa en 
kunskapsöverföring, både mellan de olika plattformarna och till andra kommuner och städer och nationellt. Det 
gemensamma samverkansprojektet leds av RISE Research Institutes of  Sweden och finansieras av Vinnova

I denna andra fas, som pågår just nu, arbetar innovationsplattformarna med att identifiera och undanröja strukturella 
hinder. Arbetet ska bidra till att öka städernas kapacitet att ta sig an hinder men ska också ge plattformarna tillfälle att 
testa möjliga vägar framåt eller runt dessa hinder och att leda och organisera innovation.
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Oktober 2017: Organisationskultur, Go:Innovation, Göteborg

 

 

Go:innovation 

www.goteborg.se 

Tematräff i Göteborg: 
Tema organisationskultur 
 
Projektet Nationell Samverkan Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer knyter 
samman de sex innovationsplattformarna i Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och 
Stockholm i en samverkansprocess som syftar till att stärka de enskilda plattformarnas 
innovationsarbete och att bygga ett gemensamt horisontellt och vertikalt lärande. Målet är att 
effektivt sprida erfarenheter, lärdomar och lösningar som kan undanröja hinder och bygga 
kapacitet och strukturer för innovationsledning för en hållbar utveckling av städer.  

Plattformarna håller regelbundet träffar som samlar olika nationellt och regionalt verksamma 
aktörer för gemensamt utbyte och lärande, men också publika event för en större spridning 
och kunskapsinhämtning. Projektet ska också bidra till utvecklingen av en ny 
forskningsdisciplin kring städer och innovation. 

 

Passa på att besöka kvalitetsmässan 
på förmiddagen den 15 november så 
ses vi på Business Region Göteborg 
(BRG) kl. 13:30, besöksadress: Norra 
Hamngatan 14 

 

 

 

På kvällen planerar vi för gemensam middag på Pinchos för de som önskar. 
Se http://www.pinchos.se/goteborg-magasinsgatan/ 
Förbered dig gärna genom att ladda ner appen Pinchos. 
 

Anmäl dig här genom denna länk. 
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Go:innovation 

www.goteborg.se 

Program 15 november Tema organisationskultur 

Plats:   Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14 
 
13:30 - 17:30 Inledning.  

Tor Eneroth - berättar om andra organisationers kulturella 
omvandlingsresor  
Kaffe  
Chatri Wihma, HR-direktör, Liseberg - berätta om sin kulturresa  
Summering och avslut  

18:00  Gemensam middag för de som vill 
 
Tor Eneroth har arbetat som kulturchef sedan 1998 i två internationella företag, SCA och Volvo. Vid 
sidan av detta har han också konsulterat många andra organisationer i sina kulturella 
omvandlingsresor i hela innehållet i världen, särskilt Europa, Amerika, Afrika, Mellanöstern och Asien. 
Tor har även skrivit många praktiska böcker för att stödja det interna nätverket av facilitatorer och 
ledare inom SCA och Volvo. Officiellt tillgängliga titlar är "Dynamics of Change - Reflektioner på den 
mänskliga sidan av ledande människor genom organisatorisk förändring" och "Get Connected - En 
praktisk guide för att växa en önskad lagkultur". Under årens lopp har han tränat mer än 1000 
personer som kulturambassadörer och / eller interna konsulter i kulturomvandlingsverktyg och -
metoder.  

Liseberg är en nöjespark (sedan 1923) och har bland annat fått utmärkelsen "Bästa Nöjespark i 
Norden" av Barnsemester.se som varje år delar ut Stora Barnsemesterpriset. Liseberg är ett av 
Göteborgs Stads kommunala bolag. De har relativt nyligen genomfört en omfattande kulturförändring. 
Chatri Wihma, HR-direktör, Liseberg berättar om hur de gjort.  

 

16 november Kvalitetsmässan 

09:00 - 12:00  Valfritt - Kvalitetsmässan  
12.15  Samling för projektledarna som ska medverka i panelsamtalet – 

plats återkommer vi med 
13:10 - 14:10  Vägen till en innovativ kommun  
 
 

 

Välkomna till oss i Göteborg!  

Gunilla Åkerström & Peter Berggren 
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9:30 - 10:00 Follow-up on project plan, plan Almedalen and the final 
report.

10:00 – 10:15  Coffee break

10:30 – 12:00  Reflections on different methods and models to support 
the different platforms in communication.

12:00 - 13:00 Lunch 

8th Feb
8:30 - 12:00
Ideon Agora 
Scheelevägen 15 
223 63, Lund

8th Feb
13:00 - 16:00
Ideon Agora 
Scheelevägen 15 
223 63, Lund 

Program day 2 - Block 1

Program day 2 - Block 2

Vinnova's view on the continuation of Innovation 
Platforms, including discussion.

8:30 - 9:30

13:00 – 16:30 Leadership challenges held by Mats Tyrstrup and Ingela 
Sölvell, Stockholm School of Economics.

For who:
Only the project 
managers of 
Innovation Platforms 
and National 
Collaboration. 
2 persons/platform!

For who:
Innovation platform 
project teams (project 
manager, project manager, 
follow-up researcher, etc.)

Register 
by 31/ 1 ! Register here!

The project National Collaboration Innovation Platforms for Sustainable Attractive Cities, bringing together the six 
innovation platforms in Borås, Gothenburg, Kiruna, Lund, Malmö and Stockholm in a collaborative process aimed 
at strengthening the individual platforms' innovation efforts and to build a common learning. The goal is to share 
experiences and solutions that can help building capacity for new opportunities to be tested for the sustainable 
development of cities. Each platform arranges thematic events within the framework of this project. The City of Lund is 
organising the fourth meeting. Vinnova is financing and RISE coordinates the National Collaboration project.

Februari 2018: Internationell utblick - smarta städer och kreativ kultur, 
Future by Lund
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10:00 - 10:15 Welcome! City of Lund, Schneider Electric 
& Future by Lund.

10:15 – 11:00  Presentation of Future by Lund, City of Lund & 
our speakers.

Peter Kisch, Future by Lund, City of Lund.
Our story so far.

Katarina Scott, Future by Lund, City of Lund.
Creative industries and young entrepreneurs.

Anders Trana, Future by Lund, City of Lund.
Lund Open City Sensor Network & SOM II.

11.00 - 12.15 Gordon Falconer, Schneider Electric. 
Smart Cities - Global Learnings.

Program day 1
Coffee & Breakfast9:30 - 10:00

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.30 Frans-Anton Vermast, Amsterdam Smart City.
The story of Amsterdam Smart City.

14.30 - 15:00 Coffee break - Fika

17:00 - 18:00 Mingle with a French touch.

15.00 – ca 17.00 Luca Tesauro, Giffoni Innovation Hub. 
Digital innovation in the creative industry.

SARDEX, Trust based local currency.
Speaker to be confirmed.

Mieke Renders, Trans Europe Halles. 
Independent culture and city development.

Birgitta Persson, Point of Value.
Value driven development.

7th Feb
9:30 - 17:00
Schneider Electric 
Mobilvägen 10, Lund 

Per 
Persson
Head of Innovation, 
Trade & Industry at 
City of Lund.

Founder and CEO 
at Giffoni Innovation 
Hub.

Luca 
Tesauro 

Managing Director at 
Trans Europe Halles.

Mieke 
Renders  

Anders 
Almgren
City of Lund Mayor.

Senior Strategy Ad-
visor for Low Carbon 
and Connected 
Urban Planning at 
Amsterdam Smart 
City. 

Frans-Anton 
Vermast 

Project Manager at 
Future by Lund, City 
of Lund

Katarina 
Scott 

COO at Point of 
Value Nordic and  
moderator of the 
day.

Birgitta 
Persson

Gordon 
Falconer
Global Director of 
Smart Cities at 
Schneider Electric.

Peter
Kisch
Project & Platform 
owner of Future by 
Lund, City of Lund.

Anders
Trana
Project Manager for 
LOCSN & SOM II at 
Future by Lund, City 
of Lund

Register here!
Register 
by 31/ 1 !
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April 2018: Systemintegration i samhällsplanering, Innovationsplattform Kiruna

Innovationsdagar  
11-13 april 2018

www.kiruna.se/ksc

Onsdag 11 april
08:30 Samlas vi för att mingla lite i Utsikten 
våning 5 Scandic Hotell Ferrum. Vi hoppas 
på strålande sol, då man har en underbar 
utsikt från våning 5. Vid klara dagar kan man 
urskilja Kebnekaisemassivet.

09:00 Kirunas Historia med Jenny

10:00 Kaffemingel

10:30 Stadsomvandlingen Kiruna, 
Kommunchef Peter Niemi

11:40 Tekniska Verken, VD Jan Fjordell om 
framtiden

12:00 Lunch i Restaurang Reenstierna

Grön finansiering och hållbar 
stadsutveckling – Hur blir nya Kiruna 
en framtidsstad och attraktivt för 
investerare?

14:00 Välkomna – Kommunalråd Kiruna 
Stefan Sydberg Kommunstyrelsens 2:a vice 
ordförande. Inledning: Kirsten Dunlop, 
CEO, Climate KIC/Anders Wijkman (Video/
eng), Mats A Andersson, Regeringsutredare, 
Gröna Obligationer.

14:30 Hållbara investeringar med 
Kommuninvest – Björn Bergstrand, 
Hållbarhetschef - Global utveckling och nya 
investeringsmetoder.

15:00 Gröna obligationer - Exempel från 
kommun och privatsektor (Sve) - Thomas 
Nystedt, Finanschef, Vasakronan, - Claes 
Ramel, Finansavdelningen Malmö Stad, 
(Zoom live). 

15:30 Kaffe  

15:45 Green Finance and cities – 
international development  - Patfrick Bürgi, 
South Pole Group, Schweitz, (TBC). 

16:15 Hur attraktivt är grönt kapital 
för hållbar stadsutveckling och vilka 
är intressenterna? Inledning av Björn 
Bergstrand, Kommuninvest. Industrins 
roll och kapitalinvesteringar i ett 
samhällsperspektiv, Jan Moström, VD, LKAB.

Torsdag 12 april
09:00 Innovationsplattform Kiruna, en 
introduktion av Joakim Norman och Mats 
Nilsson

10:30 Kaffemingel 

11:00 Systemintegration LTU

11:20 Kirunabo -Social Innovation LAB 
Emma Jonsson och Samir Mujagic

11:40 Tillgänglighetsdesign LTU

12:00 Lunch i Restaurang Reenstierna

13:00 Nationell Samverkan 
Innovationsplattformarna. Anna-Karin Stoltz 
Ehn

17:00 Avslutning för dagen

19:00 Gemensam middag för de som vill. 
Anmäl till gisela.sjostrom@tvab.kiruna.se 
och om det behövs specialkost.

Sista anmälningsdag

28 mars
Anmäl till

gisela.sjostrom@tvab.kiruna.se

Det går bra att vara med på 
eftermiddagspass, förmiddagspass 
eller hela dagar. Kom ihåg att även 

anmäla specialkost.

Plats: Hotell Ferrum Festvåningen, våning 5

16:50 Paneldiskussion med Stefan 
Sydberg Kiruna kommun, Mats Andersson, 
Regeringsutredare, Jan Moström, VD, 
LKAB, Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, 
Kommuninvest, Kiruna Kommun 
(Kommunalråd) Thomas Nystedt, Finanschef, 
Vasakronan.

17:20 Hur går vi vidare – samtal om nästa 
steg. Stefan Sydberg, Kiruna kommun, 
Björn Söderlundh, Lånechef Kommuninvest, 
Samtalsledare: Kaj Embrén, Senior Advisor, 
South Pole Group.

Ca 17:30 Avslutning

19:00 Gemensam middag för de som vill. 
Anmäl till gisela.sjostrom@tvab.kiruna.se 
och om det behövs specialkost.

Fredag 13 april
09:00 Nationell Samverkan 
Innovationsplattformarna, Anna-Karin Stoltz 
Ehn

10:00 Kaffemingel

12:00 Avslutningslunch

Lördag 14 april

Om ni är kvar lördag den 14 april 
så rekommenderar vi ett besök 
i gruvan, med guide (kan vara 
engelska) eller ett eget besök på 
Icehotel. Besöksgruvan LKAB bokas 
via Kiruna Lapplands hemsida    
www.kirunalapland.se
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Oktober 2018: Digitalisering - fokus ledarskap och organisering, 
Innovationsplattform Hållbara Stockholm

Inbjudan till temadag  
om digitalisering

4 oktober
09.00–15.30
KTH, Open Lab,  
Valhallavägen 79 
Stockholm 

Program
09.00 Välkommen och inledning 

•  Samverkan, ledarskap och organisation  
– så kommer Myndigheten för digital förvaltning 
bidra till att stärka Sverige inom digitalisering. 
Anna Eriksson, generaldirektör, Myndigheten för  
digital förvaltning

•  Organisations- och ledarskapsfokus  
– vår resa, våra erfarenheter. 
Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på SWECO 
Marie Larsson avdelningschef, kvalitet och förnyelse, 
Skellefteå kommun 
Petra Dalunde, programchef, Urban ICT Arena, 
Electrum Foundation

Fikapaus

•  Rundabordssamtal med fokus på möjligheter,  
utmaningar och samverkan på lokal, regional och 
nationell nivå kopplat till digitalisering. 

•  Strategin för smart och uppkopplad stad 
Claes Johannesson, projektledare,  
Avdelningen för digital utveckling, Stockholms stad

12.30 Lunch 

•  Öppen och delad dataplattform  
– en förutsättning för datadriven innovation. 
Claus Popp Larsen, Head of Connected Cities, RISE

•  Att leda digitaliseringsprocesser  
– framgångsfaktorer. 
Einar Iveroth, docent vid Företagsekonomiska  
institutionen, Uppsala universitet

•  Städernas roll som motor för att främja  
digitalisering 

15.30 Summering och avslut

Den här temadagen har fokus på organisation,  
ledarskap och hur kommuner kan arbeta för att 
främja digitalisering som bidrar till en hållbar  
stadsutveckling. 

Anmälan:  anmäl dig via anmälningsformuläret  
  senast 28 september. 
 
Kostnad:  mötet är kostnadsfritt men  
  anmälan är obligatorisk.
 
Dela:  sprid gärna inbjudan till kollegor   
  som arbetar med dessa frågor. 

Kontakt:  Emilie Zetterström 
  emilie.zetterstrom@stockholm.se
  076-122 64 46.

Håkan Falk, förvaltningsdirektör,  
exploateringskontoret, Stockholms stad 

Sofie Pandis Iveroth, projektledare,  
*IP hållbara Stockholm, Stockholms stad

Välkommen!

Hur kan kommuner driva på 
digitaliseringen för att främja 
hållbar stadsutveckling?

Frågeställning:

Mötet riktar sig till samhällsplanerare, IT- och 
HR-strateger från offentlig förvaltning och forskare 
inom området.

Partners i projektet:
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* Om innovationsplattformarna
Temadagen är en del i Vinnovas program ”Innovationsplattformar 
för hållbara attraktiva städer” där sex innovationsplattformar  
medverkar; Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm. 
Innovationsplattformarna arbetar på olika sätt för att öka städernas 
kapacitet med att identifiera och undanröja strukturella hinder och 
testa möjliga vägar framåt. 

Projekten varar mellan 2016–2019. Som ett led i att bygga kunskap 
och dela erfarenheter ansvarar respektive innovationsplattform för 
att arrangera en kunskaps- och erfarenhetsdag. 

Mer information på bloggen:  
hallbarstad.se/innovationsplattformar

Stockholms stads projekt heter Innovationsplattform hållbara  
Stockholm (IPHS). Syftet med projektet är att undersöka hur man 
kan arbeta innovativt i syfte att driva på och stödja målet om  
140 000 nya bostäder och hur det kopplar till stadens Vision 
2040. I projektet medverkar även RISE och KTH. 

Läs mer på webben:  
stockholm.se/iphs 

Vi ses på KTH  
4 oktober!
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Augusti 2018: Innovationsplattformarnas reflektions- och strategidagar 

 
 

 

PROGRAM 

Innovationsplattformarnas reflektions- och strategidagar 22-23 aug 
Ledarskap och samverkan i nya organisatoriska landskap 

Under de här dagarna kommer vi att lyfta fram de senaste rönen kring innovationsledarskap och 
samverkan och tillsammans arbeta med hur samverkan kan identifieras som möjlighet, stärkas och 
utvecklas. Utifrån konkreta exempel utforskar vi ledarskap som stöttar samverkan och hur perspektiv 
på olikheter, behov och resurser kan ge strategiska verktyg.  Vi kommer att växla mellan 
kunskapsutbyte och fördjupning med egna samverkansparter. 

Då dagarna bygger på ett gemensamt utvecklings- och kunskapsarbete vill vi ha en viss flexibilitet i 
programmet men här några teman, hållpunkter och ramar. 

DAG 1  22 augusti 2018 
9.30 Kaffe och smörgås 

10.00 Välkomna  

10.15 Inledning och kort orientering om de olika innovationsplattformarna och nationell 
samverkan 

10.50 Innovationsledarskap för städers nya roll som innovationsarenor för hållbara och 
attraktiva städer – vad säger ledarskapsforskarna?  

 Mats Tyrstrup och Ingela Sölvell, Centre for Advanced Studies of Leadership, 
Handelshögsskolan i Stockholm 

11. 15 Utforskande och reflekterande arbete – egna utmaningar 

12.30 Lunch  

Grupperna sammanfattar sina diskussioner  

 Gruppredovisning, där Mats och Ingela reflekterar och ger feedback/coachning 

14.30 Fika 

15.00 Inspirationsföreläsning – Innovation i en snabbrörlig omvärld, hur lyckas vi skapa en 
hållbar förändring för att möta framtidens behov, Niklas Huss, innovationschef 
Länsförsäkringar, tidigare SAS Institute och Skatteverket  

16.00  Summering av dagen 

Ca 18 Middag 

 

 

Plats: Långholmen Hotell och 
Konferens. Adress: 
Långholmsmuren 20, Långholmen 
Stockholm 
https://langholmen.com/konferens  
Starttid: Onsdag 22 augusti 9.30  
Sluttid: Torsdag 23 augusti senast 
kl. 16.00  
 

”Att skapa kunskap kring en storskalig förändring av städer till agenter 
som adresserar lokala och globala hållbarhetsutmaningar genom 
innovation i samverkan är ingen enkel sak. Problembeskrivningar och 
frågor om vad som är bra och vad som fungerar i förhållande till dessa 
definieras och framförhandlas företrädesvis lokalt.” Ur Staden som arena 
för innovation, en Vinnovarapport av Anders Sandoff, Jessica Algehed, 
Jon Williamson, Christian Jensen och Filip Bladini 
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DAG 2 23 augusti 2018 
9.00 Navigeringsutrustning för kommunikation och samverkan 

 Workshop 

10.30-tiden  Fika 

11.00 Samverkanspraktik – exempel från Heiti Ernits, följeforskare Borås 
Innovationsplattform 

Gruppdiskussion 

 Städers roll som testbäddar, Erica Eneqvist, följeforskare Stockholms 
Innovationsplattform 

12.15  Koordinering – komplexitetsreducering och systemförflyttning  

 Mats Tyrstrup och Ingela Sölvell 

 Workshop Framtidsstrategier  

13.00 Lunch 

 Workshop forts 

 Summering och nästa steg 

16.00 Avslutas dagen 
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Hitta och identifiera 
fruktbara relationer 

Förklarings/kommunikationsmodeller 
för samverkan  

Processmodeller 

Ledarskap, 
beteende som 
råvara och resurs, 
språk och 
kommunikation  

Samverkansingredienser/processer 

Exempel 
Case att 
utforska 

Exempel 
Case att 
utforska 

Exempel 
Case att 
utforska 

Exempel 
Case att 
utforska 

Staden som motor och arena – nya 
organisatoriska landskap 
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Bilaga 3. Kommunikationsaktiviteter 
och kunskapsspridning

Datum Aktör Konferens Seminarietema

26 januari 2017
Stockholm

VINNOVA Innovationsdag Att leda och organisera 
innovation på strategisk 
nivå i kommuner – blod, 
svett och tårar
http://tinyurl.com/
innovationsdag

30 mars 2017
Uppsala 

Ekonomistyrningsforum, 
Företagsekonomiska 
institutet i Uppsala

Controllerdagen Innovation och nollfels-
kultur. Hur kan ledning 
och styrning bidra till 
innovationsvänliga 
kommuner?

12 april 2017
Stockholm

IQ Samhällsbyggnad 
och RISE

Seminarieserie Inn-
ovationsledning och 
governance

Innovationsledning och 
samverkansstyrning för 
hållbar stadsutveckling

http://tinyurl.com/
innovationsledning

29-30 maj 2017
Bryssel, Belgien

JPI Urban Europe Con-
ference

Engaging for Impact: 
The next step in Urban 
Transition

Stakeholder seminar: 
Public Administration as 
transformation agents

17 oktober 2017 IQ Samhällsbyggnad 
och RISE

Seminarieserie Inn-
ovationsledning och 
governance

Innovationsledning för 
hållbar stadsutveckling 
– vilken roll spelar tillit?

http://tinyurl.com/
innovationsledning2

16 november 2017 
Göteborg

Svenska Mässan, 
Göteborgs Stad och 
Västra Götalandsregi-
onen i samverkan med 
Sveriges Kommuner 
och Landsting, och SIQ 
– Institutet för Kvalitetsut-
veckling.

Kvalitetsmässan 2017 Vägen till en innovativ 
kommun

http://tinyurl.com/
kvalitetsmassan
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Datum Aktör Konferens Seminarietema

3 juli 2018 
Visby

Almedalen 2018 Teaterbåten Från process till effekt 
– att mäta hållbar 
stadsutveckling

5 juli 2018 
Visby

Almedalen 2018 Västsvenska arenan Staden som motor och 
arena för innovativ håll-
bar samhällsutveckling

27 november 2018
Stockholm

IQ Samhällsbyggnad 
och RISE

Seminarieserien Inn-
ovationsledning och 
governance

Hur tar Sveriges städer 
och kommuner ledning-
en i innovations- och 
omställningsarbetet

5 december 2018 
Malmö

IQ Samhällsbyggnad 
och RISE

Seminarieserien Inn-
ovationsledning och 
governance

Hur tar Sveriges städer 
och kommuner ledning-
en i innovations- och 
omställningsarbetet









Projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för 
hållbara attraktiva städer har under åren 2016-2019 arbetat med 
kunskapsutbyte och lärande mellan de sex städer som ingår i  
Vinnovasatsningen “Utveckling av innovationsplattformar för 
hållbara attraktiva städer”. 

Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm har, på lite 
olika sätt, tagit sig an utmaningen att bygga innovationskapacitet 
och hitta vägar runt hinder för innovation för hållbar stadsutveck-
ling. Tillsammans har städerna utvecklat unik kunskap om lokala 
samhällsutmaningars komplexitet och på vilket sätt innovations-
arbete kan främja en hållbar utveckling. 

Denna slutrapport sammanfattar många av innovationsplatt-
formarnas erfarenheter, med en rad slutsatser och exempel som 
kan användas på kommunal nivå, men den innehåller också ett  
förslag på en agenda för nationella och regionala aktörer.  


