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Sammanfattning 
Programmet Utmaningsdriven innovation finansierar samverkansprojekt som arbetar 
med att lösa samhällsutmaningar. Vinnovas program Utmaningsdriven innovation 
(UDI) har funnits sedan 2011 och ska bidra till att Sverige når hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030. UDI finansierar visionära projekt som utgår ifrån behov som de sökande 
organisationerna själva formulerar och som tydligt ska bidra till att samhället når de 
globala hållbarhetsmålen. Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg. Bidraget som är 
möjligt att söka och få från Vinnova ökar mellan stegen, från 500 000 kronor i steg 1 upp 
till högst 20 miljoner kronor i steg 3. Samtidigt minskar Vinnovas relativa andel av den 
totala projektbudgeten för varje steg.

UDI är ett attraktivt program som engagerar ett stort antal organisationer. UDI har 
beviljat totalt 731 projekt fram till januari 2020. Drygt 500 projekt har fått finansiering 
för steg 1 medan knappt 50 projekt har fått finansiering för steg 3. Över två tusen 
unika organisationer har deltagit i UDI och totalt har Vinnova beviljat knappt två 
miljarder kronor i nettobeviljat bidrag. Högskolor och universitet, privata företag 
samt forskningsinstitut är de främsta bidragsmottagarna. Andelen projektledare i UDI 
som är kvinnor är något högre än genomsnittet för alla Vinnovas program 2019. För 
steg 3-projekten är 36 procent av projektledarna kvinnor. Antal projektpartners ökar 
under projektens genomförande, från i genomsnitt cirka 5 partners i steg 1 till cirka 17 
partners i steg 3.

Ramboll har i uppdrag att analysera UDI under fyra år. På uppdrag av Vinnova 
genomför Ramboll en analys av UDI. Uppdraget pågår under perioden januari 2018 
till december 2021. Målet med analysen är att förstå projektens genomförande samt 
avtrycken av projekten och programmet, det vill säga om och hur den samlade 
projektportföljen och programmet bidrar till systemförändring. Rambolls analys av 
programmet är baserad på fallstudier av avslutade UDI-projekt. Fram till februari 2020 
har Ramboll gjort totalt 31 fallstudier av avslutade projekt.

Systeminnovation är komplext och projekten försöker hantera detta. Sedan 2018 
utgör de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 en central utgångspunkt för UDI. 
Dessa mål bottnar i komplexa samhällsutmaningar som i regel kräver samverkan 
mellan olika aktörer och sektorer för att kunna lösas. Fallstudierna visar att projekten 
på olika sätt försöker minska komplexiteten i samhällsutmaningen för att kunna vara 
effektiva, nå sina mål och skapa hanterbara projekt. Vanligast tillvägagångssätt för att 
reducera komplexitet är dels att projektet bryter ned samhällsutmaningen i en eller flera 
delutmaningar, dels att projektet delas upp i mer eller mindre fristående delprojekt där 
en kärna av projektparterna arbetar mer intensivt med lösningen. De projekt som ansökt 
om medel och genomfört delar av projektet sedan de globala hållbarhetsmålen blev en 
utgångspunkt för UDI har enligt Ramboll en tydligare projektlogik som bättre kopplar till 
relevanta samhällsutmaningar än de projekt som genomfördes före detta.

Projektens fokus för att adressera samhällsutmaningen skiljer sig åt. Projekten 
arbetar på olika sätt för att åtgärda det problem samhället står inför. Generellt fokuserar 
de projekt som Ramboll studerat på tre typer av lösningar. I den första typen ska 



utmaningen primärt lösas genom ny teknik. I den andra typen fokuserar projekten på nya 
arbetssätt i en enskild verksamhet. Dessa projekt rör uteslutande hälso- och sjukvården 
och drivs av regioner. Den sista typen försöker lösa utmaningen genom att flera olika 
aktörer ska förändra sina beteenden samtidigt. Dessa projekt rör främst området 
hållbara städer där det inte finns en tydlig problemägare. De flesta av de projekt vi 
hittills analyserat fokuserar på att utveckla nya tekniska lösningar. Fallstudierna visar att 
projekten ofta under innovationsresan inser att vad som först identifierats som ett behov 
av tekniska lösningar i själva verket kräver verksamhets- eller koordineringslösningar. Vi 
har många gånger sett att det är först när projekten testar lösningar i verklighetsnära 
sammanhang som projekten får de avgörande insikterna och därefter justerar i projekten.

Projektens innovationsresor har stora likheter. Antalet aktörer som deltar i projekten 
ökar i regel mellan de tre projektstegen. Fallstudierna visar att projekten är pragmatiska 
när det gäller att förändra aktörskonstellationen utifrån projektets utveckling och behov. 
I nästintill alla projekt tillkommer nya aktörer när andra aktörer lämnar projektet. Oftast 
sker den här typen av förändringar i aktörskonstellationen i samband med att projektet 
går från ett steg till nästa. Den stegvisa finansieringen underlättar därmed för projekten 
att göra nödvändiga förändringar i aktörskonstellationen.

Projekten inom UDI bidrar till avtryck både för deltagande organisationer och för 
samhället i stort. Majoriteten av de hittills studerade projekten har skapat avtryck i form 
av nya framtagna koncept och lösningar, som på olika sätt tas vidare efter projekten. I 
vissa fall har projekten kommersialiserat lösningar som utvecklats under genomförandet. 
Flera projekt har även bidragit till att stärka deltagarnas innovationsförmåga genom ny 
kunskap, nätverk eller metoder. I flera fall har projekten haft en påverkan på systemnivå, 
till exempel i form av nya riktlinjer för en bransch, vägledningsdokument för kommuner 
eller påverkan på certifierings- eller standardiseringssystem.

Systemperspektivet är en förutsättning för samhällsavtryck. UDI har som ambition att 
ta sig an flera av samhällets stora utmaningar. Denna typ av utmaningar kännetecknas 
ofta av att de är tätt sammankopplade och inflätade i andra angränsande utmaningar 
och problem. För att möta dessa utmaningar krävs ett systemperspektiv. För att 
analysera hur projekten tar sig an ett systemperspektiv utgår Ramboll från fem 
dimensioner som i regel behöver utforskas för att systeminnovation ska vara möjligt. 
Dessa består av (i) nya tekniska lösningar, (ii) fungerande affärsmodeller, (iii) stödjande 
infrastruktur och produktionssystem, (iv) möjliggörande policy och regelverk, samt (v) 
tillåtande kultur och värderingar. I fallstudierna kan vi se att projekten sällan redan från 
början tänkt igenom alla förändringsdimensioner i modellen. Under innovationsresans 
gång inser projekten ofta att fler dimensioner än de projekten ursprungligen fokuserat 
på är viktiga. Projekten identifierar ofta policy och regelverk som en barriär eller drivkraft 
för uppskalning av den tänkta lösningen efter steg 3. Projekten utforskar även ofta 
alltför sent vem som ska implementera de nya arbetsprocesserna, eller kommersialisera 
de nya produkter och tjänster som projekten tar fram. De projekt som lyckas bäst med 
uppskalning av de lösningar som tagits fram har ofta ett tydligt systemperspektiv redan 
tidigt i projektet. 



Executive summary
The Challenge-Driven Innovation programme funds collaborative project to solve 
societal challenges. Vinnova’s Challenge-Driven Innovation (CDI) programme was 
launched in 2011 and contributes to achieving Sweden’s goals for the 2030 Agenda for 
Sustainable Development. CDI funds visionary projects based on the needs formulated 
by the applying organisations themselves, and which are clearly aimed at contributing 
to achieving the global sustainable development goals. CDI can provide project funding 
in three stages. The available funding from Vinnova increases at every stage, from SEK 
500,000 at Stage 1, to a maximum of SEK 20 million at Stage 3. Vinnova’s relative share 
of the total project funding is reduced at every stage.

CDI is an attractive programme that involves a large number of organisations. CDI has 
approved a total of 731 projects up to January 2020. More than 500 projects received 
funding for Stage 1, and just under 50 projects have been funded for Stage 3. More 
than 2,000 unique organisations have participated in CDI, and Vinnova has provided 
just under two billion SEK in net approved funding. Universities, private companies and 
research institutes are among the main recipients. The proportion of women project 
managers in CDI was slightly above average for Vinnova’s programmes in 2019. 36 per 
cent of project managers for Stage 3 projects were women. The number of project 
partners increases during project implementation, from an average of some 5 partners 
at Stage 1, to some 17 partners at Stage 3.

Ramboll has been commissioned to analyse CDI over four years. On behalf of 
Vinnova, Ramboll will analyse CDI. This task will be performed from January 2018 to 
December 2021. The purpose of the analysis is to understand the implementation of the 
projects and the impact of the projects and the programme, to see how the aggregate 
project portfolio and programme contribute to system change. Ramboll’s analysis of 
the programme is based on case studies of finalised CDI projects. In February 2020, 
Ramboll had performed a total of 31 case studies on finalised projects.

System innovation is complex and the projects seek to handle this.  Since 2018, CDI 
is underpinned by the global sustainable development goals as set out in the 2030 
Agenda. Its goals are based on complex social challenges, whose solutions require 
collaboration between different stakeholders and sectors. The case studies show that 
the projects attempt in a variety of ways to reduce the complexity of the social challenge 
in order to be efficient, achieve their goals and create manageable projects. The most 
common approach to reducing complexity is partly to deconstruct the social challenge 
into one or more sub-challenges, and partly to divide the project into more or less 
independent sub-projects, with a core of project stakeholders working more intensely on 
the solution. Ramboll found that projects that applied for funding and have completed 
part of the project after the global sustainable development goals were adopted as the 
underpinning goals for CDI, have a clearer project logic that is more distinctly linked to 
relevant social challenges than projects that were carried out prior to this.

Projects focus on different aspects of the social challenge. Projects have different 
approaches to addressing the problems that face today’s society. In general, the 



projects that Ramboll studied focus on three types of solution. The first type focuses on 
technology-based solutions. The second focuses on new ways of working in a specific 
organization. These projects are aimed exclusively at healthcare and are operated 
by regional authorities. The last type attempts to find solutions to the challenge by 
getting several stakeholders to change their behaviour simultaneously. These projects 
are mainly in the field of sustainable cities, where the principal owner of the challenge 
is more ambiguous. Most of the projects we have analysed so far focus on developing 
new technological solutions. The case studies show that projects often realise during 
the innovation process that what was initially identified as a need for technology-
based solutions, actually requires organisational- or coordination-based solutions. We 
have often found that it is not until the solutions are tried in realistic situations that the 
projects generate decisive insights and can make the relevant adjustments.

The innovation trajectory is very similar. The number of participants in projects 
usually increases over the three project stages. Our case studies show that projects are 
pragmatic with regard to adjusting the participant constellation to the development 
and needs of the project. In nearly all projects, new participants are added when 
others leave. Usually, this type of changes in the participant constellation arise when 
the project proceeds to the next stage. Funding in several stages makes it easier for 
projects to make the necessary changes in the participant constellation. 

CDI projects contribute to making an impact on participating organisations and 
society at large. The majority of projects studied so far have made an impact in the 
form of newly developed concepts and solutions that can be pursued in various ways 
after the projects end. Some of the solutions designed in the course of the project 
have been commercialised. Several of the projects have also helped to enhance the 
participants’ own innovative potential through new knowledge, networks or methods. 
In several cases, the projects have had an influence at system level, e.g. in the form of 
new guidelines for a sector, recommendations for municipalities, or adjustments to 
certification or standards systems.

The system perspective is fundamental to influencing society. CDI aims to address 
several of the major challenges in society. These challenges are often characterised 
by being closely linked and intertwined with other related challenges and problems. 
Taking on such challenges requires a system perspective. To analyse how projects 
relate to a system perspective, Ramboll applies five dimensions that generally need 
to be explored before system innovation is possible to achieve. The five dimensions 
are (i) new technological solutions, (ii) functional business models, (iii) supportive 
infrastructure and production systems, (iv) enabling policies and regulations, and (v) 
an accommodating culture and values. The case studies reveal that in most projects 
every dimension of change in the model has not been fully examined before the 
project is launched. In the course of the innovation process, it is often found that 
other dimensions than those of focus in the original project are important. Policies 
and regulations that obstruct or promote an upscaling of the intended solution are for 
example sometimes not identified by the project until after Stage 3. Projects also often 
wait too long to explore who is to implement the new work processes or commercialise 
the new products and services they developed. The projects that are most successful 
at upscaling their solutions often have a distinct system perspective at an early stage in 
the process. 
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Inledning 
Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI) är en satsning på 
samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar. 
Syftet med programmet är att det ska bidra till att Sverige når 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. UDI finansierar visionära projekt som utgår 
ifrån behov som de sökande organisationerna själva formulerar och som 
tydligt ska bidra till att samhället når de globala hållbarhetsmålen. Genom 
gränsöverskridande och tvärdisciplinära angreppssätt ska projekten finna 
lösningar av systemkaraktär som är skalbara. För att projekten ska kunna 
uppnå målen ställer Vinnova höga krav på att projekten ska leverera konkreta 
och handfasta resultat.

Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: 1) initiering, 2) 
samverkansprojekt och 3) implementering. För att få söka nästa steg krävs 
att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget. Sedan 
2018 kan projekt som genomgår steg 2 och steg 3 även ansöka om stöd för 
internationalisering av de lösningar projekten tagit fram genom utlysningen 
Go Global. 

1.1 Rambolls uppdrag

På uppdrag av Vinnova genomför Ramboll Management Consulting AB (i 
fortsättningen Ramboll) en analys av UDI. Uppdraget pågår under perioden 
januari 2018 till december 2021. Ramboll analyserar programmet med 
utgångspunkt i projektportföljen och programmets styrande dokument. 
Målet med analysen är att förstå projektens innovationsresor samt avtrycken 
av projekten och programmet, det vill säga om och hur den samlade 
projektportföljen och programmet bidrar till systemförändring.

I Rambolls uppdrag ingår att göra en samlad analys av de fallstudier som 
Ramboll gör inom ramen för uppdraget. Ramboll rapporterar årligen den 
samlade analysen till Vinnova. Denna rapport baseras på de 31 fallstudier 
som Ramboll hittills har genomfört av avslutade projekt till och med februari 
2020. Rapporten är den andra av totalt tre planerade rapporteringar under 
perioden 2019–2021. Ramboll kommer sedan att avsluta analysen med en 
större slutrapport.1 

 
I rapporten gör Ramboll en samlad analys av projekten utifrån följande 
aspekter: 

1. Projektens innovationsresa – en sammanfattande redogörelse för de 
viktigaste händelserna i projektens utvecklingsprocess.

1 Rambolls levererade den första årliga rapporten i mars 2019.
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2. Projektens avtryck – en sammanfattning av de avtryck som projekten 
ger på de aktörer som varit inblandade och på samhället i stort.2 

3. Lärdomar från projekten – de faktorer som påverkat projektens 
organisering och genomförande, men också de faktorer som fungerat 
som drivkrafter eller hämmat projektens avtryck på kort och lång sikt. 

Uppdraget leds av Johannes Henriksson tillsammans med Katarina Steijer, 
Erica Iseborn, Martin Bodensten, Clara Leandersson, Isabella Björling och 
Emilia Eldh, samtliga från Ramboll. Uppdraget genomförs i samarbete med 
underkonsulter från Handelshögskolan i Stockholm (Mats Tyrstrup och 
Mattias Axelsson), Kungliga Tekniska Högskolan (Karin Larsdotter) och Länka 
Consulting (Anna Zingmark).  

2 Vi har medvetet valt begreppet ”avtryck” för att särskilja vår analys från en traditionell effektutvärdering. Vi  
 utgår ifrån att UDI-projekten genomförs av en grupp organisationer från olika sektorer som sannolikt inte  
 skulle ha bedrivit ett motsvarande utvecklingsarbete utan projektet. Det bidrag som följer av projekten  
 attribuerar vi därmed till UDI, men vi avser inte att värdera eller isolera orsakssambandet mellan projekten och  
 en observerad effekt.
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Metod för att 
analysera UDI
Det här kapitlet beskriver Rambolls metod för att analysera programmet. 

2.1 Fallstudier av avslutade UDI-projekt

Rambolls analys av programmet är baserad på fallstudier av avslutade UDI 
projekt. I analysen ingår projekt som avslutat steg 3 och projekt som avslutat 
steg 2 men inte sökt steg 3. Detta innebär att analysen inte omfattar projekt 
som avslutat steg 1 men som inte gått vidare till steg 2.

Fram till februari 2020 har Ramboll gjort totalt 31 fallstudier av avslutade 
projekt. Under 2018 genomförde Ramboll 15 fallstudier, och under 2019 16 
fallstudier (se förteckning över analyserade projekt i bilaga 1). Rambolls 
analys omfattar samtliga avslutade projekt som gått till steg 3 och ett 
urval av steg 2-projekt som valt att inte söka steg 3. Vilka projekt som ska 
analyseras först har bestämts tillsammans med Vinnova. Valet av fallstudier 
har gjorts utifrån ambitionen att få en så stor spridning som möjligt när det 
gäller projektens storlek, typ av koordinator och ämnesområde. 

Tillvägagångssätt för att genomföra fallstudierna
Varje projekt har analyserats utifrån de tre aspekter som ingår i uppdraget: 
projektens innovationsresa, projektens avtryck samt lärdomar från projekten 
(se avsnitt 1.1). Varje aspekt har analyserats utifrån en rad frågeställningar 
som Ramboll har tagit fram i samråd med Vinnova. 

Alla fallstudier har genomförts utifrån ett gemensamt tillvägagångssätt, där 
Ramboll har använt flera datakällor för att besvara frågor om projektens 
innovationsresa, avtryck och lärdomar. Fallstudierna genomförs enligt 
följande steg: 

1. Vi studerade projektansökan och slutrapport för varje projektsteg 
(inklusive bilagor) samt relevant dokumentation från projekten. 

2. Vi intervjuade eller hade workshops med projektledare för projektet. 

3. Vi intervjuade cirka fem projektdeltagare per projekt. 

4. Vi analyserade allt insamlat material utifrån projektets innovationsresa, 
avtryck och lärdomar. 

5. Vi sammanställde analysen i en PowerPoint-presentation. 

6. Projektledarna samt programansvariga och handläggare vid Vinnova 
kvalitetssäkrade och faktakontrollerade sammanställningen.
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Presentationen av fallstudierna utgår från ett enhetligt upplägg, där varje 
fallstudie följer en mall för att beskriva projektens innovationsresa, avtryck 
samt lärdomar som dragits utifrån hur projekten varit organiserade och 
utifrån vilka samhällseffekter de fått. Syftet med detta upplägg är att skapa 
förutsättningar för att jämföra projekten och kunna göra en samlad analys av 
fallstudierna. 

Rambolls erfarenheter av fallstudierna som metod
Rambolls erfarenheter hittills är att metoden fungerar väl. Det baserar vi på 
de hittills genomförda 31 fallstudierna och därigenom över 100 genomförda 
intervjuer. Det finns oftast mycket skriftlig dokumentation kring varje 
UDI-projekt. Genom intervjuer och workshops med projektledare och 
projektdeltagare är det möjligt att både fördjupa analysen och nå kärnan i 
projektens innovationsresa, avtryck och lärdomar. Det finns därmed ett stort 
värde i att sammanfatta analysen av varje projekt på ett enhetligt och relativt 
kortfattat sätt. 

2.2 Analysmöten med Vinnova och experter 

Sedan våren 2018 har Ramboll genomfört flera analysworkshops med 
programansvariga och berörda handläggare på Vinnova samt de 
experter som knutits till uppdraget. Syftet med dessa analysworkshops 
har varit att förankra och utveckla den samlade analysen av projekten. 
Vid dessa workshops har Ramboll presenterat resultat och preliminära 
slutsatser från fallstudierna. Vinnova och experterna har fått möjlighet att 
diskutera fallstudierna utifrån specifika teman eller frågor. Utöver dessa 
analysworkshops har Ramboll kontinuerligt presenterat resultat från 
fallstudierna och från den samlade analysen för programansvariga och 
handläggare på Vinnova. Ramboll ledde även en projektledarträff under 
våren 2019 för samtliga projektledare för projekt som då var i steg 2 och 
3 inom UDI. Under den projektledarträffen diskuterade och analyserade vi 
erfarenheter från projekten tillsammans med projektledarna.

2.3 Kvantitativ analys av uppföljningsdata

Ramboll har gjort en kvantitativ analys av uppföljningsdata som Vinnova 
samlat in för de projekt som hittills analyserats i fallstudierna. Den kvantitativa 
analysen summerar och presenterar central information om projektens 
organisering, vilket inkluderar den totala budgeten per projekt, det totala 
antalet aktörer per projekt eller steg samt vilken aktörstyp som har rollen 
som koordinator för varje projekt eller steg. 
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Projektens 
innovationsresa
I detta kapitel presenterar vi en samlad analys av UDI-projektens 
innovationsresa. Ramboll analyserar vilka samhällsutmaningar som projekten 
vill lösa, hur projekten definierar och hanterar samhällsutmaningen samt 
hur projekten organiserar sig för att lösa samhällsutmaningen. Analysen är 
baserad på de 31 fallstudier som Ramboll hittills har genomfört. 

3.1 Projekten ska lösa problem samhället står inför och 
ska bidra till att Sverige når de globala hållbarhetsmålen

Under åren 2011–2017 utlyste UDI medel för projekt som syftar till att möta 
samhällsutmaningar som Vinnova identifierat. Sedan 2018 utgör de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 en central utgångspunkt för UDI. Projekten 
ska därför möta samhällsutmaningarna på ett sätt som bidrar till att Sverige 
når ett eller flera av de globala hållbarhetsmålen. Även om projekten som 
startade före 2018 till en början inte kategoriserade samhällsutmaningarna 
utifrån de globala hållbarhetsmålen så går det att i efterhand kategorisera 
projekten utifrån de globala hållbarhetsmålen.

De hittills 31 analyserade projekten täcker sammantaget nio av de 17 
globala målen. Vanligast är att projekten bidrar till mål 11 – hållbara städer 
och samhällen, mål 3 – hälsa och välbefinnande och mål 9 – hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur. Fallstudierna antyder att de projekt 
som genomförts sedan UDI införde de globala hållbarhetsmålen som 
utgångspunkt har en tydligare projektlogik och är mer behovsdrivna från 
ett samhällsperspektiv. Det finns enstaka exempel på tidiga UDI-projekt 
som enligt Rambolls bedömning troligen inte skulle ha blivit beviljade idag, 
eftersom den utmaning som projekten fokuserade på inte kopplade till en 
vedertagen system- eller samhällsutmaning.

Figur 1: Analyserade projekts koppling till de globala målen i Agenda 2030 
(flera kategorier möjliga per projekt).
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3.2 Projekten väljer olika sätt för att minska 
samhällsutmaningens komplexitet
UDI som program är utformat för att möta flerdimensionella och svårlösta 
utmaningar som vanligtvis förutsätter deltagande från många olika aktörer 
som deltar utifrån olika logiker. Fallstudierna visar att projekten på olika sätt 
försöker minska komplexiteten i samhällsutmaningen för att kunna hantera 
utmaningen inom ramen för ett projekt. Projekten måste göra detta för att 
kunna vara effektiva, nå sina mål och skapa hanterbara projekt. Nedan följer 
fyra exempel på hur projekten hanterar komplexiteten i samhällsutmaningen.

• Projekten bryter ned samhällsutmaningen i en eller 
flera delutmaningar  
Det är vanligt att projekten avgränsar samhällsutmaningen genom att 
fokusera på ett specifikt delproblem av samhällsutmaningen. Projekten 
kan då arbeta för att hitta lösningar på ett relativt avgränsat problem 
som är en bidragande orsak till en större samhällsutmaning. 

• Projekten delas upp i mer eller mindre fristående delprojekt 
Det finns flera exempel på projekt som delats upp i mer eller 
mindre fristående delprojekt, där varje delprojekt samlar ett 
hanterbart antal aktörer för att lösa en del av samhällsutmaningen. 
Delprojekten koordineras i varierande utsträckning och samverkan 
mellan delprojekten kan bli en utmaning. Det finns därför en risk att 
systemperspektivet till viss del går förlorat när projektet på detta sätt 
delas upp i mer eller mindre fristående delprojekt. 

Den dynamik som uppstår när projekten försöker reducera komplexiteten 
kopplat till den utmaning som ska lösas, och dels kopplat till den 
aktörssamverkan som sker i projekten illustreras i figur 2 nedan.

Figur 2: Projekten reducerar samhällsutmaningens komplexitet för att säkerställa effektivitet
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• Projekten fokuserar på teknik-, verksamhets- eller 
koordineringslösningar 
Projekten arbetar på olika sätt för att åtgärda det problem samhället 
står inför. I Rambolls analys framträder tre typer av lösningar 
som projekten fokuserar på för att bidra till den överordnade 
samhällsutmaningen. Dessa presenteras i tabell 1 nedan. De flesta (19) 
av de projekt vi hittills analyserat fokuserar på att utveckla nya tekniska 
lösningar. Dessa projekt kan karaktäriseras som mer traditionella 
FoU-projekt. En fjärdedel (8) av projekten fokuserar på att utveckla 
en koordineringslösning – att få en eller flera aktörer att ändra sina 
beteenden och börja samverka på nya sätt. Resten av projekten (4) 
försöker utveckla en enskild men samhällsviktig verksamhet genom nya 
metoder och arbetssätt. Detta rör i samtliga fall regioner (före detta 
landsting). Fallstudierna visar att projekten ofta under innovationsresan 
inser att vad som först identifierats som en teknisk utmaning i själva 
verket kan vara en verksamhets- eller koordineringsutmaning.

Tabell 1: Tre typer av lösningar i projekten för att adressera samhällsutmaningar

• Projekten kommer till nya insikter under innovationsresans gång, 
vilket påverkar projektens inriktning och avtryck 
Projekten kommer ofta till nya insikter under projektens gång. Dessa 
nya insikter leder till nya vägval eller justeringar av projektet. Vi har 
många gånger sett att det är först när projekten testar lösningar 
i verklighetsnära sammanhang som projekten får de avgörande 
insikterna och därefter justerar i projekten. Det kan röra sig om insikter 
kring vilka regleringar som påverkar möjligheterna att genomföra 
lösningen, eller vilka incitament eller affärsmodeller som behöver finnas 
på plats för att det ska gå att skala upp lösningen så att den når målet 
med projektet. Flera projekt ägnar alltför stor del av projektperioden 
till att utveckla teknik i exempelvis labb istället för att utgå ifrån en 
hypotetisk situation som utforskar vad som ska ske om man lyckas 
utveckla den tänkta tekniken.  
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3.3 Merparten av projekten ökar projektbudgeten 
mellan stegen

Bidraget som är möjligt att söka och få från Vinnova ökar mellan stegen. 
Samtidigt minskar Vinnovas relativa andel av den totala projektbudgeten för 
varje steg. Det krävs med andra ord en lägre andel medfinansiering från de 
sökande i steg 1 än i steg 3.

De flesta av de projekt som fått finansiering i alla tre steg ökade sin budget 
mellan steg 2 och 3 (12 av 18 projekt).3 Det finns stora skillnader mellan 
projekten när det gäller budgetens storlek. Det skiljer närmre 94,5 miljoner 
kronor mellan det minsta och det största projektet sett till totalt upparbetade 
kostnader (figur 3). Medianprojektet har en total budget på cirka 31 miljoner 
kronor. I vissa fall är det ett större antal aktörer som delar på en mindre total 
budget och i andra fall är det ett färre antal aktörer som delar på en större 
total budget.

Figur 3: Total budget (inkl. medfinansiering) per steg/projekt

Det är svårt att se några tydliga mönster mellan projektens ekonomiska 
storlek och de avtryck som projektet lämnar. Förutsättningarna att bidra med 
reella avtryck skiljer sig mellan olika ämnesområden.

Samtidigt kan vi se att de 16 steg 3-projekt som har en budget över 
medianen 31 miljoner kronor i högre utsträckning lämnar avtryck i form av 
ökad samverkan eller nya samarbeten än de projekt som har en budget 
under medianen. Detta kan delvis bero på att projekten med större budget 

3 I varje steg ökar bidraget som är möjligt att söka från Vinnova, samtidigt som Vinnovas andel av finansieringen  
 minskar i varje steg. Det innebär att projektdeltagarna själva måste gå in med mer egen finansiering i varje steg. I  
 steg 1 uppgår Vinnovas finansiering till max 500 000 kr, max 10 miljoner kr i steg 2 och max 20 miljoner kr i steg 3.
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har ett större antal aktörer involverade. De ekonomiskt mer omfattande 
projekten har också i större utsträckning lämnat avtryck i form av 
internationell spridning av lösningar och koncept. De ekonomiskt större 
projekten lämnar även i högre utsträckning avtryck i form av att faktiskt 
ha genomfört eller kommersialiserat nya lösningar. Samtidigt kan vi se att 
väldigt små projekt med en relativt liten budget och ett fåtal aktörer ändå 
kan ge upphov till tydliga avtryck, exempelvis genom att kommersialisera nya 
lösningar. En stor budget är med andra ord inte en förutsättning för det ska 
gå att skala upp eller kommersialisera projektet i fråga.

3.4 De flesta projekt ökar antalet projektpartners 
mellan stegen 

Antalet aktörer som deltar i projekten ökar i regel mellan de tre projektstegen. 
I 29 av 31 projekt ökade i antal partners mellan steg 1 och 2, och 15 av 18 
projekt ökade antalet partner mellan steg 2 och 3. I snitt har det tillkommit nio 
aktörer till projekten mellan steg 1 och 2, och i snitt har fyra aktörer tillkommit 
mellan steg 2 och 3. Rambolls hypotes är att detta delvis drivs fram av att 
andelen finansiering från Vinnova minskar, vilket gör att projekten behöver 
knyta till sig fler partner för att nå kravet på medfinansiering. På samma sätt 
finns mer medel att söka per steg, vilket skapar incitament för koordinatorn 
att öka projektets budget genom fler projektparter som kan vara med och 
finansiera projektet. Det finns också exempel på projekt som inte lyckats 
säkerställa tillräcklig medfinansiering för att söka ett steg 3-projekt. Detta 
kan tyda på att den tänka lösningen inte är tillräckligt attraktiv för potentiella 
intressenter. Det kan i sin tur bero på bristande affärsmodeller eller att det inte 
finns förutsättningar att skala upp lösningen.

Fallstudierna visar att projekten är pragmatiska när det gäller att förändra 
aktörskonstellationen utifrån projektets utveckling och behov. I nästintill alla 
projekt tillkommer nya aktörer när andra aktörer lämnar projektet. Oftast sker 
den här typen av förändringar i aktörskonstellationen i samband med att 
projektet går från ett steg till nästa. Den stegvisa finansieringen underlättar 
därmed för projekten att göra förändringar i aktörskonstellationen. 

3.5 De flesta projekt har samma koordinator i alla steg

Varje projekt leds av en organisation som är koordinator för projektet i fråga. 
Fallstudierna visar att det är vanligast att koordinatorn är ett forskningsinstitut. 
Detta gäller för alla tre stegen. I de projekt där ett forskningsinstitut är 
koordinator finns inga exempel på projekt där någon annan aktörstyp har 
tagit över koordinatorsrollen under de tre stegen. Rambolls hypotes är att den 
höga andel projekt som koordineras av ett forskningsinstitut beror på att de 
känner väl till att stödet finns, forskningsinstitutens ekonomiska förutsättningar 
att delta baserat på full kostnadstäckning och en allmän uppfattning om att 
instituten tillför ett oberoende som är lämpligt för större samverkansprojekt, 
vilket Vinnova premierar. 
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Privata aktörer är koordinatorer i lägre utsträckning än övriga aktörstyper, 
men de blir vanligare under steg 3. Det kan förklaras av att projekten i steg 
3 fokuserar mer på att genomföra och kommersialisera sina resultat. I de 
flesta projekt är det samma organisation som är koordinator i alla steg. Bara 
fem av de 31 projekt som vi hittills analyserat har bytt koordinator under 
projektets gång. Tre av dessa projekt har bytt koordinator från en högskola 
eller universitet till en privat aktör. Två av projekten har bytt koordinator, men 
till en koordinator av samma aktörstyp. 

Figur 4: Aktörstyper som har koordinatorrollen, per steg och antal projekt per steg.4

4 

3.6 Projekten genererar ett stort antal kontakter mellan 
aktörer från olika sektorer

Ramboll har genomfört en nätverksanalys av relationerna mellan de 
aktörer som deltagit i de UDI projekt som vi hittills analyserat. Ramboll har 
listat alla unika aktörer, hur de kopplar an till varandra i olika projekt och 
undersökt relationerna i programvarorna Alteryx och Gephi. Analysen visar 
att projekten sammantaget utgör ett relativt tätt nätverk, vilket innebär att 
aktörerna har möjlighet att genom sitt lokala nätverk från ett enskilt projekt 
relativt enkelt komma i kontakt med och influera andra aktörer i det större 
nätverket. I nätverket bland de 31 analyserade projekten finns 425 unika 
aktörer som tillsammans genererar 9748 olika kontakter sinsemellan.

4 Fem projekt påbörjades som steg 2-projekt direkt, vilket förklarar varför antalet steg 1-projekt är färre än 31.
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3

Figur 5: Nätverksanalys baserat på de 31 fallstudierna

Notering: Varje aktör utgör en enskild punkt i nätverket och där storleken påverkas av antalet 
kontakter som aktören har. I figuren syns flera lokala kluster av aktörer samt ett antal aktörer som 
fungerar som bryggor mellan kluster (i huvudsak forskningsinstitut, högskolor och universitet 

samt offentlig förvaltning).

Nätverksanalysen visar att forskningsinstitut (i huvudsak RISE) har många 
kontakter med aktörer i flera olika projekt. Utöver forskningsinstitut finns 
även högskolor och universitet och offentlig förvaltning representerade som 
bryggor mellan olika kluster av aktörer. Dessa aktörer är med i flera typer av 
projekt rörande olika områden som samhällsbyggnad, mobilitet eller hälsa. 
Offentlig förvaltning utgör även ofta behovsägare i flera projekt och fungerar 
därför som en länk mellan kluster. Dessa aktörer kan därför tolkas ha stor 
möjlighet att snabbt förmedla information och kontakter mellan olika delar av 
nätverket. Enskilda privata företag deltar å sin sida främst i enskilda projekt.

I nätverket framträder ett antal geografiska kluster av aktörer som 
har mycket kontakter med varandra genom de olika UDI-projekten, 
framförallt i norra Sverige. I vissa fall har dessa varit delaktiga i flera olika 
projekt, vilket resulterar i större kluster. Det går även att utläsa ett antal 
tydliga branschspecifika kluster, till exempel ett med många aktörer 
verksamma inom fordon/mobilitet bestående av bland annat flertal 
parkeringsbolag och ett inom fastighet/arkitektur bestående av bland annat 
landskapsarkitektbyråer och fastighetsbolag. Även inom hälsa finns ett 
tydligt kluster av aktörer.
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3.7 Projekten integrerar sällan jämställdhetsaspekter 
som en aktiv del i arbetet 

Det är svårt att se att jämställdhetsfrågan generellt har blivit en tydligare del 
av projekten sedan Vinnova 2016 inkluderade fler jämställdhetsaspekter i sina 
bedömningskriterier. På det stora hela är det få av de studerade projekten 
som aktivt arbetar med jämställdhetsfrågor. När projekten gör det handlar 
det i första hand om att de strävar efter en jämn könsfördelning inom 
projektorganisationen snarare än att jämställdhetsaspekter integreras som en 
del av syftet och avtrycket för projektet. 

Ramboll har identifierat ett par exempel på projekt som arbetar med 
jämställdhet genom att de tagit in specifik genuskompetens och gjort 
jämställdhetsanalyser i projektet. Projektet DECODE startade tillsammans 
med en normkritiker ett utvecklingsarbete under steg 2 för att ta fram 
principer för samverkan. Syftet i det fallet var att inom projektet skapa 
bättre dialoger och relationer mellan aktörerna i projektet, men också att 
principerna skulle utgöra en bas för stadsutvecklingens etiska regler och 
riktlinjer om jämställdhet, mångfald och miljöarbete. I projektet Digitala och 
fysiska lekmiljöer insåg projektledningen under arbetets gång i steg 3 att de 
behövde ta med ett jämställdhetsperspektiv. Projektet genomförde därför en 
jämställdhetsanalys av barns lek, vilket resulterade i insikter som påverkade 
det fortsatta projektarbetet. Det resulterade även i att projektpartners 
tog med dessa insikter i ett nytt Vinnovafinansierat projekt som specifikt 
fokuserade på jämställdhetsaspekten. 

Det är värt att nämna att projekten i regel genomför jämställdhetsanalyser 
först efter det att Vinnova poängterat att jämställdhetsintegreringen i 
projektet är bristfällig och att bristerna måste åtgärdas. Det är enligt Ramboll 
få av de studerade projekten som själva aktivt driver jämställdhetsfrågan.
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Projektens 
avtryck i form av 
innovationer och 
innovationsförmågor 
Ramboll har undersökt vilka avtryck som projekten skapat. Enligt 
programlogiken för UDI kan projekten ge avtryck för både de organisationer 
som deltar i det enskilda projektet (aktörsnivå) och i det system som 
projektet genomförs (systemnivå). Avtrycken delas in i två typer:

• Innovation: Projektet kommersialiserar eller inför nya produkter, 
tjänster eller processer.

• Innovationsförmåga: Stärkt aktörernas eller systemens förmåga för 
innovation, exempelvis genom kunskap, nätverk och metoder.  

Återkommande typer av observerade avtryck från studerade projekt och var 
de uppstått illustreras i matrisen nedan. 

Figur 6: Kategorier av observerade avtryck från UDI projekten
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I följande avsnitt presenterar vi de avtryck som Ramboll identifierat i 
fallstudierna utifrån hur vanliga de är fördelat på innovationsförmåga och 
innovationer. 

4.1 Innovationsförmåga på aktörs- och systemnivå

I de 31 fallstudier Ramboll hittills har genomfört ser vi att projekten gör 
flera olika typer av avtryck när det gäller innovationsförmågor för enskilda 
deltagande parter (aktörnivå) och för aktörer inom exempelvis en bransch 
eller sektor utanför projektet (systemnivå). Rambolls kategorisering av 
projektens avtryck visar att det vanligaste avtrycket är att projektpartners 
testat och demonstrerat nya koncept och lösningar, vilket har ökat aktörernas 
innovationsförmåga. Samtliga projekt har lämnat denna typ av avtryck, och 
i första hand hos enskilda aktörer snarare än på systemnivå. Projekten kan 
ha dokumenterat tester av nya tekniker och metoder som har potential att 
implementeras i ett senare skede. Det är vanligt att en projektpart fortsätter 
att bedriva interna utvecklingsarbeten utifrån erfarenheter de har fått genom 
projektet och lösningar de har testat i projektet. 

Figur 7: Innovationsförmågor (31 projekt totalt, varav 18 steg 3 och 13 steg 2).

Källa: Rambolls kategorisering av projektens avtryck som vi har identifierat dem i fallstudierna.
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4.2 Innovationer på aktörs- och systemnivå

De flesta projekt som Ramboll hittills analyserat har skapat avtryck i form 
av innovationer på aktörs- eller systemnivå. Rambolls kategorisering visar 
att de vanligast förekommande avtrycken är nya koncept och lösningar 
som har implementerats och/eller kommersialiserats. Det kan handla om 
att enskilda eller flera aktörer har genomfört lösningar och koncept som 
projektet har tagit fram, eller att dessa har kommersialiserats och gjorts 
tillgängliga för en bredare marknad. Det kan vara såväl projektparter som 
externa parter som har gjort detta. En klar majoritet av de avtryck som 
vi har sett är på aktörsnivå snarare än på systemnivå. I sex projekt har 
koncept och lösningar som projektet har tagit fram spridits internationellt, 
exempelvis genom att projektpartner har implementerat lösningar från 
projektet i sin egen verksamhet utomlands. Tio projekt har även bidragit 
till nya riktlinjer, exempelvis för en viss bransch, vägledningsdokument 
för exempelvis kommuner eller har påverkat certifierings- eller 
standardiseringssystem (10 projekt).

Figur 8: Innovationer (31 projekt totalt, varav 18 steg 3 och 13 steg 2).

Källa: Rambolls kategorisering av projektens avtryck som identifierats i fallstudierna.
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Projektens tillämpning 
av systemansats 
för att lösa 
samhällsutmaningar 
I följande kapitel presenterar vi hur de UDI projekt vi studerat anlägger en 
systemansats för att hitta lösningar på de samhällsutmaningar projektet 
arbetar med. Utgångspunkten för vår analys är en teoretisk modell som 
definierar olika aspekter av systeminnovation. Vi använder sedan denna 
modell på de projekt vi studerat. 

5.1 UDI ska bidra till att lösa komplexa 
samhällsutmaningar utifrån en systemansats

UDI har som ambition att ta sig an flera av samhällets stora utmaningar. 
Denna typ av utmaningar är komplexa, och kännetecknas ofta av att de 
är tätt sammankopplade och inflätade i andra angränsande utmaningar 
och problem. Utmaningarna och de lösningar som krävs är med andra ord 
systemiska, vilket innebär att de måste beakta beroendeförhållanden mellan 
olika aktörer och faktorer som dels skapat, dels bibehåller dagens utmaningar.

Systemansatsen i UDI:s utlysningar och ansökningsmallar
I programbeskrivningen framgår att UDI-projekten ska ha en systemansats. 
I utlysningar och tillhörande ansökningsmallar för UDI framgår också att 
projekten ska arbeta med en systemansats som ser till den helhet som behövs 
för att lösa samhällsutmaningen ifråga och hur de olika delarna i systemet 
påverkar varandra. Det framgår till exempel i utlysningstexten att projekten 
ska ta sig an frågor av systemkaraktär och redogöra för samhällsutmaningen 
på systemnivå.5 Men Vinnova ger inte en samlad definition av vad de menar 
med system, utan detta får varje enskild projektaktör definiera utifrån hur det 
aktuella projektet är en del av en större helhet, som i sin tur utgör det system 
som skapat eller bevarar ett särskilt problem. 

En teoretisk modell för att beskriva en systemansats 
För att lösa komplexa samhällsutmaningar krävs ofta förändringar av 
befintliga socio-tekniska system.6 Detta sker i regel genom en kombination 
av beprövade nya lösningar och radikalt nya lösningar, som samspelar i 

5 Utmaningsdriven innovation – Utlysning – Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling, diarienummer  
 2013-02921. Utmaningsdriven innovation – Utlysning – Steg 1 Initiering 2017, diarienummer 2014-05331.
6 Ett socio-tekniskt system innefattar teknisk infrastruktur och lösningar, aktörer, nätverk och institutioner. 
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en bred mix av policy och stödinstrument som utmanar den befintliga 
ordningen (figur 9). 

Figur 9: Kategorisering av huvudsakliga beståndsdelar för att möjliggöra för systeminnovation.

Inspirerad av Miedzinski (2017), presenterad i Miedzinski, M., Mazzucato, M. and Ekins, P. (2019). 
A framework for mission-oriented innovation policy roadmapping for the SDGs: The case of 
plastic-free oceans. UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Working Paper Series (IIPP 
WP 2019-03).

Modellen kan tillämpas på en mängd olika typer av systeminnovationer. 
Ett exempel är en delningstjänst för elfordon där förändringar behöver 
ske genom ny teknik för att lokalisera lediga fordon, affärsmodeller för att 
underhålla och hyra ut dessa, parkeringsplatser som bara dessa elfordon 
får använda, laddningsinfrastruktur, skattelättnader för elfordon eller fordon 
i citytrafik samt nya normer kring att dela istället för att äga sin egen bil. 
Att enbart fokusera på tekniken räcker i det här exemplet sannolikt inte för 
att förverkliga innovationens potential. En banbrytande innovation som 
medför en förflyttning inom alla fem dimensioner är ett sätt att definiera 
systeminnovation. Viktigt att notera är att systemdimensionerna inte är 
oberoende av varandra, utan dimensionerna påverkar varandra i stor 
utsträckning. Till exempel kan dimensioner som kultur och attityder ha en 
stark påverkan på regelverk och teknik kan i stor utsträckning påverka vilka 
affärsmodeller som kan utvecklas.

I figuren nedan illustreras hur modellen kan appliceras för ett enskilt UDI-
projekt som arbetat med samtliga dimensioner och därmed haft en tydlig 
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systemansats. Exemplet illustrerar ett projekt som fokuserat på utveckling 
av digital patologi som ett sätt att bidra till en bättre och mer effektiv 
vård. I projektet har det funnits en förståelse för betydelsen av alla de 
systemdimensioner som beskrivs i modellen. I projektet identifierades 
exempelvis tidigt behovet av att arbeta med information och förankring 
gentemot patologiverksamheter för att möjliggöra implementering av den 
tekniska lösning som projektet utvecklade. De markerade boxarna illustrerar 
vilka systemavtryck som projektet lyckats åstadkomma vid tid för fallstudien.

Figur 10: Exempel på hur UDI projektet DigiPat arbetat med olika systemdimensioner 
för att skapa samhällsavtryck

5.2 Projekten får ökad insikt om systemansatsens 
betydelse under innovationsresan 

De 31 projekt som Ramboll har analyserat fokuserar i regel på en eller ett par 
av modellens systemdimensioner. Projekten har sällan redan från början tänkt 
igenom alla förändringsdimensioner i modellen. Under innovationsresans 
gång inser projekten ofta att fler dimensioner än de som de ursprungligen 
fokuserat på är viktiga. Rambolls observationer visar att de analyserade 
projekten hanterar de fem olika dimensionerna i modellen på följande sätt:

• Teknik, produkter och processer: De 31 projekt som vi har analyserat 
fokuserar ofta mycket på utveckling av tekniker, produkter och 
processer av olika slag. Det kan till exempel röra sig om att utveckla 
nya material och tekniska lösningar. Projekten har ofta ett tydligt fokus 
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på de tekniska utmaningarna redan i steg 1, och det finns kvar under 
projektets genomförande. Men Rambolls analys av projekten pekar på 
att det sällan är tekniska hinder som begränsar projektens möjlighet 
att få ett önskat avtryck i samhället. Istället är det övriga dimensioner 
i modellen som antingen driver eller hindrar projekten från att få det 
avtryck på systemnivå som projektet strävar efter.

• Infrastruktur och produktionssystem: Flera av de analyserade 
projekten fokuserar på infrastruktur och produktionssystem. Det kan 
handla om projekt som fokuserar på att utveckla en digital infrastruktur 
för nya typer av IT-tjänster, eller för att möjliggöra elektrifierad 
fordonstrafik i städer. Projekten fokuserar med andra ord på att skapa 
förutsättningar för andra att utveckla nya innovativa lösningar. 

• Policy och regelverk: Samtliga projekt behöver förhålla sig till policy och 
regelverk. Rambolls bild är att projekten i mindre utsträckning förutser 
detta behov i början av projekten. Modelldimensionen kring policy och 
regelverk uppstår i flera fall som ett fokusområde under projektens gång, 
ofta när någon form av policy utgör ett hinder för projektet. 

• Kultur och värderingar: Projekten fokuserar sällan på att förändra 
kultur och värderingar. Men det finns också projekt som identifierar 
kultur och värderingar som ett viktigt område för att projektet ska 
lyckas. Rambolls bild är att många projekt har svårt att dels hantera 
kultur- och värderingsfrågor, dels att peka på de enskilda avtryck som 
projektet bidrar till när det kommer till denna typ av värden. 

• Affärsmodeller: Det är ofta först sent i projekten som projekten 
utforskar vem som ska implementera de nya arbetsprocesser eller 
kommersialisera de nya produkter och tjänster som projekten tar 
fram. Av naturliga skäl är det betydligt svårare för de organisationer 
som deltar att utveckla helt nya affärsmodeller än att gradvis utveckla 
befintliga affärsmodeller. Det är vanligt att konsultbolag som en 
följd av att de har deltagit i UDI lägger till nya tjänsteerbjudanden till 
sin befintliga portfölj. Affärsmodellen är i grunden samma som före 
projektet men bolagen kan nu erbjuda fler tjänster.

 
Utifrån Rambolls analys av projekten ser vi att projekten ofta missar 
dimensionerna policy och regelverk, kultur och värderingar samt 
affärsmodeller. De upptäcker ofta hur viktiga dessa dimensioner är senare 
under projektets genomförande. Samtidigt är dessa dimensioner avgörande 
för att projekten ska lyckas skapa systemavtryck. Mot bakgrund av detta 
kommer vi i nästa kapitel att fördjupa vårt resonemang om policy och 
regelverk, kultur och värderingar samt affärsmodeller.
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Projektens arbete 
med policy, kultur 
och affärsmodeller
I detta kapitel gör vi en fördjupad analys av hur projekten arbetar med 
systemdimensionerna policy och regelverk, kultur och värderingar samt 
affärsmodeller. Analysen visar att dessa dimensioner kan vara både barriärer 
och drivkrafter för att projekten ska kunna ge samhällseffekter. I vissa fall ger 
projekten också avtryck i form av policy och regelverk, ändrade värderingar 
samt affärsmodeller. 

6.1 Policy och regelverk kan utgöra både drivkrafter, 
barriär och avtryck för projekten

Vi använder begreppet policy och regelverk för att benämna olika typer 
av formell styrning i termer av regelverk, standarder, riktlinjer och politiska 
strategier. Dessa typer av formella system är något som samtliga projekt 
behöver förhålla sig till. Ofta identifierar projekten den policy som påverkar 
dem först när projekten praktiskt genomför aktiviteter och testar en lösning 
under verkliga förhållanden. Nedan redogör vi för hur policyer och regelverk 
kan vara både en drivkraft, en barriär eller ett avtryck för UDI-projekten. 

Förändrad policy kan vara en drivkraft för att kunna skapa samhällseffekter
Förändringar i olika regelverk kan fungera som drivkraft för att skapa ett 
intresse för att genomföra projektet. Ändrade regelverk kan även fungera 
som en extern drivkraft som gör det lättare att skala upp resultatet av 
projektet. I somliga fall känner projekten till dessa förändringar före projektet 
eller tidigt i projektet, ibland blir förändringarna välkomna men oväntade 
inslag. Här är några exempel från fallstudierna:
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• Varma rena staden och Smedpack: I projekten identifierades kommande regelverk på EU- 
och nationell nivå som en primär drivkraft för att delar av projektet behövde genomföras – 
slamspridning respektive förpackningssäkerhet för läkemedelsprodukter.

• HASPOC: Projektet syftade till att utveckla en standardiserad IT-säkerhetslösning för inbyggda 
system som bygger på en så kallad virtualiserad plattform. För projektet var ny reglering när det 
gäller informationssäkerhet en drivkraft som breddar den potentiella marknaden för den lösning som 
projektet försökt utveckla. Den nya lagen omfattar flera typer av säkerhetskänslig verksamhet, och är 
en drivkraft för fler aktörer att införa den typ av lösning som projektet utvecklat. 

• Ökad delaktighet för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar: Efter 
projektets slut tillkom ett nytt direktiv för ökad webbtillgänglighet (för offentlig sektor). Projektet 
kan erbjuda en lösning som tillgodoser direktivens krav med god marginal.

Policy och regelverk kan vara barriär för att implementera nya innovationer 
När vi analyserar projekten ser vi att det är vanligt att olika typer av formella 
regelverk gör det svårare att skala upp lösningar som projekten utvecklat. 
Projekten är olika bra på att tidigt i projektet utforska den typen av hinder för 
den lösning projektet tar fram. Projekten fokuserar istället huvudsakligen på 
de rent tekniska barriärerna. Här är några exempel från fallstudierna:

• Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet: I projektet utvecklades riktlinjer för hur 
kommuner i sina upphandlingar av framtida digitala omsorgstjänster ska kunna ställa krav så att de 
lösningar svaren på upphandlingarna erbjuder inte består av slutna system. Men de individer hos 
kommunerna som hade deltagit i och hade kunskap om projektet fick inte vara med i att utforma 
kraven som projektet utvecklade på grund av risken för jäv. Kravställningen kom därmed inte med i 
upphandlingen.

• Digitala och fysiska lekmiljöer: Den hårda regleringen och de höga kraven på säkerhet när det 
gäller lekutrustning har gjort det svårare för projektet att ta fram mer naturlika lekmiljöer för barn. 
Det handlar både om krav på tekniska lösningar vad gäller elsäkerhet och brandrisk och krav på 
hur lekmiljön är utformad, där lekmiljön behöver följa regler som till exempel gäller fallhöjder. I 
projektet har det varit otydligt hur den rådande regleringen ska tillämpas på naturlika lekmiljöer 
med digitala inslag.

• Spill till guld: Projektet fokuserade på att skapa en fungerande marknadsplats och tillhörande 
affärsmodeller för överblivet industrimaterial. I projektet identifierades ett hinder i lagen som 
bestod av att när företag vill sälja överblivet material som inte normalt ingår i deras utbud så 
omfattas de normalt av nya lagkrav som kan innebära högre kostnader. Företagen behöver 
också kunna spåra det material som använts tidigare i värdekedjan, vilket även det medför ökade 
kostnader. Därför är det enklare för företagen att sälja materialet direkt till ett återvinningsföretag 
istället för till andra företag som direkt skulle kunna använda materialet, vilket var projektets mål.

Enstaka projekt bidrar till att utveckla eller påverka policyer och regelverk 
Trots att många av projekten stöter på hinder i policy eller regelverk som 
i stor utsträckning ställer till problem för projekten och gör det svårare för 
dem att skapa det avtryck de tänkt, så är det väldigt få projekt som har ett 
uttalat fokus att ändra policyer. Långt ifrån alla projekt arbetar aktivt med 
policy eller tar ett systemperspektiv där förändringen av lagar eller statliga 
stöd och subventioner ingår som en del i arbetet för att åstadkomma en 
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önskad förändring. Men flera av de steg 3-projekt som vi har analyserat har 
ändå bidragit till att på olika sätt påverka policyer och regleringar. 

I fallstudierna finns tydliga exempel på hur projekten bidragit till avtryck i 
form av ny policy, nytt regelverk eller nya standarder. Policyer ändras aldrig 
enbart som ett direkt resultat av projekten, utan alltid som en del av parallella 
projekt eller initiativ. 

• Hållbar stadsutveckling med klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor: Resultat från 
projektet har förts in i gemensamma branschstandarder för anläggningsbranschen. Det sänker 
tröskeln för andra att använda sig av de nya lösningarna för hårda ytor i städer, vilket i sin tur kan 
bidra till bättre dagvattenhantering i städer. 

• Stadsbruk: Projektet fokuserade på att öka stadsodlingen i städer, vilket innebar att kommunal 
mark gjordes tillgänglig för odlare med långsiktiga arrendeavtal. Som följd av projektet har Västra 
Götalandsregionen och Växjö kommun infört konceptet stadsodling i politiska styrdokument. 

• CellHealth: Projektet har tagit fram en webbaserad guide för kliniska prövningar inom cellterapi. 
Guiden innehåller bland annat information om regulatoriska krav och är tillgänglig för alla kliniska 
prövningsenheter i Sverige.

6.2 Kultur och värderingar är ofta en förbisedd 
dimension i projekten

Kultur och värderingar handlar om hur projekten förhåller sig till informella 
system som värderingar, attityder och allmän opinion bland till exempel 
medborgare och företag. Det är svårt att fånga projektens avtryck på kultur 
och värderingar. Det är svårt att fånga upp en värderingsförändring som 
sker i samhället, och ännu svårare att peka på ett enskilt projekts påverkan. 
De avtryck vi identifierat att projekten haft tenderar därför att i större 
utsträckning röra mer formella system som policy och regelverk. I många fall 
är projekten en del i en bredare samhällsutveckling där kultur och värderingar 
ständigt utvecklas.

Opinion och ökat samhällsintresse är viktiga drivkrafter för projekten 
För vissa projekt är en stark opinion bland medborgare, och därmed 
en efterföljande politisk vilja, det som driver på eller underlättar 
förändringsarbetet. Bland fallstudierna finns även flera exempel på hur 
projekten gynnas av en ändrad opinion kopplad till exempelvis klimatfrågan. 
Samtidigt är projekten själva en del i att påverka attityder och kunskap hos 
olika målgrupper. Några exempel på detta är:
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• Elektrifierad mobilitet i Göteborg (Elmob): Ett ökat intresse för elfordon bland allmänheten 
skapade en drivkraft för kommersiella aktörer att delta i projektet för att utveckla lösningar för 
delad, elektrifierad mobilitet. 

• STREAM: Projektet syftade till att utveckla algoritmer för att analysera strömmande datamängder 
inom tillverknings- och processindustrin. Under projektets gång har digitalisering i allmänhet växt 
fram som en dominant samhällstrend, och i synnerhet artificiell intelligens (AI). Detta har bidragit 
till ett större intresse för projektet och dess lösningar. 

Kultur och attityder utgör barriärer för aktörer att investera i nya 
innovativa lösningar
Samtidigt som kultur och värderingar kan vara gynnsamma för projektet 
kan värderingar och attityder utgöra en barriär. Det kan till exempel handla 
om att vissa organisationer är rädda att investera i nya, innovativa lösningar. 
Även om det går att visa på tydliga nyttor med de nya lösningarna finns en 
tendens att investera i de lösningar som används idag. En annan barriär kan 
vara att det saknas en tydlig opinion för att politiker eller andra beslutsfattare 
ska välja att prioritera en fråga. Exempel från fallstudierna:

• Hållbar stadsutveckling med klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor: Kommuner 
var tveksamma inför att investera i nya typer av vägbeläggningar som kunde släppa igenom 
dagvatten och därmed minska risken för översvämning. Först när projektet kunna demonstrera 
lösningen i full skala tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
accepterade kommunerna att lösningarna var värda att investera i.

• SAMCITY: Projektet syftade till att utveckla en ny affärsmodell för citylogistik som minskade 
behovet av tunga transporter i Malmös stadskärna. I Malmö saknades en stark opinion mot 
tyngre transporter i innerstaden.  Det innebar att det saknades en drivkraft att ta fram nya 
logistiklösningar som bygger på samlastning. I ett liknande projekt som bedrevs i Stockholm fanns 
en tydligare opinion, vilket gjorde att de kunde kommersialisera en liknande lösning.

• FUSE – Future Industrial Service Management: Projektet identifierade att den kultur som fanns 
inom industrin när det gäller underhåll av produkter och produktionssystem var det främsta 
hindret för att gå från att underhållet görs enligt en plan till ett underhåll som baseras på det 
faktiska behovet av underhåll.

Flera projekt bidrar till att påverka attityder och värderingar 
Det finns flera exempel på hur projekt kunnat påverka kultur och värderingar 
inte bara inom aktörskonstellationen, utan också i en bredare bemärkelse för 
aktörer som kommuner, regioner eller företag:
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• DECODE: Projektet har fokuserat på lösningar för en mer inkluderande stadsutvecklingsprocess. 
Projektet har inneburit ett fördjupat samarbete mellan kommuner, forskare och konsulter inom 
social hållbarhet. I det utåtriktade arbetet har projektet lyckats med att bredda förståelsen för 
social hållbarhet bland kommuner och andra aktörer.

• C/O City: Projektet har arbetat med att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa 
planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar arbetet med ekosystemtjänster 
i stadsplaneringen. Projektet har bidragit till att såväl politiker som företag i större utsträckning ser 
betydelsen av ekosystemtjänster och att samhällsplaneringen behöver främja dem. 

• DigiPat: Projektet har arbetat aktivt med att öka samsynen om digital patologi hos svenska 
vårdgivare och andra patologiverksamheter. Projektet har även bidragit till att etablera den 
gemensamma uppfattningen att digital patologi är vägen framåt för att effektivisera patologin.

6.3 Fungerande affärsmodeller är viktiga för att 
projekten ska kunna få effekter i samhället

En grundläggande utmaning för all projektverksamhet är hur de lärdomar 
och resultat som ett tidsbegränsat projekt skapar ska tas omhand. Detta 
kan i dess enklaste form exempelvis röra att införa nya arbetssätt i en 
enskild organisation. En grundförutsättning för att en organisation ska ta 
på sig att fortsatt driva på och upprätthålla projektens resultat är att det 
finns incitament och förutsättningar att göra det. Detta är vad vi kallar 
för affärsmodell, och gäller både privata och offentliga verksamheter. I 
följande avsnitt presenterar vi Rambolls observationer från fallstudierna 
kopplat till affärsmodeller. 

Frågan om en lämplig affärsmodell kommer ofta in för sent eller inte 
alls i projekten
Många projekt koordineras inte av den aktör som förväntas vara den 
som ska kommersialisera eller införa det förväntade projektresultatet 
efter att projektet är avslutat. Här ser Ramboll ett potentiellt problem i 
att de projekt som drivs av forskningsinstitut behöver säkerställa att ett 
företag eller en annan offentlig verksamhet ansvarar för att resultaten tas 
vidare när projektet har avslutats. Som vi konstaterat i avsnitt 3.5 behåller 
forskningsinstituten sin koordinatorsroll genom samtliga steg i UDI i de 
projekt där forskningsinstitut är koordinator.

Ofta diskuterar projekten för sent hur en lämplig affärsmodell kan se ut för 
de lösningar som projektet utvecklar. Risken med detta är att det inte finns 
någon aktör som vidareutvecklar och äger lösningarna efter projektets 
slut. Nedan ger vi tre exempel på hur projekt antingen lyckats eller 
misslyckats med att identifiera en plan för hur de framtagna lösningarna 
kan kommersialiseras.
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• BiodiverCity: Projektet utvecklade lösningar för att öka den biologiska mångfalden i den täta 
staden. Projektet hade inget kommersialiseringsfokus förrän i steg 3. Att det kom in så pass sent 
i projektet och som ett eget arbetspaket gjorde det svårare att se till att någon tog hand om och 
kommersialiserade lösningarna. 

• Attract: Projektet syftade till att utveckla innovativa produkter och tjänster som möjliggör 
byggnation av hållbara, attraktiva livsmiljöer i kallt klimat. Utvecklingsarbetet i projektet har i 
huvudsak drivits av forskare. De företag som deltagit i projektet har olika förutsättningar, vilja och 
möjlighet att driva och finansiera det fortsatta utvecklingsarbetet efter projektet. Framtiden för 
vissa delar av projektets resultat är därför osäker.

• DECODE: Aktörerna i projektet diskuterade tidigt vad som kunde vara en lämplig affärsmodell 
för de lösningar som projektet utvecklade och vem som kunde ta ansvar för att kommersialisera 
lösningarna. Projektet identifierade att de lösningar som projektet utvecklade bör inkluderas i en 
certifiering som kom att kallas Citylab. Tidigt i steg 2 identifierade projektet också Sweden Green 
Building Council (SGBC) som lämplig huvudman för certifieringen.7

7

Projekten har ofta svårt att hitta en lämplig aktör som kan driva arbetet 
vidare med en fungerande affärsmodell
I flera projekt sker en löpande diskussion att hitta en lämplig aktör som kan 
driva arbetet vidare med en fungerande affärsmodell. Detta är en fråga som 
det är centralt att projekten svarar på för att projekten ska kunna ge avtryck 
på systemnivå. I flera av de steg 2-projekt som Ramboll har analyserat är 
det just att det saknas en lämplig aktör som gör att aktörskonstellationen 
inte går vidare med en steg 3-ansökan. Ofta är det ett företag som kan 
kommersialisera lösningen som saknas. Nedan presenterar vi tre exempel på 
hur projekt antingen har lyckats eller misslyckats med detta.

• ItACiH: Tidigt under projektet började projektparterna undersöka vem som skulle kunna fortsätta 
driva utvecklings- och kommersialiseringsarbetet efter projektet. Flera alternativ undersöktes, men 
projektet hade svårt att hitta en aktör som var villig att driva arbetet vidare. Lösningen blev att 
projektet skapade ett nytt företag som en spinn-off från projektet, och som leds av de forskare 
som var drivande i projektet.  

• Ökad delaktighet för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar: Efter 
steg 2 kunde projektets utvecklade metoder och verktyg för ökad delaktighet i undersökningar 
inte kommersialiseras enligt projektplanen, eftersom en av delägarna saknade den styrka och 
den ekonomi som krävdes för att utveckla lösningen till en kommersialiserbar produkt. Enskilda 
deltagare i projektet gick därför samman och bildade ett nytt aktiebolag som tog över ägarskapet 
för den utvecklade lösningen och det fortsatta arbetet för att kommersialisera lösningen.

• Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet: Projektet hade svårt att hitta en leverantör 
som kunde utveckla och driva en IT-plattform som förser andra företag med data som de kan 
bygga sina tjänster på. Skälet till detta var att det saknades en attraktiv affärsmodell för den 
organisation som tillhandahåller data. Även andra projekt som bygger på en idé om öppna data 
har detta problem. 

7 Även andra UDI-projekt har bidragit aktivt till utvecklingen av Citylab, i nära samarbete med DECODE-projektet  
 och SGBC. 
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Ofta ryms de lösningar projekten utvecklar inom befintliga affärsmodeller
Generellt är det enklare att skapa engagemang hos företag eller offentliga 
verksamheter när den tänkta lösningen stärker eller kompletterar den 
befintliga verksamheten. I de projekt vi studerat utmanas de deltagande 
organisationernas affärsmodeller i olika grad. Det vanligaste är att 
den tänkta innovationen ligger nära de deltagande organisationernas 
huvudsakliga affärsmodell.

• Stadsbruk: I projektet utvecklades lösningar som på olika sätt kompletterar tjänster som olika 
konsultbolag redan erbjuder. Spridningen av projektresultaten har underlättats av att de berörda 
konsultbolagen har upparbetade relationer med målgruppen för lösningen, och har ekonomiska 
incitament att sälja lösningen. 

• Skogsmetanol: I projektet deltog företag från skogs- respektive kemiindustrin för att tillsammans 
utforska helt nya samarbetsmöjligheter och affärsmodeller. De företag som deltog har investerat 
för att kunna erbjuda ny teknik i sin produktportfölj, i det här fallet teknik för att rena fram metanol 
ur särskilda industriella processer.

• Digipat: Projektets koordinator var ett medicinteknikföretag som utvecklar och säljer digitala 
lösningar för vården, till exempel inom röntgen. Inom projektet utvecklades en teknisk lösning 
för digital patologi som ligger relativt nära de produkter och tjänster den privata aktören redan 
erbjuder. 

Det behövs oftast fortsatt utvecklingsarbete för att uppnå systempåverkan
I flera av de projekt som Ramboll analyserat hinner inte aktörskonstellationen 
hitta en fungerande affärsmodell under projekttiden. I vissa fall har projekten 
testat och sedan förkastat idéer under innovationsresan. Därför har de inte 
haft tillräckligt med tid för att utveckla den nya lösningen som har upptäckts 
under projektets gång. I andra fall har projekten börjat utveckla större, 
systempåverkande innovationer som helt enkelt kräver betydligt mer tid att 
utveckla än den tid som fanns tillgänglig under UDI:s tre steg. I sådana fall 
skulle det behövas nya utvecklingsprojekt som finansieras antingen med 
offentligt stöd eller med egna medel för att projekten ska kunna hitta en 
fungerande affärsmodell. Här är några exempel på hur lösningar tas vidare i 
nya utvecklingsprojekt:

• BiodiverCity: I projektet utvecklades en ny tjänst som heter Urban Layers. Efter UDI-projektet har 
ett konsultföretag fått fortsatt finansiering från Naturvårdsverket för att kommersialisera lösningen 
tillsammans med två samarbetspartners. 

• ExDIN: Projektet etablerade ett nationellt diagnostiskt nätverk inom patologi. 
Patologiverksamheter som ingår i nätverket ska kunna dela och analysera varandras patientfall. 
Projektet identifierar behovet av en nationell plattform där regioner och patologiverksamheter 
kan ansluta.
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Det behövs insatser 
för att öka lärandet 
och systemavtrycket 
från UDI
Stora samhällsutmaningar är komplexa att hantera av fler anledningar. Dels 
är det ofta svårt att veta vilka faktorer som bidragit till utmaningen.8 Dels 
är utmaningarna ofta sammanflätade med andra angränsande utmaningar 
och problem. Det finns med andra ord inte en enskild och på förhand given 
lösning på utmaningen. I stället är lösningarna systemiska, det vill säga de är 
beroende av en mångfald av insatser inom olika områden.

De UDI projekt som vi har studerat ingår i en större mix av policy och 
stödinstrument. Tillsammans verkar de för att samhället ska förflytta sig i en 
önskvärd riktning, snarare än att varje enskilt projekt ska lösa en bestämd 
samhällsutmaning. Det stora antal exempel på innovationer och stärkta 
innovationsförmågor som Ramboll har observerat i de studerade projekten 
har därför störst potential att bidra till hållbarhetsmålen om andra relaterade 
insatser kan dra nytta av lärdomarna från projekten. Det är därmed avgörande 
att kunskaper sprids mellan de insatser som sker inom och utanför UDI som 
rör en specifik utmaning, och att olika aktörer lär av varandra. 

Den omfattande kunskap som UDI projekten skapar behöver tas omhand. 
En nyckelfaktor för att det ska ske är att projekten genomförs i avgränsade 
och relevanta sammanhang. Det måste med andra ord vara enkelt att få en 
överblick av vad enskilda projekt vill uppnå, och på vilket sätt andra projekt 
som arbetar med motsvarande samhällsutmaning kan dra lärdomar från 
detta arbete. Två sätt att främja en sådan kunskapsspridning beskrivs nedan.

7.1 Kategorisera de systemdimensioner som projekten 
fokuserat på och sammanställ centrala lärdomar

Inom UDI är det upp till de enskilda projekten att beskriva på vilket sätt 
projektet ska bidra med lösningar på en specifik samhällsutmaning. 
I somliga projekt fokuserar man därför på de tekniska aspekterna av 
lösningen medan andra projekt fokuserar på produktionssystem eller 
affärsmodeller. Detta är rimligt eftersom ett enskilt UDI-projekt inte kan ta 

8 Exempelvis Snowden och Boone (2007) pekar i sitt ramverk Cynefin på att det är svårigheterna att på  
 förhand etablera orsakssamband och kunna dela upp ett problem i mindre fristående beståndsdelar som utmärker 
 komplicerade och komplexa problem. 
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sig an alla de faktorer som en viss utmaning berörs av. Samtidigt arbetar 
många av UDI-projekten med att förändra samma system. Ett tydligt 
exempel på detta är de projekt inom hållbar stadsutveckling som arbetar 
med olika faser i samhällsplanering och byggande för att bidra till mer 
socialt, miljömässiga och ekonomiskt hållbara städer. Ett annat exempel 
är de projekt som syftar till att effektivisera hälso- och sjukvården genom 
exempelvis digitalisering, nya arbetssätt och tekniska lösningar.

När flera projekt har liknande målbilder är det viktigt att de lär av varandra. 
Minst lika viktigt är det att alla projekt inte fokuserar på samma sak, och 
därför identifierar samma barriärer. Vi bör med andra ord inte ha ett stort 
antal projekt som fokuserar på att utveckla tekniska lösningar för att 
digitalisera sjukvården och inga projekt som fokuserar på frågeställningar 
som rör exempelvis affärsmodeller, regelverk eller normer för att införa dessa 
lösningar. För att skapa en bättre översikt över de projekt som drivs inom de 
utmaningsområden som UDI fokuserar på går det exempelvis att använda 
den modell vi presenterade i föregående kapitel när det gäller projektens 
fokus på teknik, affärsmodeller, infrastruktur och produktionssystem, policy 
och regelverk samt kultur och värderingar. Det går sedan att kategorisera 
projektens fokus och lärdomar enligt dessa dimensioner för att säkerställa att 
projekten utbyter kunskaper på ett mer relevant sätt. 

Samtidigt är projektens ämnesmässiga kopplingar inte alltid lika uppenbara 
som i exemplet digitalisering av vården. Globala hållbarhetsmål som 
Hållbara städer och samhällen eller Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur är betydligt bredare och innehåller projekt som bara har 
svaga beröringspunkter. För att förtydliga i vilket sammanhang projekten 
genomförs kan en så kallad missionsbaserad styrning komplettera den 
riktning som de globala hållbarhetsmålen ger. Vi beskriver kort vad en 
missionsbaserad styrning är nedan.

7.2 Missions – ett sätt att säkerställa att kunskaperna 
från tidigare och framtida UDI-projekt sprids

Inom UDI finns projekt som sammantaget kopplar till samtliga av de globala 
hållbarhetsmålen. De globala hållbarhetsmålen är bra för att skapa en 
riktning för det utvecklingsarbete som krävs för att bidra med nya lösningar 
på stora samhällsutmaningar. Men samtidigt är de för brett formulerade för 
att skapa relevanta sammanhang för kunskapsspridning. Sedan 2018 har 
därför UDI projekten angett deras koppling till totalt cirka 80 delmål som 
Vinnova tagit fram baserat på hållbarhetsmålen. Ramboll ser inte att denna 
kategorisering används av projekten i projektgenomförandet.

Ett annat sätt att gruppera de projekt som genomförs inom programmet är 
att utgå från så kallade missions. Missions handlar i grunden om att formulera 
specifika problem (missions) som kopplar till en övergripande utmaning. 
Syftet med detta är dels att sätta ramarna för vad som behöver lösas dels att 
främja innovation. Missions innebär med andra ord en process där konkreta 
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och målsatta problem utan en självklar lösning formuleras som olika typer av 
insatser tillsammans ska försöka lösa under en bestämd tidsperiod.9

Ramboll anser att Vinnova kan koppla på ett missionsinspirerat portföljtänk 
på avslutade, pågående och framtida projekt inom UDI. Genom missions 
kan projekt grupperas utifrån olika portföljer av projekt som utvecklar 
innovationer och lösningar för samma problem. Att gruppera projekten 
på detta sätt underlättas av att det finns en ämnesmässig koncentration 
i projektportföljen till projekt som rör hälsa, hållbar industri, hållbar 
konsumtion och produktion samt hållbara städer och samhällen. På så sätt 
går det att identifiera ”luckor” mellan pågående projekt och understödja 
kunskapsutbytet mellan dem genom exempelvis metastudier eller 
erfarenhetsträffar. Till viss del finns redan detta portföljtänk på plats utifrån 
hur Vinnova fördelar projekten mellan olika handläggare och hur lärande och 
erfarenhetsutbyte lagts upp i programkonferenser där projektledare träffas.

Nedan är ett exempel på hur några av de fallstudier som Ramboll har 
genomfört skulle kunna grupperas under en mission. Målet som har 
formulerats är fiktivt och ska i första hand illustrera principen med 
missions. Utöver projekten inom UDI finns även andra projekt och program 
som bidrar till samma mål där det skulle gå att skapa en effektivare 
kunskapsspridning mellan dessa projekt och UDI-projekten, exempelvis 
inom programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation. 

9 Mazzucato, Mariana (2018). MISSIONS. Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union. A  
 problem-solving approach to fuel innovation-led growth. DG for Research and Innovation.
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Figur 11: Exempel på hur en portfölj av projekt inom UDI och andra 
program kan bidra till en tydlig, gemensam mission

En potential med missions är att programmet kan styras tydligare mot de 
samhällsutmaningar som Sverige särskilt behöver arbeta mer med. Det finns 
forskning10 som pekar på hur vissa globala mål är mer effektiva att adressera 
än andra, då de påverkar många andra mål positivt. Ur ett svenskt perspektiv 
är mest effektivt att adressera mål rörande effektiva institutioner, hållbar 
konsumtion och produktion samt resurseffektivitet.11 Genom att formulera 
missions med koppling till dessa mål skulle UDI eller andra program kunna 
utgöra ett kraftfullt verktyg för att bidra till de globala målen. En annan 
möjlighet är att formulera missions utifrån de sex fokusområden som 
regeringen pekat ut i Sveriges handlingsplan för Agenda 2030.12

10 Weitz, Carlsen, Nilsson, Skånberg (2018) Towards systemic and contextual priority setting for implementing the  
 2030 Agenda
11 Mål 16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner, 12.1 Implementera det tioåriga ramverket för  
 hållbara konsumtions- och produktionsmönster och 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.
12 Regeringen (2018) Handlingsplan Agenda 2030, 2018–2020. De prioriterade områdena är ett jämlikt och jämställt  
 samhälle, hållbara samhällen, en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med  
 hållbart företagande, hållbar och hälsosam livsmedelskedja och stärkt kunskap och innovation.
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Ett missionsbaserat arbetssätt kompletterar sammantaget den styrning som 
de globala hållbarhetsmålen redan i dag ger till programmet. Ett missions-
baserat arbetssätt skulle även göra kopplingarna till andra program som 
genomförs av Vinnova tydligare, och skulle också skapa relevanta forum för 
lärande. Baserat på de fallstudier som Ramboll har genomfört framstår detta 
som mycket viktigt för att dra nytta av all den kunskap som skapas genom 
UDI–projekten.
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Slutsatser
I detta avsnitt presenterar Ramboll sina sammantagna slutsatser från de 
31 UDI projekt som vi har studerat. I stort bekräftar de nya fallstudierna 
de huvudsakliga slutsatser som Ramboll har dragit baserat på de första 
15 fallstudierna som vi genomförde under 2018. Detta innebär att UDI 
sammantaget fungerar väl i linje med programlogiken. Samtidigt har det 
faktum att vi nu har fler fall att basera vår analys på bidragit till att vi har bättre 
möjligheter att observera återkommande mönster. Dessa observationer är: 

• UDI:s koppling till de globala hållbarhetsmålen har resulterat att 
projekten i större utsträckning fyller ett konkret samhällsbehov. De 
projekt som ansökt om medel och genomfört delar av projektet sedan 
2018, när de globala hållbarhetsmålen blev en central utgångspunkt 
för UDI, har enligt Ramboll en tydligare projektlogik och är tydligare 
kopplade till relevanta samhällsutmaningar. De förändringar i 
programmet verkar därmed ha påverkat projektens inriktning, 
organisering och genomförande. 

• Projekten försöker hantera samhällsutmaningarnas komplexitet 
på liknande sätt. I fallstudierna kan vi se att projekten på olika sätt 
försöker minska komplexiteten i samhällsutmaningen för att kunna 
hantera utmaningen inom ramen för ett projekt. Detta behövs för 
att projekten ska kunna vara effektiva och nå sina mål. De vanligaste 
sätten att göra det är att projekten bryter ned samhällsutmaningen 
i en eller flera delutmaningar, att projekten delar upp projektet i mer 
eller mindre fristående delprojekt samt att projekten i första hand 
fokuserar på antingen teknikutveckling, att införa nya processer i 
enskilda verksamheter eller nya sätt att koordinera beteenden hos 
flera verksamheter.

• Det finns tydliga mönster i hur projekten väljer att organisera sig. 
UDI är ett attraktivt program där de projekt som beviljas lyckas 
involvera relevanta organisationer. De flesta projekten ökar antalet 
projektpartners mellan stegen. Fallstudierna visar att projekten är 
pragmatiska när det gäller att förändra aktörskonstellationen utifrån 
projektets behov. I nästintill alla projekt tillkommer nya aktörer 
medan andra aktörer lämnar projektet. Oftast sker den här typen av 
förändringar i aktörskonstellationen i samband med att projektet går 
från ett steg till nästa. Den stegvisa finansieringen underlättar därmed 
för projekten att göra förändringar i aktörskonstellationen. Samtidigt 
har de flesta studerade projekt samma koordinator i alla steg. 
Fallstudierna visar också att det är vanligast att koordinatorn är ett 
forskningsinstitut. I de projekt där ett forskningsinstitut är koordinator 
finns inga exempel på projekt där någon annan aktörstyp har tagit 
över koordinatorsrollen under de tre stegen. Detta kan bli ett problem, 
eftersom det sällan är den organisation som koordinerar projektet som 
ska införa eller kommersialisera den lösning som projektet utvecklar.
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• Otydlig korrelation mellan projektens budget och det avtryck 
projekten väntas ge. Det finns stora skillnader i budgeten mellan 
de projekt som vi har studerat. Det är samtidigt svårt att på förhand 
göra en kvalificerad gissning av vilken budget ett projekt behöver 
när vi enbart ser projektens mål och hur det ska genomföras i 
projektansökan. Ofta är det teknikutveckling som kostar mycket i 
projekten. Samtidigt visar de fallstudier som vi har genomfört att 
andra icke-tekniska faktorer är minst lika viktiga för att projekten ska 
lyckas med innovationer som förändrar hela systemet. Projekt som 
fokuserar på hur befintliga men outnyttjade tekniska lösningar bättre 
kan nyttjas genom förändringar i affärsmodeller, offentliga styrmedel 
eller regleringar, produktionssystem eller olika målgruppers inställning 
till tekniken förekommer sällan i portföljen.

• Projekten stärker innovationsförmågan hos de som deltar i projekten. 
Det vanligaste avtrycket när det gäller innovationsförmåga är att de 
som deltagit i projektet testat och demonstrerat nya koncept och 
lösningar. På systemnivå har kunskap från detta arbete gjorts tillgänglig 
och spridits exempelvis genom att den har publicerats i vetenskapliga 
artiklar eller rapporter. Vi kan även i flera projekt se att projekten 
har påverkat samverkan mellan de projektpartner som har deltagit i 
projekten även efter att projekten har avslutats. 

• Projekten har givit upphov till flera innovationer. De flesta projekt 
har skapat avtryck i form av nya koncept och lösningar som har införts 
eller kommersialiserats. Det kan handla om att enskilda eller flera 
aktörer, såväl projektparter som externa parter, har implementerat 
framtagna lösningar och koncept som projektet har tagit fram eller 
att dessa har kommersialiserats och gjorts tillgängliga för en bredare 
marknad. Tio projekt har även bidragit till nya riktlinjer, exempelvis för 
en viss bransch, till vägledningsdokument till exempel för kommuner 
eller påverkat certifierings- eller standardiseringssystem (10 projekt). 
Det är några exempel på hur projektens resultat lever vidare efter 
projekten har avslutats. 

• Projekten förstår allt eftersom hur viktig systemansatsens är. De 
projekt som finansieras inom UDI ska anlägga en systemansats. 
Det räcker inte att projekten bara fokuserar på tekniska lösningar 
på komplexa samhällsproblem. De ska också ta hänsyn till den 
helhet som behövs för att de ska kunna bidra med lösningar på 
samhällsutmaningen, och för att de ska kunna förstå hur olika 
delarna i systemet påverkar varandra. De projekt som lyckas med 
breddinförande av en utvecklad lösning efter steg 2 eller 3 har ofta 
tagit hänsyn till flera aspekter, exempelvis lämpliga affärsmodeller för 
lösningen, regulatoriska frågor, och produktionssystem och normer 
som påverkar genomförandet. Samtidigt bedömer vi att de 31 projekt 
som vi har analyserat sällan tar hänsyn till alla dessa dimensioner 
i början av projekten. Ofta inser projekten hur viktigt policy och 
regelverk, normer och affärsmodeller är först senare i projektet, när 
de testar lösningar under verkliga förhållanden. Det är därför väldigt 
viktigt att projekten inte fastnar i tekniska utmaningar, utan tidigt testar 
den önskade lösningen i största möjliga mån. 
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• Den kunskap som projekten skapar kan sannolikt tas om hand 
på ett mer effektivt sätt. De globala hållbarhetsmålen fyller en 
viktig funktion för att peka ut en riktning för programmet och för 
de projekt som beviljas bidrag. Men de globala hållbarhetsmålen är 
mindre effektiva när det gäller att skapa ett relevant sammanhang 
där resultat från projekt kan tas om hand på ett effektivt sätt. Ett sätt 
att främja ett sådant lärande är att kategorisera tidigare och framtida 
projekt utifrån flera missionsbaserade mål. Vidare bör det analyseras 
hur projekten angriper de fördefinierade systemdimensioner i form 
av ny teknik, affärsmodeller, produktionssystem, policy och normer 
som presenterats i detta analys-PM. Detta skapar sannolikt bättre 
förutsättningar för att resultaten av projekten ska kunna få den 
systempåverkan som det är meningen att de ska få.



Bilaga 1. 
Studerade projekt
1.1 Fallstudier under 2018

Avslutade steg 2-projekt som inte sökt steg 3  

• SAMCITY – Hållbart försörjningssystem för attraktiv stad (2014-00726)

• Nästa generations testsystem för snabbare och säkrare biologisk 
utvärdering av läkemedel, material och kemikalier (2014-00695) 

• Datadriven InnovationsArena (2014-00807)

• Den varma och rena staden 2 (2014-00717) 

• Elmob- elektrifierad mobilitet i Göteborg (2014-00957)

• I-Tex, Intelligent användning av Innovativa Textilier för en friskare 
patientnära sjukhusmiljö (2014-00719) 

Avslutade steg 3-projekt 

• Skogsmetanol (2015-00416)

• ExDIN (2014-04317)

• SENSATION (2015-00451)

• Optimerade flöden och IT-verktyg för digital patologi – Breddinförande 
(2014-04257) 

• Smedpack3 (2014-04237)

• Implementering av lösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet (2015-
00388) 

• STREAM – Strömmen av information för smart effektiv automation 
(2014-04319)

• Att underlätta en hållbar produktion av alkoholsensorer med global 
minskning av alkoholrelaterade dödsolyckor (2015-00402) 

• C/O City (2015-00415)

1.2 Fallstudier under 2019

Avslutade steg 2-projekt som inte sökt steg 3 

• Från spill till guld (2014-00904)



• FUSE – Future Industrial Services Management (2014-00814)

• HASPOC – Högsäkerhetsprodukter på COTS plattformar (2014-00702)

• Odling på tak – Attraktiva och hållbara lösningar för odling under tak 
(2015-00282)

• Ökad delaktighet för personer med kognitiva och psykiska 
funktionsnedsättningar (2015-00253)

• Green IoT – en energieffektiv IoT plattform för öppen data och hållbar 
utveckling (2015-00347)

• IntegrIT – verktyg för patientnära klinisk forskning och 
kunskapsbaserad vård (2014-00736)

Avslutade steg 3-projekt

• Attract (Attraktiva och hållbara livsmiljöer i kallt klimat) (2014-04287)

• Cell Health – Implementering av strukturer och verktyg för 
cellterapibehandling i sjukvård (2014-04280)

• Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet (2014-04288)

• ItACiH – IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet (2013-04876)

• Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor (2015-00456)

• BiodiverCity (2015-04416)

• DigiFys – Digitala och fysiska lekmiljöer (2016-03777)

• Stadsbruk (2016-03841)

• DECODE (2016-03724)




