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Sammanfattning 

Interorganisatorisk samverkan enligt trippelhelixmodellen är ett sätt att möta komplexa 
samhällsutmaningar och att lösa problem. Komplexiteten i problemen ställer krav på 
samverkan mellan behovsägare och experter samt med de som har de resurser som krävs för 
att lösningar ska förverkligas.  

Rapporten presenterar en studie av interorganisatorisk samverkan i programmet Digital 
Demo Stockholm (DDS). Det är ett program som genomförs av KTH tillsammans med 
partners från näringsliv och offentlig sektor och som arbetar för att möta samhällsutmaningar 
i Stockholmsregionen. Inom programmet bedrivs forsknings- och innovationsprojekt som tar 
fram digitala lösningar och demonstratorer. Programmet bygger på långsiktigt partnerskap 
mellan Stockholms stad, Stockholms Läns Landsting, KTH, ABB, Ericsson, Skanska, Scania, 
Vattenfall och Telia. På sikt ska programmet leda till ett samhälle som är hållbart och 
attraktivt och att Stockholm år 2040 är ”världens smartaste stad”.  

Resultaten baseras på intervjuer med initiativtagare till programmet och projektledare för 
demoprojekten samt på enkäter till medarbetare i demoprojekten och ledamöter i 
programmets rådsfunktioner. Studien är kvalitativ och alla utsagor och svar har analyserats 
med en kvalitativ ansats. Frågorna i studien rör deltagarnas inställning till programmet och 
till arbetet på den övergripande programnivån liksom i demoprojekten.  

Studien undersöker och beskriver deltagares uppfattning om DDS. Syftet har inte varit att 
utvärdera programmets olika delar utan att med en explorativ ansats beskriva vad som 
uppfattas som viktiga försättningar för samverkan. En viktig förutsättning är det engagemang 
som präglat arbetet i programmet och som delvis har en koppling till möjligheten att arbeta 
för samhällsnytta och organisatoriska innovationer. En annan är ett ledarskap som är agilt, 
entreprenöriellt och sammanhållande.  

De krav som ställs på att driva ett initiativ som DDS liknar de som ”start-up-verksamheter” 
ställer på drift och ledning. För att komma framåt krävs anpassning samtidigt med stora mått 
av uthållighet, en mångfald av kompetenser och utveckling på programmets samtliga nivåer.  
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Inledning 

Den här rapporten presenterar en studie av samverkan i programmet Digital Demo 
Stockholm (DDS). Det är ett program som genomförs av KTH tillsammans med partners från 
näringsliv och offentlig sektor och som arbetar för att möta samhällsutmaningar i 
Stockholmsregionen. Inom programmet bedrivs forsknings- och innovationsprojekt som tar 
fram digitala lösningar och demonstratorer.    

Studien har genomförts för att bidra till lärandet om samverkansprocesserna i programmet 
och därmed ge underlag till ledningen. Den kan ses som ett slags förstudie för följeforskning1 
av programmet. Men studien är även en del i utvecklingen av kunskap som beskriver och 
förklarar mekanismerna i komplexa samarbeten enligt trippelhelix-modellen2. Det finns idag 
en hel del studier av samverkan i innovations- och utvecklingsarbete där aktörer från 
akademi, offentlig sektor och näringsliv samverkar för att utveckla lösningar3. Den här 
studien har sitt särskilda fokus på drivkrafterna bakom samverkan och i ett program som 
förenar samhällsnytta med ekonomisk nytta. 

Interorganisatorisk samverkan och samverkan enligt trippelhelixmodellen är ett sätt att möta 
komplexa samhällsutmaningar och att lösa problem. Komplexiteten i problemen ställer krav 
på samarbete mellan behovsägare och experter samt med de som har de resurser som krävs 
för att lösningar ska förverkligas. Sådant samarbete genomförs många gånger i en temporär 
(och delvis distribuerad) organisation och ställer särskilda krav på samordning och ledning. 
Samarbetet sker dessutom i en grupp där olika intressen och kulturer inte bara ska samsas 
utan också dras nytta av. 

Styrkan med trippelhelix-samarbete är inte bara att kompetenser samordnas för att lösa ett 
problem utan även att de deltagande organisationerna utvecklar sina processer och sina 
kunskaper4. Drivkrafterna bakom deltagandet går många gånger bortom de uppenbara 
nyttorna. Förutom intresset hos en organisation att utveckla processer och kompetens kan 
viljan att delta utgå från ett engagemang för en särskild slags teknisk utveckling, ligga i linje 
med värderingar eller erbjuda möjligheter att möta utmaningar och hot5. Andra möjligheter 
kan ligga i stärkta varumärken och tillgång till resurser och kompetens. Incitamenten att 
engagera sig i ett trippelhelix-samarbete är alltså inte bara ekonomiska eller praktiska utan 
även moraliska och ideologiska6. 

                                                             
1 Följeforskning som metod innebär att forskare dels dokumenterar, dels ställer frågor och diskuterar det som 
beforskas. Det kan sägas handla om ett utifrånperspektiv (mer eller mindre vetenskapligt, mer eller mindre baserat 
på systematik) som ökar kunskap och lärande. Metoden innebär också vanligen att forskaren delger resultat och 
utvecklar frågeställningar under tiden som studien pågår. Detta för att stötta den verksamhet som studeras och för 
att anpassa studien till uppkomna situationer.  
2 “The triple helix model of innovation is based on the interactions between the three following elements and their 
associated ‘initial role’: universities engaging in basic research, industries producing commercial goods and 
governments that are regulating markets”. (Wikipedia) 
3 Se Benner, M. och Sörlin, S. (2015). 
4 Se Gylesjö, S., Zika-Viktorsson, A. och Groth, M. (2017). 
5 Se KLOSS (2015). 
6 Se Askfors, Y. (2018). 
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För att samverkan ska vara framgångsrik behövs tydliga åtaganden och commitment hos 
deltagande organisationer samt att enskilda individer har engagemang, rätt förmågor och de 
rätta förutsättningarna för att göra det jobb som krävs7. Ett sätt att säkerställa engagemang är 
att ställa krav på att alla samverkansparter delar den risk en satsning innebär. De 
samarbetsparter som är villiga att dela på riskerna kommer sannolikt att arbeta för att minska 
riskerna och därmed bidra konstruktivt och engagerat8. 

Den här typen av samarbete ställer höga krav på ledarskapet och projektledarkompetensen 
kan vara det som avgör om ett samarbete av det här slaget blir framgångsrikt9. Det behövs 
formulerade strategier för den satsning som samarbetet gäller, samordning, planering och 
styrning. Planering är centralt och samtidigt som planerna ska säkra att ett program eller ett 
projekt går åt rätt håll ska planerna också göras så att de säkerställer öppenhet och utveckling. 
Det behövs också en samverkanskultur som präglas av ömsesidighet, förståelse för olika 
förutsättningar, nyfikenhet och respekt10. Att en sådan kultur etableras är delvis ett ansvar för 
ledningen men också för samtliga parter och deltagare. En viktig förmåga hos ledare av 
interorganisatoriska innovationssamarbeten är att kunna hantera de känsliga lägen som alltid 
uppstår och som handlar om ägarskap11. 

En viktig del i ledarskapet är att hantera de utmaningar som riskerar att utvecklas till hinder. 
Vanliga hinder uppkommer ur kulturella skillnader liksom skillnader i arbetssätt och 
processer12 men även ur svårigheter kring hanteringen av IPR, resultatens användning och 
finansiering13. Andra vanliga hinder har sin grund i brist på tid. Tid behövs för att planera 
tillsammans och för att utveckla lösningar men också för att tillit ska kunna byggas upp 
tillsammans med en gemensam förståelse för uppgiften14. Interorganisatorisk samverkan har 
inbyggda svårigheter i och med parternas olikheter. Men eftersom själva grunden för sådan 
samverkan är just olikheter behöver ledningen och deltagarna ha förmågan att på rätt sätt 
utnyttja denna potential. Sverige har en fördel genom goda förutsättningar för samverkan 
enligt trippelhelix-modellen, anledningen är platta organisationer och liten byråkrati. På 
många områden finns dessutom ett väl fungerande ekosystem för samarbete15.  

De organisationer som samverkar i DDS ingår i ett sedan tidigare etablerat partnerskap. 
Partnerskap är en form av strukturerade relationer som visat sig vara bra eftersom det bygger 
på gemensamt formulerade långsiktiga åtaganden16. Etablerad samverkan ger robusthet och 
tillit17. Ett partnerskap måste vara robust, men måste samtidigt förnyas för att dynamik och 
nytänkande ska upprätthållas.  

En svårighet i sammanhanget är att samverkansprojekt inte alltid har de rätta 
förutsättningarna för innovation. Konkurrens och IPR-situationer kan göra att risker undviks 

                                                             
7  Se KLOSS (2015). 
8  Se Gylesjö, S., Zika-Viktorsson, A. och Groth, M. (2017). 
9  Se KLOSS (2015); Benner, M. och Sörlin, S. (2015). 
10 Se KLOSS (2015). 
11 Se Gylesjö, S., Zika-Viktorsson, A. och Groth, M. (2017). 
12 Se Askfors, Y. (2018). 
13 Se Todd, D., Galan Muros, V., Klofsten, M. and Meerman, A. (2013). 
14 Se Gylesjö, S., Zika-Viktorsson, A. och Groth, M. (2017). 
15 Se Todd, D., Galan Muros, V., Klofsten, M. and Meerman, A. (2013). 
16 Se KLOSS (2015). 
17 Se Benner, M. och Sörlin, S. (2015). 
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och utvecklingsarbete blir alltför inkrementellt. Hur samverkan kring innovationer fungerar 
är beroende av enskilda parters möjlighet att behålla kontrollen över de radikala idéerna och 
utfallet av dessa18.  

Programmet Digital Demo Stockholm 
DDS19 startade 2016 och är ett program som tar sig an Stockholmsregionens 
samhällsutmaningar med hjälp av digitalisering.  

Programmet bygger på långsiktigt partnerskap mellan Stockholms stad, Stockholms Läns 
Landsting, KTH, ABB, Ericsson, Skanska, Scania, Vattenfall och Telia. Målet med DDS är att 
bygga hållbara strukturer för samarbete i regionen samt att visa att den digitala tekniken kan 
generera attraktiva lösningar på samhällsbehov. På sikt ska detta leda till ett samhälle som är 
hållbart och attraktivt och att Stockholm år 2040 är ”världens smartaste stad”.  

Programmet bygger på demoprojekt som väljs ut enligt uppsatta kriterier. Dessa kriterier 
säger bland annat att ett demoprojekt ska arbeta med utmaningar identifierade av offentlig 
sektor och ska bidra till nytta för Stockholms innevånare. De lösningar som tas fram ska vara 
skalbara och baserade på digital teknik. Demoprojekten ska ha även ha extern finansiering för 
att komma i fråga för programmet. 

Programmet har en styrgrupp som består av representanter för partnerorganisationerna. 
Styrgruppen fattar beslut om vilka fokusområden som programmet ska arbeta mot samt vilka 
demoprojekt som ska startas. I programmet finns också en ”think tank” vars uppgift är att 
skapa goda förutsättningar för demoprojekten genom att arbeta med frågor som rör 
finansiering, avtal och effektmätningar. Think tank arbetar också med att säkerställa 
engagemang för programmet. Till programmet finns knutet tre rådgivande organ: ett 
kommunikationsråd, ett tekniskt råd och ett policyråd. Kommunikationsrådet ansvarar för 
den strategiska kommunikationen och den gemensamma webben och ledamöterna 
representerar var och en av partnerorganisationerna. Det tekniska rådet hanterar och 
samordnar tekniska frågeställningar som kommer upp i demoprojekten och policyrådet 
guidar i de legala förhållanden som programdeltagarna måste förhålla sig till. Ett viktigt stöd 
för samverkan mellan parterna är plattformen Openlab20 som är en fysisk mötesplats för 
problemlösning i samverkan.  

                                                             
18 Se Gylesjö, S., Zika-Viktorsson, A. och Groth, M. (2017). 
19 https://www.digitaldemostockholm.com/om-dds/ 
20 Openlab är ett centrum där studenter, lärare och forskare från Karolinska Institutet, KTH, 
Stockholms universitet och Södertörns högskola arbetar med utmaningar som Stockholms stad, 
Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län står inför. Det är en interdisciplinär 
miljö som ska stötta utveckling och innovation som tillhandahåller lokaler för samskapande och för 
möten. Ett arbetssätt som tillämpas är design thinking, vilket är en metod med vilken man kan ta sig an 
olika problem på ett iterativt och utforskande sätt med verktyg hämtade från designarbete. I DDS 
används metoden som processtöd för att lösa problem och för att testa och utvärdera lösningar.  

 



RAPPORT  Dokumentdatum  Ev. diarienummer 
  2018-09-10  TRITA-ITM-RP 2018:2 
 
 
 

 8 (19) 
 

 
 

Om studien 

Studien som presenteras här undersöker och beskriver deltagares uppfattning om DDS. Syftet 
har inte varit att utvärdera programmets olika delar utan att med en explorativ ansats 
beskriva vad som uppfattas som viktiga förutsättningar, möjligheter och hinder för 
samverkan.  

De resultat som presenteras i den här rapporten baseras på intervjuer med initiativtagare till 
programmet och projektledare för demoprojekten (12 personer) samt på enkäter till 
medarbetare i demoprojekten och ledamöter i programmets rådsfunktioner (26 personer21). 
Studien är kvalitativ och alla utsagor och svar har analyserats med en kvalitativ ansats. 
Intervjuerna gjordes i april 2017 och enkätundersökningen i december samma år. För att få 
en grundläggande förståelse för programmet och demoprojekten har författaren även deltagit 
på styrgruppsmöten och möten på Openlab där verksamhet och demoprojekt har diskuterats.  

Frågorna i studien rör deltagarnas inställning till programmet och arbetet på den 
övergripande programnivån liksom i demoprojekten. I enkäten och i intervjuerna ställdes 
frågor om: upplevda fördelar med att delta i programmet (för intervjupersonen och för den 
egna organisationen); hinder och svårigheter för samverkan, deltagande och utveckling; 
styrkorna med programkonstruktionen. 

Studien är genomförd med en kvalitativ och tolkande metod. Ansatsen är empirisk och 
induktiv och data (deltagarnas olika uppfattningar om programmet och det egna deltagandet) 
har tolkats och kategoriserats i omgångar för att på en aggregerad nivå beskriva arbetet i 
programmet och det sammanhang för samverkan som DDS utgör.  

  

                                                             
21 Svarsfrekvens 46 procent. 
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Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultat från intervjuer och enkäter. Resultaten speglar åsikter 
om hur programmet leds och hur samverkan i programmet fungerar.  

Programmet genomförs i samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. De 
partners som ingår är Stockholms stad, Stockholms Läns Landsting, KTH, ABB, Ericsson, 
Skanska, Scania, Vattenfall och Telia. Samtliga partners har lång erfarenhet av samarbete 
enligt trippelhelix-modellen och samarbete med varandra och KTH. 

När datainsamlingen gjordes22 pågick åtta demoprojekt där digitala lösningar skulle utvecklas 
och demonstreras. Några av projekten var i idéfas medan andra hade kommit längre och 
befann sig i genomförandefas. De tekniska målen för projekten var övervakningssystem för 
dricksvatten, smarta digitala lås för äldre, ”techgård” för ungdomar, plattform för digital 
medborgardialog, smarta trafiksignaler, reseplanerare för alla slag av transportmedel och 
mobilt trygghetslarm. 

Förutsättningarna för demoprojekten såg olika ut när intervjuer och enkäter gjordes. Bland 
annat så befann de sig sinsemellan i olika faser (idé/förstudie, uppstart eller genomförande) 
och finansieringsläget såg olika ut beroende på projekt. Vissa hade löst finansieringsfrågan 
medan andra hade ett mer osäkert läge. De projektledare som intervjuades hade också olika 
stora grupper att leda (som minst tre personer och som mest 15) med varierande antal 
partnerorganisationer i demoprojektet23. 

Det fanns också stora skillnader avseende den problematik som projekten, vid tiden för 
datainsamlingen, behövde hantera och som vid det tillfället tog merparten av projektledarens 
tid i anspråk. Exempel på sådan problematik var att ordna finansiering och personresurser, 
samordna arbetet internt i den egna organisationen, att utreda olika tekniska förutsättningar 
och förhållanden inför nästa steg, säkerställa att digital infrastruktur och annan utrustning 
fanns på plats, att brottas med frågor rörande upphandlingsreglerna. Vissa projektledare 
uppgav att de haft en enkel start på sitt demoprojekt medan andra stött på många svårigheter 
i uppstartsfasen som hindrat projektet från att komma framåt i förväntad takt. Detta är 
problematik som är naturlig för projektledare att hantera men visar på skillnaderna mellan 
projekten vid tiden för studien.  

Intresse för digitala lösningar tillsammans med intresse för samhällsnytta 
Att ta vara på möjligheter till affärer och nya tekniska lösningar är, enligt intervjuerna, det 
främsta skälet för parterna att delta i programmet. Andra viktiga skäl är möjligheter att få till 
nya arbetssätt och samordning mellan olika organisatoriska funktioner. Deltagandet i 
programmet ger alltså möjlighet till systeminnovationer på lokal nivå i hemmaorganisationen 
och kan även leda till ett intresse för förnyelse av interna processer och arbetssätt. 
Möjligheten till systemförändringar (i såväl de egna organisationerna som i det övergripande 
innovationssystemet) framhölls av flera av de intervjuade som viktigare än teknikfrågor.  
                                                             
22 Intervjuerna gjordes i april 2017 och enkätundersökningen i december 2017. 
23 Projektmedlemmarna kan vara andra än inititativtagarna. 
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DDS innebär möjligheter att utveckla såväl kunskap och kompetens som nya sätt att tänka. 
Idéerna om samhällsnytta som är bärande i programmet kan medföra nya sätt att tänka för 
många av deltagarna och deras organisationer. Den typ av analyser som görs i programmet 
och arbetet med forskningsfrågor och metoder ger viktiga idéer och bidrar till förändring.  
 
Värdet av deltagandet i DDS ligger, enligt intervjuerna, även i vad vad man kan ge. 
Möjligheten att med sin kompetens få bidra till samhällsnytta och till att påverka politiska 
beslut är viktig. Deltagandet beskrivs också som en skyldighet, det vill säga att om komplexa 
samhällsproblem ska kunna lösas måste olika aktörer med kompletterande kompetenser och 
resurser samverka målinriktat.  
 
Av enkätsvaren framkommer att alla (utom en svarande) tycker att det är motiverande att 
vara en del av DDS och att alla (utom en svarande) tycker att samverkan mellan 
organisationerna är stimulerande.  

Mobilisera utvecklingskrafter och vara en förebild 
För programmet är samsyn och samverkan ett medel men också ett mål. Programmet ska 
mobilisera utvecklingskrafter som drar åt samma håll. Det lärande och de insikter som 
deltagandet i DDS innebär gör att förändringskraft genereras. Enligt intervjuerna är det 
viktigt att man initierar och driver just demoprojekt eftersom det finns ett stort behov av 
demonstratorer. Detta för att möjligheterna med digitalisering ska bli tydliga och därmed 
bidra till digitaliseringens ökade genomslag i samhället. DDS kan användas som en plattform 
för att kraftsamla och för att visa på vad som faktiskt görs och vad som är möjligt att göra. 
Vilket i sin tur även kan minska oron för att Sverige kommer efter när det gäller digitalisering. 
 
Enligt en av intervjuerna omvärldens kännedom om DDS och möjligheterna med 
programmet alltför låg. Intresset för samverkansprogram och den nytta som ett sådant gör, 
såväl operativt som strategiskt, borde vara stort. DDS är en möjlighet och skulle kunna vara 
en förebild för hur den multikompetens som behövs för att lösa komplexa problem kan 
etableras.  

Riskvillighet, innovationsförmåga och behov av trygghet 
En viktig aspekt av deltagandet i DDS är riskvilligheten hos deltagarna vad gäller både att gå 
in i ett sammanhang där samarbetena är nya och där utfallet liksom den direkta nyttan av 
deltagandet är osäkert. En av osäkerheterna rör finansieringen av demoprojekten, enligt 
intervjuerna. Med deltagandet i programmet följer inte finansiering, vilket i sin tur innebär 
att de som kliver in i programarbetet behöver vara villiga att investera sin tid och kunskap 
utan att vara säkra på att det initiativ som tas kommer att utvecklas som planerat. 
 
Hur beroende olika parter i programmet är av extern finansiering varierar. Enligt 
intervjuerna är det särskilt svårt att få med forskare om det inte finns säkerställd finansiering. 
Även om forskare också ser de strategiska fördelarna med att delta i DDS så är det svårt för 
dem att delta om inte finansieringen är säkrad. Därför är en viktig fråga för programmet hur 
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man ska få med viktiga talanger som finns inom akademin. De kommer inte med om inte 
pengar finns. 
 
DDS ska resultera i innovationer och ny kunskap. När det gäller innovationshöjd så beskrivs i 
intervjuerna svårigheter att balansera mellan förvaltning och förnyelse. Av intervjuerna 
framkommer att det finns en risk att arbetet i DDS till stora delar präglas av att få till trygghet 
snarare än nytänkande och ”start-up-kultur”. De sk initiativtagarna till programmet – som 
kanske i hög utsträckning varit riskbenägna eldsjälar – ersätts efterhand. Att säkerställa 
nytänkandet i programmet ställer krav på de arbetssätt som tillämpas och de arbetsmetoder 
som etableras. Om alltför många strävar efter att ta den enklaste vägen sjunker 
innovationshöjden i arbetet.  
 
Enkätsvaren visar dock på en positiv syn på den innovationsförmåga som finns i programmet. 
Endast en av de tillfrågade anser att innovationsförmågan inte är tillräcklig för att man ska 
uppnå programmets syfte och modet att testa nya lösningar lyfts fram som en särskild styrka 
av en av de svarande.  
 
I ett komplext och delvis osäkert samarbete, som DDS innebär, blir formaliserade arbetssätt 
och avtal viktigt. Bland annat behövs en hantering av att det råder olika principer när det 
gäller patent och ägande. Det finns också, enligt intervjuerna, ett behov av ordentliga 
konsekvensanalyser. Det finns en tendens att ”bara göra” och sedan agera på de svårigheter 
som uppstår. Detta kan röra ägarskap, inlåsningseffekter, förvaltning och implementering.  

Synlighet och kompetens i världsklass  
En fördel med DDS som framkommer i intervjuerna är möjligheten att utveckla digitala 
lösningar i direkt samarbete med problemägarna. Möten med problemägarna liksom att dessa 
är involverade i demoprojekten anses vara en viktig aspekt av DDS. Den högt profilerade 
styrgruppen är också den en styrka. Styrgruppen ger tyngd åt beslut och bidrar till 
programmets synlighet och trovärdighet.  
 
En annan styrka är den kompetens av världsklass som samlas och görs tillgänglig genom 
DDS. Detta framkommer av både intervjuerna och enkäten. Men huruvida kompetensen 
kommer till ordentlig nytta avgörs av varje deltagares konkreta bidrag. Som en av de 
intervjuade påpekar: det räcker inte bara med att ingå man måste göra också. Detta ställer 
krav på programledningen eftersom det handlar om att involvera deltagarna och att få dessa 
att vara aktiva med sina bidrag. Enligt enkätsvaren finns det i demoprojekten ett stort 
engagemang bland medarbetarna.  
 
Deltagandet i DDS ger viktiga lärdomar genom den insyn som ges i andra organisationer, 
kulturer och sammanhang. Och det kan också vara en fördel att få visa upp sin egen 
organisation för de andra deltagarna i programmet. Enligt enkätsvaren är en viktig anledning 
att delta i programmet möjligheten att projektresultat kan användas i flera olika 
sammanhang.  
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Urvalsprocesser och förankring 
Initiativet till demoprojekten kommer från parterna i programmet och projektförslagen 
godkänns av styrgruppen. Projekten sätts igång genom en process i de projektägande 
organisationerna vid sidan av en process i programmets centrala delar. De företagsinterna 
processerna varierar av naturliga skäl och vissa projekt har framförallt ett ekonomiskt värde 
för sin organisation medan andra har mer av ett strategiskt värde för organisationen.  
 
Enligt intervjuerna är de flesta demoprojekten ordentligt förankrade i deltagarnas respektive 
hemmaorganisationer vilket är av stor vikt för genomförandet. Förankringen är viktig för att 
säkerställa att demoprojektet får rätt prioritet men i intervjuerna beskrivs även hur synlighet i 
den egna organisationen är viktigt för stimulansen.  
 
Kommunikationen om programmet och dess syfte är mycket viktigt. Detta för att informera 
olika intressenter om programmet men även för att visa inom programmet hur enskilda delar 
av programmet hänger ihop och hur dessa bidrar till helheten. Att tydliggöra vilken nytta 
olika delar gör för helheten är viktigt för att stötta motivation och för att kunna arbeta 
strategiskt. En sådan strategi som uttrycker hur ”delarna av programmet kommer in i 
helheten” kan även bidra till att säkerställa att varje del används för programmet.  

Skickligt ledarskap: agilt, entreprenöriellt och sammanhållande 
För att leda och driva ett program som DDS krävs skickliga och kompetenta ledare och ett 
ledarskap som kan anpassas till olika situationer och till programmets utveckling. Ledarna 
behöver ha ett entreprenöriellt arbetssätt, vara flexibla och förmögna att ta tag var helst det 
behövs. Enligt intervjuerna har ledningen fungerat väl när det gäller att sätta mål, planera och 
skapa engagemang. Enkätsvaren bekräftar den positiva bilden men anger också att det funnits 
otydligheter som försvårat arbetet liksom oklarheter kring vem som bestämmer vad och 
styrgruppens funktion. 
 
Enligt såväl intervjuerna som enkätsvaren har det funnits otydligheter kring finansieringen av 
demoprojekten. Det hade behövts en tydlighet kring detta liksom planer och stöd. Även om 
extern finansiering är ett av urvalskriterierna anses det inte ha varit riktigt tydligt vad 
programmet kunnat erbjuda. Dessutom uppfattas det som särskilt svårt för vissa att söka 
finansiering och vissa av krav från DDS i samband med detta har upplevts som omöjliga.  
 
Ledningen uppges ha bidragit till att arbetet i programmet präglats av förtroende, tillit och 
ömsesidighet. DDS operativa ledning har visat på stort engagemang och använt sitt stora och 
relevanta nätverk när det behövts. När det gäller speciella arbetssätt och verktyg lyfts ”Open 
lab” fram som en arena för samarbete och utveckling men även som ett stöd för kontinuitet i 
programmet som förändrats och där nya deltagare tillkommit.  
 
När det gäller samverkan för konkret problemlösning i demoprojekten krävs kunskap om 
detaljer för att lösningarna ska bli så bra som möjligt. För den typen av kvalificerade 
diskussioner krävs anpassade underlag, särskilt när komplexiteten i problem och 
frågeställningar är stor. När det gäller mer strategiska frågeställningar är behovet att ”komma 
förbi tekniken” och lyfta blicken för att se helheten. Det har varit bra med ”open lab” och att 



RAPPORT  Dokumentdatum  Ev. diarienummer 
  2018-09-10  TRITA-ITM-RP 2018:2 
 
 
 

 13 (19) 
 

 
 

etablera en ”think tank”. Båda funktionerna är ett slags forum för deltagarna där nya 
möjligheter och lösningar kan tas fram samtidigt som det bidrar till kontinuitet. Forumet 
(som också kan kallas en mötesplats) stödjer introduktion av nya deltagare och ger möjlighet 
till presentationer, diskussioner och konkretiseringar. Det hålls dialogmöten och workshops 
som fungerar bra enligt intervjuerna även om vissa diskussioner varit alltför triviala och 
basala och riskerar därmed att uppfattas som slöseri med tid.  
 
En viktig uppgift för programledningen är säkerställs att det gemensamma målet hålls tydligt. 
Enligt intervjuerna har det gemensamma övergripande målet i allt för hög grad kommit i 
skuggan av ansökningar om finansiering. Ansökningarna har ibland blivit alltför viktiga mål i 
sig. Det ses i viss mån som nödvändigt eftersom programmet vilar på demoprojekten som i 
sin tur behöver finansiering för att kunna genomföras, samtidigt måste ledningen säkerställa 
att det arbete som görs inte avviker från de uppsatta programmålen.  

Skilda synsätt på vägval och prioriteringar 
En viktig utmaning i programmet rör skilda synsätt på vägval och prioriteringar. På frågor om 
eventuella målkonflikter i programmet så svarar de intervjuade att det handlar mer om olika 
viljor och synsätt på hur målet ska uppfyllas än oenigheter om målen.  
 
Viktiga diskussioner har exempelvis rört arbetet med utveckling av ny kunskap och valet 
mellan utveckling av sådant där behovet är tydligt och där lösningen kan specificeras på 
förhand, eller ett mer explorativt arbetssätt som ju också är viktigt för att hålla en viss 
innovationshöjd. Vad som kan göras kontra vad som bör göras har varit en viktig fråga liksom 
i vilken utsträckning det som görs måste vara realistiskt och kostnadseffektivt.  
 
Detta har i sin tur bäring på innovationshöjden i demoprojekten och därmed i programmet. 
Enligt vissa av intervjuerna är innovationshöjden i programmet många gånger alltför låg. 
Detta anses till viss del bero på att många deltagande parter har alltför stort fokus på säkerhet 
och integritet, liksom på upphandlingsfrågor. För att programmet ska fortsätta vara 
intressant behöver fokus i högre grad ligga på innovation och på nyskapande. Det måste 
skapas nytt i programmet, endera helt nytt eller nytt av sådant som redan finns. 
 
Skillnader mellan olika organisationers kulturer är en viktig grund för hur samverkan 
utvecklas. Hur ”samverkans-ekosystemet” utvecklas beror på olika parters behov av utbyte 
och deras syn på hur samverkan ska gå till. Huruvida man ser programmet som en plattform, 
eller mer som ett program med aktiviteter som syftar till att uppnå viktiga mål.  
 
Enligt intervjuerna ligger det en stor utmaning i att DDS är alltför personberoende, det vill 
säga beroende av de personer som varit initiativtagare eller tongivande på annat sätt när 
programmet startades. Detta medför risker när det gäller det långsiktiga arbetet och 
programmets fortlevnad. Därför är det viktigt att finna strukturer och processer som kan 
existera utan att specifika personer håller i dem. Men det finns vissa svårigheter när det gäller 
att arbeta fram styrande och ledande strukturer som är generiska, vilket beror på att många 
av parterna i programmet har svårt att avhända sig kontrollen. 
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Eldsjälar för samverkan och representanter för en organisation  
Flertalet av de intervjuade har en positiv uppfattning om programmet och några är mycket 
positiva och entusiastiska. Det finns några exempel – även om de är få – på en mer negativ 
uppfattning. Denna uttrycks ofta i samband med tveksamheter till vilken nytta programmet 
egentligen gör. En annan negativ uppfattning uttrycks i att även om man ser nyttan av att vara 
en del i ett program, så upplever man att vissa av kraven som ställs i programmet inte är 
riktigt legitima eller ställda på rätt nivå. Några av de negativa utsagorna rör svårigheten med 
att se nyttan med den kollektiva ansats som programmet har. Det vill säga att alla förväntas 
bidra till utvecklingen och att programmet i sig inte bidrar med personella eller ekonomiska 
resurser till enskilda aktiviteter och förehavanden.  
 
Det sätt på vilket en deltagare blivit involverade i DDS kan påverka hur deltagandet uppfattas 
och hur man ser på sin roll i samarbetet. Vissa intervjuade beskriver hur deras deltagande i 
programmet har sin grund i deras eget initiativ, medan andra ser sig mer som beordrade att ta 
sig an uppgiften inom ramen för sitt ordinarie arbete. I några av intervjuerna uttrycks viss 
tveksamhet till värdet av programmet. De beskriver en känsla av att vara ett slags ”gisslan” 
och att de involverats i ett mer omfattande åtagande än vad man räknat med.  
 
Att någon är tveksam till programmet kan naturligtvis ha många olika orsaker och behöver 
inte heller ge några egentliga negativa konsekvenser. Av intervjuerna framkommer dock att i 
de fall där någon av parterna verkar avvaktande eller osäker på sitt deltagande så påverkar det 
hela samarbetet och andras vilja att samverka. En projektpart som inte går in och visar upp 
ett tillräckligt engagemang i sitt åtagande riskerar att upplevas som en belastning.  
 
I intervjuerna har frågan ställts om de personliga drivkrafterna att delta i DDS. Några av de 
intervjuade uppger att de drivs av sitt intresse för de produkter och tekniska lösningar som 
ska tas fram. Några motiveras av den samhällsnytta som programmet gör. Andra drivkrafter 
är möjligheten att utveckla det egna projektledarskapet i ett intressant sammanhang.  
 
Ett annat skäl att delta är den potentiella marknad som staden och medborgarna utgör. Detta 
då staden blir en allt viktigare kund eller avnämare för den egna organisationens produkt och 
tekniska lösningar. DDS ger också möjlighet till strategiskt viktiga partnerskap för den egna 
organisationen. Att arbeta med stadens utmaningar är viktigt, det anser samtliga av de som 
svarat på enkäten.  

Världsunik satsning på digitalisering  
DDS beskrivs i intervjuerna som en världsunik satsning och digitalisering som ett mycket 
viktigt tekniskt område. Genom enkätsvaren framkommer en uppfattning om att DDS har en 
större potential att åstadkomma viktiga resultat jämfört med andra liknande satsningar. 
Förklaringar till detta är att samarbetet är brett och konkret och att program och projekt är 
starkt förankrat hos personer som har mandat att fatta beslut. Långsiktighet, utvecklingen av 
ett ekosystem för samarbete och att det är demos som utvecklas är andra förklarande faktorer. 
Think tank-gruppen och den kontinuitet den innebär för samverkan är en annan styrka som 
lyfts fram. 
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På en fråga om programmets viktigaste framgångar (så långt som det pågått) framhölls det 
arbetssätt som etablerats i programmet samt det nätverk som etablerats. Andra framgångar 
var nytänkande i de deltagande organisationerna från offentlig sektor samt de relationer som 
skapats mellan dem och parterna från industrin. Vid tiden för undersökningen var det endast 
en person som ansåg att de digitala lösningarna varit en framgång.  
 
I enkäten till rådsmedlemmarna ställdes en fråga om vilka förbättringar av programmet de 
skulle vilja se i närtid. Följande förslag är resultatet av den frågan: 

• Flerårig finansiering och finansierad projektledare 
• Fler och större satsningar 
• Tydliggörande av samhällsnyttan med de digitala lösningarna 
• Mer kommunikation om fördelar och styrkor med DDS, externt och internt 
• Kvalitetssäkrad omvärldsbevakning och bättre kunskap om state-of-the-art 
• Höjd innovationsnivå och större risktagande hos partners 
• Fokus på upphandlingar och inte bara på innovation 
• Större engagemang kring gemensamma målbilder 
• Bättre ansvar för bemanning 
• Bättre stöd från finansierade myndigheter 
• Tydligare ledning av demoprojekten 
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Summering och reflektioner 

Programmet DDS är baserat på interorganisatorisk samverkan och en trippelhelixmodell och 
genomförs med syftet att lösa komplexa problem och möta samhällsutmaningar med hjälp av 
digital teknik – i detta fall i primärt i Stockholmsregionen. Behovsägare och expertis 
samverkar med de som har resurser och praktiska förutsättningar för att realisera 
lösningarna. Samverkan sker i programmet och i ett antal parallellt pågående demoprojekt, 
vilket ställer särskilda krav på samordning och ledning. För att programmet ska fungera bra 
behöver många olika krafter verka i rätt riktning. Den här studien pekar på följande viktiga 
aspekter:  

• Möjligheter att bidra till samhällsnytta, liksom till organisatoriska innovationer och nya 
sätt att tänka är viktiga anledningar till att medverka i programmet. 

• Programmet är en plattform att mobilisera utvecklingskrafter och är ett gott exempel på 
hur man kan arbeta för att lösa komplexa problem möta viktiga utmaningar. 

• Behovsägarnas deltagande är en förutsättning för utvecklingen av effektiva lösningar och 
för att göra det möjligt att skala upp dessa.  

• Ledarskapet behöver vara agilt, entreprenöriellt och sammanhållande i alla delar.  

• Det är viktigt att deltagarna har tillgång till forum för problemlösning och gemensam 
utveckling. Det behöver också finnas metoder för att säkerställa kontinuitet i 
programarbetet (eftersom innehållet ständigt förändras).  

• En tillräcklig innovationshöjd måste säkerställas och skillnader i perspektiv på beslut och 
prioriteringar måste hanteras.  

• Nyttan med och mervärdet av interorganisatorisk samverkan måste vara tydlig i alla faser 
och delar av programmet.  

• Deltagandet ställer krav på riskvillighet hos de medverkande som måste bidra med 
engagemang trots att exempelvis finansiering inte är säkerställd.  

• Varje projektpart behöver ha sitt deltagande väl förankrat i sin hemmaorganisation. Detta 
för att kunna prioritera sitt arbete i programmet, men även då det skapar synlighet i den 
egna organisationen som i sin tur bidrar till motivation.  

En positiv bild som även innehåller utmaningar 
Den övergripande bild som studien ger är positiv. Programmet har många styrkor – samtidigt 
som det finns viktiga utmaningar att hantera. Studien pekar på några faktorer som varit 
viktiga för framgångarna. En sådan faktor är spetskompetens för såväl teknikutveckling som 
för att hantera affärs- och organisationsprocesser på ett effektivt sätt. Sådan kompetens är ett 
viktigt fundament för alla innovationsprogram, men kraven ökar med höjden på 
ambitionsnivån och komplexitet. En annan faktor är det engagemang som präglat arbetet i 
programmet. Vad som skapar engagemang i ett program som DDS varierar över tiden, över 
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situationer och mellan individer. Möjligheten att arbeta för samhällsnytta och potentiella 
organisatoriska innovationer framkom som viktiga drivkrafter bakom arbetet i DDS. Även 
styrgruppens mandat och förmåga att fatta beslut har varit en viktig faktor för mobilisering av 
utvecklingskraft och för att säkerställa att programmet går framåt.  

Behovsägarnas närvaro i programmet är ytterligare en viktig fördel för programmet och för 
möjligheten att utveckla lösningar som är skalbara och nyttiga och som kan leda till viktiga 
innovationer.  

En annan mycket viktig faktor för ett trippelhelix-samarbete av den här karaktären är ett väl 
fungerande ledarskap. Det måste inte bara skickligt samordna och driva på olika processer 
utan även facilitera samverkan mellan personer och parter som kan ha helt olika arbetssätt 
och som kommer från olika organisationskulturer. Faciliteringen innebär också att säkerställa 
att prioriteringar blir gjorda på ett sätt som är funktionellt ur ett helhetligt perspektiv och som 
leder programmet i rätt riktning.  

Det finns en hel del utmaningar för ledarskapet, som kan ses som inbyggda i program där 
komplexiteten är hög liksom kraven på nyutveckling. Många av utmaningarna är en självklar 
konsekvens av att organisera innovationsarbete genom den här typen av program. Syftet med 
ett trippelhelix-program är att samla kompetenser och utförare och låta deras olika perspektiv 
brytas mot varandra för att lösa problem. Därmed uppkommer ett stort behov av att facilitera 
arbets- och beslutsprocesser på ett sätt så att inte mångfald och andra viktiga kvaliteter blir 
lidande. 

Ett sådant här program är beroende av att det skapas ordentliga förutsättningar för 
engagemang. Engagemang gör inte bara nytta på ett personligt plan eller för de enskilda 
deltagande organisationerna, utan kan också fungera som en mobiliserande kraft i en grupp 
och därmed påverka deltagarnas vilja att bidra till helheten. Den här studien ger exempel på 
hur ”eldsjälar”, som deltar utifrån en drivkraft att förändra, måste kunna samverka med 
”representanter”, som deltar mer på uppdrag av någon annan. Även om det är svårt att säga 
hur stor påverkan på ett resultat detta kan ha så är det viktigt att ta höjd för att det kan 
påverka samarbetet och säkerställa att även representanterna blir en del av det engagemang 
som finns. Det är viktigt att målsättningar och potentialen till värdeskapande hålls tydliga, på 
alla nivåer, genom alla faser av ett program.  

 
De krav som ställs på att driva ett initiativ som DDS liknar de som ”start-up-verksamheter” 
ställer på drift och ledning. För att komma framåt krävs anpassning samtidigt med stora mått 
av uthållighet, en mångfald av kompetenser och utveckling på programmets samtliga nivåer. 
Det krävs också ett kontinuerligt arbete med att upprätthålla de idéer som ligger bakom 
programmets ambition. Samtidigt som det kan konstateras att programmet i sin helhet 
fungerar bra – och har en bra bas att bygga vidare på – bör det understrykas att det är viktigt 
att den strategiska ledningen regelbundet gör översyner och omprövar styrande strukturer 
och rådande arbetssätt. Detta för att säkerställa såväl anpassning som förnyelse på 
programmets alla nivåer. 
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Fortsatta studier 
Den här studien kan ses som en ingång till mer omfattande och fördjupade studier, vilket 
behövs för att förstå och förklara de mekanismer som kan vara avgörande för framgångarna 
hos ett program av DDS karaktär.  
 
I vissa avseenden liknar ledningen av ett program som DDS annan projektledning: det ställs 
krav på att mål och ambitioner upprätthålls samt att resurser och kompetens finns och att 
prioriteringar görs på rätt sätt. Men som den här studien visar så byggs speciella svårigheter 
in beroende på att komplexiteten är hög, målen är många och delvis motsatta varandra, samt 
att osäkerheter präglar arbetet och påverkar deltagarna. Projektparterna deltar dessutom inte 
endast med sin tekniska kompetens och utifrån sina affärsmässiga intressen utan de tar även 
med olika kulturer och arbetssätt in i arbetet. I samarbetskonstellationer som är öppna för 
nya deltagare utmanas också tilliten och stabiliteten varje gång nya parter tillkommer.  

Det är viktigt att undersöka hur en gynnsam kultur för samverkan och innovation kan 
utvecklas och upprätthållas utan ett alltför stort beroende av enskilda personer – 
initiativtagare eller enskilda entreprenöriella krafter. Processer behöver etableras och 
samverkanskulturen måste bli en angelägenhet för alla som deltar i programmet. Behovet av 
engagerade och drivande individer är stort i ett samverkansprogram som DDS, men ur ett 
långsiktigt perspektiv är det viktigt att det finns strukturer som säkerställer programmets 
progress. 
 
En intressant aspekt av DDS rör de risktaganden och experimenteranden som är en del av 
arbetet och som kan sägas stå i kontrast till vissa av de logiker stadens förvaltning jobbar 
enligt. Även regler som rör upphandling och statsstöd medför rättsliga principer kring vilka 
handlingsutrymmet behöver diskuteras och förtydligas i kommande studier. En annan 
speciell aspekt av DDS rör användningen av digital teknik och att ett mål är just digitalisering. 
Detta innebär i flera fall policyutmaningar som behöver hanteras, med annat fokus än teknik. 
 
Att göra ytterligare studier av programmet, när det pågår, är inte bara viktigt för att kunna ge 
input till styrning och ledning utan också för att ge underlag till utvärderingar. För att på ett 
verkligt relevant sätt utvärdera ett program som DDS behöver fokus ligga på resultat och 
effekter av teknisk och ekonomisk karaktär, men också på andra viktiga resultat. Sådana 
resultat rör exempelvis metoder att arbeta med policyutveckling och för samhällsnytta, 
mobilisering av transformerande krafter, tillit i aktörskonstellationer, synlighet och påverkan, 
utvecklad innovationsförmåga samt agilitet i ledarskap. 
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