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Globala mål
driver innovation

I

september 2015 antog FN:s medlemsländer
Agenda 2030 och 17 mål för hållbar utveckling.
Målen handlar om alltifrån minskad klimat
påverkan och hållbar konsumtion till inkluderande
samhällen, fattigdomsbekämpning och jämställdhet.
Den svenska regeringen har uttalat att Sverige
ska ha en ledande roll i genomförandet av målen.
För att nå så ambitiösa mål räcker det inte med att
arbeta med beprövade metoder. Helt nya lösningar
krävs inom en mängd områden och hela system
behöver ställas om, inom exempelvis transporter,
stadsutveckling, hälsa, produktionsmetoder i indu
strin och mycket annat.
Innovation spelar med andra ord en nyckelroll.
Och för att få fram lösningar som tar helhetsgrepp
och inte bara riktar in sig på avgränsade delar av
problemen behöver aktörer inom olika delar av
samhället arbeta tillsammans.
Här kan regeringens initiativ med fem strategiska
samverkansprogram spela en viktig roll. Vinnova
gör nu flera nya satsningar inom programmen med
de utökade resurser vi fått genom årets statsbudget.
Det handlar bland annat om självkörande, delade
och elektriska fordon, användning av artificiell
intelligens i vården och nya smarta materiallös
ningar inom industrin.
Regelverk, lagstiftning och ekonomiska driv
krafter som påverkar företag, kommuner och andra
behöver också finnas med för att stimulera fram nya
lösningar och omställning.
En typ av spännande insats vi börjat jobba med
är så kallade verklighetslabb i offentlig verksamhet
där innovationer kan testas och demonstreras. Vi
kan då också upptäcka om det finns lagar och regler
som behöver förändras för att
de nya lösningarna ska kunna
komma till användning.
Utmaningar är en viktig
drivkraft för innovation. Om vi
tar vara på möjligheterna har
Sverige goda förutsätt
ningar att utveckla nya
lösningar som efterfrå
gas internationellt och
som möter de globala
hållbarhetsmålen.

OMSLAGSFOTO Ola Jacobsen
Foto där ej annat anges: Colourbox

Charlotte Brogren
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Museum för
misslyckade
innovationer
I juni öppnar Museum of Failure, ett museum
för misslyckade innovationer, i Helsingborg. Bakom initiativet, som fått stöd av
Vinnova, står Samuel West. Han är forskare
i organisationspsykologi och vill få oss att
bejaka vår kreativitet och våga misslyckas.
Utgångspunkten är att det finns mycket
att lära av misslyckade innovationer och
att fler organisationer behöver förstå att
misslyckanden är grunden till utveckling.
När museet slår upp portarna i juni samsas
ansiktsmasken som ger elektriska stötar
med bland annat Twitter Peek, Twitter-
verktyget vars skärm inte rymmer ett helt
Twitter-meddelande och Kodaks digitalkamera från 1990, som sätter fokus på hur
företaget trots en helt ok
kamera misslyckades
med att ställa om sin
affärsmodell
till den nya
digitala
tekniken.
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3D-printade måltider kan
leda till minskad undernäring
3D-printade måltider till
äldre som kan anpassas
efter individens behov,
ny teknik för produktion
av grönt flygbränsle och
en ny sensorteknik inom
stroke-behandling. Det
är några av de 24 nya
projekt som Vinnova
finansierar genom programmet Utmanings
driven innovation.
Ett av projekten
handlar om att placera
små, användarvänliga
3D-skrivare i vård
och omsorg som kan
producera individuella
måltider för äldre som

är anpassade efter den
enskildes behov när
det gäller konsistens,
smak och utseende.
Något som kan leda till
minskade problem med
undernäring.
Ett annat projekt ska
utveckla ny teknik för
produktion av grönt
flygbränsle från skogsråvara, som kan minska
flygets klimatpåverkan.
Målet är att bygga en
svensk bioflygbränsle
region med lokal produktion av flygbränsle.
Ett tredje exempel
är ett projekt som ska

utveckla ny sensor
teknik inom strokerehabilitering, där man
med ett enkelt blodprov
snabbt kan få analyssvar
med upp till tusen gånger
högre känslighet än med
nuvarande metoder.
Lösningen kan ge stora
kostnadsbesparingar i
sjukvården och snabbare diagnostik.
24 projekt får finansiering med sammanlagt
knappt 12 miljoner kronor, cirka en halv miljon
kronor per projekt.

35 miljoner
till innovativa
startups

Sopkök ska laga
mat åt skolelever

117 startup-bolag med innovativa
affärsidéer får dela på 35 miljoner
från Vinnova i en ny satsning. Bolagen får finansiering för att utveckla
nyskapande lösningar som kan bidra
till ekonomisk tillväxt och nya jobb.
Det är unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer som får finansiering för att utveckla nyskapande
varor eller tjänster.
- Startup-bolag spelar en viktig
roll för att få fram nya lösningar
som ger tillväxt och nya jobb. Genom
satsningen stödjer vi företag som
befinner sig i en tidig fas i sin utveckling där annan finansiering kan vara
svår att få, säger Charlotte Brogren,
generaldirektör för Vinnova.

Ett sopkök som ska laga skolmat på
råvaror som annars skulle slängas,
ett verktyg där elever kan träna källkritik av digitala medier och en digital
jobbplattform för att öka antalet
anställda med funktionsvariation.
Det är några projekt inom social
innovation som nu får finansiering
av Vinnova.
Genom satsningen på social inno
vation finansierar Vinnova projekt
som vill minska utanförskap, skapa
sysselsättning hos utsatta grupper,
tillgängliggöra kunskap och öka människors livskvalitet genom inkludering.
Totalt 20 projekt får finansiering med
mellan 200 000 och 300 000 kronor
vardera för att utveckla och testa
sociala innovationer.

Kort & Koncist

Sverige får
gigantisk
batterifabrik
Europas största batterifabrik ska börja byggas i
Sverige under nästa år. Det är den förre Tesla
-chefen Peter Carlsson som nu satsar stort på
att bygga litiumjonbatterier kostnadseffektivt.
Planen är att fabriken Northvolt ska stå klar 2023,
en investering på 40 miljarder kronor som ska
skapa uppemot 3 000 nya jobb.
Målet är att starta byggandet under andra halvan
av 2018 för att sedan börja tillverkning i större
skala under slutet av 2020. Några av finansiärerna
bakom satsningen är Vinnova, Energimyndigheten,
Vattenfall, Stena och InnoEnergy.

Mobile Stories
vann Årets idé
Källkritisk förmåga blir allt viktigare
i en tid av filterbubblor och alternativa fakta. Appen Mobile Stories
har utvecklats som ett svar på det
behovet. Den stöttar skolelever
i att skapa journalistik samtidigt
som den ger praktisk övning i
källkritik. Nu har Mobile Stories
vunnit pris som Årets idé när Tidningsutgivarna delade ut priserna
för Årets Dagstidning 2017. Mobile
Stories är ett av de projekt som fått
finansiering inom Vinnovas satsning
Digitalisering för framtidens skola.

Tjejer skapar innovation
ur passion
Det finns brist på
talanger inom teknik och
naturvetenskap. Få tjejer
är intresserade av att
plugga teknik och naturvetenskap. Ännu färre
är intresserade av att
arbeta med teknik och
naturvetenskap. Vinnova
har därför finansierat 13
projekt över hela Sverige,

där unga kvinnor får
utveckla teknikområden
och yrken utifrån sina
intressen och passioner.
Idéerna får de
utveckla på regionala
event, tillsammans med
forskare, affärsutvecklare, entreprenörer och
andra intressenter inom
teknik och naturveten-

skap. De bästa idéerna
presenteras och tävlar
mot varandra i en final
i Stockholm den 14
november. Fotomodellen
Frida Gustavsson, regissören Zanyar Adami
och astrofysikern Maria
Sundin sitter i juryn.

58 miljoner till innovation i små och medelstora företag
En ny lösning som ger
glesbygden tillgång till
biobränsle, snabbare
upptäckt av globala
säkerhetsrisker med

hjälp av artificiell intelligens och en ny billigare
teknik för digitalisering
av bykontor i tillväxtländer. Det är några av

de utvecklingsprojekt
i små och medelstora
företag som Vinnova nu
finansierar.
Genom satsningen

Innovationsprojekt i
företag ger Vinnova
finansiering till innovativa forsknings- och
utvecklingsprojekt i

tidiga skeden. Totalt får
41 projekt finansiering
med sammanlagt 58
miljoner kronor.
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Sverige har lovat att leva upp
till de globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030 som världens ledare
antog för två år sedan. Inför de nya
stora utmaningarna ökar drivkraften
för nytänkande och innovation.
Text Jacqueline Fahlander

Global hållbarhet

kräver
nytänkande
Det är nu två år sedan världens
ledare antog Agenda 2030 med 17 glo
bala mål som spänner över en lång rad
samhällsutmaningar, från att utrota
fattigdomen och minska ojämlikheten
till att bekämpa klimatförändringar
na. Målen är integrerade och odelbara
vilket innebär att inget mål kan nås
på bekostnad av ett annat och att
framgång krävs inom alla områden för
att målen ska kunna uppnås. Statsmi
nister Stefan Löfven har deklarerat att
Sverige ska ta en ledande roll i genom
förandet av de globala målen och som
välfärdsstat med stark ekonomi och ett
mångårigt arbete inom miljö- och kli
matområdet har vi ett bra utgångsläge.
Samtidigt saknas inte utmaningar.
Hade hela jordens befolkning levt och
konsumerat som vi svenskar skulle det
krävas fyra jordklot. Ökande klyftor
i samhället och bristande integration
är andra samhällsutmaningar Sverige
måste tackla.
Regeringen tillsatte för ett drygt
år sedan en delegation som har till
uppgift att ta fram en handlingsplan
för Sveriges genomförande av Agenda
2030 och att förankra de globala
målen genom en bred dialog med oli
ka samhällsaktörer. Johan Hassel, vd
på tankesmedjan Global Utmaning, är
en av ledamöterna i delegationen.
– Det största hotet mot Agenda 2030
är dagens världsutveckling och den

våg av populism och protektionism
som sveper in, med Brexit som ett
exempel. Det människor protesterar
mot, bland annat ojämlikhet och utan
förskap, är sådant som Agenda 2030
försöker åtgärda, så svaret är inte
att ställa sig utanför utan att jobba
tillsammans för en bättre värld.
Samtidigt påpekar Johan Hassel
att Agenda 2030 med sina 169 delmål
kan vara både komplex och svår att
förklara och ta till sig. För att nå ut
krävs att den görs allmängiltig och
sätts i en lokal kontext.

Storskaliga satsningar
Han ringar in några områden som
är kritiska för Sverige, som sänkta
utsläpp från transporter och minskad
konsumtion. Även om framsteg sker
går det långsamt. För att minska
konsumtionen krävs medvetenhet
och livsstilsförändringar, och för att
skapa en fossilfri fordonsflotta krävs
betydligt mer än bara satsningar på
elektrifiering och ett bonus-malus-sys
tem som belönar de som köper fordon
med låga utsläpp, vilket de som köper
fordon med höga utsläpp får betala.
Johan Hassel efterfrågar ett
systemtänk där innovationer spelar
en viktig roll.
– Istället för enskilda insatser och
affärslösningar behövs innovationssys
tem och stora systemiska satsningar.

Hur ser vi till exem
pel till att start-ups
får tillgång till risk
kapital och möjlighet
att växa? Vinnova
har en viktig roll att
spela och myndig
Johan Hassel
hetens uppdrag
borde utgå från Agenda 2030.
Johan Hassel skulle även önska att
statsbudgeten utgick från Agenda
2030.
– Politiker skulle behöva ta ett
tydligare ledarskap, stimulera innova
tion och forskning och även skapa en
trygghet och tro bland människor på
att hållbar utveckling är möjligt. Sta
ten måste göra de stora investeringar
som krävs för att nå hållbarhetsmålen.
Samtidigt krävs ett ökat samarbete
mellan offentlig verksamhet, närings
liv, forskning och civilsamhället.

På med ledartröjan
Trots att hållbarhetsbegreppet tar
in såväl den ekonomiska som den
sociala och miljömässiga dimensio
nen hamnar fokus lätt på miljö- och
klimatfrågor. Johan Hassel vill att vi
även vänder blicken mot social håll
barhet, som bland annat handlar om
välbefinnande, rättvisa, rättigheter
och individens behov, och där behovet
av innovation och gränsöverskridande
samarbete också är stort.
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Agenda 2030

– Under den stora flyktingvågen
förrförra året klev civilsamhället fram
och tog på sig ledartröjan. Det har stor
kännedom om vilka behov som finns.
Runt om i Sverige finns ingenjörer
och socionomer som har kunskaper,
insikter och idéer men de sitter inte
på makten att förändra. Istället är
det nationalekonomerna som sitter
i förarsätet. Så en viktig fråga att
diskutera är vilka kompetenser som
krävs i samhälle och näringsliv för att
nå hållbar utveckling? Själv tror jag
att framtidens ledare kommer vara de
som har kompetens inom innovation.

Innovationskraft på lokal nivå
Runt om i världen pågår otaliga
hållbarhetsinitiativ med koppling
till Agenda 2030 och städerna är
nyckelaktörer på grund av den starka
urbaniseringstrend som råder. På
stads- och kommunnivå hanteras en
bred palett av frågor, från utbildning
och vård av äldre till trafikplanering
och stadsutveckling. Christine Olofs
son är hållbarhetschef på Älvstranden
Utveckling, som är Göteborgs Stads
utvecklingsbolag med uppdrag att för
verkliga visionen om Älvstaden. I Älv
staden omvandlar man bland annat
gamla varvs- och industriområden till
levande och hållbara stadsdelar för
att skapa en inkluderande, grön och
dynamisk innerstad runt älven.
– Alla de globala målen är relevanta
för oss på lokal nivå, då de är en
avspegling av det samhälle vi vill upp
nå; jämställt, inkluderande, jämlikt,
klimatsmart, resurssnålt, ja hållbart på
alla sätt. Det görs mycket på lokal och
regional nivå redan
i dag men vi behöver
öka takten. Aktörer
från olika delar av
samhället måste
kroka arm och arbeta
tillsammans, utan
samverkan kommer
Christine
vi inte att nå målen.
Olofsson

8
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Många ser offentliga verksamheter
som trögrörliga men samtidigt finns
stora möjligheter till utveckling. I
Göteborgs Stad pågår just nu ett arbete
med att ta fram ett innovationspro
gram, ett styrande dokument, som ska
främja att alla bolag och förvaltningar
arbetar mer innovativt framöver.
– Älvstaden är Nordens största
stadsutvecklingsprojekt, och området
är tänkt att vara en testarena. Det
innebär att vi har i uppdrag att arbeta
innovativt för att hitta nya lösningar på
de utmaningar som ligger framför oss.
Ett exempel på detta är arbetet
med projektet Platsbyggnad där det
arbetas med att skapa attraktiva
mötesplatser på ännu obebyggd mark
genom att ta tillvara medborgarnas
innovationskraft och involvera olika
målgrupper i detaljplanearbetet. Det
har bland annat resulterat i en bastu
för allmänheten i området Frihamnen,
en spektakulär byggnad gjord av
återvunnet material. 2016 tilldelades
arbetet Sveriges Arkitekters planpris
just för det nytänkande arbetssättet
i utvecklingen av en mer socialt och
ekologiskt hållbar stad.

Hinder för innovation
I Frihamnen har man också ställt
krav på socialt blandat boende, vilket
innebär att Älvstranden låter byggher
rarna utveckla olika affärsmodeller
för att skapa hyresrätter med en lägre
hyresnivå. Det kommer också finnas
utemiljöer och verksamheter på
bottenplanen av husen som bidrar till
variation och inkludering.

På ett toppmöte i FN i New York år 2015
antogs Agenda 2030 och de globala målen
för hållbar utveckling. Agenda 2030 består
av 17 mål och 169 delmål där de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den sociala,
den ekonomiska och den miljömässiga,
är integrerade. Målen har tagits fram i en
öppen och inkluderande process och stora
delar av det internationella civila samhället
har deltagit i processen. Alla länder
ska arbeta för att nå målen och det är
respektive regerings ansvar att målen nås
i det egna landet. Det ska ske i samarbete
mellan nationella och lokala myndigheter,
organisationer och föreningar, forskare och
näringsliv. Källa: fn.se

– Det vi försöker göra är att skapa
social hållbarhet utan att ge avkall på
kvalitet eller miljö. Allt hänger ihop
och vi måste se helheten, och kanske
också utmana det traditionella sättet
att arbeta och organisera oss om vi
ska kunna skapa förändring och göra
skillnad.
Så vad är det som sätter käppar
i hjulet för innovationskraften? Jo,
bland annat en mängd lagar, regler
och policyer och tolkningen av dessa,
som inte sällan har skrivits i en tid
då stadsutvecklingen var betydligt
mindre komplex.
– Lagstiftningen går inte alltid
hand i hand med de utmaningar som
behöver lösas idag. Det är en fråga
som skulle behöva lyftas till reger
ingsnivån. En lösning kan till exempel
vara att skapa stadsutvecklingszoner
där förhoppningen är att man i vissa
fall kan frångå viss lagstiftning. Inno
vation är nödvändigt om vi ska kunna
hantera de utmaningar inom stads
utvecklingen som vi står inför, och
det kräver att man vågar utmana det
rådande systemet och de gränser som
finns, avslutar Christine Olofsson. e

»Själv tror jag att framtidens ledare
kommer vara de som har KOMPETENS
INOM INNOVATION.«
Johan Hassel

Innovativ resetjänst
får en ny chans
Framtiden såg ljus ut för den innovativa
resetjänsten UbiGo men sedan satte verkligheten
stopp. Efter tre års lobbyverksamhet är nu
kollektivtrafikaktörerna med på tåget, vilket
öppnar upp för satsningar på mobilitetstjänster.
Text Jacqueline Fahlander
Om resor i vardagen kunde göras

mer hållbara skulle det bidra till att
klimatmålen inom transportsektorn
nås. I Sverige finns en bra infrastruk
tur med välfungerade kollektivtrafik
och en stor flotta av taxibilar, hyrbilar,
bilpooler och lånecyklar. Men hur får
man människor att överge bilägandet
och istället välja ett flexibelt och mer
hållbart resande? Vinnova finansie
rade under åren 2013–2014 projektet
GO:smart, som utvecklade och testade
den innovativa resetjänsten UbiGo.
Genom att samla kollektivtrafik, bil
pool, hyrbilar, taxi och cykelpool i ett
abonnemang som alla i ett hushåll kan
använda via en app möter man männi
skors behov av att kunna transportera
sig på ett enkelt sätt.
Ett dussintal aktörer från näringsliv,
akademi och forskning har varit
involverade i projektet och under test
perioden prenumererade ett sjuttiotal
hushåll i Göteborg på resetjänsten.
Enligt den utvärdering som gjordes
var hushållen väldigt positiva och
de flesta ville fortsätta att använda
tjänsten. Men efter testperioden tog
det stopp då Västtrafik, en viktig aktör
i projektet, inte ville överlåta biljett
försäljningen åt utomstående aktörer.
Filip Kjellgren, handläggare på Vinn
ova, har ägnat tre år åt att få viktiga
kollektivtrafikaktörer som Västtrafik,
Skånetrafiken och SL
med på tåget. Utan
tillgång till deras tra
fikdata och möjlighet
att sälja deras biljet
ter är det svårt att
utveckla framtidens
resetjänster.
Filip Kjellgren

– De som driver kollektivtrafiken
behöver ta ett kliv tillbaka och lämna
över till snabbfotade aktörer att utveck
la och paketera resetjänster så kan de
ägna sig åt det som de kan bäst, nämli
gen leverera bra kollektivtrafik. Ett bra
exempel är Transport for London, som
sköter Londons tunnelbana. De öpp
nade upp sin trafikdata och lät andra
aktörer utveckla spännande tjänster,
vilket har ökat kundnöjdheten.
Förra året sjösattes ett Vinnova-
finansierat projekt med ambitionen att
hitta en gemensam målbild för öppna
trafikdata. Projektet har identifierat
de datamängder och tjänster som
kollektivtrafiken behöver tillhanda
hålla för att möjliggöra smarta mobili
tetstjänster. I början av maj beviljade
Vinnova 23 miljoner till Drive Sweden
för att koordinera och stötta framväx
ten av kombinerade mobilitetstjänster
i Sverige. Projektet heter KOMPIS
och får ta del av nya satsningar inom
ramen för Regeringens samverkans
program Nästa generations resor och
transporter.
Filip Kjellgren tror att förutsätt
ningarna nu är goda för att skapa
resetjänster som UbiGo. e

GO:smart
Syfte

Att utveckla, testa och demonstrera
innovativa tjänster och system med
internationell attraktivitet i syfte att
utveckla konceptet hållbara persontransporter.

Tidsperiod

2013–2014.

Finansiering Vinnova har bidragit till finansieringen
med tio miljoner kronor genom programmet Utmaningsdriven innovation.
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Ny teknik ökar delaktighet
och självständighet
För att möta de globala målen behöver offentliga aktörer vara öppna
för att testa nya lösningar. Satsningen på Verklighetslabb gör det möjligt att
testa nya lösningar som i vissa fall utmanar gällande policyer i verklig miljö.
Text Jacqueline Fahlander
Förra året lanserade reger

ingen satsningen »Testbädd Sverige«
med ambitionen att skapa miljöer
där idéer och prototyper kan testas
och utvecklas. Inom ramen för Vinn
ovas Verklighetslabb har ett flertal
pilotprojekt sjösatts där offentliga
aktörer öppnar upp sin verksamhet för
utveckling, test och demonstration av
innovationer i verklig miljö. Det kan
handla om allt från att bygga upp en
organisation till att utforma processer
och arbetssätt. I Eskilstuna kommun
testar man välfärdstekniska lösningar
inom LSS-verksamheten (Lagen om
stöd och service till vissa funktions
hindrade). Målet är att inspirera och
utbilda personalen så att de blir trygga
med den nya tekniken i sitt arbete
med personer med intellektuella och
kognitiva svårigheter.
– Det är lätt att köpa in ny teknik
men svårare att få personalen att
använda den. Till exempel märkte
vi att de Ipads som köpts in blev
liggande, vilket är synd för ny teknik
kan verkligen vara till stor hjälp för
personer med olika funktionsned
sättningar till exempel vid inlärning,
kommunikation och planering. Det
kan bidra till att de bli mer delaktiga
och självständiga. Utbudet är stort, det
finns allt från appar och Wii-spel till
touch-kontakter och sensorer. Tanken
är att göra personalen till inspira
törer som inför ny
teknik anpassat

Marie Skoghill
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till brukarens behov, berättar Marie
Skoghill som är utvecklingsledare
för LSS-verksamheten på Eskilstuna
kommun.
Pilotprojektet inleddes med en
workshop där medarbetarna fick en
demonstration av den teknik och de
digitala hjälpmedel som kommunen
köpt in, och kommer avslutas med en
workshop där deltagarna får dela med
sig av sina kunskaper till kollegor.
– Det tar dock tid att ändra sitt
arbetssätt och förhållande till teknik. Vi
såg i en enkätundersökning att många
medarbetare använder sin smartphone
privat men att få använder den i jobbet.
Det vill vi ändra på och uppmuntrar
därför våra medarbetare att ha en mer
lekfull och nyfiken inställning och att
använda digital teknik i sin arbetsvar
dag, säger Marie Skoghill. e

Implementering av
välfärdstekniska
lösningar
Syfte

Att använda tekniska
lösningar som underlättar vid
planering, kommunikation,
inlärning och information
innebär stora möjligheter för
personer med intellektuella
och kognitiva svårigheter.

Tidsperiod

2016–2017.

Finansiering Vinnova har bidragit med
200 000 kronor genom
programmet Verklighetslabb.

Social renovering höjer status
på miljonprogramsområde
Trianonprojektet i Malmö är ett lysande
exempel på hur social innovation och offentlig-privat
samverkan kan ge goda resultat.
Text Jacqueline Fahlander
När det privata fastighetsbolaget
Trianon i Malmö behövde renovera
sina fastigheter i miljonprogrammet
Lindängen för att göra dem mer ener
gieffektiva valde de att samverka med
Malmö stad inom ramen för Vinnova-
finansierade Innovationsplattformen
Malmö Sydöst. I samband med reno
veringen gjordes sociala satsningar,
så kallade sociala kontrakt. Arbetslösa
personer i området rekryterades för
att hjälpa till med renoveringen, man
satsade på fritidsgårdar för unga och

använde gamla fönster för att bygga
växthus åt de boende. Dessa åtgärder
minskade skadegörelsen, ökade triv
seln och minskade omflyttningen.
Värdet på området har nu ökat så pass
mycket att Trianon planerar nybygg
nation i Lindängen för första gången
på 40 år.
Innovationsplattformen har fung
erat som en mötesplats där Trianon
och Malmö kommun kunde mötas och
hitta nya sätt att jobba mot samma
mål. Projektet har varit ekonomiskt
framgångsrikt för Trianon men även
Malmö stad har sparat pengar genom
att fler bostäder renoveras och byggs,
fler kommer i arbete och den sociala
oron minskar.

– Det här är ett tydligt exempel på
att inte bara tekniska innovationer
utan även innovativa arbetssätt kan ge
stor effekt i slutändan, både för sam
hället och för det enskilda företaget,
säger Rebecka Engström, handläggare
på Vinnova. e

Malmö Sydost
Syfte

Malmö Sydost skapar innovationer (sociala, tekniska,
digitala, organisatoriska
och finansiella) och lokala
arbetstillfällen samt ser
till att miljonprograms
områdena rustas upp på ett
miljömässigt hållbart sätt.
Plattformen vill också skapa
energieffektivisering, hållbara
ekonomiska modeller för
Malmö samt social hållbarhet.

Finansiering Vinnova har bidragit
till finansieringen med
tio miljoner kronor.

Rebecka
Engström
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Att Belén Martín-Matute en dag skulle vara professor
inom organisk kemi vid Stockholms universitet fanns inte på
kartan när hon växte upp i Madrid. Men med rätt lärare och
forskningsstöd vid rätt tidpunkt, blev karriärresan verklighet.
Text Gabriella Sköldenberg

Rätt stöd
gjorde karriärresan möjlig
Det finns människor som kan

ändra en annan människas inriktning
i livet. För Belén Martín-Matute blev
mötet med en lärare som ung student
avgörande för hennes vidare val i livet.
– Hon var fantastiskt inspirerande
och öppnade mina ögon för kemi.
Jag kommer inte ihåg hennes namn,
men jag har ofta tänkt att jag ska leta
upp henne igen för att berätta vad
hon har betytt för mig, säger Belén
Martín-Matute.
Efter att tidigare ha haft siktet
inställt på en karriär som läkare,
bestämde hon sig nu för att kemi
skulle bli hennes framtida arbetsfält.
Väl inne på utbildningen vid Univer
sidad Autónoma de Madrid mötte hon
professor Antonio M. Echavarren, som
ytterligare kom att påverka hennes
framtida yrkesval.
– Jag, som var övertygad om att
organisk kemi inte var något för mig,
ändrade nu helt inställning. Hans
engagemang fick mig att upptäcka
ämnet och fullkomligt älska det. Det
visar hur viktigt det är med lärare
som verkligen brinner för sitt ämne,
eftersom det kan göra sådan skillnad
för eleverna.
Eftersom Spanien inte har studie
lån, bodde Belén Martín-Matute hem
ma och försörjdes av sin familj under
universitetsåren.

12
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– Jag tror att det är viktigt att se
Spaniens historia som en bidragande
faktor till att just jag fick chansen att
studera. Vi levde i en diktatur tills jag
föddes, med stora inskränkningar för
kvinnor, och jag tror att det har påver
kat hur viktigt det är för våra mödrar
att deras döttrar tar de chanser som de
själva aldrig fick.

Jakten på forskningsmedel
Bristen på självklar studiefinansiering
skulle också kunna ses som en tidig
introduktion till forskarvärlden. För
jakten på nästa projekt och nästa
finansiering är något som har präglat
Belén Martín-Matutes karriär. Ett sti
pendium från spanska staten gav hen
ne möjlighet att doktorera i Spanien
och att göra forskningsarbete i Kanada
och USA. 2003 fick hon chansen
att fortsätta sitt post doc-arbete vid
Stockholms universitet, under ledning
av professor Jan-Erling Bäckvall.
– Att jag fått möjlighet att besöka
olika forskningsmiljöer har varit
väldigt viktigt eftersom det har gett
mig inblick i olika arbetssätt och olika
delar av kemin. Redan vid mitt första
möte med Sverige blev jag förälskad i
landet, här fanns intressant forskning
och ett enkelt sätt att leva, säger Belén
Martín-Matutes.
Hon fick en tjänst som forskar

assistent i Spanien, men återvände
snart till Sverige med hjälp av det
tvärdisciplinära forskningscentret
Berzelii Center EXSELENT, där både
institutionerna för organisk kemi och
material- och miljökemi från Stock
holms universitet var engagerade
tillsammans med en rad kemiföretag.
– Det var både en fantastiskt rolig
och otroligt tuff tid. Som forskarassi
stent har du fyra år på dig att bevisa
att du klarar av nästa steg i karriären
där konkurrensen är ännu hårdare.
Jobbet tog allt mitt fokus den här peri
oden, vilket var tufft samtidigt som
det gav enormt mycket tillbaka att se
studenterna lyckas och känna tillfred
ställelsen i att hitta ny finansiering.

Stipendiet som ändrade allt
I slutet av 2011 stod Belén Martín-
Matutes utan forskningstjänst. Trots
att hon uppmärksammats med en
mängd priser för sin forskning och
sökte en rad tjänster, var utsikterna att
kunna stanna i Sverige mycket små.
Det var i det här läget som ett
Vinnova-projekt helt kom att förändra
förutsättningarna. I december 2011
belönades hon nämligen med ett
treårigt Vinnmer-stipendium.
– Det förändrade allt – nu fick jag tid
att leta lämpliga tjänster, att fortsätta
resa för att vidga mina nätverk och

Syfte

Att förstärka möjligheterna
till forskarmeritering efter
doktorsexamen. Programmet
riktade sig till disputerade
forskare inom områden som
behövde en bättre könsbalans
på senior nivå. Vinnova
finansierade upp till halva
forskarlönen under tre år.
Programmet var öppet för
ansökningar 2007–2014.

Tidsperiod

2007–2014.

Belén Martín-Matute är mycket nöjd med det stöd hon har fått. Utan det hade
karriären sett annorlunda ut.

att lära mig ny teknik som sporrade
mig att göra ännu mer och bättre
forskning.
Sedan slutet av 2012 har hon en
permanent tjänst som universitets
lektor vid Stockholms universitet
och är sedan april 2014 professor i
metallorganisk katalys, med ett stort
internationellt forskningsnätverk.
Belén Martín-Matute fick dessutom
nyligen ett forskningsanslag på 36
miljoner kronor från Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse för ett projekt
tillsammans med sju forskare från
Stockholms universitet och KTH. Det,
tillsammans med forskningsanslag
från Vetenskapsrådet, forskningsrådet
Formas och EU, gör att hon kan lägga
de slitsamma åren bakom sig och
istället helt fokusera på forskning,

handledning och undervisning. När
hon ser framåt i dag handlar det också
om vad hon skulle vilja åstadkomma
för andra forskare.
– På tio års sikt skulle jag vilja
vara ännu mer engagerad och insatt
i svensk och europeisk forsknings
politik. Hur kan vi till exempel stötta
unga forskare ännu bättre? Hur kan vi
få fler kvinnor att fortsätta till högre
forskarkarriärer? Och hur ser bedöm
ningsgrunderna ut för forskning,
eftersom bra forskning och publice
ringar i fina tidskrifter inte alltid går
hand i hand?
Hon tycker att det är viktigt att också
stötta »galen« forskning, den som inte
alltid går att definiera som nyttig i
dag, men som kan resultera i något
fantastiskt.

Finansiering Vinnova finansierade Belén
Martín-Matutes forskning
med tre miljoner kronor.

– Hur den utvecklingen skulle
kunna se ut är något jag gärna vill lära
mig mer om.
Annars är mitt bästa råd till unga
forskare att söka efter bra mentorer.
Jag har till exempel fortfarande
professor Bäckvall, som sitter i rum
met bredvid, som bollplank, både i
forskningsfrågor och som psykologiskt
stöd. Sedan uppmanar jag också alla
att satsa på att bredda sitt nätverk.
Man lär sig så mycket genom att träffa
andra forskare och inte bara inom sitt
eget område. Var aktiv och öppen, det
är mitt främsta tips. e
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foto: Stockholms universitet

VINNMER

Genom att hämta element från
spelens värld går det att öka de anställdas
engagemang och förbättra resultaten. Nu
testas spelifiering i svensk industri, både för att
locka talanger och stimulera medarbetare.
Text Nathalie Borgman

Spela dig till framgång på

jobbet

10 000 timmar – så lång tid sägs
det ta för att bli riktigt bra på något.
Det är också så lång tid som gemene
21-åring har tillbringat framför
dataspel, enligt den amerikanska
forskaren och speldesignern Jane
McGonigal. I ett TED-talk, som setts
över tio miljoner gånger, förklarar
hon hur dessa kunskaper likaväl
skulle kunna användas för att lösa
verkliga utmaningar, om de bara
innehöll samma lockande element
som spelens fiktiva världar.
Att spelutvecklare lyckas engagera är uppenbart. Varje vecka läggs
cirka tre miljarder timmar på spel
världen över. En smart strategi
för den som vill motivera andra är
därför att applicera dataspelens
mekanismer på helt andra områden
– kort sagt att spelifiera.
Precis det jobbar
innovationsprogrammet PiiA
med i Sverige. Det
syftar bland annat
till att öka engagemanget bland
Susanne Timsjö
medarbetare som
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arbetar inom processindustriell IT
och automation.
– Men vi omvandlar absolut
inte arbetsplatsen till ett spel,
säger Susanne Timsjö, som är
programchef. Däremot applicerar
vi designelement, mekanik och
tänk från spelindustrin för att öka
engagemanget. Det handlar om att
hitta mänskliga drivkrafter och
använda dem.
Projektet riktar sig till svensk
industri och framförallt till operatörer och andra som arbetar i
kontrollrum. Ett tiotal företag har
varit med i pilotstudien där fem
prototyper skissats fram. Den som
har kommit längst kallas Sample
Runner och är tänkt att engagera
och utveckla operatörsrollen.
– Det handlar om att göra rutinuppgifter och mätprover roligare.
Det är viktiga uppgifter, men de
upplevs inte alltid som stimulerande. För att öka motivationen och
få bättre resultat utvecklade vi en
applikation där olika skiftlag får
samla en virtuell valuta genom att
utföra olika uppgifter.

Operatörerna kan även slå vad
om vilket utfall mätningen kommer
ge, och vinna mer valuta om de
gissar rätt. Allt för att öka reflektionen kring värdet och tänka mer
förebyggande.
Ett av de medverkande företagen,
Stora Enso Skutskär, vidareutvecklar nu skisserna och tar fram en
skräddarsydd applikation som ska
testas på en avdelning. Många av
spelmomenten är dock bortplockade.
– Fokus ligger på att visualisera
det vi gör på ett intressantare och
mer feedbackrelaterat sätt, säger
Lasse Aspelin, blockchef Fiber på
Stora Enso Skutskär. Våra operatörer, speciellt de yngre, kände direkt
att spelifiering var intressant när
idén presenterades. I vår testar vi
prototypen på en avdelning, och om
utfallet blir bra bygger vi ut den till
alla avdelningar.

Frihet, meningsfullhet
och feedback
Gemensamt för bra spel, liksom bra
spelifierade produkter, är att de

anspelar på mänskliga drivkrafter
som frihet, motivation och feedback, vilket enligt Susanne Timsjö
är grundstenarna för motivation.
Finns de tre elementen med i
spelifieringen ökar chanserna
att resultatet blir bra. Men det
behöver inte alltid handla om att
samla poäng och tävla. En förstudie
som PiiA har tagit fram fokuserar
exempelvis på kunskapsöverföring
och går under namnet Knight of the
nightshift, Nattskiftets riddare. Där
handlar det istället om att bygga
upp en användardriven kunskapsbas. Bra lösningar leder till högre
spelnivåer, vilket även kommentarer eller förslag på andra lösningar
kan göra.
– Medarbetare kan gå från
nybörjarnivån novis till expertnivån ninja. Precis som i många
dataspel är lösningen utformad
efter varje individs förmåga och får
dem att vilja bli bättre av sig själv.
Spelifiering är också ett sätt att
höja intresset för svensk industri,
fortsätter Susanne Timsjö. Vi har en
hel generation som är experter på

att spela dataspel, och bland dem
finns det många talanger som kan
göra nytta inom industrin.

Gamification
i industrin
Syfte

Att öka engagemanget och
visa hur spelifiering kan
tillämpas inom industrin.
Projektet visar hur design
element och speltänk kan
appliceras för att lösa industriella problem och skapa
mer engagemang i industrins
kontrollrum.

Tidsperiod

2016.

Anpassa efter spelartyp
Motivationen är viktig, men vad
motiverar egentligen? Ett sätt att
ta reda på det är att ringa in vilka
personlighetstyper som ska använda prototypen. I fallet med Sample
Runner gjordes därför djupintervjuer med operatörerna.
– Det visade sig att den vanligaste
var achievern, den kreativa problemlösaren. Vi kom också fram till att
det behövdes fler av typen »spelare«,
som är mer verkställande och gillar
att följa regler.
När utvecklare tar fram nya spel
är anpassning efter spelartyp väldigt
viktig. Men trots att många element
är hämtade från spelindustrin
bottnar spelifieringsforskning mer
i psykologi, user experience, användarbarhet, och beteendevetenskap
än kunskap från spelindustrin. Det
är en annan skola där målet är att
hitta metoder som engagerar och
stimulerar spelarens behov över tid.

Finansiering Vinnova har bidragit till finansieringen med 2,5 miljoner
kronor.

– Alla utmaningar på en arbetsplats kan lösas genom spelifiering,
men den måste genomföras på rätt
sätt. Spelifiering kan ha en stark
påverkan på hjärnan och kan därför
inte bara handla om tävlingsmoment, poäng och utmärkelser. Det
finns många dåliga exempel på
spelifiering, exempelvis inom säljbranschen. Men med rätt research
utifrån ledorden meningsfullhet,
feedback och frihet kan spelifiering
både öka välbefinnandet och produktiviteten i alla branscher. e
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Forskaren och entreprenören Samer Al Moubayeds
största drivkraft är att bygga teknologi som berör människor.
Roboten Furhat kan inte bara prata utan också visa känslor och
kanske är det den som blir din bäste vän i framtiden.
Text Karin Wandrell Foto Ola Jacobsen

»Jag vill
bygga en vän«
Furhat Robotics sitter hos KTH
i Stockholm på institutionen för Tal,
musik och hörsel, som grundades 1951
av en av de stora pionjärerna inom
talkommunikation, Gunnar Fant.
Samer Al Moubayed visar runt i
lokalerna där flitigt arbetande kol
legor sitter bakom sina datorer och
jobbar. På en bokhylla bredvid Furhat,
som alltid iförd sin karakteristiska
pälsmössa, står olika manliga, kvinn
liga och barnversioner av roboten
klädda i olika hattar.
Fascinationen för talteknologi bör
jade redan under Samer Al Moubayeds
första år på universitet i hemstaden
Damaskus i Syrien.
– Syriska forskare som hade arbetat
i Europa startade ett nytt program
och öppnade ett labb för artificiell
intelligens. Ju mer jag läste om det
ju mer fascinerad blev jag över den
brygga som öppnades mellan filosofi
och ingenjörskonst. Jag fastnade för
den här idén att simulera mänsklig
intelligens och försöka förstå hur vi
tänker, agerar, lär och utvecklas.
Efter sin mastersexamen i Belgien
ville Samer Al Moubayed gå vidare
och doktorera inom talteknologi och
kommunikation. Han fick syn på ett
erbjudande från KTH, som han aldrig
hade hört talas om tidigare, som låg
i Sverige, som han heller inte visste
mycket om förutom att det var häri
från vikingarna kom.

16
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– Jag blev inbjuden till en intervju
och kom till Stockholm en varm, solig
dag i mitten av juni. Vi åt lunch vid en
sjö och jag frågade om de brukade äta
här varje dag. Visst, sa de, och jag tänk
te att det här är livet jag vill leva, säger
Samer Al Moubayed och skrattar. Det
visade sig senare att det var den enda
varma dagen jag upplevde på ett år.

Väcker känslor
Den seriösa versionen är att han beslu
tade sig för att tacka ja efter att ha
frågat runt om labbet och fått höra att
det var ett av de bästa i världen, med
gott rykte och med några av de mest
berömda forskarna inom området.
– En avgörande del var lärarundan
taget som gör det möjligt att som
forskare äga alla rättigheter till sitt
arbete vid en kommersialisering.
Min pappa är en ingenjör som blev
entreprenör och han har alltid sagt
till mig att jag måste se till att mina
idéer kommer samhället till nytta. Jag
tänkte att även om jag inte har behov
av lagen just nu så är den en säkerhet
inför framtiden.
Och tur var väl det. Under ett fre
dagshack på kontoret föddes Furhat.
Samer Al Moubayed och flera av hans
kollegors forskning handlade om att
titta på hur människor agerar för att
sedan försöka ersätta det med anime
rade karaktärer som betedde sig på
liknande sätt.

– Vi ville leka lite och se vad som
hände. Jag jobbade med animerade
ansikten och just då hade vi ett projekt
där vi skulle bygga en robot som skulle
stå på ett torg i München och
ge folk väganvisningar. Istäl
let för att sätta en skärm på en
robot valde vi att använda en
glascylinder med en projektor
bakom som kunde få det ani
merade ansiktet att röra sig.
När de testade att projicera
ansiktet på en skyltdocka som
stod i labbet uppstod magi när
dockan plötsligt kom till liv.
Det blev början till Furhat. Det
visade sig senare att Disney
hade ett patent från 1924
kring samma idé, långt innan
projektorn ens var uppfunnen.
– Men de implementerade
den inte innan patentet gick
ut, även om de använder
konceptet på vissa attraktio
ner som till exempel de sju
dvärgarna som har animera
de ansikten, säger Samer Al
Moubayed.
Furhats ögon och öron
består av en sensor med
3D-kamera och en mikrofon
som gör att den kan höra och
titta på personerna den pratar
med. Hjärnan är en dator
som innehåller den mjukvara
som behövs för att driva

Personalia
namn: Samer Al Moubayed
Ålder: 34 år.
Familj: Flickvän.
Bor: Lägenhet på Östermalm.
Utbildning: Doktor inom talteknologi och
kommunikation på KTH.
Karriär: Lead Developer, SpaceToon Kids TV,
Research Scientist, KTH, Postdoctoral Researcher,
Disney Research, medgrundare och vd på Furhat Robotics.
Senaste kulturupplevelse: Såg en improvisations
teater vilket påminner mycket om att vara entreprenör och
ge motiverande föredrag så det var en bra läroerfarenhet.
Det driver mig: Jag vill göra ett bestående intryck
på världen.
Intressen: Innovation i allmänhet, »people watching« att
iaktta människor, extremsporter som fallskärmshoppning,
spelar gitarr, keyboard, ukulele och att resa eftersom det
är ett bra sätt att förstå världen.

Furhat Robotics fortsätter
att växa och snart är det
dags för nya lokaler.

»Det var familjer som kom dit
varenda dag med sina barn i en
veckas tid FÖR ATT DE SKULLE
FÅ PRATA MED FURHAT.«
roboten. I nacken sitter en ledprojektor
som projicerar Furhats ansikte på en
ansiktsmask gjord av plast som 3D-
animeringen är skräddarsydd efter.
– Det gör att vi kan anpassa utse
ende och kön efter behov och till
exempel låta barn prata med ett barn
och så vidare. Första gången vi visade
Furhat var på London Science Muse
um 2011. Det var den första roboten
som kunde prata med människor helt
på egen hand och vi fick några riktigt
spännande reaktioner, säger Samer Al
Moubayed och fortsätter:
– Det var familjer som kom dit var
enda dag med sina barn i en veckas tid
för att de skulle få prata med Furhat.
Människor log och blev känslomässigt
berörda. Varje gång vi ser att folk rea
gerar är ett stort ögonblick för oss.
Några år senare, 2014, grundades
Furhat Robotics. Att lämna forskar
livet och satsa på en startup var ett stort
och svårt steg att ta känslomässigt.
– Jag hade ägnat så många år av
mitt liv åt att ta mig uppför den akade
miska karriärstegen i en mycket speci
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ell miljö. Att bara lämna det för något
väldigt osäkert, riskfyllt och dessutom
sämre betalt bara för att det var roligt
var en tuff omställning, säger Samer
Al Moubayed. Det är ofta väldigt svårt
att återvända om du en gång har läm
nat forskarvärlden. Men jag har aldrig
ångrat mig utan tror att det är ett av
de bästa beslut jag har tagit.

Värvad av Disney
Samtidigt är resan att bygga upp ett
startupföretag en otrolig erfarenhet.
Bara det senaste året har antalet med
arbetare fördubblats och består nu
av 13 anställda och fyra trainees och
företaget fortsätter att växa. Så pass
att det snart är dags att lämna lokaler
na på KTH och hitta något större.
– Vi hoppas att det blir i närheten
eftersom vi står väldigt nära aka
demin och gillar studentlivet och
energin som finns här. En startup är
som en berg- och dalbana, det går
upp och ner hela tiden så man måste
vara en person som uppskattar det.
Folk lägger sina liv i dina händer, de

Furhat finns i många olika versioner.

lämnar allt bakom sig, vilket är ett
stort ansvar. Men det mest intressanta
nu är att bygga upp det a-lag som ska
ta oss in i framtiden och övertyga
folk om vår vision. Det känns otroligt
spännande!
Samma år som Furhat Robotics
startade blev de kontaktade av bland
annat Walt Disney som ville att de
skulle bygga robotar åt dem. Som
en del i projektet ingick att Samer Al
Moubayed skulle tillbringa ett år på
Disney Research i Pittsburgh.
– Det var fantastiskt att jobba
där. Istället för engineer var vår titel
imagineer. Det var en otrolig mix av
kreativitet, ingenjörskonst, konst och
design tillsammans med människor
som har byggt nöjesparker som
Disneyland och Disneyworld och
en bra erfarenhet. Mitt jobb var att
utveckla robotar som kan interagera
med stora barngrupper.
Han blev erbjuden att leda en helt
ny forskningsavdelning, men valde att
tacka nej eftersom han då inte skulle
få arbeta mer med Furhat.
– Det är ett erbjudande som bara
kommer en gång i livet, men jag ville
inte bara forska utan använda kunska
perna praktiskt också så även om det
var en fantastisk möjlighet valde jag
att återvända till Sverige och Furhat

Utforskningen av sociala gränsnitt och hur de kan användas i framtiden
är ett ständigt pågående arbete.

Robotics. Men Disney är fortfarande
vår kund.
Furhat Robotics använder sig av
öppen innovation där människor
från hela världen kan vara med och
utveckla och bidra med nya applika
tioner. Samer Al Moubayed tänker sig
något liknande App Store i framtiden
där människor själva kan välja vilket
innehåll och vilka funktioner de vill
att deras robot ska ha.
– Den behöver inte se ut som en Fur
hat, men den kommer att se mänsklig
ut och inte vara en skärm. Vi tror verk
ligen att sociala robotar eller vad vi
kallar för sociala gränssnitt bara är ett

nytt sätt att få tillgång till information
och att utvecklingen kommer att likna
den för persondatorer och smarta
telefoner.

Test i skolan
Inom två år hoppas han ha robotar
som interagerar med människor på
plats i skolor, på kontor och i gallerior.
Projektet Furhat for Education pågår
redan i samarbete med Kunskaps
skolan där idén är att vissa elever
ska lära roboten ämnen och andra
sedan använda den för att öva sig på
dessa. Tanken är att få feedback och
sedan utveckla produkten vidare

i nära samarbete med skolan för
att se vilka behov som finns och att
tekniken är lätt att använda. Ett annat
projekt involverar barn med autism
som använder sig av Furhat för att
träna sociala färdigheter som att titta
människor i ögonen och lära sig läsa
av ansiktsuttryck och känslor.
– Vår strategi är att bygga hållbara
system med ett inbyggt värde som
verkligen hjälper och påverkar ditt liv
positivt. Om du till exempel har en
robot hemma som har spenderat tio
år med dig så märker den om du till
exempel börjar visa tecken på demens,
kanske till och med tidigare än din
egen familj. Den kan både vara din
vän och din läkare beroende på vilka
applikationer den fylls med.
Samer Al Moubayeds förhoppning
inför framtiden är att Furhat Robotics
ska bli en succé och att de ska kunna ta
företaget långt inom den spännande
världen av tal- och animationsteknik.
– Jag och alla andra här ser det som
en livsresa. Som forskare är jag verk
ligen intresserad av vad intelligens
är och hur vi kan bygga maskiner
som inte är verktyg utan vänner. Om
vi kan bygga en maskin som blir en
vän utforskar vi helt nya typer av
gränssnitt och applikationer. Det finns
ögonblick när jag verkligen känner att
vi har något stort på gång som det inte
går att vända ryggen till. Människor är
redo, de vill ha det här och det kommer
att påverka dem på helt nya sätt. e

Samer Al Moubayed om för- och nackdelar
med svenskt innovationsklimat:
FÖRDELAR: Innovationsklimatet här är
helt annorlunda än i Syrien. I Sverige
finns alltid känslan av att allt är möjligt
och så mycket positiv energi. Om du har
en idé känns det alltid möjligt att ta den
vidare. Det svenska ekosystemet växer
väldigt fort och det finns mycket support och många succéberättelser. Jag
är mycket nöjd med det innovationsstöd
vi har fått. Vinnova betalade till exempel
lönen för vår förste anställde. Det går
att ta risker och om du misslyckas är det
inte hela världen vilket minskar barriären
för att våga.

NACKDELAR: Jag vill se en större förståelse för vad som krävs för att få företag att växa och för vad entreprenörer
vill ha, som ägandeskap och ett bättre
skattesystem som stöttar små företag
i början och gör det möjligt att anställa.
Studenter måste också uppmuntras att
starta eget genom olika incitament. I
USA hade alla andraårsstudenter som
pluggade datavetenskap ett eget startup
och de var 19 år gamla. Pay it forward
– hjälp varandra utan att be om något
tillbaka för det lönar sig i framtiden. Det
är mycket så man tänker i Silicon Valley.
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Största möjliga
tyssstnad!
Hantering av ljudföroreningar utgår
från tre principer: isolering, diffusion
och absorption.

Om du ska skydda en park
från vägbuller är det första
steget att isolera parken från
ljudet, till exempel genom att
sätta upp en vägg.
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Eftersom väggen bara leder bort
ljudet, men inte sänker det, kan
diffusion användas. Mot en vägg
som inte är helt slät bryts ljudet
upp åt olika håll och det sprids
över ett större område med lägre
intensitet.

Buller är ett miljöproblem som kostar
både pengar och hälsa. Projektet Tysta Offentliga
Rum använder teknik på nya sätt för att skapa
behagligare ljudupplevelser för stadens invånare.
Amanda von
Matern

Text Gabriella Sköldenberg Illustration Björn Öberg
När våra städer förtätas ökar

risken för mer buller. Därför pågår
forskning för att ta fram idéer om hur
störande ljud kan förebyggas, till exem
pel med hjälp av ny asfalt.
Det var i samband med en förstudie
kring detta ämne som innovationsföre
taget IMCG kom på idén att undersöka
om det går att skapa ljuddämpade oaser
i en bullrig stadsmiljö.
Tre prototyper togs fram, bland
annat i form av flyttbara hexagon
formade ljuddämpare, som bland

annat placerades ut i anslutning till
en lekplats i närheten av bullrande
trafik. Tack vare den ljuddämpande
tekniken är bullernivåerna 20 decibel
lägre i hexagonerna, vilket uppfattas av
människan som dubbelt så tyst som på
utsidan.
– Som exempel på varför det här är
viktigt kan jag berätta om en man som
hörde av sig till oss. Han var deltids
sjukriven från sitt arbete som journalist
och fotograf, och berättade att när
han arbetade inne i centrala Göteborg
brukade han gå till hexagonen vid
Masthuggskajen. Han sa att han verkli
gen uppskattade att det fanns ett ställe
att landa i en tystare miljö, utan att
behöva slösa pengar på cafébesök eller
liknande, säger Amanda von Matern,
projektledare på IMCG. e

T O R – Tysta
offentliga rum
För att inte ljudet bara ska
studsa över ljudbarriären
och därmed skapa problem
någon annanstans, används
den tredje principen:
absorption. Ljudet skickas
in i ett ljuddämpande
material, splittras upp och
minskar i styrka

I projektets Tysta Offentliga Rums konstruktion har man använt sig av:
* ljuddämpande glas i hexagonformade väggar,

Syfte

Syftet har varit att
utveckla tjänster och
produkter för att i en
tilltagande urbanisering
fortsatt kunna erbjuda
stadsbor en lugn miljö.

Tidsperiod

2014 – 2016.

Finansiering

Vinnova har bidragit med
ca 9 900 000 kronor till
finansieringen, i samband
med utlysning av utmaningsdriven innovation,
steg 2 Samverkansprojekt.

Projektpartners IMCG, Akademiska Hus,
Watteriet , RISE (SP),
Göteborgs universitet,
Göteborgs Stad,
Johanneberg Science
Park, London stad.

* plåt perforerade med små hål som bryter av ljudvågorna parallellt
* och ett 50 centimeter tjockt, ljudabsorberande tak bestående av material från återvunna PET-flaskor.
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Tryck på en knapp och provet är rättat. Med
hjälp av Duggas digitaliserade prov sparar både lärare
och elever tid samtidigt som testen blir allt mer
individualiserade vilket i sin tur ökar kunskapsnivån.

Smartare prov
Text Karin Wandrell

Patrik Nilsson och Claudia
Rademaker, som står bakom

startupbolaget Dugga, är båda uni
versitetslärare i botten och vet vad det
innebär att sitta med en halvmeter hög
av prov som ska rättas innan lovet.
– Vi började fundera på hur man
kan göra kunskapsutvärderingen
både enklare och effektivare, säger
Patrik Nilsson. Resultatet blev Dugga,

ett digitalt provsystem som helt är
baserat på feedback från lärare och
it-ansvariga. Det är så enkelt att även
ointresserade och datorovana kan ta
till sig det.
Den första versionen lanserades i
maj 2015 till 30 skolor och drygt ett år
senare var det dags att ta steget ut på
marknaden.
– Vi var med på vår första mässa,
Skolledarkongressen i Göteborg och
på SETT-mässan där vi lanserade
Dugga Free för lärare. Det var väldigt
roligt och vi fick bra respons.
Dugga är baserad på en plattform
som lätt kan integreras med olika
typer av lärarplattformar och under
visningsnivåer för att passa den egna
organisationen, oavsett om det är ett
universitet eller en lågstadieskola.

Många valmöjligheter
Patrik Nilsson tar fram sin bärbara
dator för att visa hur enkelt det är.
Efter att ha loggat in på sitt konto går
det att skapa nya prov, se gamla prov,
spara favoriter eller titta på delade

prov som andra lära
re har tagit fram.
Valmöjligheterna
är många. Systemet
har tolv olika fråge
typer från essä och
flervalsfrågor till
Patrik Nilsson
att matcha, klicka
rätt och hemuppgift. Det går också att
lägga in bilder, filmer och ljud.
– För oss är det viktigt att man kan
använda sig av en palett av frågetyper
för att kunna ställa frågor på ett
effektivt sätt, säger Patrik Nilsson. När
det gäller till exempel essäfrågor är
den största fördelen att man slipper
försöka tolka handstilar. Det går att ge
feedback direkt i texten och söka på
nyckelord som ska vara med i svaret.
Varje elev tilldelas en sifferkod som
avanonymiseras först efter det att
betyget är satt. Eleverna har egna kon
ton där de loggar in för att göra prov.
När provet är rättat får de ett sms med
en länk till sin login så att de direkt
kan gå in och se betyget.
– Sifferkoden tar bort alla förut
fattade meningar och när vi testade
systemet på lärare kunde de ibland bli
väldigt förvånade över vissa elevers
resultat, säger Claudia Rademaker.

Stora utvecklingsmöjligheter
I dag använder runt 500 skolor värl
den över Dugga och det är tack vare
gratisversionen Dugga Free man har
kunnat nå ut så snabbt.
Nästa steg är Dugga Smart som
går ut på att arbeta med learning
analytics, det vill säga att samla och
analysera data på olika nivåer för att
förbättra förutsättningarna för elevers

Dugga Smart
I dag använder runt 500 skolor världen över Dugga. Nu utvecklas Dugga Smart som bland
annat ska kunna följa en elevs inlärningskurvor för att se om personen utvecklas i rätt
riktning eller om det behöver sättas in extra hjälp.

lärande. Målet är att utveckla en pro
dukt som sedan ska ut på marknaden.
– Vi vill på ett systematiskt sätt
analysera elevernas resultat och bland
annat titta på inlärningskurvor för att
se om personen utvecklas i rätt rikt
ning eller om det till exempel behöver
sättas in hjälp i ett tidigt skede, säger
Patrik Nilsson.
– Det går även att jämföra olika
skolor, läromaterial etcetera och då
behövs plötsligt inga Pisa-under
sökningar längre eftersom det finns
tillgång till riktig data, säger Claudia
Rademaker.
Andra tillämpningar de kan se är
till exempel adaptivt lärande där inne
hållet som presen
teras anpassas efter
användarens behov
och inlärningsteknik
baserat på hur eleven
tidigare har svarat på
frågor och uppgifter.
Claudia
– Vi ser mer och
Rademaker
mer i skolan att elev

er får jobba på så långt deras kapacitet
räcker och individualiserade prov
tar hänsyn till var de själva befinner
sig. Om tio år hoppas vi att Dugga
ska ha utvecklats till ett dynamiskt
autonomt system där det går att föra
en konversation med systemet, säger
Patrik Nilsson.
Dugga är också partner med Micro
soft som har bidragit med ett serverut
rymme värt drygt tre miljoner kronor
vilket gör att man kan expandera
snabbare.
– Vi tittar på olika forskningsmöj
ligheter tillsammans, till exempel
att använda AI, artificiell intelligens,
semantisk textanalys och liknande
funktioner för att göra Dugga ännu
häftigare.

Utvärdera kunskapsnivå
Ytterligare en väg att gå är företagsut
bildningar där det istället för test ofta
blir fest på kvällen och där gränsen
mellan undervisning och underhåll
ning ofta är flytande.

Syfte

Att skapa ett digitalt system
för lärandestöd till skolor
och studenter/elever/kursdeltagare för att bidra till
förbättrad inlärning och höja
kvalitén på utbildningen.

Tidsperiod

2016–2019.

Finansiering Vinnova har bidragit till finansieringen med 2,4 miljoner
kronor.

– Men bara för att man har ett
utvärderingssystem behöver det inte
alltid betyda att man avslutar med ett
test och alla tester behöver inte leda
till betyg, säger Claudia Rademaker.
Hon menar att ett test lika gärna
kan fungera som feedback till läraren
genom att användas i början av
lektionen för att se var kunskapsnivån
ligger och på så sätt kunna höja kom
petensen.
– Sedan kan man göra ett nytt
test efter lektionen och se vad de
har lärt sig. Det är just därför vi har
valt namnet Dugga som betyder en
enklare eller mindre omfattande typ
av skriftligt test. Allt behöver inte vara
prov och examina utan det handlar
om att lära sig tillsammans och att
lära livet ut. e
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Se oss äldre som en resurs och inte en belastning. Det var Barbro
Holmströms krav för att delta i Testmiljö Norrköping där målet bland
annat har varit att testa olika produkter och tjänster och att lära
äldre att använda surfplattor och utvärdera appar i hemmiljö.
Text Karin Wandrell Foto Fredrik Schlyter

Seniora
konsulter
Barbro Holmström, 81 år,

möter oss i dörren till sin lägenhet i
Såpkullen i Norrköping. För tillfället
deltar hon i ett test med sensornätverk
i hemmet som läser av hur den boende
rör sig samt vikt och blodtryck. Allt för
att bygga upp ett mönster kring per
sonens vanor och på så sätt lätt kunna
upptäcka eventuella avvikelser.
Den insamlade datan skickas sedan
vidare till Italien där en databas håller
på att byggas upp. Tanken är att det
även ska gå att få tillgång till datan via
en typ av läsplatta där hemtjänsten
enkelt ska kunna skanna av vad som
har skett under dagen. Plattan ska
också kunna användas som ett kom
munikationsverktyg för hemtjänst och
anhöriga där de kan skicka medde
landen till varandra ungefär som på
Facebook.
Just i dag har sensorn i badrummet
ramlat ner. Paul Martin, projektledare
på RISE, Research Institutes of Sweden,
som är en part i Testbädd Norrköping,
försvinner in på toaletten för att åtgär
da problemet.
– Alla vill ju arbeta med använ
dardriven utveckling i dag och då är
det jätteviktigt att involvera de äldre
tidigt, säger han. Sensornätverket
ingår i ett EU-projekt vi genomför
tillsammans med forskningsinstitut,
universitet och teknikbolag från Sve
rige, Italien, Holland, och England.
Vi har haft mycket hjälp av de äldres
synpunkter när det gäller co-creation
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av de digitala tjänsterna. Det övergri
pande målet är att förlänga tiden det
går att bo kvar hemma.

Vill lära mer
En stor del i Testmiljö Norrköping har
varit att utbilda äldre i att använda
surfplatta. Hittills har 122 personer,
runt 80 år och äldre, från bostads
områdena Vilbergen och Såpkullen
deltagit. Ann-Christine Larsson, pro
jektledare för Testmiljö Norrköping,
berättar att utbildningen har varit en
stor succé.
– Eftersom de flesta saknade
kunskap om både surfplattor och
appar såg vi ett behov av en bred
utbildningssatsning. SeniorNet och
Studieförbundet Vuxenskolan stod
för själva grundutbildningen, men
eftersom vi märkte att det behövdes
mycket support och stöd även efteråt
anställde vi en person som support
nästan på heltid. De flesta som gick
kursen tyckte att det var väldigt roligt
och det gjorde att de även blev intres
serade av andra former av teknik.
Barbro Holmström berättar att
hon har hört talas om trådlösa hög
talare och undrar var de går att köpa
eftersom hennes lilla transistorradio,
inköpt 1965 av bortgångne maken,
precis har gått sönder.
– Jag har förstått att det är så unga
gör i dag och jag lyssnar alltid på
radio när jag gör mig i ordning på
morgonen.

Paul Martin tipsar om Sveriges
Radios app och Barbro Holmström
hämtar genast sin surfplatta och slår
sig ner i soffan för att ladda ner den.
– »Never give up« brukar jag tänka
när jag håller på att leta. När det gäller
appar har jag fullt sjå att försöka
suga åt mig allt jag kan. Jag inser
att jag bara utnyttjar en bråkdel av
möjligheterna och skulle vilja lära mig
mycket mer.
Att vara digital är i många lägen en
förutsättning i dag, både i kontakten
med myndigheter och andra.
– Vi har tittat mycket på det här
med att bli exkluderad på grund av att
man är en digital analfabet. Så får det
inte vara och då är den här typen av
initiativ jätteviktiga som en del i den
digitala demokratiseringsprocessen,
säger Paul Martin.
En digital tjänst Barbro Holmström
älskar är Vårdguiden 1177.se. Efter
som hon är en riktig nattuggla är det
skönt att slippa stiga upp tidigt på
morgonen för att försöka vara först i
telefonkön.

Paul Martin

Ann-Christine
Larsson

Testmiljö Norrköping
Syfte

Att bygga en struktur
för tester och etablera
bostadsområdena Vilbergen
och Såpkullen i Norrköping
som en testmiljö som främjar
äldres självständighet och
kvarboende.

Tidsperiod

2013–2017.

Finansiering Vinnova har bidragit till finansieringen med 5,4 miljoner
kronor.

– Nu sätter jag mig istället på
kvällen och skriver till dem vilket
underlättar jättemycket för mig. Jag
skrev också min första insändare här
omdagen efter att ha läst en krönika
om skolan som jag som gammal lärare
tyckte var så bra. Jag mejlade iväg den
klockan elva och tio minuter senare
fick jag svar vilket var väldigt roligt.

Uppskattar utmaningar
Målet med Testmiljö Norrköping har
varit att bygga en struktur för tester av
olika slag där bostadsområdena Vil
bergen och Såpkullen valdes ut efter

Barbro Holmström är inte rädd för att utforska ny teknik, utan uppskattar
vad den kan tillföra i vardagen.

som det är många äldre som bor där.
Under de tre år projektet har pågått
har man hunnit utvärdera många oli
ka produkter, tjänster och arbetssätt
genom att testa olika lösningar.
– Vi har haft mycket hjälp av RISE
när det gäller att ta kontakt med
företag och vi samverkar även med
Norrköping Science Park som är en
aktör i projektet, säger Ann-Christine
Larsson. Vi är mycket ute på mässor,
konferenser och seminarier för att
berätta om verksamheten och visa att
det finns möjlighet att ganska snabbt
nå målgruppen genom fokusgrupper,

behovsanalyser etcetera tidigt i
utvecklingsskedet.
Hon menar att gruppen är värdefull
eftersom de flesta är mellan 80–90 år.
Även om de själva inte har behov av
produkten de testar gör de en insats
för andra och kanske även för sig
själva längre fram.
– Vi hade till exempel en fokus
grupp om framtidens trygghetslarm
då ett företag kom hit och visade
olika produkter och frågade vilken
deltagarna tyckte bäst om. Det visade
sig att alla tyckte olika vilket blev lite
av en aha-upplevelse för företaget. Det
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»Så fort de har lärt sig hur man gör
är de LIKA DIGITALA
SOM VEM SOM HELST.«
Paul Martin

Blodtrycksvärdet skickas direkt till
en databas i Italien.

går inte att bara ha en produkt utan
det måste finnas flera att välja bland.
Bara för att man är äldre tycker inte
alla samma sak.
Det har också visat sig att äldre
inte vill ha för enkla eller barnsligt
utformade produkter utan att man
både uppskattar utmaningar och möj
ligheten att själv få välja till exempel
färg eller utförande.
– Så fort de har lärt sig hur man gör
är de lika digitala som vem som helst,
säger Paul Martin. I ett av mina första
möten med gruppen var ett digitalt
vårdföretag på besök. När de frågade
om damerna kände till videosamtal
och tjänster som Skype, rynkade de
bara på näsan och svarade att Viber var
mycket bättre för de var ju experter.

Barnbarnen är imponerade över vad
mormor kan.
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– Ja, när jag träffade en av dem för
en månad sedan sa hon att nu vill jag
ha en utmaning för jag är ju bara 86
år och börjar kunna det här, säger
Ann-Christine Larsson. Det är härligt
att se hur de inspirerar varandra att
prova och testa olika saker. Den socia
la aktiviteten bidrar ju också till ökad
hälsa och livskvalité och det är många
som ser framemot våra möten.

Ny värld
För den pensionerade läraren Ingrid
Bergman, 90 år, har en ny värld öppnat
sig genom surfplattan. Hon berättar
att både barnbarnen och brorsbarnen
är imponerade av vad hon kan.
– Jag skulle aldrig släppa min surf
platta nu, säger hon över hembakad
äppelkaka och kaffe. Jag tittar mycket
på teve och innan jag kom in på det
här kände jag mig ofta utestängd om
jag till exempel såg något matprogram
och recepten bara fanns på hemsidan.
YouTube har blivit en annan favorit.
Hon lyssnar gärna på musik och
berättar hur glad hon blev när hon fick
tips om att Galenskaparnas program
fanns där.
– Jag tycker att De trögfattades förening är så rolig. Men Facebook är jag
inte intresserad av, säger hon bestämt.
Jag har några väninnor som vänder
kalla handen till på en gång när man
pratar om surfplattan, men de vet inte
hur roligt det är. Det är så mycket jag
skulle kunna delge dem, men de har
inte fått kläm på det där än.
Ingrid Bergman är också medfors
kare i ett projekt där hon intervjuar
personer som har hemtjänst för att se
hur de upplever självbestämmande,
delaktighet och inflytande. Hon deltog
också på bibliotekets Get Online Week
i april för att inspirera andra att våga
använda surfplattor.
– Det är det här som är så fantastiskt
med projektet, säger Ann-Christine
Larsson. Deltagarna blir förebilder

För Ingrid Bergman har världen blivit
större genom läsplattan.

som följer med oss ut på mässor, semi
narier och workshops och hjälper till
att få igång andra.
Och för företagen är den största
nyttan att tidigt i produktutvecklings
cykeln få reda på om man är på rätt
spår eller inte.
– Ja, de får verkligen feedback som
sedan påverkar det färdiga resultatet,
säger Paul Martin.
Norrköpings vård- och omsorgs
nämnd har nu tagit beslutet att
permanenta Testmiljö Norrköping
eftersom det har gett så bra resultat.
Lina Fahlén, på Systemförvaltningen,
Vård- och omsorgskontoret, tar över
som ny projektledare.
– Vi står inför en stor digitalisering
och då är den här verksamheten en
stor resurs. Nämnden har beslutat
att vi ska testa två nya innovations
produkter varje år fram till 2018
när det är nyval. Vi kommer att
behålla testgruppen, men har också
budgeterat för att bjuda in andra
målgrupper exempelvis personer med
funktionsnedsättningar eftersom
digitaliseringens möjligheter sträcker
sig över många områden. e

Forskningsmiljöer i
världsklass stärker Sverige
Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum där universitet och
företag tillsammans ska bedriva
forskning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Det
handlar om forskning inom bland
annat sensorteknik, resurseffektiva
fordon, additiv tillverkning och
biologiska läkemedel.
I kompetenscentrumen ska universitet, forskningsinstitut, företag
och offentliga aktörer bedriva
forskning i nära samarbete inom
områden som är viktiga för Sveriges
konkurrenskraft. Satsningen utgör
en del i regeringens initiativ med
strategiska samverkansprogram.

– Tillgång till bra forskningsmiljöer
och möjligheter till samarbeten med
universitet spelar en viktig roll för
Sveriges möjligheter att behålla och
attrahera kunskapsintensiva företag.
Tidigare erfarenhet visar tydligt att
den här typen av samarbeten stärker
innovationsförmågan hos företagen
som deltar, säger Charlotte Brogren,
generaldirektör för Vinnova.
Varje kompetenscentrum får
finansiering från Vinnova med mellan fyra och åtta miljoner kronor
per år under fem år, maximalt 36
miljoner. Utöver det bidrar universiteten och företagen som deltar med
lika mycket vardera.

Petra Wadström vann EU-pris för vattenrenare

Edel är ett japanskt bildpussel som bygger på logik. För att få fram den bild som
finns i rutmönstret räknar du ut vilka rutor som ska fyllas i med hjälp av de
siffror som finns angivna utanför bildens yta. Siffrorna indikerar hur många fält
ska som målas. Finns det fler siffror på en rad innebär det att det åtminstone är
en tom ruta till nästa område. Bildytans båda koordinater behövs för att placera
rutorna på rätt ställe.
Rätt svar hittar du på tidningeninnovation.se

Hjärngympa

Petra Wadström, innovatören bakom vattenrenaren Solvatten vann andrapriset på 50 000 euro i EU Prize for Women Innovators. Priset som delades
ut på Internationella kvinnodagen den 8 mars, ges årligen till de mest
talangfulla och framgångsrika kvinnliga innovatörerna i EU.
Förstapriset på 100 000 euro gick till Michela Magas, brittisk och
kroatisk medborgare och grundare av Stromatolite, ett labb för innovativ
design med studio i Sverige. Företaget skapar en ny generation av verktygslådor för inkubation och kreativ teknik för innovation.

Kalendarium
JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI
JULI AUG SEP OKT NOV DEC

8 juni Digitalisera nu!
Stockholm
Vill du och ditt företag börja digitalisera er verksamhet?
Eller har ni redan börjat digitalisera, men saknar inspiration
eller kunskap för att ta nästa steg? Vinnova och Tillväxtverket arrangerar konferensen Digitalisera nu! för att sprida
kunskap om digitaliseringens möjligheter.

Vinnova.se/kalender

3 juli Globala hållbarhetsmål som
drivkraft för innovation, Visby
I september 2015 antog FN:s medlemsländer 17 mål för
hållbar utveckling – Agenda 2030. Målen handlar om
alltifrån minskad klimatpåverkan och hållbar produktion till
inkluderande samhällen och ökad jämställdhet.
Måndag den 3 juli arrangerar Vinnova ett seminarium i
Almedalen om hur målen i Agenda 2030 kan användas som
drivkraft för innovation. Frågorna kommer att beröra vilka
nya samarbeten och lösningar som behövs för att ställa
om samhället och hur innovation kan bidra till både ökad
hållbarhet och stärkt konkurrenskraft.
Intressanta exempel kommer att presenteras och centrala
personer inom forskning, politik, näringsliv, offentlig verksamhet och andra delar av samhället medverkar.

Vinnova.se/kalender
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Till sist

Anne Elerud-Tryde

Anne Elerud-Tryde, teknologie doktor i innovationsledning,
har studerat hur tre stora svenska företag, Volvo Group,
Volvo Cars och SKF, har använt sig av innovation jams.
Här delar hon med sig av sina bästa tips kring
hur man ska tänka för att få en så
lyckad jamsession som möjligt.
Text Karin Wandrell

Tips:

1

Ha en färdig plan

Ett innovation jam kan handla om allt
från strategiska utmaningar till teknis
ka problem i ett projekt. Ha en klar plan
över vilket syfte och funktion jammet
ska fylla i relation till det dagliga inno
vationsarbetet. Det ska finnas en tydlig
koppling till andra aktiviteter, utveck
lingsprocesser, parallella innovations
aktiviteter, seminarier och liknande.
Organisera sedan ett jam som uppfyller
den funktion du vill ha. Grundtanken
är att involvera personer som annars
inte brukar träffas i en dialog kring ett
tema som är definierat i förhand.
På Volvo Cars utformades exempelvis
ett nytt beslutsforum, där chefer med
rätt kompetens att bedöma idéerna
bjöds in. Företaget byggde också upp
ett nätverk inom hela bolaget, med
människor som har kunskap och intresse
för innovationsarbete.

2

Var aktiv

Ett jam är en levande organism som
växer genom antalet inlägg och diskus
sioner. Gå därför in på plattformen med
jämna mellanrum under tiden jammet
pågår och följ upp det som sagts eller
lagts upp. Var aktiv och bidra till att
diskussionerna hålls vid liv.
Om man verkligen vill jobba med att
utveckla sina idéer kan man se jammet
som ett bra tillfälle att bygga egna
nätverk. Det är en utmärkt möjlighet att
nå ut till andra i organisationen och på
så sätt även synliggöra sig själv och sin
kompetens.
3

Använd en moderator

En av de största utmaningarna med
innovation jam är att få igång en
dialog. Använd gärna en moderator
som har fått utbildning och träning i att
driva diskussionerna vidare genom att
ställa frågor, lyfta olika poänger, föra
samman idéer i olika kategorier och så
vidare.
Se till att få med de viktigaste aktörer
na genom att kontakta dem i förväg. Be
dem gärna att vara särskilt aktiva och
lägga in idéer i början av jammet för att
sporra andra och få igång diskussionen.

4

Ge konstruktiv feedback

Efter ett innovation jam är det viktigt
att både följa upp vad som händer med
idéerna och ge feedback till deltagarna
och övriga organisationen. Ett sätt att
synliggöra de idéer som kommit fram
är att lyfta fram de vinnande bidragen.
Det visar att man har lyssnat på det som
sagts och tagit det på allvar. Tänk på att
återkoppla det som faktiskt görs för att
realisera idéerna istället för att enbart
fokusera på antalet idéer som kom in.
Sätt gärna av en budget för att kunna
realisera idéerna efteråt och se till att det
finns frigjord tid att arbeta vidare med
dem. e

