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Den eviga, uttjatade frågan: hur kan vi bli ännu bättre på att
omsätta forskning och innovation till vardagliga rutiner… 
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WYSIATI – ”What You See Is All There Is” = vi utgår från att det vi själva 

vet, ser eller minns är viktigare än allt vi inte vet, vi inte ser eller kommer 

ihåg                

(Daniel Kahneman: Tänka fort och långsamt)



Organisationer blir ”stigberoende” – vi gör som vi alltid har gjort. Rutiner 

skapar trygghet och effektivitet hos individer, grupper och organisationer

Hur blir forskning och innovationer till rutin - hur skapar vi nya 

klimatsmarta stigar?
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Ofta sker klimatarbetet i ”mellanrummen” i organisationer

Hur leder man processer där man saknar mandat att styra?



6

Klimatarbetet skapar behov av nya roller i en kommun 

ENTREPRENÖREN

Driva idéer, se 

möjligheter, ta risker

NÄTVERKSBYGGAREN

Få ihop grupper, hålla 

processer levande över tid

KOORDINERAREN

Mer formell roll jmf med 

Nätverksbyggaren

Behov av professionellt lärande, behov av nya former av organisering



Exempel på projekt där RISE stödjer utvecklingen av 
kommuners innovationsförmåga – och därmed deras 
kapacitet att arbeta med klimatfrågor

• RUGGEDISED

– Horizon 2020. Tre Light House Cities: Umeå, Glasgow och Rotterdam

– Målsättningen för RUGGEDISED är att visa hur sk Smart Citiesteknik kan 
förbättra hantering av energibehov och därmed minska energiförbrukning i 
byggnader och transporter i stadsdistrikt. Fokus ligger på att kombinera 
olika tekniska lösningar i byggnader, smarta nät och infrastruktur, samt 
lokal hållbar energiproduktion. 

– Utöver demonstrationsprojekten har RUGGEDISED ambitionen att 
möjliggöra hur demonstrationsprojekten ska kunna skalas upp från testnivå 
till att genomföras i stor skala i en stad. För att göra det krävs att en rad 
organisatoriska och icke-tekniska hinder undanröjs. 

– RISE leder arbetet för att analysera förutsättningar för, och stödja 
förberedandet av uppskalning.
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Exempel på projekt där RISE stödjer utvecklingen av 
kommuners innovationsförmåga – och därmed deras 
kapacitet att arbeta med klimatfrågor
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• Klimatneutrala Malmö (Viable Cities)

– RISE stödjer utvecklingen av innovationsteam och etablerandet av 
strukturer som kan stödja uppskalning och spridning (jmf med 
RUGGEDISED)

• Klimatneutrala Umeå/Social Progress Innovation Sweden (Viable 
Cities och Vinnova)

– RISE stödjer utvecklingen av Umeå kommuns innovationslabb SPIS

– Klimatneutrala Umeå finansierad pilotstudier med Umeå 
universitet. Resultaten kan sedan användas om utgångspunkt för 
arbetet i Umeå kommuns nya Innovationslabb. Spinn-off på 
RUGGEDISED.



Exempel på projekt där RISE stödjer utvecklingen av 
kommuners innovationsförmåga – och därmed deras 
kapacitet att arbeta med klimatfrågor
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• Nationell samverkan mellan innovationsplatformar för hållbara 

attraktiva städer (Vinnova)

–Samordna lärandet som sker vi de sex innovationsplattformar 

som finansieras av Vinnova (2020 – 2023): Lund, Göteborg, 

Borås, Stockholm, Umeå och Kiruna

–Pröva OPSIs verktyg för Innovation Portfolio Management 

(Observatory of  Public Sector Innovation, OECD). Verktyg för 

strategiska analyser av innovationsportföljer

–Future by Lund har testat detta på sin verksamhet



Dagens boktips 1:

Avhandling om gränsgångare och 
ledarskap i mellanrummen

Heiti Enrits, som är följeforskare på 
Innovationsplattformen i Borås

Om nya roller och nya former av
organisation. Kan inspirera till nya 
sätt att arbeta med klimatfrågor 

Del av ”Nationell samverkan mellan 
innovationsplatformar för hållbara 
attraktiva städer”



Dagens boktips 2:

Om att arbeta mer kunskapsbaserat 
med stadsutveckling (t ex 
klimatfrågor)

• Utbildning som bygger på boken

• 5 tillfällen - Distans eller på plats

• Jönköpings kommun, Göteborgs 
stad, Älvstranden AB

• Ger utbildning för Uppsala 
kommun på distans hösten 2020



Dagens boktips 3:

Ny avhandling från en av Malmö
universitets kommundoktorander 
om skyfallsanpassning i Malmö 
och Köpenhamn

Del i ”När kommunen sätter 
forskningsagendan”, finansierat 
av FORMAS (ej inom RISE) 



Tack
magnus.johansson@ri.se

010 – 516 56 56

mailto:magnus.johansson@ri.se

