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”… ny eller förändrad produkt, tjänst, process,

modell etc, som skapar och realiserar ett värde”

ISO-56000

Vad är en innovation?



MODELLER FÖR 

INNOVATIONSSTRATEGI
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FOI-portföljer

Innovation i 

konsultuppdrag

Intern 

effektivisering
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INNOVATIONSMETODIK GENERELLT

Insikt

Problem / 

Utmaning

Behov

Kund/användare

Värde

Affärsvärde eller

Samhällsvärde 

(hållbart, 

kostnadseffektivt, 

klimatnytta, 

tillgänglighet… osv)

Ett jobb att utföra



OECD´S SYN PÅ INNOVATION FÖR 

OFFENTLIGA ORGANISATIONER
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OPSI, Observatory of Public Sector Innovation, har tagit bra rapporter för stöd i 

innovationsarbete för offentliga organisation nationer, stater, myndigheter m.m.

https://oecd-opsi.org/

Områden att särskilt beakta:

Hur genereras och delas idéer?

Hur motiverar vi de anställda?

Hur navigeras regler och processer?

Reviderad organisationsdesign?

OPSI delar in innovationsprocessen i tre steg:

• 1. Idéutveckling och behov (idéfasen)

• 2. Innovation och utveckling (innovationsfasen)

• 3. Kommersialisering och nyttiggörande (kommersialiseringsfasen). 

https://oecd-opsi.org/
https://oecd-opsi.org/Områden
https://oecd-opsi.org/Områden


WE HAVE A 

RESPONSIBILITY
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UR TRV FOI-PLAN 2021-2026

”De globala målen definierar det 

hållbara samhället och omfattar

de olika hållbarhetsaspekterna. 

De är kvantifierade och tidsatta 

för att visa att det behövs ett 

högre tempo i förändringen. De 

är också högt prioriterade av den

svenska regeringen.”

”Några av de utmaningar som 

transportsektorns aktörer måste hitta nya 

lösningar för är:

att ställa om till fossilfrihet, 

skapa tillgänglighet för alla medborgare 

och för näringslivet

säkerställa att ingen dör eller skadas 

allvarligt i trafiken, 

samt bidra till samhällsutveckling.  

Den omställning som transportområdet går 

igenom kräver ny kunskap, innovativa 

lösningar och fördjupad samverkan mellan

transportområdets aktörer.”



VAD GÖR VI?
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2700
Högkompetenta medarbetare

F&I projekt

sedan 2012

1
0

0
+

 

35,000,000kr
Ungefärlig F&I-budget per år

* Inkl. extern finansiering

Forskning & UtvecklingInnovation



F&I FOKUSOMRÅDEN - PORTFÖLJER

SUSTAINABLE SOLUTIONS 

FOR THE FUTURE

Klimatåtgärder Cirkulär ekonomi och

återanvändning

Digitalisering och

digital transformation

Robusthet och

motståndskraft

Mobilitet Hälsa och

välbefinnande



INNOVATIONSPROCESSER

Idégenerering

1

2

3

4

Nya affärer

Ny produkt- och/eller 

tjänsteutveckling

Sälj till marknaden

Optimering

Nya interna processer,

metoder och verktyg

Ökad Tyréns

effektivitet

Expertkunskap

Kunskapsutvecklingsprogram

(akademier), professurer,

doktorander

Stärk Tyréns

kunskapsledarskap

Extern

forskning

Forskningsprojekt tillsammans 

med externa parter

Vara öppen,

samarbetsvillig och 

utforskande för ökad 

samhällsnytta

Namn Beskrivning

Engagera

Mål



IDÉHANTERINGEN
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UTMANINGAR - IDÉ TILL 

INNOVATION
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INNOVATIONSFOKUS OCH BEHOV
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• I FOI-portföljerna finns fokusområden beskrivet -

primärt fokus på innovation i horisont 2 och 

horisont 3.

• Förslag från temagruppen Innovation att TrV tar 

fram en nationell behovslista som görs tillgänglig till

nätverket av aktörer inom anläggningssektorn.

• Inom vilka områden vill man samverka med 

näringslivet och innovera? Challenge statement?

• Hur fångas utmaningar och problem som

uppkommer i drift och underhåll som input till

reinvestering och nyinvestering? – horisont 1

• Hur ser behovet ut av ökad produktivitet och 

effektivitet, i den egna organisationen samt i de 

projekt (ny och reinvestering) som utförs ut? –

horisont 1.
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INNOVATIONSFÖRMÅGA OCH 

FÖRÄNDRINGSHASTIGHET – DET TAR FÖR LÅNG TID!

Innovationsresan

• Följer idéers utveckling från start till

implementering

• Idéer som kan leda till innovationer kan 

uppstå lite varstans…. 

• Många typer av hinder på resan

• Exemplet - Ny metod för 

underhållsdiagnosticering tillstånd 

vintervägar. 

• 10 år från idé till implementering!!!
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• En regelstyrd myndighet som även innefattar 

säkerhetsaspekter måste vara ordentligt styrd 

med policys, riktlinjer, föreskrifter och regler….

• …men detta hämmar innovationskulturen och 

förnyelsen och blir ett stort hinder!

• Leverantör i sektorn samt medarbetare inom

TrV måste känna att man får gehör för sina 

idéer!

• Hur uppmuntras nya innovativa spelare på 

marknaden eller lösningar från leverantörer?

INNOVATIONSKULTUR OCH INCITAMENT 

KRING FÖRNYELSE I TRV SAMT FÖR 

SEKTORN

Citat ur Förstudien - Innovationsförmåga för ett hållbart transportsystem: 

Trafikverket och samverkande aktörers processer för innovations- och

omställningsförmåga, RISE.



FOI TILL NYTTIGGÖRANDE
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• TrV´s FOI-budget 2018-2029 - ca 600 –

700 MSEK årligen!

• Hur säkerställer man realisering och 

värdeskapande från FOI-portföljerna 

genom projekt och i sin planering?

”Trafikverket kan vidareutveckla och implementera resultaten

från FoI-projekten, exempelvis ny teknik, på olika sätt. Detta 

sker i de flesta fall genom ordinarie entreprenad- och

konsultupphandlingar. För att driva på utvecklingen 

ytterligare kan dessutom förkommersiell upphandling 

tillämpas. ”

Utdrag ur TrV´s FOI-plan 2021-2026 



NÅGRA SLUTLIGA …
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• Störst nytta och samhällsvärde i närtid uppstår om

innovationskraften styrs till verkliga projekt!

• Satsa på digitaliseringens möjligheter för ökad effektivitet och 

kvalitet i projekten!

• Lägg fokus på att samla ihop de lovande innovationer som

prövats i piloter/projekt och skala upp dem först innan man 

börjar med nya…

• TrV är bra på radikal innovation…

• men sämre på den inkrementella innovationen!

…TANKAR
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• Insikter: 

• Problemet: I komplexa uppdrag med många kompetenser och stora datamängder 

sker det informationsglapp vid överlämning av information mellan olika aktörer 

och skeden i processen. Det finns hinder i form av bl.a. juridik, säkerhet, 

beställarmottagande och molnlösningar som måste hanteras.

• Idéformulering:

• Det finns en stor potential med digitalisering i uppdragen för att 

leverera ökad hållbarhet samt höja kvaliteten och effektivitet på leveransen.

Genom att öka digitaliseringsmognaden i uppdrag, säkerställa att hinder rivs 

samt säkerställa mottagande inom förvaltningen kan dessa värden realiseras

• Värden: 

• Bättre hållbara lösningar, bättre effektivitet i 

planering/projektering/genomförandet och högre kvalitet på leveransen.

…KONKRET INNOVATIONSIDÉ
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Satsa på ett strukturerat 

innovationsarbete för en ökad 

samhällsnytta. Omfattning 

utreds och anpassas till behov  

inom TrV med förankring hos 

högsta ledning.
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www.tyrens.se

Dag Måhlstrand

Head of Innovation

Dag.mahlstrand@tyrens.se
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TACK!

http://www.tyrens.se
mailto:Dag.mahlstrand@tyrens.se

