Skapa nya lösningar med Sveriges startups
Många verksamheter inom offentlig sektor sitter med utmaningar kopplade till
digitalisering och har begränsad kontakt med Sveriges startupscen där unga bolag
tillämpar nya teknologier och nya affärsmodeller. Genom att koppla ihop dessa två – era
behov med innovativa, handplockade startups – kan nya lösningar på problem skapas
och testas i små piloter.
Sveriges startups är i framkant när det gäller att skapa innovativa lösningar för att möta
de stora samhällsutmaningarna såsom miljö och energi, en åldrande befolkning,
cirkulära kretslopp och integration, därför är det viktigt för vår framtid att de utgör en
självklar del av de offentliga aktörernas leverantörsnätverk.

Om Ignite Public
Ignite Public är en del av Ignite Sweden som är ett icke vinstdrivande program
delfinansierat av Vinnova. Programmet drivs av SISP (Swedish Innovation and Science
Parks) i samarbete med Kista Science City, LEAD, Minc, THINGS, Sahlgrenska
Science Park, STING och Uminova Innovation.
Ignite Public genomför kvalificerad och effektiv matchning mellan startups och offentligt
drivna organisationer. Matchningarna har lett fram till flera 100 piloter, t ex hos Uppsala
kommun, Järfälla kommun och Rinkeby-Kista stadsdel. Ignite Public säkerhetsställer att
processen går rätt till och att båda parter får ut vad som förväntas. Gemensamt för de
behovsägare som driver lyckade samarbeten med startups är att de letar innovationer
som ligger utanför sina egna kärnkompetenser.
Ignite Swedens nätverk sträcker sig över hela landet och de medverkande
startupbolagen kvalitetssäkras genom bland annat inkubatorernas program. Det innebär
att de unga bolagen har kommit längre än idéstadiet och därmed har lösningar att
erbjuda som är redo att sättas i verket. Ofta grundad i forskning eller på annat sätt
särskiljande innovation som har ett väl definierat användningsområde. Deltagande
startups är handplockade, hög professionalism är ett givet kriterium samt att de erbjuder
lösningar som inte finns, eller är bättre än de som redan existerar på marknaden. Det
betyder att ni får ta del av det senaste på marknaden i syfte att lättare få er att uppnå
era mål.

Deltagande
Syftet för kommuner och offentligt drivna organisationer med att delta i Ignite Public är
att få fram reella behov i verksamheten och utifrån dem formulera och genomföra piloter

för att prova nya arbetssätt och lösningar för att bidra till effektivisering av
verksamheten. Någon från varje enhet medverkar i hela processen från
behovsinsamling, möten med startups och piloter. Beslutet om att genomföra en pilot
ligger hos verksamheten.
Behovsinventeringen sköts av erfarna personer från Ignite Public och kan ge nya
perspektiv på verksamhetens utmaningar. Även möten med startups är en form av
omvärldsbevakning som kan tillföra nya perspektiv.

Piloter
En pilot är oftast 3-6 månader beroende på område. Ignite Public hjälper till och stöttar
för att piloten ska bli så lyckad som möjligt. Ni sätter tillsammans med startupbolaget
realistiska mål och plan för hur det ska genomföras. Piloten köps in via t ex
direktupphandling, en vanlig storlek på en pilot är 50 000 – 300 000 kr. I deltagandet
ingår juridiskt stöd till inköpare och även information om upphandling till
startupbolagen.

Process
Ignite Public genomförs i följande fem processteg:

1.) Mobilisera
- ”Ja” till Ignite processen
- Budget
- Mandat: Intern förankring på både lednings- och operativ nivå

2.) Behovsinventering
- Förintervjuer
- Avstämning och validering av behov internt
- Eventuell workshop för att fördjupa sig i behoven
- Prioritering av behov att ta vidare i processen

3.) Matchning
- Avstämning & första urval
- Informera startups om era behov
- Möten med utvalda startups
- Avstämning & slutgiltigt urval
- Coaching/uppföljning

4.) Pilot
- Uppföljningsmöten med startups för scope av pilot
- Stöd i arbete kring budget, upphandling
- Genomförande av piloten
- Process för uppföljning efter pilot
5.) Utvärdering & Erfarenhetsutbyte
- Utvärdering av process
- Erfarenhetsutbyte mellan enheter inom projektet

Frågor och funderingar? Kontakta oss gärna!
info@ignitesweden.org

