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Stockholm Living Lab 
 

Stockholm Living Lab är en verksamhet 

där användare spelar en stor roll i 

utvecklingen av nya digitala tjänster för 

mobila och fasta tillämpningar. 

Användare är med i samtliga delar av 

utvecklingsfasen, från en tidig idéfas till en 

utprovningsfas. Forskning visar att 

användare är viktiga för att få fram bättre 

tjänster på ett snabbare och ett effektivare 

sätt.    

 

Stockholm Living Lab erbjuder: 

- Metoder för användarmedverkan 

som kan användas av små och stora 

företag.  

- Tillgång till olika användargrupper 

som kan medverka i utvecklingen. 

- Mötesplatser där industri, forskning 

och offentlig verksamhet kan 

träffas för att skapa samverkan 

inom områden som kan utvecklas 

genom digitala tjänster.  

- Platser att visa upp digitala tjänster 

på. Möjlighet kommer att ges för 

detta i Kista Mobile and Broadband 

Showroom och i KTH bibliotek hos 

Centre for Sustainable 

Communication. 

- Sammanställningar av projekt med 

användarmedverkan som pågår hos 

partners. 

- Möjlighet att driva gemensamma 

projekt 

 

Stockholm och Sverige har enastående 

förutsättningar att bli ledande inom digital 

tjänsteutveckling. Området är mycket 

viktigt ur flera aspekter. Potentiellt är det 

ett område för innovationer som kan ge 

upphov till nya exportföretag. Digitala 

tjänster är viktigt för verksamheter inom 

offentligheten för att fortsätta den 

effektivisering som påbörjats samt för 

systemleverantörer och operatörer som har 

gemensamma utmaningar att fylla näten 

med tjänster. Stockholm har internationellt 

sett mycket framstående forskningsinstitut 

inom området som kan leda forskningen av 

både metoder och utveckling  

 

Stockholm Living Lab ingår i nätverket 

Open Living Labs Sweden som initierades 

hösten 2007 av Vinnova och som hanteras 

av Centre for Distant-spanning Technology 

i Luleå. Andra lab i nätverket är Botnia 

LL, Arlanda LL, Trygg Hemma LL - 

Högskolan i Halmstad, 

Innovation Cultures LL - Umeå 

Universitet, Malmö LL för Nya Medier - 

Malmö högskola 

LL Øresund - Øresunds universitet 

 

Stockholm Living Lab har ett antal 

initiativtagare som kommer från samtliga 

delar inom Triple Helix. Initiativtagarna 

syns på bilden nedan. 
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