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Upplägg
• Regeringsuppdrag - öppen och datadriven innovation
• Erfarenheter från challengesgov.se - Hur vi kan utgå från 

behov och använda data som strategisk resurs
• Användningsfall för innovationstävlingar och 

innovationsupphandling
• Förmågor en plattform ska stödja i ett systematiskt 

innovationsarbete
• Landskap med fokus på offentlig innovation



Vårt framtida Sverige byggs med hjälp av data

• Sverige är mitt uppe i en digital 
strukturomvandling 

• Tillgång till stora maskinläsbara 
datamängder en förutsättning

• Forskning, näringsliv och 
offentlig förvaltning har inte 
tillgång till den data som 
behövs

*Öppna data och vidareutnyttjande av information 
från den offentliga sektorn 2019/1024
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Data för en ökad välfärd

Prestanda Demokrati

EkonomiÖkad 
effektivitet 

inom 
offentlig 

förvaltning
Ökad delaktighet

Förbättrad
kvalitet

Ökad 
transparens

Utveckling av 
innovativa 

tjänster

Skapande av 
nya affärs-
modeller

Europeiska dataportalens klassificering av nyttor med öppna data 



Digitalt ekosystem
Att gå från det här… 

Visionen

Offentlig sektor 
producerar mycket 

information.
Viss information är 

känslig och ska 
skyddas. Annan 

information kan och 
ska då vara öppen. 



GrunddataÖppna data

Öppna data är digital 
information i öppna 

format som kan 
vidareutnyttjas och 
delas fritt för valfritt 

ändamål

Digitalt ekosystem
…till det här 

Visionen



Vad är det vi vill 
vi uppnå?  
• ökad tillgång av data 
• förbättrad 

användbarhet av data 
• ökat vidareutnyttjande 

av data



 Data är en strategisk resurs för 
samhällets utveckling.

 Stora samhällsnyttor med data 
från offentlig sektor.

 Sverige rankas inom OECD som 
land 32 av 33 i hur öppen och 
användbar offentliga data är

 Stor potential som inte nyttjas 
idag.
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Definitioner
• Innovationstävling : En tävlingsform för att skapa 

innovation.
• Hackathon : En innovationstävling där deltagare under 

tidspress tar fram lösningar på specifika utmaningar. 
Ofta innebär lösningen programmering av något slag.
Hackathons varar vanligtvis i 24 timmar eller över en 
helg 

• Datadriven innovation: Datadriven innovation är det 
strategiska utnyttjandet av data och dataanalys för att 
förbättra eller utveckla nya processer, produkter, 
tjänster och marknader.
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Reflektioner om hackathons
Fördelar:
• Uppmuntra till experimenterade 

– många idéer behövs men 
behöver kanaliseras

• Förändra kultur/synsätt över tid
• Bygga community-känsla
• Skapa happening, väcka intresse 
• Digitala hackathons - når flera

Utmaningar:
• Svårt att nå fram till innovation om 

man utgår ifrån data
• Flexibiliteten i när det körs
• Behovsägare/organisationer vill 

kunna profilera sig, bygga sina egna 
communities

• ”Hackathons” förknippas med 
”snabb hack”



Challengesgov.se -innovationsplattform 
som inledningsvis ska stödja 
innovationstävlingsform 
• Hjälpa till att synliggöra offentliga 

utmaningar och göra det enklare för andra att 
bidra med lösningar

• Underlätta matchningen mellan 
behov och resurs, och få utveckling att ske i 
samverkan mellan företag, myndigheter och 
entreprenörer/innovatörer

• Inspirera till möjligheter med datadriven 
innovation och sätta data i ett sammanhang



INNOVATIONSUTMANING (CHALLENGE) CANVAS – ETT EXEMPEL

INNOVATION CHALLENGE CANVAS: EXEMPEL

Prispeng
Plats på inkubator
Uppdrag till 1.0 (100 000kr)
Showcase på mobility-challenge.com
Hack4Sweden demo day

Startups
Student
Visualiseringsexpert
Utvecklare (Spel, B.I)
Designers

DELTAGARE

Innovationshubbar (visual sweden, SISP mfl)
A challenge for Sweden
Skolan (Hyper Island och dylika)
Sociala medier

SPRIDNING/MARKNADSFÖRINGINCITAMENT / BELÖNING 

De tävlande får underlag för att designa bättre 
tävlingsbidrag
Planeringsverktyg för behovsägare

KUNDNYTTA 

Hur kan vi visualisera tillgänglig data i 
syfte att möjliggöra sammankoppling för 
hållbart resande?

FOKUSFRÅGA 

Trafikdata
Öppnadata.se
Privatdata
Erbjudande om att sprida tillfälliga öppna data

DATAKÄLLOR  

Finansdepartementet - Challengeplattormen
Sustainability mobility challenge (nästa steg efter 
tävling)

FINANSIERING 

Dataägare
Aktörer inom öppna trafikdata
PAM aktörer
DIGG/Vinnova/Tillväxtverket

MÅLGRUPP/PERSONAS

Innovationshubbar
Energimyndigheten
SISP
Samtrafiken
Andra myndigheter (dataägare)

SAMARBETSPARTNERS



Webplats: dataportal.se
• Ett nav som samordnar och tillgängliggör 

data och API:er
• Stödjer användarna i en decentraliserad 

informationsförvaltning
• Bygger på länkade data för ökad digital 

samverkan
• Utveckling sker löpande

dataportal.se



Exempel illustration på stegen efter 
publicerad utmaning på challengesgov.se

Utmaning 
öppnas

Utmaning 
stängs

Feedback om 
idéerna

Vinnarna 
utses Pitch event

Utvärdering/
co-lab

Idé 
inkubation

Lansering av 
tjänst

Behovs-
ägare

BETA



Piloter under Tillväxtverkets regeringsuppdrag
Drivkrafter:



Piloter som finansierades av DIGG

Hack space for the planet

Datadriven utmaning med ÖDIS

Samverkan mellan 
landsgränser

Släppa mer relevanta 
öppna data

Samhällsutmaningar

Drivkrafter:

Datadriven innovationstävling för pakettjänster och 
transporter I sveriges gles- och landsbygder

Innovationstävling – Hjälp människor gå från utanför 
till internet



Pakettjänster och 
transporter i Sveriges 
gles- och landsbygder
• Förutsättningar - ansluta sig till 

en oberoende och 
konkurrensneutral plattform för 
att konsumera tillförlitlig 
information i realtid

• Behöver förändra attityder och 
beteende 

• Ljusdalsmodellen - data som en 
strategisk resurs som främjar 
näringslivsutvecklingen i 
kommunen. 

Slutrapporten - Förstudie projektet Nationella 
ombudsplattform finns 
https://www.sverigespaketombud.se/projektet-
nationell-ombudsplattform/





Vinnare – Predictive movement

Medlemmarna i vinnarlaget Predictive Movement
Bild från https://predictivemovement.se/predictive-
movement-vinner-innovationstavling/



Utvärdering av arbetsgruppen
• Bra process - massera fram 

ord och få olika perspektiv på 
en komplex fråga

• Hantering av data och 
licenser har dragit ut på tid 

• Kompetent jurygrupp som 
förstår 
landsbygdsperspektivet

• Skapade nya möte och nya 
partners 

• Det har lett till samverkan på 
flera nivåer – kommuner, 
regioner, nationellt



Lärdomar från challengesgov.seLärdomar
• Ovana vid öppen och datadriven 

innovation
• Lägre tröskel för offentliga aktörer 

att testa om man inte lovar att 
upphandla

• Viktigt att titta på möjligheter 
till testmiljö/system 
demonstratör

• Bygga community med innovatörer 
som kan lösa flera utmaningar

• Mera strukturerade data & tillgång 
till sandlåda – former för stängda 
data

• Styrka att kunna koppla lokala och 
nationella initiativ

• Fysiska events underlättar spridning –
samverkan med etablerade parter behövs

• Anpassa incitament beroende på 
ambitionsnivå – prispengar ett av 
instrumenten men inte möjligt för alla

• Processen behöver trimmas – enkelhet 
uppskattades

• Kraftfullare digital plattform underlättar 
automatisering och uppskalning



Övergripande Användningsfall och metodval (version 0.6)

A) 
Behov

BEHOV

2) Vi vet vad 
men inte hur 
det ska lösas

3) Vi vet inte 
exakt vad

Egenutveckling

Anskaffning

C) Innovationsupphandlingar

Innovationstävling
/utlysning

Egen 
lösnings 

förmåga?

E) Digital 
innovationstävling/
utlysning

F) Hackathon

ANALYS METOD LÖSNING

Produktionssatt lösning

Insikt/
Lärdomar

1) Vi vet vad
och hur det 
ska lösas

Utforskande pilotarbete 
mha direktupphandlingsgräns/förenklat 
förfarande/urvalsförfarande (om aktuellt)Förkommersiell upphandling/

Offentligt- Privat innovationssamarbete

4) Främja 
marknad 

B) Medskapande/samutveckling ska genomsyra innovationsarbetet där möjligt (se även innovationsguiden.se)

Upp-
handla?



Hantera 
behov & 

utmaningar

Hantera idéer 
& 

lösningar

Hantera 
stöd för behovs- och

lösningsägare

Hantera 
kommunikation

& samarbete

Övergripande plattformsförmågor…

Hantera 
stöd för finansiering 

& upphandling 



Stödjande strukturer för innovation 
enligt Vinnova

POLICY, 
REGELGIVNING 

OCH -
TILLÄMPNING

INNOVATIONS-
LEDNING

SPRIDNING OCH 
IMPLEMENTERING



Innovationsprocess-
stöd

Stöd för teknisk 
kompetens 

Finansiering av 
innovationsarbete

Matchningsplattformar 
och testbäddar

Mötesplatser och 
nätverk

Stöd för spridning

Stöd för uppföljning 
och mätning

Innovationsledningsstöd Validerad kunskap om innovation i offentlig sektor



• Långsiktighet i styrningen av 
datapolitiken baserad på
öppenhet som standard

• Effektivisera datahantering, 
processer och infrastruktur för 
data och API:er

• Motivera och engagera för ökat 
samskapande, systematisk 
innovation och användarforum

Insatser för 
Sverige framåt

*Förslag till handlingsplan för tillgängliggörande och 
vidareutnyttjande av öppna data 



Hur får man det 
hållbart
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Mer behöver 
göras
• Kommande strategier och 

handlingsplaner från 
Regeringen kan underlätta

• Det är inte andras ansvar
• Alla kan bidra – öva på vad 

data kan bidra till att lösa 
samhällsbehov idag!

31

“Sweden need to adopt a 
holistic strategic approach 
towards access to and sharing of 
data, with particular emphasis 
on leveraging data-sharing 
infrastructure, standards and 
practices that enable public 
sector organisations to make 
effective and strategic use of 
data improve their
proactiveness” - OECD Digital 
Government Index (DGI): 
2019: 


