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Offentlig förvaltning halkar efter det datadrivna samhället 4.0
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Policy-gap:

Behov av innovation och 

samverkan



OECD 2015
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• Today, the generation and use of huge volumes of data are 

redefining our “intelligence” capacity and our social and 

economic landscapes, spurring new industries, processes 

and products, and creating significant competitive 

advantages. 

• In this sense, data-driven innovation (DDI) has become a 

key pillar of 21st-century growth, with the potential to 

significantly enhance productivity, resource efficiency, 

economic competitiveness, and social well-being.

• The public sector is an important data user but also a key 

source of data. Greater access to and more effective use of 

public-sector information (PSI) can generate benefits 

across the economy.



Från statistik till realtidsdata i tunnelbanan i NYC
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Då: CompStat, New York Nu: AI-baserad prediktion



Några exempel på datadriven offentlig innovation

Samhällsnytta ökar med datadriven innovation

• Data-drivna tjänsten Propeller minskar antalet akuta besök för 

astmatiker med 25% och minaskar antalet akuta anfall med 

50% med minimala kostnader för det offentliga.

• Sökning efter cancerceller minskade från 18 till 6 månader 

genom data-driven crowd-sourcing

Effektiviteten ökar med datadriven innovation

• Skatteintäkter ökade med 30 mdr efter datadriven analys av 

amerikanska SME:s i New York State

• Polisen arbetar förebyggande genom datadriven prediktiv 

analys. New York, Baltimore, New Orleans, Chicago m.fl.

Utvecklingen kan bli transformativ med datadriven innovation

• En algoritm tränades på crowd-sourcad data att bedöma 48 

mn tak i Frankrike

• Våldet i ett amerikanskt fängelse minskade med 70% efter 

datadriven analys av sociala mönster. 



Datadriven röstning för fred i Colombia
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Tänk om och tänk nytt för att:

• enkelt komma i kontakt med det offentliga Sverige,

• uppgifter ska om möjligt bara lämnas en gång,

• förvaltningen ska vara effektiv, 

• samarbeta samt återanvända information, uppgifter 

och gemensamma lösningar,

• verka för öppenhet, innovation och delaktighet i 

digitala lösningar, samtidigt som

• informationssäkerheten och skyddet för den 

personliga integriteten säkerställs.

Digitalt först – en satsning på en modernare 

förvaltning
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Enklare Öppnare

Effektivare

Mål i regeringens strategi för en digitalt

samverkande statsförvaltning
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1. En nationell digital infrastruktur

Styrning och gemensam finansering för ökad användning av nationella
tjänster och grunddata

2. Höjd digital mognad

Ökad digital kompetens och effektivare it-användning och it-investeringar

3. Ökad digital innovationsförmåga

Förbättrad matchning mellan utbud och efterfrågan på offentliga data

4. En myndighet med samlat ansvar

Tydligt styrning av förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor

5. Modern juridik för digitalt först

Ett regelverk som stödjer en digitalt samverkande statsförvaltning

Digitalt först!
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3. Ökad digital innovationsförmåga

Främja öppna data och
data-driven innovation Skala innovation

Engagera medborgare
och medarbetare

Främja användar-centrerad
tjänstedesign

Främja experiment 
som komplement till utredning

Främja innovationer i
samverkan



Pågående aktiviteter

• Riksarkivet

• Statskontoret att kartlägga hinder för publicering

1. Bättre tillgänglighet

• Stöttar Hack for Sweden 2.0

2. Bättre matchning

• Tillväxtverket  innovationsplattform

• 4 Utvecklingsmyndigheter

3. Ökat vidareutnyttjande

• OECD-studie om Datadriven förvaltning

• DigiGov 2018

Styrning och utredning

1. Ökad 
tillgänglighet

2. Bättre 
matchning

3. Ökat 
vidareutnyttjande

Öppna data, aktiviteter
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Värde



OECD: Fördelar med en datadriven förvaltning
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1. Ekonomiskt värde

• Datadriven ekonomi

• Entreprenörskap

• Innovation

2. Samhällsnytta

• Engagemang och deltagande

• Medborgar-drivna policies

• Högre transparens

3. Bättre styrning

• Förbättrad integritet

• Bättre ansvarsutkrävande

• Effektivisering

• Tjänsteleverans

• Innovativ offentlig sektor



Datadriven innovation
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• En insikt om att data är en ny tillgångsklass

• En styrfilosofi baserad på tillgången till mer 

”likvid” information, dvs. data –

(styra med framrutan istället för bakrutan)

• Tillgång till lämpliga tekniska plattformar (typ 

CompStat)

• Effekter: Styrningen blir mer responsiv, 

innovation främjas, service-utveckling kan bli 

användar-driven.

• Öppen samverkan kring data i eko-system 

skapar förutsättningar



Värdekedjan för data-driven utveckling och innovation



OECD Peer Review of Data-driven governance: Sweden

Peers Tider

• Frankrike

• Mexico

• Los Angeles/NY

• Danmark

• Early 9-13 October

• Digigov in 5-6 

December first

results

• Final results: early

2018
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• Överenskommelse SKL och regeringen

• Brist på forum för verksamhetschefer att 

lära sig om digitaliseringens möjligheter 

och utbyta erfarenheter

• Fokus ligger på samhällsutmaningar och 

hur man med digitala lösningar kan bidra 

till deras lösning

• Öppet råd dag två med Transformator 

som facilitator

• English track dag två för internationella 

gäster

• Kistamässan

DIGIGOV 2018


