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Sammanfattning
Tillväxtverket fick under 2017 ett särskilt uppdrag från Regeringen att främja öppen
och datadriven innovation. Syftet är att öka vidareutnyttjande av öppna data och
handlingar från den offentliga förvaltningen. Uppdraget har skett i samverkan med
Riksarkivet, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Upphandlingsmyndigheten
samt i samråd med Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet.
Målet med uppdraget är att underlätta för offentliga aktörer att synliggöra aktuella
samhällsutmaningar som kan lösas med öppen och datadriven innovation. I centrum är
en plattform för utmaningsdriven innovation, främst ämnad för offentliga aktörer. Med
hjälp av plattformen kan staten agera nav i ett ekosystem och kontinuerligt ta tillvara
innovationskraften i den privata sektorn, såväl som bland ideella organisationer och
forskningsinstitut.
Tillväxtverket har tillsammans med ett antal andra myndigheter tagit fram en skiss på
vad en nationell innovationsplattform kan erbjuda. Utöver detta presenteras förslag på
ett antal pågående initiativ som bedrivs av offentliga aktörer och som kan knytas till
plattformen. Plattformen har fokus på innovationstävlingar men dialog har även förts
om själva processen för att i tidigt skede kunna skifta från innovationstävling och
innovationsupphandling till andra samverkansformer. En fungerande version av
plattformen kommer att presenteras senare under året. Plattformen ska inspirera till
möjligheter med datadriven innovation och sätta data i ett sammanhang. En viktig
uppgift för plattformen är att sänka tröskeln för involverade parter att ta sig vidare i
processen.
Intresset från deltagande organisationer har varit stort för arbetet och Tillväxtverket
ser en stor potential för bland annat startupbolag att delta i utmaningar relaterade till
öppna data. Tillväxtverket föreslår därför att Regeringen ger ett fortsatt uppdrag att
genomföra ett program i syfte att skapa värde med öppna data och datadriven
innovation.
Tillväxtverket föreslår också att Regeringen avsätter finansiering motsvarande 36
miljoner kronor för att genomföra programmet under åren 2019-2021. Förslaget
bygger på att:
 Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) får uppdrag att förvalta och
vidareutveckla den digitala innovationsplattformen och vara katalysator för
offentliga aktörer som vill nå ut med sina utmaningar
 Tillväxtverket får uppdraget att genomföra kommunikationsinsatser och andra
främjande insatser för ett ökat deltagande av Startups och andra företag
relaterade till plattformen
 Vinnova får uppdrag att samordna de delar som har med finansiering att göra.
Då DIGG som myndighet är under uppbyggnad kan en övergångslösning vara att
Tillväxtverket får ett samlat uppdrag för att initialt även ta hand om DIGG:s delar.
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Uppdraget

1.1 Bakgrund
Tillväxtverket fick under 2017 ett särskilt uppdrag från Regeringen att främja öppen
och datadriven innovation. Syftet är att öka vidareutnyttjande av öppna data och
handlingar från den offentliga förvaltningen. Öppna data är digital information som fritt
kan användas utan inskränkningar och syftar till att skapa insyn, tillväxt och effektivitet
i samhället samt ger företag möjlighet att skapa innovativa tjänster1.
Målet med uppdraget är att underlätta för offentliga aktörer att synliggöra aktuella
samhällsutmaningar som kan lösas genom öppen och datadriven innovation.
Tillsammans med andra myndigheter ska Tillväxtverket skapa och driva en plattform
för utmaningsdriven innovation som främst offentliga aktörer kan använda. På
plattformen ska myndigheterna kunna publicera sina utmaningar, få kontakt med
innovativa bolag och låta myndigheternas behov att matchas ihop med rätt företag.
Genom att synliggöra offentliga utmaningar kan det bli enklare för företag,
organisationer och enskilda att bidra med lösningar.
Innovationer kan skapas på olika sätt, men just utmaningsdriven innovation har
utmaningar som den främsta drivkraft. Det kan handla om samhällsutmaningar, lokala
och globala, som innovationerna löser. Projekt inom utmaningsdriven innovation
kombinerar samhällsnytta med affärspotential och identifierar nyskapande lösningar på
givna utmaningar. Projekten utvecklas typiskt i samverkan mellan användare, kunder
och andra relevanta kravställare. Datadriven innovation är det strategiska utnyttjandet
av data och dataanalys för att förbättra eller utveckla nya processer, produkter, tjänster
och marknader.

1.2 Mål och tidsplan
En myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn (senare kallad DIGG Myndigheten för digital förvaltning) startades 1 september 2018 och detta uppdrag
skulle pågå till 31 augusti 2018 för att sedan lämnas över till DIGG. Utgångspunkten för
uppdraget är att upparbetad kunskap och erfarenheter så långt som möjligt ska tas
tillvara samt att arbetet ska kunna bedrivas utan avbrott.
Uppdraget bedrivs som ett projekt och det ska senast den 31 oktober 2018 ha levererat
en slutrapport till Regeringskansliet (Finansdepartementet) om genomförda insatser,
lärdomar och resultat samt rekommendationer för framtiden. Projektets mål är att
1

https://oppnadata.se/detta-ar-oppna-data/
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leverera en första version av en digital plattform för hantering av samhällsutmaningar,
samt en process för matchning mellan utmaningar och företag. Uppdraget ska
genomföras till en total kostnad av 2,5 Mkr.
Arbetet i projektet tog fart först i februari 2018 och det tog sedan viss tid att involvera
offentliga aktörer, av skäl som beskrivs längre fram i rapporten. Det bedömdes också att
det inte var rimligt att DIGG skulle kunna ta över projektet redan den 1 september utan
att arbetet samtidigt skulle drabbas av överlämningsproblem. Projektägaren beslutade
därför att projektet får fortlöpa under hela 2018 och att en gemensam plan för arbete
framåt etableras tillsammans med DIGG.

1.3 Målgrupp för projektets aktiviteter
Målgrupp för aktiviteterna i projektet var främst inriktade på offentliga aktörer i form
av statliga myndigheter, kommuner och landsting. Projektet tillfrågade ett antal
myndigheter vilka utmaningar och behov som kan användas av projektet i form av ett
första test. Dessa myndigheter sammanfaller med några av de aktörerna som ingår i
hackatonet Hack for Swedens myndighetssamarbete2 samt Vinnovas datadrivna labb3.
Dialog har även förts med ett antal intresseorganisationer och forskningsinstitutioner.

1.4 Metod
Utgångspunkten för projektet var att en nationell plattform för utmaningar kan främja
öppen och datadriven innovation. Förutsättningen var att det finns intresse från
myndigheter och relevanta samarbetspartners att bidra till att etablera plattformen men även att bidra till själva innehållet på densamma. En inventering gjordes över
nationella och internationella initiativ som liknar den tilltänkta plattformen.
Projektet fokuserade på öppen och datadriven innovation. Tänkbara pilotprojekt
avgränsades till utmaningar som kan lösas med hjälp av data och av innovatörer utanför
den offentliga sektorn. Personer från dessa pilotprojekt deltog i workshops i syfte att
lära sig mer om processen att gå från idé till paketerade utmaningar, men även för att ge
värdefulla input om hur en nationell plattform för utmaningsdriven innovation bör
fungera och vad den bör ge stöd för. De metoder som användes har tyngdpunkt i
upplevelsebaserat lärande4 och skulle även ge insikt i vilka möjligheter som finns med
data och att arbeta utmaningsdrivet. Arbetet genomfördes iterativt och planen
anpassades allteftersom förutsättningarna för fortsatt arbete förtydligades. En central
del för projektet var att fokusera på att etablera relevanta kontaktnät och på arbetssätt
som kan gagna plattformen.

2
3
4

https://www.hackforsweden.se
https://www.vinnova.se/e/datadriven-innovation/
http://www.enzen.se/upplevelsebaserat-larande/
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Investering i en tekniskt avancerad och kommersiell innovationsplattform har inte varit
prioriterat då förutsättningarna för långsiktig investering och efterfrågan inte var helt
klarlagda. En inventering har dock gjorts över olika alternativ för
plattformsuppskalning som i framtiden skulle kunna bli aktuell. Mer om
tillvägagångssätt finns beskrivet i avsnitt 3.

2

Slutsatser och rekommendationer

2.1 Staten som nav i ett ekosystem med hjälp av en nationell
innovationsplattform
Civic technology (civic tech) är ett område som innebär stora möjligheter till ett större
allmänt deltagande och är ett sätt att hjälpa staten att leverera medborgartjänster och
stärka banden med allmänheten. Enligt en rapport från Gartner är civic tech en viktig
komponent när politik utformas för att dra nytta av trender såsom öppen regering,
digital regering, öppna offentliga data och innovation inom offentlig förvaltning5. Detta
ligger i linje med att gå från fokus på enskilda myndigheter och initiativ till att istället
anlägga ett helhetsperspektiv och ett mer medborgarfokuserat tillvägagångssätt när det
gäller användningen av digital teknik inom den offentliga förvaltningen. I Gartners
rapport står vidare att regeringar med en ambition att driva digital innovation i
offentliga ekosystem bör överväga åtgärder relaterade till styrning av digital plattform
och bygga en kontinuerlig kommunikation och engagemang med civic tech-samhället.
Regeringen satsar på att öka förmågan hos den offentliga förvaltningen att ta tillvara
digitaliseringens möjligheter för att möta behoven hos privatpersoner och företag samt
behovet av miljö och klimatanpassning6. En av satsningarna är fortsatt stöd för att
vidareutveckla myndighetssamverkan genom att göra Hack for Sweden till en rörelse
som ökar nyttan och tillämpningen av öppna data. Hack for Sweden har varit en
helgaktivitet vid utvalda tillfällen, men ambitionen är att det också blir något som lockar
utvecklare och andra målgrupper året runt. Arbetsnamnet “Hack for Sweden 365”
indikerar att det handlar om att skapa ett ekosystem som kan underlätta
medborgardriven innovation och att medborgarna bjuds in till dialoger för att
tillsammans lösa Sveriges samhällsutmaningar med hjälp av öppna data. I andra länder i
Europa - och nu även i Sverige - är initiativ som OneTeamGov7 på frammarsch.
OneTeamGov är ett initiativ som består av personer som vill förnya den offentliga
sektorn genom att förbättra både egna arbetssätt och de tjänster som erbjuds till
5
6

Gartner. December 2017. Engagement: 330046648. Digital ecosystems, CivicTech activities and Data-driven innovation

Finansdepartementet. Debattartikel. (2017-05-17). Regeringen vill snabba på arbetet med öppna data.
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2017/05/regeringen-vill-snabba-pa-arbetet-med-oppna-data
7
https://www.oneteamgov.se/
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invånarna. Dessa och liknande initiativ kan på sikt växa ihop och bidra till ett kraftfullt
ekosystem med hög problemlösningsförmåga för Sveriges olika samhällsproblem.
Det står i regeringsuppdraget till Tillväxtverket att “För att de värden som kan skapas
med öppna data ska realiseras krävs ett mer aktivt främjande av vidareutnyttjande
baserat på data”8. En av insatserna som ska driva fram utveckling är etablering av en
plattform för utmaningsdriven innovation där offentliga aktörer ska kunna publicera
utmaningar när som helst på året, och inte enbart i samband med ett specifikt
evenemang. Visionen är en samlingsplats för innovationstävlingar och större hackatons
men det handlar också om att lista och visualisera aktuella samhällsutmaningar baserat
på offentliga aktörers behov eller initiativ som Hack for Sweden och OneTeamGov.
Myndigheterna kan då kliva fram i innovationssystemet och vara en bra första kund
eller hjälpa entreprenörer att hitta lämpliga affärsmodeller och i förlängningen lösa
framtida samhällsutmaningar.

2.2 En innovationsplattform som ska stödja innovationstävlingar
Innovationstävlingar är ett sätt att i tävlingsform lösa utmaningar med hjälp av
innovation. Tävlingarna är särskilt användbara när uppdragsgivaren har önskemål om
större tekniksprång. I en rapport av Stefan Fölster beskrivs innovationstävlingar som en
förbisedd hävstång för att möta samhällsutmaningar och är ett möjligt instrument för
att främja innovationer9. Plattformen i projektet har delvis fokus på
innovationstävlingar men behöver även ta hänsyn till och dra nytta av andra instrument
som exempelvis innovationsupphandlingar för att kunna omsätta koncept till lösningar.
Erfarenheter av den här typen av plattformar som stödjer innovationstävlingar finns
såväl nationellt som internationellt. Internationella exempel inkluderar USA:s
Challenge.gov10 som samlar en mängd offentliga aktörer, och Finlands IndustryHack11
som är ett näringslivsdrivet initiativ specifikt riktat mot industrin. Den brittiska
innovationsorganisationen NESTA driver initiativet NESTA Challenge12 och har även
genomfört en serie datadrivna utmaningar13.
Ett antal olika initiativ pågår i Sverige på olika nivåer. Energimyndigheten driver A
Challenge from Sweden14 och har behovsdrivna satsningar relaterade till Sveriges
energi- och klimatpolitiska mål i syfte att öka förändringstakten i samhället för att nå en
8

https://tillvaxtverket.se/download/18.25fcc89a15c3c83baccc3a26/1496824389042/Uppdrag:%20%C3%B6ppen%20och%20da
tadriven%20innovation%20%C3%84%202017-896-01.pdf
9
Innovationstävlingar med krav på tekniksprång – en förbisedd hävstång för att möta samhällsutmaningar. (Fölster 2018).
http://www.konkurrensverket.se/nyheter/forskningsrapport-om-innovationstavlingar/
10
http://challenge.gov
11
12
13
14

http://industryhack.com
http://challengeprizecentre.org/
https://www.nesta.org.uk/project/open-data-challenge-series/
http://challengefrom.se/
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koldioxidfri tillväxtekonomi. Med hjälp av internationella tävlingar, nätverkande och
kunskapsbyggande främjar myndigheten samarbete kring innovationsupphandling, test
och implementering av nya lösningar. I år lanseras dessutom Sustainable Mobility
Challenge som är utmaningsdriven men med data i centrum15. Ett annat exempel på
statlig myndighet som har lång erfarenhet av innovationstävlingar är Post- och
Telestyrelsen som har använt formen sedan 201016. Ett kommunalt exempel är
Helsingborg som driver hackatonet True Challenge17, som också är en form av
innovationstävling. Som tidigare nämndes driver det myndighetsövergripande
hackatonet Hack for Sweden även en plattform för medborgardriven innovation
baserad på myndigheternas öppna data. Alla dessa är exempel på initiativ som på ett
eller annat sätt skulle kunna bidra och vara en del av den framtida nationella
plattformen för utmaningsdriven innovation. Tillsammans kan man hitta
synergieffekter mellan olika sektorer och inte minst att identifiera bra exempel och
incitament som kan locka fram den innovationskraft som behövs för att lösa
samhällsutmaningar. Önskemål om att skapa en plattform finns alltså på många håll.
Ett initiativ som har anknytning till forskning kring innovationstävlingar och som kan
vara ett stöd för plattformen är det nationella kontor för innovationstävlingar som drivs
av RISE som ett tvåårigt Vinnova-finansierat projekt18. Kontoret ska bidra till att
offentlig sektor i högre utsträckning utnyttjar potentialen med innovationstävlingar i
syfte att skapa bättre tävlingar med högre potential för kommersialisering. Ett annat
initiativ är Vipps19 - ett Vinnova-finansierat projekt som har tagit fram en verktygslåda
som utformats till stöd för organisatörer av öppna digitala innovationstävlingar.
Projektet ska utveckla former för att sprida verktygslådan via roadshows till aktörer
som är intresserade av att öka takten med öppen digital innovation genom tävlingar20.

2.3 Röja hinder med myndigheternas öppna data
Den offentliga sektorn borde vara en självklar del av det datadrivna samhället eftersom
myndigheter producerar stora mängder data från alla sektorer i samhället. Det handlar
bland annat om geografi, meteorologi, ekonomi, trafik, turism, skog, lantbruk och
vetenskap.
Dock visar Statskontorets rapport att det är stor variationer mellan olika myndigheter,
kommuner och landsting i hur långt man har kommit i arbetet med att tillgängliggöra

15
16
17
18
19
20

http://mobility.challengefrom.se
https://pts.se/sv/bransch/internet/anvandbarhet-och-tillganglighet/pts-innovationstavling
http://truechallenge.se/
https://www.vinnova.se/p/nationellt-innovationstavlingskontor2
https://www.vinnova.se/p/vipps-vipp-spridning
https://www.opendigitalinnovation.com/roadshow
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information för vidareutnyttjande21. Enligt rapporten är huvudorsaken att relativt få
myndigheter ser arbetet med att främja vidareutnyttjande som del av sitt uppdrag och
prioriterar ofta ned arbetet till förmån för det som uppfattas som kärnverksamhet.
Statskontoret bedömer att det efterfrågas tydligare styrning gentemot de
myndigheterna som producerar särskilt värdefull information då det idag saknas
tillräckligt starka incitament för att driva utvecklingen i den takt som regeringen
önskar.
Under projektets gång har många personer - från handläggare till mellanchefer - varit
intresserade av att delta i pilotprojekt men tvingats prioritera bort satsningen på grund
av att man uppfattar att ens respektive myndighet och organisation inte har tillräckligt
mycket intressanta öppna data. Dessutom säger man sig även ha svårt att öppna upp
data på grund av sekretess, alternativt att man inte har möjlighet att prioritera arbetet
så att det kan gå i takt med projektets tidplan. Många myndigheter säger även att öppna
data är ett långsiktigt arbete som kommer att ta lång tid. Statskontoret har i sin andra
rapport upplyst om de hindren som finns att använda myndigheternas öppna data och
uppmanar myndigheterna att utveckla sitt arbetet med att publicera öppna data utifrån
rekommendationer i rapporten22.
I en undersökning som projektet genomförde under Tillväxtverkets Sweden Demo
Day23 i december 2017 framkom att begreppet öppna data, till skillnad från big data,
inte är alltför känt bland små och medelstora företag, startupbolag inkluderade.
Myndigheternas tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande behöver alltså
även matchas med exemplifiering och marknadsföring om hur detta kan användas för
att skapa tjänster.

2.4 Byggstenar för en nationell innovationsplattform med
utmaningar och data som drivkrafter
Det övergripande syftet med att ha en utmaningsdriven innovationsplattform på
nationell nivå är att bidra till att öka innovationskraften i Sverige. Plattformen ska ha
fokus på att:
● öka effektiviteten i innovationsarbetet från att gå från idé till innovation genom
att den omsätts i verklighet och ger nytta i samhället eller hos de verksamheter
som idén berör
● hitta former för att använda sekretessklassade data utan att röja sekretessen

21

Den offentliga förvaltningens arbete med att tillgängliggöra offentlig information:
http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2018/den-offentliga-forvaltningens-arbete-med-att-tillgangliggoraoffentlig-information
22
Hinder för att använda myndigheternas öppna data: http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2018/hinder-foratt-anvanda-myndigheternas-oppna-data
23
Sweden Demo Day: https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/startup-sweden/sweden-demo-day.html
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● öka matchningen mellan behov och resurs och få utveckling att ske i samverkan
mellan företag, myndigheter och entreprenörer/innovatörer
Visionen för plattformen är att den ska vara enkel att använda. Plattformen har sin
tyngdpunkt i samhällsutmaningar som kan mobilisera engagemang. Sådana har ofta en
grund i FN:s globala mål. En utlysning ska vara tydlig avseende vilken fas den är i, vilka
pengar som finns i potten och vilken sektor den är kopplad till. Syftet med detta är att
öka entreprenörers intresse för att skicka in lösningar.
Det ska genom plattformen gå att få till många bra idéer och ett system för insamling av
behov. Det behövs innovationsstöd för att genomförandet ska ske och att idéerna
faktiskt mynnar ut i lösningar. Tanken är även att underlätta för olika aktörer att hitta
varandra. Som komplement till den digitala plattformen behöver fysiska träffar och
event finnas. Dessa fysiska träffar kan även ytterligare verka för att identifiera behov
hos olika yrkesgrupper och sektorer.
Projektet utgick från början att det första steget skulle vara en samlingsplats för
innovationstävlingar, större hackathons och aktuella samhällsutmaningar i form av
offentliga aktörers behov. I efterföljande steg bör det finnas möjlighet att administrera
utmaningar, hantera en community och skapa delar som gör ekosystemet mer komplett.

Bild 1 : Skiss över en nationell utmaningsdriven plattform
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De byggstenar som behövs i plattformen är följande:
1. Idéer: Möjligheter att diskutera idéerna innan de blir utmaningar. Befintliga
initiativ som samverkansportalen DelaDigitalt.se, Forum för miljösmart
konsumption24 och andra liknande forum bör kopplas in. Det kan ske genom att
hänvisa forumens medlemmar till innovationsplattformen i de fall det finns
intressanta idéer som behöver få stöd att bli lösningar. Just DelaDigitalt.se kan
exempelvis användas för att utforma beställarnätverk som är en slags
samarbetsform där olika offentliga organisationer kan verka för att driva
utveckling och innovation inom ett specifikt område25. Även projektet
Idéslussarna26, som har fått Vinnovafinansiering, kan vara intressant att fånga
upp idéer genom.
2. Behovsägare till utmaningar: Möjligheter att interagera med behovsägare i
samband med planering av utmaningar ska finnas. Utmaningar kan komma från
olika håll. Ofta är utgångspunkten att det finns befintliga data som man vill göra
något relevant med. Offentliga aktörer kan ofta agera både behovsägare och vara
första kund. Statens inköpscentral skulle kunna användas för att samla behov
och att underlätta avsättning och användning på nyutvecklade lösningar27. Stöd
kan ges för att hitta lämpliga arbetssätt för att hantera utmaningarna. För några
av myndigheterna som redan använder egna plattformar för utmaningar bör det
finnas en möjlighet att koppla in dessa i den nationella plattformen. På så vis
skapar man en helhet och bygger upp en samlingsplats av goda exempel för hur
man arbetar och hanterar utmaningar.
3. Talesperson med ett kommunikativt uppdrag: En eller flera talespersoner
som åker till fysiska platser och marknadsför plattformen, deltar i
konversationer kring möjligheter med öppna data, och skapar
samhällsengagemang. Här har Hack for Sweden redan en fungerande roll att
sprida budskap om öppna data och förslagsvis bör samordning ske med det
initiativet.
4. Incitament och goda exempel kring vad som motiverar entreprenörerna
att vilja jobba med myndigheternas data: Prispengar är viktiga för tävlingar
men olika myndigheter verkar ha olika möjligheter att dela ut dem med stöd av
statsstödsförordningar28. I vissa fall kan det även vara aktuellt med kopplingar
till framtida finansiering från offentliga behovsägare. Behovsägare kan själva
vara finansiärer men även myndigheter med existerande utlysningar, såsom
Vinnova och Formas29, kan kopplas in för att ge råd om relevanta utlysningar.
Det är även viktigt att få till någon form av såddfinansiering, alltså en kapitalkälla
24
25
26
27
28
29

https://www.forummiljosmart.se/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-och-innovation/bestallarnatverk/
https://www.vinnova.se/e/ideslussar-i-kommuner/
https://www.kammarkollegiet.se/statens-inkopscentral
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/statsstod/
https://www.formas.se/
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för investeringsstöd för investeringar i tidiga utvecklingsskeden, genom staten
eller andra privata investerare. Se även avsnitt 2.5.
5. Stöd för att definiera framkomlig väg från innovationstävlingar till
upphandlad tjänst: En innovationsupphandling som fortsättning på, eller
alternativ till, en innovationstävling kan vara intressant för vissa typer av
utmaningar. Här ser projektet behov med fortsatt stöd om vilka metoder inom
innovationsupphandlingar som är möjliga att använda30. Upphandling är inte
bara en möjlig fortsättning på en tävling utan kan också utföras som en tävling.
Exempelvis har IndustryHack i sin process bakat in innovationstävling som del
av innovationspartnerskap för sina offentliga kunder i Finland31.
Kammarkollegiet har även initierat en förstudie avseende ett nytt
ramavtalsområde av så kallade innovationsmäklare32. Målet är att ramavtalet ska
vara lätt att avropa från och utan trösklar för myndigheter och leverantörer att
avropa respektive leverera innovationer. Denna förstudie kan vara intressant att
bevaka.
6. Tillgång till olika acceleratorer utspridda i hela lander: Kan erbjudas för de
företag som är i behov av sådana. Detta kan exempelvis ske i samarbete med
Tillväxtverkets program Startup Sweden33 och/eller Sweden Incubator and
Science Parks (SISP)34.
7. Tydlig tillgång till data via API: Information om tillgängliga data finns delvis
idag via oppnadata.se. Denna dataportal kan behöva vidareutvecklas för att öka
använligheten och bli mer komplett. Kopplingen till avtal som reglerar avtalad
servicenivå på data behöver framgå för att entreprenörer ska kunna veta hur
länge data tillgången existerar - detta för att kunna bygga affärer kring dem.
8. Testkörningsarena, “sandlåda”, där det går att utprova datalösningar: Detta
är antingen en central resurs där relevanta paketerade data finns eller så
möjliggörs resursen samtidigt som varje utmaning publiceras. Även koppling till
olika nationella testbäddar som RISE35 har kan vara intressant.
9. Matchning mellan företag och utmaningar: Matchning kan inledningsvis
hanteras manuellt men på sikt bör plattformen ge möjligheter till personifiering
så att relevant innehåll och kompetenser kan presenteras för entreprenörer som
använder sig av plattformen..
10. Nätverkande genom fysiska events: För vissa sektorer räcker inte att endast
finnas på webben. Projektet har uppfattat att fysiska evenemang är särskilt
viktigt när det gäller de gröna näringarna, det vill säga lantbruk och närliggande
områden.
30

Förutsättningar och möjligheter för innovationsupphandling : https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dialog-ochinnovation/innovation-i-upphandling/
31
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/ny-lagstiftning/nya-lagarna---en-overblick/nya-lagen-om-offentligupphandling-nya-lou/innovationspartnerskap/
32
33
34
35

https://www.avropa.se/forstudier/innovationsmaklare
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/startup-sweden.html
https://www.sisp.se/public-affairs/innovationsmanifestet
https://www.swedishict.se/our-offer/testbeds-demonstrators-and-labs
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Bild 2: De målgrupper och fiktiva personer (“personas”) som projektet vill nå med
plattformen identifierades med hjälp av pilotprojekt 1
Det pågår arbete med att ta fram en fungerande plattform. Denna baseras på skisser
som togs fram under pilotprojekt 1 (se avsnitt 3.5) och med fokus på ovanstående
prioriterade målgrupper (Bild 2). Processen för framtagning av byggstenarna till en
nationell innovationsplattform beskrivs vidare i avsnitt 3.5. Arbetet kommer att bestå
av en så kallad Minimum Viable Product36 (MVP) och kommer alltså inte att innehålla
allt som nämns i detta avsnitt. Så fort det är en fungerande produkt så kommer den att
skickas ut till ett urval av målgrupper för återkoppling om vad som behöver utvecklas.
MVP:n är i praktiken alltså en enklare typ av plattform och ska göra det möjligt för
projektet att publicera och presentera samhällsutmaningar samt hantera ansökningar i
ett enkelt format för bedömning hos jury. Den ska även innehålla en eller två
paketerade utmaningar kopplad till plattformen för att illustrera helheten. En
målsättning är att kunna visa upp en fungerande version av MVP:n i slutet av
projekttiden, för att den sedan iterativt ska kunna förbättras under resten av året.

36

https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_viable_product och https://digitalisering.helsingborg.se/minsta-mojliga-produkt-attstandigt-lara/
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2.5 Rekommendationer om fortsättning
2.5.1 Kraftsamlar med grundfinansiering
Utifrån kartläggningar och dialoger med flera offentliga aktörer konstaterar projektet
att det verkar finnas ett stort intresse för denna typ av plattform. Pilotprojekten har
huvudsakligen fått stöd att hantera framtagning av utmaningar, identifiera data som
kan vara intressanta att få med och möjliga vägar med finansiering och upphandling. En
ekonomisk grundplåt i form av finansiering samt fortsatt metodstöd genom plattformen
skulle motivera fler att vilja testa utmaningsdrivna arbetssätt. I framtida uppdrag från
Regeringskansliet kring innovationsfrämjande insatser bör det tydligt framgå att
myndigheter, när så är lämpligt, ska samverka med plattformsförvaltande organisation.
Tillsammans med aktiv marknadsföring bör detta kunna leda till en större flora av
utmaningar som kan främja öppen och datadriven innovation. Rekommendationerna är
även att aktivt leta efter problem som ska lösas och som är direkt kopplade till
regeringsuppdraget och de behov som finns i offentlig sektor.
För det fortsatta arbetet är det viktigt att iterera och vidareutveckla den MVP som tas
fram. Detta ska baseras på de erfarenheter och behov som identifieras allteftersom fler
utmaningar och innehåll knyts till plattformen. Det fortsatta arbetet ska så långt som
möjligt bygga på befintliga initiativ och arenor där offentliga aktörer redan är
verksamma. Några av dem har nämnts i avsnitt 2.4.
Vid hantering av betydligt större antal utmaningar kan det vara värt att använda
kommersiella utmaningsplattformar, se avsnitt 3.4. Plattformen ska ha så låga trösklar
för användning som möjligt - inte minst för att öka antalet potentiella användare.
Projektet har ett ganska smalt fokus avseende utmaningarna, i synnerhet i jämförelse
med exempelvis NESTA:s utmaningsplattform i Storbritannien. På sikt bör man
överväga möjligheterna att plattformen också omfattar icke datadrivna utmaningar.
Kommande insatser bör vara inriktade mot sektorer som har en stor samhällsbetydelse
och ett större antal aktuella utmaningar. Samtrafikens projekt “Kraftsamling Öppna
Data”37 kan stå som modell för detta och lämpliga områden att hitta kandidater inom är
miljö, väder, geodata, näringsliv och arbetsmarknad. Detta sammanfaller för övrigt med
det som rekommenderas i Gartners rapport om öppen och datadriven innovation38.
Ett annat angreppssätt är att stimulera Govtech genom att använda innovationstävlingar
för att få fram tekniska lösning på det verkliga problem i den offentliga sektorn. Till
skillnad från Civic tech så har Govtech fokus på teknik som kan hjälpa den offentliga
37
38

https://samtrafiken.se/projekt/kraftsamling-oppna-data-2/
Gartner. Juni 2018. Projekt #: 330048659. En rapport för Regeringskansliet - öppna data och datadriven innovation
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sektorn att öka sin interna effektivitet39. I Storbritannien lanserades ett program kallat
“GovTech Catalyst challenges”40. Totalt 20 miljoner pund över tre år var tillgängliga för
de företag som ville pröva sin teknik samtidigt som företagen fick insikt i
problemställningarna. Processen ser ut på följande sätt:
● Statliga myndigheter, landsting och kommun lämnar förslag på problem som de
behöver hjälp med. Det är problem som ska ha digitalt svar, ska minska
kostnader eller förbättra tjänster. Dessa problem ska ha behovsägare som är
beredda att köpa lösningarna
● Förslag på problemen utvärderas och sållas av en bred expertgrupp. En
styrgrupp beslutar sedan vilka 15 problem som blir tävlingar
● För varje tävling får 5 valda företag upp till 50.000 pund för att under 12 veckor
ta fram en prototyp. De två bästa i varje tävling får sedan upp till 500.000 pund i
12 månader att utveckla färdiga lösningar. Alla slutprodukter finns sedan
tillgängliga för hela den offentliga sektorn att köpa.

2.5.2 Förslag på samverkansaktörer i kommande program
Här nedan listas ett antal relevanta samverkansaktörer som projektet huvudsakligen
föreslår som samverkande parter. I rapporten framkommer förslag på andra aktörer
som även bör kopplas in:
● Tillväxtverket: Utöver att verket har samlat på erfarenheter och kunskap i och
med detta uppdrag för att främja öppen och datadriven innovation bedriver
myndigheten en rad satsningar som är relevanta för arbetet. Det handlar bland
annat om Startup Sweden bootcamp för snabbväxande digitala företag men även
samverkan kring utveckling av digitala tjänster till företag inom ramen för
verksamt.se. Tillväxtverket är utvecklingsmyndighet med uppdrag att förenkla
för företag med hjälp av digitalisering. Tillväxtverket är även svensk partner i
Nordic Innovation Accelerator där småföretag matchas samman med stora
företag för att lösa olika utmaningar41. Verket genomför ett digitaliseringslyft
riktat mot små- och medelstora företag och har genom sina kontakter runt om i
Sveriges alla regioner ett stort nätverk av aktörer från såväl offentlig som privat
sektor och civilsamhället. Genom det nationella regionalfondsprogrammet
investerar myndigheten i sex samarbeten på nationell nivå mellan
innovationsmiljöer i olika regioner42. Dessa samarbeten är ett led i
Tillväxtverkets arbete med Smart Specialisering och ska skapa goda
förutsättningar för SMF inom hälsa, rymd och flygteknik, livsmedel,
textilindustrin, offshore och life science43.

39

What’s the difference between “Civic Tech” and “Govtech” https://www.citizenlab.co/blog/civic-tech/whats-difference-civictech-govtech/
40
41
42
43

https://gds.blog.gov.uk/2018/09/06/second-round-of-govtech-catalyst-challenges-revealed/
https://www.nordicinnovationaccelerator.com/
https://tillvaxtverket.se/eu-program/nationella-regionalfondsprogrammet.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/smart-specialisering.html
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● Vinnova: har samarbete med SKL och Upphandlingsmyndigheten, och en
överenskommelse som inkluderar ökad öppenhet kring offentliga aktörers
behov. Det finns även erbjudanden till aktörer att söka stöd kring innovation i
offentlig verksamhet, samt betydande erfarenhet från riktade satsningar på små
och medelstora företag. Inom utlysningen Datadrivna labb finns idag ett par
offentliga aktörer som driver projekt med målet att etablera en mer datadriven
och behovsmotiverad verksamhet. Vinnova har även erfarenhet av att vara
facilitator i ett flertal innovationstävlingar.
● Myndighet för digital förvaltning (DIGG): DIGG har som uppgift att främja
öppen och datadriven innovation. Vidare ska Digg samordna och stödja offentlig
sektor i att skapa effektiv och ändamålsenlig digitalisering, inklusive bidra till att
offentliga aktörer kan jobba bättre tillsammans. För att Sverige ska bli bäst i
världen på att använda digitaliseringens möjligheter behövs ett väl fungerande
ekosystem för datadriven innovation, där DIGG är en viktig katalysator.
● Upphandlingsmyndigheten: ger stöd för att utveckla och förmedla kunskap,
verktyg och metoder för offentlig upphandling. Myndighetens vision är sunda
offentliga affärer för en hållbar framtid och man vill utveckla den goda offentliga
affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar.
● Sveriges Kommuner och Landsting: är medlemsorganisation för alla
kommuner, landsting och regioner. SKL bidrar till att utveckla medlemmarnas
verksamhet och den fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och
samordning. SKL har även tagit fram tjänster som Dela Digitalt44 - ett system för
enklare samverkan för en smartare välfärd. Dessutom ger man konkret stöd till
användardriven innovation via Innovationsguiden45.
● Hack for Sweden: Sveriges största och årligt återkommande
myndighetshackaton med fokus på öppna data. Arbetsförmedlingen har fått
uppdrag från regeringen att som projektledare genomföra Hack for Sweden
2018-2019 inklusive att utveckla formerna för vidareutnyttjande av data på ett
sätt som säkerställa att de lösningar som skapas kommer till användning.

2.5.3 Finansieringsbehov
Tillväxtverket föreslår att Regeringen avsätter finansiering motsvarande 36 miljoner
kronor för att genomföra programmet under 2019-2021. Förslaget bygger på att DIGG
får uppdrag att förvalta och utveckla den digitala innovationsplattformen och vara
katalysator för offentliga aktörer som vill nå ut med sina utmaningar; Tillväxtverket får
uppdraget att genomföra kommunikationsinsatser och andra främjande insatser
relaterade till plattformen; Vinnova får uppdrag att samordna de delar som har med
finansiering att göra. Då DIGG som myndighet är under uppbyggnad kan en

44
45

https://www.deladigitalt.se
http://innovationsguiden.se/
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övergångslösning vara att Tillväxtverket får ett samlat uppdrag för att även ta hand om
DIGG:s delar.
En grov uppskattning av resursbehov under perioden är:
Aktivitet/

Tänkbar ansvarig
myndighet

Uppskattad
kostnad
(ca.)

Främjande insatser - utvidga existerande
program som Sweden Demo Day och Startup
Sweden för att omfatta bolag med fokus på
Govtech, matchningstjänst mellan
startup/företag och utmaningar, koppling till
befintliga inkubatorer/accelerator och
projektledning kring matchning

Tillväxtverket

4 Mkr

Såddfinansiering, priser och dyl (minsta nivå
föreslås här, se särskilt avsnitt 2.5.1 om
kraftsamling)

Vinnova

1 Mkr

Digital innovationsplattform - vidareutveckling
av MVP och eventuell upphandling av
innovationsplattform

DIGG

2 Mkr

Processledning från idé/behov till utmaningar

DIGG

2 Mkr

*Övriga resursbehov som inte täcks av
ovanstående poster (50% projektledare, 50%
produktägare, 50% användarsupport, 30%
UX/interaktionsdesign, 20% front-endutvecklare)

DIGG

3 Mkr

Total uppskattad årlig kostnad för program: 12 Mkr
Total uppskattad kostnad för ett treårigt program: 36 Mkr

*Förklaring över rollbegrepp:
Projektledare: Utföra definierade projekt inom den bestämda tidsramen, att budgeten hålls och att kvaliteten ligger på en hög nivå.
Kommunicera inom projektet och med olika intressenter.
Produktägare: Ansvarar för att ha en vision om hur plattformen skall skapa värde och konkurrenskraft för Sverige. Är något mer
taktisk/operativ än en roll som strateg.
Användarsupport: Kanalisera användarfrågor kring användning av plattformen till leverantör (eller utvecklingsteam) och
säkerställa att de blir besvarade. Kan även stå för utbildning av användare till plattformen.
UX/Interaktionsdesign: Stötta arbetet med lämpliga designarbete som förbättrar användarens upplevelse av plattformen.
Front-end utvecklare: Behov för utvecklar kompetens för att göra designmässiga eller funktionella förändringar utifrån krav.

22

3

Genomförande – aktiviteter och resultat

Projektet hade som målsättning att driva tre utmaningar som pilotprojekt innan årets
slut. Nedanstående tabell sammanfattar utfall för projektets definierade aktiviteter.
Slutdatum

Beskrivning

Utfall

2018-02-28

Projektplanen är fastställd

Skedde enligt plan

2018-03-16

Dataproducenter och behovsägare
identifierade

Första kartläggningen gjordes och
kompletterades under projektets gång. Se
avsnitt 3.1 och 3.2

2018-03-16

Omfattning av den digitala plattformen är
definierad

En första ansats definierades och
kompletterades igen efter genomförande av
pilot 1. Se avsnitt 3.5

2018-10-01

Upphandling av den digitala plattformen
är genomförd

Genomförd upphandling med fokus att ta
fram en MVP, baserad på skissar från
pilotprojekt. Se avsnitt 3.4 och 3.5

2018-04-13

Lansering av demoversion av den digitala
plattformen ihop med en första version av
process till plattformen på Hack for
Sweden 2018

Skedde enligt plan, se avsnitt 3.4

2018-10-31

Digitala plattformen är
färdigkonfigurerad för skarp användning

Pågående arbete

2018-12-21

Workshopar med intressenter som bidrar
med utmaningar samt test av matchning
mellan startupbolag och myndigheter är
genomförda

Två pilotprojekt med utmaningar pågår. Se
avsnitt 3.6

2018-11-30

Digitala plattformen är i drift och används
av olika intressenter

Pågående arbete

2018-10-31

Slutrapport med en andra version av
process till plattformen är levererade

Sker enligt plan

2018-12-12

Lansering av plattformen på Sweden
Demo Day

Framflyttat till april 2019 då Sweden Demo
Day arrangeras med Tillväxtverket som en
av arrangörerna.

2018-12-21

Överlämning av resultat

Pågående arbete med DIGG
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Nedanstående aktiviteter har genomförts av projektet och beskriver de
resultat/lärdomar som projektet har. De beskrivs nedan i kronologisk ordning för när
aktiviteterna startade.

3.1 Kartläggning över de områden där det finns utmaningar

Bild 3: Övergripande bild över arbetsflöde.
Dataproducenter och behovsägare som är intressanta för projektet kontaktades för att
etablera referensgrupper över myndigheter/organisationer som vill bidra med
utmaningar. Bland offentliga aktörer som kontaktades finns intresse men eftersom det
var krav på att pilotprojekten ska ske i år var det av planeringsskäl endast några som
kunde delta.

3.1.1 Matcha behov av data från startup till myndigheter
Under Sweden Demo Day i december 2017 ställdes frågor till startupbolag på plats om
vilka öppna data som är intressanta för dem att innovera kring. Data som var mest
efterfrågade fanns inom områden såsom vård och omsorg, skola samt livsmedel. Under
projektets gång har kontakt även förmedlats mellan dataägare i form av myndigheter
och startupföretag som ville veta var data finns. Projektet har även tittat på olika tema
och Tillväxtverkets egna nätverk för att kunna nå ut till inkubatorer och andra typer av
hubbar inom foodtech, socialtech, cleantech, kris och beredskap, healthtech, edtech och
liknande.
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3.2 Identifiering av genomförda innovationsinitiativ inom öppen
och datadriven innovation
Samtidigt som data och behovsägare kartlades så dokumenterade projektet några
initiativ46 kring hur offentliga aktörer i Sverige arbetar med öppna data och datadriven
innovation. Projektet har dokumenterat ett flertal fall men de flesta låg i periferin för
denna plattform vad gäller omfattning och/eller att de inte hade tillräckligt tydliga
inslag av öppenhet och datadrivenhet i dem.

3.4 Kartläggning av innovationsplattformar
Projektet har undersökt ett antal olika slags plattformar. För plattformar primärt för
hantering av utmaningar/problem/hinder hos de flertal behovsägare finns leverantörer
som erbjuder tjänster och de flesta av dem har likartade grundfunktionalitet men med
varierande grad av användarvänlighet, anpassningsbarhet, förvaltningsbarhet samt
pris. Gartners rapport47 visar en inventering och rekommendation över
innovationshanteringsverktyg. Några exempel på plattformar48 som projektet har
undersökt närmare och även provat är Crowdicity49, Skipsolab50, Brightidea51. Dessa
har också visats upp för Hack for Swedens styrgrupp och under själva Hack for Sweden
den 13-15 april 2018.
Vissa leverantörer erbjuder dessutom en tjänst att omvandla idéer till utmaningar som
kan visas upp på deras plattformar - dessutom även med tillgång till innovatörsnätverk.
Leverantörer som erbjuder sådant upplägg är exempelvis OpenIdeo52, IndustryHack53,
Nesta Challenge Prize Centre54, Ninesigma55och X-Prize56.
Projektets rekommendationer är att etablera processer och mål för den nationella
plattformen och först därefter bedöma om det passar långsiktigt att ha en
egenutvecklad plattform, en köpt tjänst i molnet eller en kombination av dessa två.

46

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/oppen-och-datadriven-innovation/genomfordainnovationsinitiativ.html
47
Gartner. 27 June 2017. Article id: G00304058. Achint Aggarwall and Nikos Drakos. Market Guide for Innovation Management
Tools
48
https://crowdsourcingweek.com/blog/10-indispensable-open-innovation-platforms-global-corporations
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3.5 Pilotprojekt 1 för framtagning av förslag till
innovationsplattform
Projektet involverade ett antal intressenter för att forma plattformen. Det var
intressenter med koppling till jordbruk/skog/livsmedel. Deltagarna kom från
Rymdstyrelsen, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Hushållningssällskapet,
Lantbrukarnas Riksförbund Media/Skira, Sveriges Lantbruksuniversitet,
Konsumentverket. Under projektet sattes fokus på att ta fram byggstenarna till vad
plattformen ska erbjuda.
Bland den externa feedbacken framkom att en plattform likt den planerade skulle
underlätta för flera, särskilt entreprenörerna och att minska deras behov av att leta
efter relevant information om finansiering, data, nätverk, etc.
För att få ett brett perspektiv på processen och målet sammanställdes reflektioner,
funderingar och idéer från pilotprojektets deltagare. Genom detta tillvägagångssätt
bidrar dessa med ytterligare kunskap och perspektiv till projektets slutrapport. De
deltagare som svarar på frågorna har i olika utsträckning medverkat i processen. Några
har deltagit i samtliga aktiviteter, andra vid enstaka tillfällen. Synpunkter som fångades
upp:
● Produktivt arbetssätt genom fokuserade upplevelsebaserade workshopar,
sammanlagt fyra tillfällen
● Facilitering och dokumentation var viktigt för att kunna gå vidare
● Ytterligare aktörer som borde vara med: någon accelerator, en affärsutvecklare
eller affärsängel, storbolag och representanter för forskningen, fler
entreprenörer och rådgivare.
● Det är viktigt att testa snabbt och avveckla om det inte används. Det är också
viktigt att göra lösningen så intressant att den går lätt att använda.
● Det är viktigt att bygga underifrån på sådant som redan finns och att inte
ignorera eller förstöra sådant som redan finns.
Under hösten genomfördes även en inspirationsdag57 där skissen för plattformen
presenterades och flertal samverkansparter fick berätta om initiativ som har
anknytning till den framtida plattformen. Efteråt fick deltagarna möjligheter att utforska
hur man kan skapa ett mer innovativt Sverige genom att använda öppna
myndighetsdata. Dessutom bidrog deltagarna med erfarenheter kring hur öppna data
kan driva utvecklingen av service och tjänster som skapar värde för våra medborgare.
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3.6 Pilotprojekt som vill definiera utmaningar
För att få kunskap om vad plattformen bör erbjuda för att stödja offentliga aktörer som
vill definiera utmaningar genomförs två pilotprojekt. Dessa har fått stöd från projektet
att gå från behov till datadriven utmaning. Workshopar för pilotprojekten påbörjades i
augusti och kommer att fortlöpa under resten av året.

3.6.1 Pilotprojekt nr 2: Verksamt.se datadriven utmaning
Regeringens mål är att företagare enkelt och med en hög grad av automation ska få
personligt anpassad information och vägledning - helt digitalt. Det pågår ett
regeringsuppdraget om att öka innovationstakten i utvecklingen av verksamt.se.
Uppdraget ska Bolagsverket och Tillväxtverket lösa tillsammans och slutrapportera
senast den 1 mars 201958.

Bild 5: Olika arbetsmoment för att gå från behov till datadriven utmaning
Verksamt.se har under lång tid erbjudit information och e-tjänster från myndigheterna
för hundratusentals företagare runt om i Sverige. Arbetsgruppen definierade
frågeställningen i hur verksamt.se ska agera för att skapa optimal nytta för företagen
och bidra till ökad tillväxt. En hel del kraft lades på att förankra arbetssättet för att
sedan bana vägen för processen (bild 5) som ska leda fram till datadrivna utmaningar.
Syftet med varför man ska arbeta med utmaningar definierades. Arbetsgruppen tog
sedan avstamp i det arbete som gjorts inom myndighetssamarbetet kring att ta fram ett
ekosystem med en erbjudandekatalog som består av värdeerbjudanden kopplat till
företagande. Vi utgick från katalogen av erbjudanden och tog fram tre prioriterade
områden där potentialen är som störst för att snabbt och enkelt få till en engagerad
målgrupp. Samtliga utmaningar som definierades byggde på bruket av öppna data samt
avgiftsbelagda data där testlicenser finns tillgängliga.
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Arbetsgruppen definierade sedan ett urval av fokusfrågor som man vill ha svar från
deltagarna när en utmaning publiceras. De komponenter som ska finnas med i en
utmaning blev:
● deltagare, incitament (belöningar/pris för de som deltar),
finansieringsmöjligheter, kundnytta med utmaningen
● samarbetspartner, datakällor, marknadsföring
Genom att publicera en utmaning förväntas Verksamt.se får möjlighet att testa och
kartlägga sina egna arbetssätt. På så vis kan man bli en vassare leverantör av relevant
information som företagare behöver. Under hösten 2018 väntas en sista workshop för
att paketera utmaningen med förslag på resurshov, tidplan och kommunikationsplan
som styrgruppen för verksamt.se ska ta ställning till. Det pågår även dialoger med andra
myndigheter med intressanta data.
3.6.2 Pilotprojekt 3: Datadriven utmaning inom klimat
Deltagarna från pilotprojekt 1 i form av Rymdstyrelsen har uttryckt intresse att testa
arbetssätt med hjälp av plattformen. Med stöd från projektet samlar man de största
användarna av jordobservationer från myndigheter såsom Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm och Skogsstyrelsen. Målet är att hitta
potential till effektivisering genom större nyttjande av de informationsmängder som
finns. Utgångspunkten var att fokusera på myndigheternas behov och utveckla
byggstenarna för dem, och senare eventuellt kommersialisera. Även SMHI och DIGG
deltar.
Till skillnad från pilotprojekt 2 finns en del öppna data att utgå ifrån, bland annat
Rymdstyrelsens satellitdata från Copernicusprogrammet59, Skogsstyrelsen skogsdata60
samt SMHI:s väder, vatten och klimatdata61. En workshop med ovanstående
myndigheter har hållits och den har resulterat i ett antal förslag på möjliga utmaningar
som går att definiera.
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport
Uppdraget har löpt sedan åren 2017-12-01. Budgeten har varit totalt 2,5 Mkr. Nedan
redovisas det ekonomiska läget baserat på underlag 11 okt 2018. En slutgiltig
ekonomisk redovisning sker i slutet av året.

Postslag

Bokförda kostnader
(tkr)

Genomförda men ej
bokförda kostnader
(tkr)

Prognos på
resterande kostnader
som sker efter 31 okt
(tkr)

Intern lönekostnad
(avser inlån av
projektledare från SMHI)

265

200

Resekostnader

20

15

Externa
seminariekostnader

43

Konsulter
Innovationscoaching i
samband med
pilotprojekten

490

115

200

Resurser kopplade till
kommunikationsinsatser

50

55

205

Framtagning av MVP

425

Övriga kostnader
avseende belöningar i
samband med utlysta
utmaningar och events

250

Subtotalt:

868

Totala planerade
kostnader:

2333 tkr

170

29

1295
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