Insikter från Almedalen och workshopen:

Hur kan öppna data och datadriven innovation lösa våra samhällsutmaningar?

Dialogmakarna bestämde sig inför Almedalsveckan 2019 att satsa på aktiviteter som bidrog till att gå från att

prata om till att prata för att göra. Vi anordnade därför workshops för att skapa en mötesplats där
•

utmanare presenterade sina utmaningar,

•

publiken aktivt deltog och under ledning av labbare bidrog med insikter och lösningsförslag,

•

mottagare tog emot insikter och lösningsförslag i syfte att förädla, utveckla och ta dem vidare.

Under rubriken ”Hur kan öppna data och datadriven innovation lösa våra samhällsutmaningar?” presenterade

utmanarna Anna Eriksson generaldirektör DIGG, Carolina Emanuelsson partner manager Hack for Sweden
och Daniel Forslund ordförande i Sveriges kommuner och landstings beredning för digitalisering följande
utmaningar och hinder som de ville ha publikens hjälp med att labba på.
Utmaningar och hinder
•

För få öppnar upp sina data vilket begränsar kombinations- och
innovationsmöjligheterna.

•

För få grupper av individer och kompetenser intresserar sig av att
utveckla nya digitala tjänster genom att använda öppna data.

•

Sverige har halkat efter i digitaliseringen och vi behöver ett
ekosystem baserat på quadruple helix där alla ska vara med och bidra.

Under ledning av labbarna från Förnyelselabbet vid SVID bjöds publiken in
att labba kring utmaningarna. Publiken identifierade bland annat ett antal
hinder för öppna data och datadriven innovation. Att verksamheter och
organisationer arbetar i silos låser in datan. Inställningen ”What’s in it for me?”
samt felrädslan hos individer inom offentlig verksamhet underlättar inte heller.
Frågeställningar som lyftes var bland annat: Vem är egentligen ägare av data
som det allmänna och myndigheter skapar och lagrar? Vilka är incitamenten
för att vara innovativ och modigt dela information? Vad stöttar beteenden som
utmanar gällande regler, normer och policys?
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Insikter och förslag på nya tankemodeller
Deltagarna arbetade fram flera insikter och förslag på framtida tankemodeller så att fler öppna data kan leda
till datadriven innovation där många deltar för att ta fram lösningar på våra samhällsutmaningar.
•

Vi måste gå mot en öppen och värderingsdriven kultur med fokus på What´s in it for we.

•

Vi har städat bort gamla lagar, normer, beteenden och felrädslan.

•

Vi har hittat ett belöningssystem för att agera annorlunda.

•

Vi präglas av en tillit att dela med oss och har förståelse för att allas erfarenheter kan komma andra till godo.

•

Vi arbetar med storytelling och kommunikation kring goda, dåliga och visionära exempel.

•

Det finns digitala samverkansplattformar med modeller och strukturer där vi kan arbeta gemensamt samt dela
och nyttja data med varandra

•

Offentlig sektors data ses som en allmän nyttighet som är
öppen och tillgänglig för alla. Datan är samtidigt säker,
harmoniserad och kvalitetssäkrad med ett tydligt ägarskap.

•

SKL och DIGG har bidragit med att ta fram standarder
kring begrepp och data

•

Vi har utvecklat modeller för att mäta effekter av det vi gör

•

Det är naturligt att arbeta gemensamt kring utmaningar i ett ekosystem.

•

Ett ekosystem som präglas av transparens, tillit och ett tydligt och starkt ledarskap som möjliggör enkel
distribuering av data.

Mottagarnas mottagning och vision

Utmanarna Anna, Carolina och Daniel var också mottagare av insikter och förslag. Deras respektive visioner
för ett samhälle där öppna data och datadriven innovation var ett naturligt inslag slogs samman till en
gemensam visionsformulering.
En framtid där medborgarna påverkar och deltar så att det blir enkelt för varje individ
att dra fördel av att leva i ett högteknologiskt samhälle

Som utmanare för workshopen värderade Anna att på en 10-gradig skala
befann hon sig på en 3: a och som mottagare och efter genomförande av
insikterna hade hon kommit upp till en 7: a. Carolina började som utmanare på
en 5: a och klev som mottagare upp på en 8: a. Daniel började på en stark 7: a
och slutade på en ännu starkare 9: a.
Vi ser fram emot rapporter om hur utmanarna tillika mottagarna har gått vidare med insikter och förslag! Tack
Anna, Carolina och Daniel! Stort tack till Förnyelselabbet vid SVID för gott samarbete och förträffligt labbande!
Sist men inte minst tack till publiken som aktivt deltog och bidrog!
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