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Omfamna innovation i offentlig sektor! Fyrtio länder har gått samman och antagit en OECD-

deklaration i den andan. Grundprinciper, tips och verktyg kan ge inspiration till fortsatt 

svenskt arbete med innovation.  

Kommenterad rapport  

OECD Declaration on Public Sector Innovation. OECD/LEGAL/0450. Antagen den 22 maj, 2019. Länk1 

Komets kommentarer 

• Komets erfarenhet är att många svenska myndigheter ser 

behov av en mer samverkande och innovativ förvaltning. 

OECD:s deklaration kan ge stöd i myndigheternas arbete2.  

 

• Som ett led i regeringens arbete med att stärka svensk 

konkurrens- och innovationskraft har ett nationellt 

innovationsråd inrättats. Rådet har, liksom OECD, pekat 

på vikten av att offentlig förvaltning bidrar till att skapa 

förutsättningar för utveckling och innovation till gagn för 

hela samhället. 

 

• En aktör kan inte förändra ett helt system. Enligt aktuell 

forskning om systemledarskap krävs samverkan mellan 

olika aktörer och ett gemensamt mål (ledstjärna) för att 

skapa förändring3. OECD:s deklaration kan fungera som 

en sådan ledstjärna för innovationsarbete.  

 

• Statskontoret bidrar till att effektivisera och utveckla 

statlig verksamhet. I en analys av förvaltningspolitik lyfter 

Statskontoret fram att regeringens styrning bör bli mer 

sammanhållen. Analysen visar också att samverkan mellan 

myndigheter fungerar bäst när de har en gemensam mål-

bild och delar samma principer4. OECD:s deklaration kan 

ge inspiration till en svensk målbild för innovationsarbete 

i offentlig sektor.  
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Begreppet deklaration 

OECD:s deklaration innehåller ett antal 

vägledande principer. De kan vara ett 

stöd för beslutsfattare och andra som 

arbetar inom, eller tillsammans med, 

statlig förvaltning.  

Deklarationen är inte juridiskt eller 

folkrättsligt bindande.  

OECD 

Organisationen för ekonomiskt sam-

arbete och utveckling (eng Organisation 

for Economic Co-Operation and 

Development) bildades under fyrtiotalet.  

OECD arbetar bland annat med data-

insamling och analys, erfarenhetsutbyte 

och policy inom offentlig förvaltning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0450


 

 

Om Komet Kommenterar 

Komet kommenterar aktuella internationella rapporter som rör regelverk, teknikutveckling och innovation.  

Syftet är att ge ett svenskt perspektiv, sätta information i ett sammanhang och göra underlaget lätt tillgängligt. 

 

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar för att skapa goda 

förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och 

spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv. 

Detta informationsblad är sammanställt av kommitténs sekretariat.  

Läs gärna mer på vår webb: kometinfo.se 

e-post: n.komet@regeringskansliet.se 

 

Sammanfattning av originalrapporten 

Sverige är ett av fyrtio länder har som antagit OECD:s 

deklaration om innovation i offentlig sektor. 

Deklarationen bygger på fem principer. En grundläggande 

tanke är att regeringar och myndigheter via innovation kan 

hantera olika typer av utmaningar och dra nytta av 

möjligheter. Men deklarationen kan också användas av 

andra, såsom företag och organisationer.  

Deklarationen ger legitimitet och gemensam förståelse 

Deklarationen etablerar principer, beskriver sakfrågor och 

presenterar ett språkbruk som man ska kunna tillämpa på ett 

liknande sätt i alla länder som anslutit sig. 

Genom deklarationen får innovation legitimitet och ses som en strategisk och central aktivitet – och 

något som alla som arbetar inom offentlig sektor kan vara delaktiga i.  

Så här hittar du i deklarationen 

Dispositionen följder en traditionell mall i för internationella deklarationer. Först finns en rad punkter 

som ramar in bakgrund och förutsättningar. Därefter formuleras de fem principerna, inklusive korta 

texter som konkretiserar hur principerna ska omsättas i praktisk handling. Därefter följer bakgrunds-

information och beskrivning av hur deklarationen har tagits fram samt plan för framtida arbete.  

Omfattande informationsmaterial kan vara till stöd och nytta 

OECD har också tagit fram ett informationsmaterial till stöd för ländernas fortsatta arbete med 

deklarationen5. Bland annat finns beskrivning av den teori som ligger till grund för deklarationen, en 

samling praktiska verktyg och fallstudier som beskriver hur andra har arbetat. 
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Fem principer i OECD:s deklaration 

om innovation i offentlig sektor 

1. Omfamna och öka fokus på 

innovation inom offentlig sektor 

2. Se till att tjänstemän inom offentlig 

sektor har förutsättningar att arbeta 

med innovation  

3. Skapa nya samarbeten och se till att 

olika röster kommer till tals  

4. Ge stöd till att utforska, arbeta steg-

vis och testa vad som fungerar  

5. Sprid kunskap och erfarenheter 
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