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Välkomna!

Schemat för dagen: 

Kulturresan - Intro till öppna data inkl. vad som händer nationellt inom 
området

Information om vår regionala öppna data-samverkan i Västra Götaland

Genomgång av process för att genomföra öppna data inkl. praktisk demo

Information om planen framåt

Förkunskaper:

EU:s film om öppna data: Explore Open Data

EU:s e-learningutbildning: eLearning-programmet European Data Portal

Utbildningen pågår i 2-2,5 tim
uppdelat i pass om 45-50 min 
med 10 min pauser.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Vbn_cUvAxhk&feature=emb_title
https://www.europeandataportal.eu/elearning/sv/#/id/co-01


Vilka är med idag?

Kort presentation av alla medverkande:

Vem är du?

Vad är din roll?

Vad har du för kunskap och erfarenhet av öppna data?

Vad har du för förväntningar på utbildningen?



Inledning

Detta utbildningsmaterial ger en introduktion till vad öppna data är, samt en 
beskrivning av den kulturresa som behöver genomföras inom kommunala och 
regionala verksamheter för att tillgängliggörande av öppna data ska bli en naturlig 
del av verksamhetens informationshantering och digitala utveckling

Utbildningsmaterialet har inledningsvis tagit fram av Göteborgs stad och därefter 
vidareutvecklats av projektet ”Ökad användning av öppna data i Stockholms-
regionen (ÖDIS)”

Nu vidareutvecklar vi i Västra Götaland materialet ytterligare… 

Materialet är fritt för vem som helst att nyttja för att öka kunskapen och 
verksamhetens förmåga att tillgängliggöra öppna data



https://youtu.be/Vbn_cUvAxhk

Introduktion till öppna data

https://youtu.be/Vbn_cUvAxhk


Får

modifieras &

distribueras

Avgiftsfri, 

tillgänglig och 

komplett

För alla

och oavsett

syfte

Öppen

Öppna data
Data som vem som helst fritt får använda, modifiera och distribuera oavsett syfte

Källa: Fri tolkning från Open definition

https://opendefinition.org/


PSI-direktivet

Infördes i svensk lag 2010 (PSI-lagen)

Omfattar öppna data







https://www.europeandataportal.eu/elearning/sv/

https://www.europeandataportal.eu/elearning/sv/
https://www.europeandataportal.eu/elearning/sv/


Prestanda Demokrati

Ekonomi
Ökad 

effektivitet 

inom offentlig 

förvaltning

Ökad 

delaktighet

Förbättrad 

kvalitet

Ökad 

transparens

Utveckling av 

innovativa 

tjänster

Skapande av 

nya affärs-

modeller

Europeiska dataportalens klassificering av nyttor 



Förväntar du dig 
Öppna Data?

Var är min buss?

När kommer den fram?

Vad kostar det?



o Alla nya Volvobilar i Sverige har 

halkvarningstekniken Slippery Road 

Alert

Vi kan möjliggöra datadriven innovation

o En nytt datapartnerskap innebär att 

Trafikverket bättre kan varna andra 

för dåligt väglag.

o Till lägre kostnad och med högre 

precision!

https://www.youtube.com/watch?v=KEK5UvkkkoQ


”Granskaren”

o Hur mycket kostar det att vara med i 
Almedalen?

”Företag”

o Vilka priser har våra konkurrenter haft i 
tidigare upphandlingar?

”Informationsförsäljaren”

o Fakturadata kan jag analysera, 
komplettera och sälja vidare!

”Media”

o Har ni polisanmält några företag för 
användande av bluffakturor?

Vem är intresserad?

”Den nyfikna”

o Hur mycket betalar kommunen för hotell 
per år egentligen?

Öppna elektroniska fakturor i Göteborg – mindre arbete, mer värde



o Under valnatten 2018 gick 

valmyndigheten officiella tjänst 

ner pga. för hög belastning

o Valmyndighetens API:er 

fungerade dock fortfarande - data 

kunde därmed fortsätta flöda 

o Användare kunde följa 

utvecklingen i realtid och  

journalisterna kunde fortsätta 

rapportera valets utveckling

Valnatt.se är baserad på öppna data



Skördar bilder från fem 

bildkällor: Europeana

collections Stockholmskällan, 

Det finska Finna, 

Riksantikvarieämbetets två 

databaser K-samsök och 

Platsr.

Hur?

”– En människa som man knappt kan prata 

med, och inte får ögonkontakt med, kan 

plötsligt vara helt glasklar när hon ser ett 

äldre foto. Personen blir helt närvarande 

och kommunicerbar, och börjar berätta om 

händelser och människor kanske ända 

tillbaka till trettiotalet.”

Varför?

Ett digitalt verktyg som med foton 

som stöd ger en enkel ingång till goda 

samtal och minnen, meningsfulla 

aktiviteter, ökat lugn och livskvalitet åt 

personer med demenssjukdom.

Vad?

Öppna data är mer än bara ”siffror” 

Platsminnen Öppna upp historiska bilder



o Skolan ansvarar för att 
lägga in matsedlar

o Allt öppnas upp, 
avgiftsfritt

o Synkas till kalendern på 
mobilen och datorn

o +200 kommuner anslutna

Skolmaten.se – öppna skolmatsedlar för elever och personal



Öppna data behöver vara avgiftsfritt



Att forskare i hela världen samarbetar är också 
en förutsättning för att vi kan veta så mycket 
om det nya coronaviruset. Forskarna har också 
fått hjälp med att göra informationen tillgänglig 
för många. 

- ”Det är helt fantastiskt hur världen sluter upp 
och gör detta tillsammans, och delar sina data 
öppet. Det är verkligen värdefullt för att vi ska 
kunna förstå epidemin.”

- ”Det är ett otroligt användbart verktyg för att 
förstå och följa sjukdomsutbrott. Det är öppet för 
alla, och vi delar våra data med alla så snart de 
finns, säger Trevor Bedford.”



Vad tycker ni om offentlighetsprincipen?

Varför är den bra?

≈ Öppna data

Hur hade 

offentlighets-

principen sett ut om 

man skrev den idag?



Vad gör öppna data för skillnad?

• Reaktiv vs. Proaktiv offentlighetsprincip

• Förvaltningsorganisation vs. Serviceorganisation



Följsamhet till

lagkrav

Drivkraft till

digitaliseringen

Ökad tids-

effektivisering

o Effektivare 

datasökning

o Effektivare 

dataanvändning

o Stimulerar 

datadrivet 

beslutsfattande

o Möjliggör 

automatisering och 

digital samverkan

o Följer förordningar 

från EU och 

regleringar om 

myndigheters 

öppna data

Minskad

administration

o Färre förfrågningar 

från allmänheten

o Förenklad 

rapportering

Offentlig verksamhet kan också uppnå intern effektivisering



Tillgängliggörande

AnvändningFörvaltning

Förutsättningar Öka nyttan

och användningen

av Öppna data

enligt PSI-direktivet

1. Möjliggör datadriven 

innovation

2. Sökbar och i realtid

3. Anpassade gränssnitt

1. Öka intern effektivitet och innovation

2. Externa aktörer integrerar mot plattform

3. Kännedom, marknadsföring & samverkan

4. Community användning, nytta, uppföljning

1. Förvaltningseffektivt bidrag av 

data

2. Utpekade informations-

förvaltare i alla enheter

3. Centrala samordnare sprider 

syftet och leder utvecklingen i 

staden

1. Hänsyn till tillämpliga lagar och 

riktlinjer 

2. Gratis data och avgifter är 

skattefinansierade

3. Data från hela regionen

Datainnehåll och 

format

1. Nämnder och bolagsstyrelser distribuerar 

och klassificerar information

2. Professionell standard och 

kvalitetssäkring

3. Innovativ och kostnadseffektiv förädling 

genom dialog

Målbild



5

Genom aktiv kommunikation uppnås ökad användning och nytta av data

All delad data har högsta möjliga 

datakvalitet

4
All data delas efter 

målgruppernas behov

2

All data som kan delas

ska delas så öppet som möjligt

1
All öppen och delad data kräver 

aktiv förvaltning och ägarskap

3

Vad vi tror är viktigast för öppna data



Hur vet vi när vi gör rätt?

5 star open data



World Digital Competitiveness
2.

Global Open data Index

8.

2013

Hur går det med öppna data i Sverige i internationellt kontext?

Källa: IMD World Digital Competitiveness 2017; OECD Global Open Data Index 2017

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2017/
https://index.okfn.org/place/


World Digital Competitiveness
2.

Global Open data Index

8.21.

20132017

Hur går det med öppna data i Sverige i internationellt kontext?

Källa: IMD World Digital Competitiveness 2017; OECD Global Open Data Index 2017

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2017/
https://index.okfn.org/place/


World Digital Competitiveness
3.

OURdata Index

8.32.

20132019

Hur går det med öppna data i Sverige i internationellt kontext?

Källa: IMD World Digital Competitiveness 2019; OECD OURdata Index 2019

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/
http://www.oecd.org/gov/digital-government/ourdata-index-policy-paper-2020.pdf


Varför är Sverige så långt efter?

• För få offentliga verksamheter 

tillgängliggör öppna data – det 

saknas en tydlig målbild och 

formella uppdrag

• Den öppna data som tillgängliggörs, 

tillgängliggörs på ett sätt som inte 

underlättar återanvändning för 

datakonsumenten

• Kunskapsnivån är för låg om vad 

öppna data är och dess nytta

• Det saknas även nationella 

strukturer som stödjer offentlig 

verksamhet i det operativa arbetet



- Jag bryr inte

- Det finns inget värde

- Det är min data

- Tänk om det används fel?

Bristande incitament

- Vad är öppna data?

- Hur hittar jag den?

- Vad krångligt! 

Bristande användning

- Jag gör på mitt sätt 

- Min data är för känslig

- Vi har inte teknik för det

- Jag har inte tid

Bristande förutsättningar

Varför är öppna data svårt?



Kommunicera

brett och ofta

Utbilda och etablera en

ändamålsenlig organisation

Lyssna på

och följ upp

användarna

Påvisa interna

och externa nyttor

Lyft fram 

användar-

exempel

Bristande incitament Bristande användning

Ta fram och implementera rätt 

processer, verktyg och teknik

Bristande förutsättningar

Men vi kan göra skillnad!





Den nationella öppna 

portalen utvecklas

2010                             2020Nationella öppna data 

Lagen om vidare-

utnyttjande i kraft

Riksarkivet får nytt 

uppdrag

Myndigheten för digital 

förvaltning skapas

Särskilt värdefulla 

datamängder föreslås





Två viktiga initiativ som DIGG leder

1. Framtagning av nationella 

grunddatadomäner

2. Framtagning av en nationell 

infrastruktur för informationsutbyte 

och digitala tjänster



DIGG:s förslag till 
handlingsplan
(31 mars 2020)

Etablera en nationell datapolitik 
för en öppen, innovativ och 
effektiv förvaltning

Effektivisera datahantering, 
processer och datainfrastruktur

Motivera och engagera



Särskilt värdefulla datamängder
(Lantmäteriets slutrapport, 12 juni 2020)

EU:s medlemsländer ska ta fram en lista på 
särskilt värdefulla datamängder som anses 
bidra till samhällsekonomiska vinster inom EU

Medlemsländerna kommer åläggas att 
tillgängliggöra dessa datamängder som öppna 
data

300 datamängder från 20 statliga myndigheter 
föreslås. Nytta för 10-21 miljarder inom fem 
samhällssektorer

Senast i juli 2021 ska Sverige införa de lagar 
som krävs för att följa EU-kommissionens nya 
direktiv



Ny öppna data-lag
(SOU 2020:55, 15 september 2020)

Information som lämnas ut efter en begäran ska i första 
hand tillhandahållas elektroniskt 

‒ Ett avslag ska motiveras och kan överklagas

Myndigheter uppmuntras att kontinuerligt publicera digital 
information på eget initiativ om det inte är olämpligt

‒ Den digitala informationen ska publiceras i befintligt format

‒ Samtidigt ska myndigheter tillmötesgå önskemål om format

‒ Styrning mot maskinläsbara och sökbara format förordas

‒ Särskild värdefulla och dynamiska data ska tillhandahållas via 
lämpliga gränssnitt och, om det är möjligt, för bulknedladdning 

Utredningen förordar avgiftsfrihet. Det blir svårare att 
bevilja exklusiva rättigheter

17 juli 2021 ska lagen träda i kraft



Analys om kommuners och regioners deltagande i den 
nationella digitala infrastrukturen

DIGG ska kartlägga och analysera de rättliga, organisatoriska och finansiella förutsättningarna 
för att kommuner, regioner och privata utförare av offentligt finansierad verksamhet, ska 
kunna vara en del av den nationella digitala infrastrukturen för informationsutbyte och 
grunddata

Uppdraget ska vara slutfört 15 juni 2021



DIGG:s förslag till principer 

för vidareutnyttjande av 

information
(publicerade 9 oktober 2020)

1. Öppenhet som standard

2. Bedriv ett riskbaserat och systematiskt 

informationssäkerhetsarbete

3. Tillgängliggör aktuell och uppdaterad 

information med användaren i centrum

4. Gör information lätt att hantera

5. Använd villkor som främjar bred 

användning

6. Dokumentera och beskriv information

7. Uppmuntra till användning och dialog



 Fråga leverantörer

Några tips

 Utgå ifrån målgruppers behov

 Följ Öppna Data-

processen

 Fråga kollegor som arbetar 

med medborgadialog



Identifiera och prioritera Förbered publicering

Lansera och förvalta

1. Identifiera data

2. Undersök behov

3. Utvärdera data

4. Prioritera dataset

1. Säkerställ öppenhet och 

klassificera

2. Detaljplanera och genomför

3. Kvalitetssäkra och besluta

A B

C

1. Publicera och 

lansera

2. Förvalta

Process för öppna och delade 

data



Tack för uppmärksamheten –
några frågor eller funderingar..?
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