
Geodata som öppna och delade data. 
Vad, varför, hur?
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Agenda

• Vad innebär den nya datalagen för offentliga verksamheter?

• Varför en strukturerad informationshantering är en 

förutsättning för värdeskapande i en offentlig verksamhet!

• Exempel på vad öppna data och delade data är, olika 

exempel på särskilt värdefulla datamängder, vilka nyttorna 

och användarna är samt exempel på lösningar som bygger på 

öppna och delade data



Agenda

• On-boardingprocessen från DIGG och Nationella 

Dataverkstaden som stöd för region och kommun. 

• S2i2 - Skånsk samverkan kring Öppna Data. Information om 

hur man kan ansluta sig till S2i2-projektet och få tillgång till 

testbädden för öppna data.



Den nya datalagen

En kort översikt



Lag (2022:818) om den offentliga 
sektorns tillgängliggörande av data

1 § Denna lag syftar till att främja den offentliga sektorns 
tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna 
data, under förutsättning att krav på informationssäkerhet och skydd av 

personuppgifter kan upprätthållas och att det inte innebär risker för 
Sveriges säkerhet.



Varför är den nya datalagen viktig?

• Sveriges regering vill vara bäst i världen på att ta vara 
på digitaliseringens möjligheter 

• EU har som mål att gå i spetsen för utvecklingen av 
datadrivet samhälle

• Data ses som en strategisk tillgång och en resurs
för att utveckla framtidens smarta och hållbara
lösningar

• Sverige är bland de sämsta länderna inom OECD på 
att dela och använda data (2019)

• Sverige antog ny datastrategi oktober 2021

• Tryckfrihetsförordningen och vår offentlighetsprincip
fastslår att varje svensk medborgare ska ha rätt att ta del av 
allmänna handlingar

• Vi lever i ett informationscentrerat samhälle – vi begär inte ut 
information, vi söker och hämtar information digitalt

• Vi vill ha ett demokratiskt, öppet, smart och hållbart
samhälle 

• Den stärker våra demokratiska värden och skapar 
förutsättningar för innovation och ökad tillväxt. 

• En modern och proaktiv offentlighetsprincip

Lag (2022:818) om den offentliga sektorns 
tillgängliggörande av data



Vad är målbilden med den nya datalagen?

• Syftet är att främja offentliga aktörers tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, 
särskilt i form av öppna data

• Se till att information är tillgänglig på lika villkor för alla i samhället; medborgare, journalister, 
forskare, offentliga aktörer, privata aktörer, icke-vinstdrivande organisationer etc.

• Att främja användningen av öppna data för att vara en naturlig ingrediens vid användning av AI
men också för att skapa nya innovativa lösningar

• Att skapa ett datadrivet samhälle där data kan använda för att följa upp, reflektera och förbättra

• Att vi får bättre ordning och reda i interna informationsmängder och system och ökar 
prestandan inom den offentliga förvaltningen

• Att öka transparensen och delaktigheten i samhället



Vad kommer datalagen innebära?

• Lagen trädde i kraft 1 augusti 2022

• Lagen riktar sig främst mot myndigheter och offentliga företag – men är en viljeriktning mot Sverige 
ska bli bäst på digitalisering 

• Lagen ger inte rätt till tillgång till data, utan reglerar hur tillgängliggörande ska ske i första hand

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

• Myndigheter och offentliga företag uppmuntras att kontinuerligt publicera digital information på eget 
initiativ om det inte är olämpligt från ett sekretess- och säkerhetsperspektiv

• Det finns krav på en central förteckning över data som myndigheten gjort tillgängliga eller sökbara för 
vidareutnyttjande

• Utredningen förordar avgiftsfrihet men självkostnad är accepterat. Det blir svårare att bevilja exklusiva 
rättigheter

• På kort sikt har lagen ingen direkt påverkan på kommuner men på lång sikt behöver vi ha förmågan att 
dela och hämta data digitalt då myndigheter och offentliga företag kommer ställa de kraven



Offentlighetsprincipen Öppna data

IGÅR:

Offentlighetsprincipen 

= reaktiv förvaltning

IDAG:

Öppna data 

= proaktiv förvaltning



Det finns flera utmaningar med öppna data idag som 
behöver mötas

Bristande 

kunskap om 

öppna data

Avsaknad av 

teknisk & juridisk 

kompetens

Öppna data är 

inte prioriterad 

av ledningen

Svårt att veta 

vilken data som är 

intressant

Svårt att få ut 

data från 

IT-systemen

Det saknas 

resurser i 

verksamheterna

73.5% 74.7% 84.3%

64.2% 78.3% 73.9%



Sverige och öppna data

En kort introduktion



Regeringen har gett Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) i 
uppdrag att ansvara för det nationella införandet av öppna data i 
Sverige. 

Som ett led i detta utvecklar och förvaltar DIGG Sveriges 
dataportal, är ansvariga för att främja ett ökat delande och 
nyttiggörande av data och Sveriges datastrategi, samt för att ge 
stöd kring den svenska ”datalagen” som reglerar datadelning inom 
offentlig sektor. 

Mer läsning:
• www.dataportal.se

(DIGG)

• Sveriges 
datastrategi 
(Regeringen, 2021)

• Lagrådsremiss för 
kommande 
”datalagen” 
(Regeringen, 2022)

Sverige och öppna data – i korthet

http://www.dataportal.se/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-nationell-datastrategi/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/03/den-offentliga-sektorns-tillgangliggorande-av-data/


Sveriges dataportal
▪ En portal där man kan söka och utforska 

öppna och delade datamängder

▪ Portalen innehåller metadata om: 

▪ öppna och delade data

▪ API:er 

▪ Dataspecifikationer

▪ begrepp

▪ En portal för både offentliga och privata 
aktörer från Sverige

▪ Stöd till dataägare kring att 
tillgängliggöra och synliggöra sin data på 
dataportalen



Strukturerad informationshantering -
Interoperabilitet

En fråga om ökad grad av samordning och 
standardisering



Att dela data på ett strukturerat sätt

▪ Öppna data är inte samma sak som strukturerade data

▪ Att dela en datamängd i den struktur som används internt inom en organisation skapar inte 
nödvändigtvis goda möjligheter att använda datamängden tillsammans med andra 
datamängder

▪ För att en datamängd inte bara ska bli öppen utan också skapa ökad interoperabilitet krävs 
följande:

▪ Att datamängdens uppbyggnad och struktur följer etablerade och rekommenderade 
dataspecifikationer

▪ Att datamängdens begrepp följer etablerade och rekommenderade definitioner och 
begreppstaxonomier



Att dela data på ett strukturerat sätt

En liknelse… 
När olika standarder för tågs spårvidd existerar i 
t.ex. olika länder är det också svårt att skapa 
tåglinjer som går över landsgränser, eller att 
använda tågen på olika platser.

På samma sätt är det med data; är den inte 
strukturerad enligt samma dataspecifikation och 
taxonomi för begrepp är det svårt att kombinera 
data från t.ex. olika kommuner eller regioner.



Att hitta specifikationer och begrepp

▪ På Sveriges dataportal kan man 
leta efter:  

▪ Publicerade specifikationer för 
olika typer av datamängder

▪ Publicerade begrepp och 
deras terminologier

▪ www.dataportal.se

http://www.dataportal.se/


Geodata = data + metadata

Data
- WMS and WFS
- Downloads

Plattformar
- GeoServer
- ArcGIS
- etc.

Metadata
- INSPIRE
- DCAT-AP (senare slides)

Plattformar:
- EntryScape
- GeoNetworks
- etc.



Lösningen heter DCAT-AP

[...] “the availability of the information in a machine-
readable format as well as a thin layer of commonly 
agreed metadata could facilitate data cross-reference 
and interoperability and therefore considerably enhance 
its value for reuse” [...]

European Commission
in Communication on Open Data

December 12, 2011



Specifikationer och begrepp

Datakatalog över datatjänster / datamängder
- metadata standard ISO 11915 & 11939
- svensk anpassning NMDP4.0 (Lantmäteriet)
- CSW (protokoll) för att hämta information
- tvingande europeisk lagstiftning - INSPIRE

Ger också synlighet på:
- geodata.se
- dataportal.se

https://www.geodata.se/geodataportalen/
https://www.dataportal.se/


Två världar kan mötas

Stort överlapp mellan NMDP4.0 och DCAT-AP-SE

EntryScape stödjer olika metadataprofiler

Metadataprofil =  urval av fält från en eller flera olika
metadata standarder



Vad behöver ni?

Ska alla datamängder vara INSPIRE kompatibla?

Behövs alla rekommenderade / valfria fält?

Valfria
Rekommenderade

Obligatoriska

Valfria

Rekommenderade

ObligatoriskaDCAT-AP-SE v2.0.0

NMDP 4.0

Kommun X behov



För geodata - anpassad metadataprofil

Entryscape stödjer NMDP 4.0 & DCAT-AP-2.0

Man kan organisera arbetet på flera sätt, tex
Utgå från DIGGs rekommenderade nivå på 
DCAT-AP och addera de fält din organisation vill 
ha i sin rekommenderade profil.

D.v.s. DCAT-AP + NMDP ⇒ blir din profil.



Hur funkar datadelning via Sveriges 
dataportal?

En kort översikt



Det större ekosystemet kring öppna data



En metadatakatalog är centralt

En offentlig 
organisation

Extern webbsida 
där data finns 
tillgänglig

Central 
metadata 

katalog

Meta
data

▪ För att offentliga organisationer ska kunna dela data 
på ett effektivt sätt behövs en metadatakatalog som 
en central punkt för åtkomst till metadata om 
datamängden. 

▪ Metadata om datamängden ”skördas” till Sveriges 
dataportal tillsammans med länkar till själva 
datamängden.

▪ När data är synliggjord på dataportalen kommer den 
också att synas på den Europeiska dataportalen.

Metadata (+ länkar till 
datamängderna på den externa 
webbsidan)







Vad är öppna och delade data?

Viktiga definitioner och förtydliganden



Vad är öppna och delade data?

Viktiga definitioner och förtydliganden

Grundläggande begrepp

Öppna data är digital information i öppna format som kan 
vidareutnyttjas och delas fritt för valfri användning och som 
uppfyller gällande krav på t.ex. informationssäkerhet, skydd av 
personlig integritet och skydd av rikets säkerhet.

Delade data är digital information som inte kan delas helt 
öppet men däremot kan göras tillgängliga till andra parter via 
olika villkor, t.ex. licenser och åtkomsträttigheter för reglerad 
användning, avgifter och liknande.

Stängda data är data som av olika säkerhetsskäl inte får 
spridas till andra. 

Metadata är information 
om en datamängd som 
syftar till att beskriva 
datamängdens 
karaktäristik och 
ursprung.



För att en datamängd ska räknas som öppen gäller följande: 

▪ Offentligt tillgänglig – alla ska kunna hitta och ta del av datamängden

▪ Maskinläsbar – digitala format som kan läsas av en dator

▪ Öppen licens – datamängden ska kunna användas utan krav på hur man 
använder den

▪ Öppna format – datamängden ska inte vara knutet till en särskild 
programvara eller ett särskilt system

▪ Kostnadsfri – som användare ska man inte behöva betala för datamängden

Läs mer på OpenDefinition.org

Krav på öppna data

https://opendefinition.org/


Vilka data kan öppnas upp?

En kort översikt



Olika data kan bli öppna data

▪ Offentlig data – data från offentliga aktörer som faller under 
offentlighetsprincipen. Denna data kallas på EU-nivå för PSI-data (Public 
Sector Information) och faller generellt under datalagen.

▪ Grunddata – offentliga datamängder som i Sverige anses vara viktiga för 
flera olika offentliga aktörer.

▪ Nationella grunddata – utvalda grunddata som anses vara av särskilt vikt 
för många offentliga aktörer och som även anses ha stort samhällsvärde.

▪ Särskilt värdefulla datamängder – datamängder som på EU-nivå är 
utpekade som särskilt viktiga för vidareutnyttjande och som därför också 
har särskilt uttalade krav i EU:s öppna data direktiv (”high-value datasets” 
på eng.) och i den kommande svenska datalagen.

▪ Data från privat sektor – data från t.ex. företag och icke-offentliga 
organisationer kan också delas som öppna data, dock utan att dessa 
datamängder omfattas av den kommande svenska datalagen.

För att man enklare ska förstå vilka data som kan öppnas upp är det bra att känna till att data ibland beskrivas och 
grupperas på några olika sätt. 

All information 

Data från offentliga aktörer (PSI)

Grunddata

EU: Särskilda 
värdefulla 

datamängder

Nationella 
grunddata

Data från privat sektor och icke-
offentliga organisationer 

https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/5b20f52a-db7e-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/03/den-offentliga-sektorns-tillgangliggorande-av-data/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/03/den-offentliga-sektorns-tillgangliggorande-av-data/


Olika typer av data

▪ Några exempel på typer av 
data som kan öppnas upp.

▪ Ett typområde eller 
gruppering av information 
(se föregående bild) kan 
bestå av olika typer av data.

Statiska filer RealtidsdataSensorer

RegisterKartdata Databaser



Vad är särskilt värdefulla datamängder?
Dataområden som är utpekade i Öppna data direktivet som särskilt viktiga för 
vidareutnyttjande i samhället.

▪ Definition enligt direktivet: ”handlingar vars vidareutnyttjande är förknippat 
med stora fördelar för samhället, miljön och ekonomin, framför allt på grund av 
deras lämplighet för att skapa mervärdestjänster, applikationer och nya 
högkvalitativa och anständiga arbetstillfällen, och antalet potentiella mottagare av 
de mervärdestjänster och mervärdesapplikationer som bygger på dessa dataset.” 

▪ Dataområden: Följande dataområden står listade i direktivet och kommer 
senare att specificeras med listor på mer specifika datamängder i en 
genomförandeakt:
▪ Geospatiala data 

▪ Jordobservation och miljö 

▪ Meteorologiska data 

▪ Statistik 

▪ Företag och företagsägande 

▪ Rörlighet

Mer läsning:
• Om öppna data 

direktivet och särskilt 
värdefulla datamängder
(European Commission)

• Rapport om ”High-value
datasets” (European
dataportal)

• Lagrådsremiss om nya 
datalagen (Regeringen)

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/legislation-open-data
https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/5b20f52a-db7e-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/03/den-offentliga-sektorns-tillgangliggorande-av-data/


MOBILITET (TRANSPORT)

▪ positionsdata
▪ trafikflöden
▪ trafikstörningar
▪ trängsel- och parkeringsavgifter
▪ bilparkeringar
▪ laddningspunkt
▪ cykelpooler
▪ cykeltrafik: framkomlighet
▪ cykelparkeringar
▪ resvanor
▪ kollektivtrafik: passagerardata
▪ restidsanalyser
▪ företag: geografisk position 
▪ vägnät: kommunala vägar
▪ snöröjning
▪ bilpooler

ENERGI

▪ energideklarationer
▪ energikonsumtion: fastigheter
▪ energikonsumtion: bostäder 
▪ energikonsumtion: transporter
▪ energikonsumtion: industrier
▪ energiproduktion 
▪ energiproduktion: potential

STADSPLANERING

▪ point-of-interest
▪ byggnadspolygoner
▪ bygglovsansökningar 
▪ bullerkarta
▪ lediga tomter
▪ markägare 
▪ markanvisningar
▪ markanvändning
▪ fysisk tillgänglighet
▪ vattenförbrukning

TRANSPARENS (ADMIN/EKONOMI)

▪ lobbyingkontakter
▪ deklarationer av politikers/tjänstemäns tillgångar 
▪ upphandling
▪ leverantörsfakturor
▪ kommunalpolitiker: förteckning
▪ diarieförda handlingar (inkl. nämndshandlingar)
▪ kommunal budget

SKOLA/KULTUR (STATISTIK)

▪ skolans kvalitet
▪ skolans kalendarium
▪ skolval
▪ skolinformation
▪ skolans kostnader
▪ bibliotekskatalogen - utbud och utlåning
▪ konstverk

Särskilt viktiga datamängder



Nr Datamängd Antal val Område Paket

1 laddningspunkt 61 MOBILITET

2 skolans kvalitet 60 TRANSPARENS

3 lediga tomter 55 STADSPLANERING

4 återvinningscentraler 55 AVFALL

5 energikonsumtion fastigheter 54 ENERGI

6 evenemang 52 BESÖKSNÄRING & REKREATION

7 trafikflöden 51 MOBILITET

8 återvinningsstationer 51 AVFALL

9 luftkvalitetsdata 50 MILJÖ

10 matsvinn 50 LIVSMEDEL

11 badplatser 49 BESÖKSNÄRING & REKREATION

12 leverantörsfakturor 49 TRANSPARENS

13 sevärdheter 49 BESÖKSNÄRING & REKREATION

14 cykelleder 47 BESÖKSNÄRING & REKREATION

15 point-of-interest 47 STADSPLANERING

16 vård- & omsorgsverksamheter 47 HÄLSA

17 vandringsleder 46 BESÖKSNÄRING & REKREATION

18 matsedel 44 LIVSMEDEL

19 utsläpp CO2 44 MILJÖ

20 idrott- och fritidsanläggningar 42 BESÖKSNÄRING & REKREATION

21 kommunal budget 42 TRANSPARENS

22 skolinformation 42 MOBILITET

23 bilparkering 41 MOBILITET

24 cykelvägar 40 MOBILITET

25 upphandling 39 TRANSPARENS

26 diarieförda handlingar 38 TRANSPARENS

27 lediga tider i vården 38 HÄLSA

28 lekplatser 37 BESÖKSNÄRING & REKREATION

29 snöröjning 37 MOBILITET

30 elljusspår 36 BESÖKSNÄRING & REKREATION

31 livsmedelskontroller 36 LIVSMEDEL

32 motionsspår 36 BESÖKSNÄRING & REKREATION

1

2

3

Planen framåt

• Vi låter regionernas och 
kommunernas prioritering ligga 
till grund för vårt arbete

• Tre arbetspaket

• Endast i de fall vi ser tydliga 
synergieffekter eller att det 
träder fram en tydlig och aktiv 
behovsägare prioriterar vi om

• Allt klart tills årsskiftet 
2023/2024





Vilka använder data?

Några exempel



Vilka är användarna? 

Användare av öppna data kan finnas i hela 
samhället. Några vanliga användargrupper som 
ofta nämns är:

▪ Utvecklare

▪ Journalister 

▪ Forskare 

▪ Utredare 

▪ Privatpersoner

▪ Anställda inom offentlig förvaltning



Olika drivkrafter för att använda data

Informationsdrivna 
användare

- Vill hitta information för olika 
syften

Analysdrivna användare
- Vill använda data för effektivare 

analyser

Utvecklardrivna användare
- Vill utveckla t.ex. produkter och 

tjänster med data

Verksamhetsdrivna 
användare

- Vill utveckla sin verksamhet 
utifrån data

Utifrån olika grupper av 
användare så kan man se att 
dom drivs av olika drivkrafter. 

Det är alltså inte en sanning att 
t.ex. bara utvecklare bara 
utvecklar tjänster, eller att bara 
journalister skapar nyheter 
utifrån data. 

Fyra större drivkrafter kan dock 
utskiljas. 



Vad är nyttan av delad data?

Några generiska områden



Exempel på nyttoområden

Öppen och delad data kan skapa nytta i samhället på många olika sätt. 

Här är några exempel på områden där data gör nytta:

▪ Nya innovativa tjänster och produkter

▪ Ett datadrivet kunskapssamhälle

▪ En effektivare och mer innovativ offentlig förvaltning

▪ Avancerad datajournalistik

▪ Forskning med nya möjligheter

▪ En resurs för AI-utveckling

▪ Demokratiutveckling genom ökad transparens

Ej att förglömma!

Själva delningskulturen i sig 
skapar också möjligheter 

till innovation och 
effektiviseringar.

Man är oftare starkare i 
grupp 

än som ensam aktör!



Nya innovativa tjänster och produkter

▪ En ökad tillgång på maskinläsbara data 
och API:er har lett till många nya 
digitala tjänster, såväl mobila 
applikationer och webbtjänster, i en rad 
olika områden. 

▪ Den öppna tillgången till data ökar 
också möjligheterna till att samskapa
tjänster och produkter vilket ytterligare 
driver innovation och värdeskapande.



En effektivare och mer innovativ 
offentlig sektor
Att data blir öppet och mer strukturerad skapar nya 
möjligheter till effektiviseringar och innovation inom offentlig 
förvaltning: 

▪ Nya former av samverkan eller samutveckling t.ex. inom 
ett verksamhetsområde.

▪ Formerna för medborgardialoger kan utvecklas när 
tillgången till information ökar.

▪ En effektiv och säker datahantering skapar nya möjligheter 
att leverera välfärd.

▪ Processer för uppföljning och prognos kan utvecklas.

▪ Bättre möjligheter för att bygga smarta städer och 
landsbygd.

▪ Minskade risker för inlåsningseffekter när data hanteras 
för att kunna delas.



Forskning med nya möjligheter

En ökad tillgång till data från både fler offentliga aktörer och till 
öppen forskningsdata skapar nya möjligheter för forskning.

▪ Standardiserade data från fler länder och regioner gör det 
enklare att forska på breda samhällsutmaningar, t.ex. 
klimatförändringar, energiförsörjning eller demografisk 
utveckling.

▪ Förbättrad tillgång till historisk data gör att forskning kan ta 
längre tidsperspektiv och få en bättre kontext.

▪ Samarbeten mellan forskare från olika länder och regioner 
underlättas när man enklare får tillgång till samma data.

▪ Mer öppna forskningsdata gör att fler kan bygga vidare på 
eller bidra till befintlig forskning.



Demokratiutveckling genom ökad transparens

En ökad transparens hos offentliga organisationer, 
genom ökad tillgång till data och information, skapar 
möjlighet till demokratiutveckling. 

▪ Det blir enklare för medborgare att delta i det 
offentliga samtalet, särskilt på lokal nivå.

▪ Ökad insyn minskar risken för korruption och 
tvivelaktigheter. 

▪ Och offentlig data är redan en form av ”allmänning” 
eftersom alla bidrar till den genom att betala skatt.



Exempel på lösningar som bygger 
på öppna och delade data



IoT Södertälje



Uppkopplade parkeringsplatser



51Södertälje kommun Digitala Södertälje i 2020



▪ Samarbetsprojekt mellan Trivector, 
Skånetrafiken och Diwic software and 
Music AB. Sponsrats av Vinnova.

▪ Kollektivtrafik från Samtrafiken / Trafiklab

▪ Vandringsledsdata från massor av ställen

▪ Kartdata från OpenStreetMap

▪ Platsdata från Google

▪ Väderdata från SMHI

Vandramedkoll.se – reseplanerare och utflyktsplan



Combify



© Combify AB

Combifys idé:
Sammanföra datakällor som 
behövs för att ge bra, snabbt 
beslutsunderlag för 
fastighetsutvecklare, m.fl.

Detaljplaner

Trafikprojekt

Skyddade biotoper

Naturreservat
Regionala regelverk

Bygglov

Markanvisningar

Combify



1. Data inte öppet ⇒ manuell process för att få ta del av data

2. Hundratals dataägare ⇒ hundratals olika webbsidor med data att gräva i

3. Olika format och licenser på data ⇒ mycket pyssel med data krävs 

4. Ofta dåligt beskriven data ⇒ svårt att förstå & hitta

Krävs inte mycket för att hjälpa Combify i Sverige - fast allt bygger på offentlig data. 
Så vad ska vi göra?

Combify - utmaningar



Den större transformationen

En helikoptervy!



Den större förändringsprocessen

FRAMTIDEN:
Del av sammanhang i 
samverkan 
Öppna format och öppna 
standarder
Delade öppna system
Interoperabilitet

NU: 
Egna sätt och metoder
Stängda format och icke-
standarder
Egna proprietära/licensierade 
system
Icke-kompatibilitet

▪ Att börja dela data öppet är en kulturresa! Och ett annat sätt att arbeta på. Det tar tid 
och kräver engagemang. Men det skapar stor nytta i slutändan!



Dags att börja fundera på HUR:et!

• Hur ska vi ta vårt första steg till att börja arbeta med öppna data?

• Hur ser vi till att vi har en central förteckning av data som görs tillgängliga och sökbara? 

• Hur ser vi till att lyckas att dela data, som inte är som inte skyddas av sekretess eller hotar 
rikets säkerhet, så andra offentliga aktörer, media, forskare och näringslivet kan använda den 
i sina verksamheter?

• Hur kan vi få bättre ordning och reda på vår information?

• Hur kommer var och en påverkas om vi arbetar med öppna data?



Nationella principer för att 
tillgängliggöra information

En översikt



Om dessa 
principer

▪ Stödjer offentliga aktörers 
arbete på en strategisk nivå.

▪ Ger en överblick av arbetet 
med att tillgängliggöra 
information

▪ Möjliggör en likartat hantering 
av tillgängliggörandet mellan 
olika aktörer



Hur man kan använda principerna

▪ Som en del av en övergripande 
digitaliseringsstrategi för hela verksamheten 
och informationshanteringen

▪ Som stöd för det praktiska arbetet (principerna 
går i en sorts arbetsordning)

▪ Som stöd för involvering och dialog internt kring 
öppna data

▪ Som ett dokument organisationen kan skriva 
under och använda som internt styrdokument. 

Länk till principerna och en version för utskrift.

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/nationella-principer


1. Öppenhet som standard

dataportal.se 

Principerna 
bildar en 
helhet

▪ Princip 1 kan ses som en 
övergripande paraplyprincip 
och uttrycker andemeningen

▪ Princip 2 balanserar upp 
öppenhet med säkerhet

▪ Princip 3 – 7 utgör resten av 
processen för 
tillgängliggörande

▪ Principerna som helhet styr 
mot att data ska delas via 
Sveriges dataportal där de 
blir sökbara för 
vidareutnyttjande

2. 

Bedriv ett 
riskbaserat och 

systematiskt 
informations-

säkerhetsarbete

3. 

Tillgängliggör 
aktuell och 
uppdaterad 
information 

med 
användaren i 

centrum

4. 

Gör 
information 

lätt att 
hantera

5. 

Använd 
villkor som 

främjar bred 
användning

6. 
Dokumente

ra och 
beskriv 

information

7. 

Uppmuntra 
till 

användning 
och dialog

https://www.dataportal.se/sv


Vägledning för att tillgängliggöra 
information

En kortversion



Introduktion till vägledningen

▪ Stöd för det praktiska arbetet med att 
tillgängliggöra information som öppna och 
delade data, samt hur den blir synlig från 
Sveriges dataportal.

▪ Målgruppen är primärt informationsägare, 
förvaltare och utvecklare som är 
inblandade i att dela data.

▪ Samverkan mellan olika roller är centralt.

→ Notering! I princip all information från vägledningen är 
inkopierad i dessa bilder, vissa avsnitt kan vara 
förkortade av utrymmesskäl. 



1
Organisera arbetet med tillgängliggörande

2
Hitta data som kan öppnas upp

3
Säkerställ informationssäkerheten

4
Förbered informationsmängden för användning

5
Välj villkor för användning

6
Ta fram metadata och dokumentation

7
Publicera och synliggör informationen

8
Främja användardialog och förvaltning

Vägledningens innehåll

▪ De olika avsnitten följer en 
rekommenderad 
arbetsordning.

▪ Avsnitten kan också användas 
som ett uppslagsverk. 

▪ Hela vägledningen hittar du 
här!

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/vagledning-tillgangliggora


Onboarding-process

Dataverkstaden har tagit fram ett förslag på 
onboarding-process som beskriver vilka 
aktiviteter som en region eller kommun 
behöver genomföra för att börja arbeta 
aktivt med öppna och delade data 



Onboarding-process

Aktiviteter

Exempel på leverabler

Utveckla koncept

▪ Konkretisera syfte och målbild

▪ Genomgång av organisationens förutsättningar

▪ Kartlägga lämpliga datamängder

▪ Framtagning av förslag på: Strategi, öppna 

datamängder (1.0), teknisk plattform inkl. 

grafisk utformning, införandeplan inkl. budget 

samt förvaltningsorganisation

Utveckla koncept

Utbildning av organisationen

Information & 

kommunikation

Information & kommunikation

▪ Framtagning av 

kommunikationsplan

▪ Förankring av förslag i 

relevanta forum

Utveckla & publicera öppna & delade data 

Förvalta & utveckla

öppna & delade data

Utveckla & införa

▪ Etablera förvaltningsorganisation

▪ Upphandla teknisk plattform (vid behov)

▪ Installera teknisk plattform

▪ Ta fram dataspecifikationer (vid behov)

▪ Tillgängliggöra datamängder 

▪ Lansera marknadsföringskampanj

3 541 2

16-24 veckor

Förvalta & utveckla

▪ Förvaltning och vidareutveckling 

av teknisk plattform

▪ Löpande kommunikation och 

marknadsföring

▪ Löpande genomförande av 

utbildningsinsatser

▪ Successiv utveckling av nya 

datamängder

▪ Uppföljning (av förvaltningsplan)

En färdig process för 

öppna & delade data

Utbildningsmaterial i 

öppna & delade data
Kartläggning av lämpliga 

datamängder

Teknisk specifikation och 

metadatabeskrivning

Intern & extern 

kommunikationsplan

Utbildning av organisation

▪ Tre WS om öppna och delade data (1 ledning, 2 verksamhet)

▪ Två WS i arbetsprocessen (intro)

▪ En WS i juridik och informationssäkerhet (intro)

▪ En WS i kulturresan (intro)

Upphandling av teknisk 

plattform?



Säker Digital 
Kommunikation

Öppna data

S2i2

Skånsk samverkan för 
innovativ informationshantering



Om projektet S2I2

S2i2-projektets övergripande mål:
Projektet kommer på lång sikt bidra till att offentliga aktörer har en god 
informationshantering som ger tillgång till rätt information, i rätt tid och på rätt plats och 
att näringslivet har stärkt sin innovationsförmåga tack vare ökad användning av öppna 
data. 

Projektmål – delprojekt Öppna Data:  

När projektet avslutas ska deltagande kommuner och Region Skåne ha ökat sin förmåga 
att publicera öppna data och näringslivets möjligheter att använda öppna data ska ha 
ökat.



Delmål och förväntat resultat Öppna Data

När projektet avslutas 2023:
Projektets delmål enligt beslut om stöd från Tillväxtverket beskrivs nedan

Offentliga aktörer och 
näringsliv ska ha en 
ökad kompetens kring 
öppna data och 
informationshantering 
som är relevant för 
respektive nivå 
(ledning, IT, 
verksamhet)

Informationsmängder 
som lämpar sig som 
öppna data ska vara 
kartlagda.

Samtliga kommuner 
och Region Skåne ska 
ha tillgång till en 
testmiljö i en öppna 
data-plattform.

Beslutsunderlag för 
en regional struktur 
för samverkan inom 
öppna data ska tas 
fram.

Delmål 

1

Delmål 

2

Delmål 

3

Delmål 

4

Medverkande 
kommuner* ska ha 
ett utökat samarbete 
med näringslivet för 
en ökad kunskap om 
företagens behov 
gällande öppna data.

Delmål 

5

*Med medverkande kommuner avses de fem kommuner som är samverkanspartners i detta projekt; 

Malmö, Lund, Landskrona, Tomelilla och Kristianstad. 



Publiceringsprocess Öppna Data - onboarding

1. Information om S2i2 och delprojektet Öppna Data

• Delta på Inspirationsföreläsning eller liknande möte

• Direktkontakt med Jakob Kulas, Processledare Öppna Data, 
Region Skåne. jakob.kulas@skane.se, mobil. 0730-356310

2. Beslut om att ansluta sig till S2i2 

• Identifiera en eller två kontaktpersoner

3. Tillgång till testbädd och community (kostnadsfritt tom 231130)

• Skicka in beställning till MobileHeights enligt beskrivning

• Få hjälp av MetaSolutions med att sätta upp testbädden EntryScape

• Säkerställ att ni har tillgång till projektets användar- och supportforum. 
Skapa ett konto på EntryScape community,
https://community.entryscape.com/

• Skapa en landningssida för Öppna Data. Gärna enligt SKR:s direktiv 
kommun.se/psidata. Se exempel : https://www.falun.se/psidata

https://community.entryscape.com/
https://www.falun.se/psidata


Publiceringsprocess Öppna Data - onboarding

4. Utbildningar (kostnadsfritt under projektperioden)

• Identifiera informationsägare och samla deltagare till utbildningarna

• Säkerställ kontotillgång på dataportal.se inför utbildningen, 
https://docs.dataportal.se/accounts/

• Utbildning - Kom igång med Öppna Data, del 1 
(Se aktuella kursdatum på vår hemsida)

• Utbildning - Kom igång med Öppna Data, del 2 
(Se aktuella kursdatum på vår hemsida) 

5. Publicering av utvalda datamängder

• Enligt specifikationer https://lankadedata.se/specifikationer/index.html

• Lekplatser, badplatser, utegym

• Leverantörsreskontra

Pågående detaljplaner

Publicering av annan datamängd (ex nyheter RSS eller annan 
excel-fil publicerad på hemsidan)

• Arbeta med data i plattformen och kvalitetssäkra att standard följs

• Testa att allt fungerar innan delning live med alla via dataportal.se

• Prata med webbredaktörer och kommunikatörer om att skapa en 
landningssida där öppna data kan synas och visas efter utbildningen, 
gärna enligt SKR:s direktiv kommun.se/psidata

https://docs.dataportal.se/accounts/
https://utveckling.skane.se/tema/skansk-samverkan-for-innovativ-informationshantering/
https://utveckling.skane.se/tema/skansk-samverkan-for-innovativ-informationshantering/
https://lankadedata.se/specifikationer/index.html


Några frågor?



Kontakt S2i2 
delprojekt Öppna Data

Processledare: 

Jakob Kulas – jakob.kulas@skane.se

Tel 073-035 63 10


