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Inledning 
Inom Nationell Skalning Öppna Data (NSÖD) har vi både genererat kunskap men också analyserat 
dokumenterade erfarenheter och råd från genomförda projekt och andra organisationer. I denna 
rapport har vi sammanställt dessa samlade erfarenheter och gör rekommendationer till andra om hur 
resultatet kan och bör hanteras vidare. 
 
De två huvudsakliga tilltänkta mottagarna av resultatet från NSÖD är DIGG och projektet Nationell 
dataverkstad för kommunal och regional datadelning (Dataverkstad) som samordnas av Västra 
Götalandsregionen (VGR). Det finns andra mindre användare av resultatet (t.ex. enskilda kommuner) 
och det kommer troligtvis finnas ännu fler längre fram men det är också troligt att DIGG och 
Dataverkstaden då har utvecklat arbetet och stödet ännu mer. 
 
Den viktigaste anledningen till att DIGG är mottagare är att undvika “projektdöden”, d.v.s. att 
projektets resultat riskerar bli bortglömt samt oförändrat efter projekttiden (och med tiden därför blir 
allt mindre relevant). Genom att DIGG tar emot material från NSÖD och gör det till en del av sitt 
befintliga stöd kan det leva vidare och uppdateras (särskilt vägledningar och rekommendationer). 
DIGG och NSÖD har dessutom arbetat nära tillsammans kring flera viktiga projektleveranser så att 
resultatet direkt ägs och förvaltas av DIGG. Leveranserna från NSÖD har alltså varit anpassade för att 
enkelt kunna tas över och förvaltas av DIGG.  
 
Den främsta anledningen till Dataverkstaden som mottagare är att det projektet kan och bör fortsätta 
det mer praktiska arbete som NSÖD har bedrivit. Det finns praktiska lärdomar och erfarenheter som 
är direkt relevanta för Dataverkstaden. I viss mån finns också formellt stöd som VGR borde ta över 
och förvalta och utveckla. Det gäller framför allt vägledningar och specifikationer för hur specifika 
mängder av öppna data bör formateras och publiceras. 
 
Utöver dessa två organisationer hänvisar vi till SKR och Föreningen Sambruk och i enstaka fall även 
andra specifika myndigheter och ibland även till hela den offentliga sektorn. 
 
NSÖDs samlade erfarenheter finns strukturerade med kort analys och en rekommendation som en 
bilaga1. 

Övergripande rekommendationer 
Det finns två större aktörer som är aktiva inom området informationsdelning när NSÖD avslutas som 
projekt och det är DIGG och projektet Dataverkstad. Båda dessa aktörer rekommenderas ta över 
leverabler från NSÖD och ofta överväga hur de ska drivas vidare. 
 
DIGG bör ta till sig erfarenheterna från NSÖD och överväga att förvalta och utveckla de punkter där 
DIGG rekommenderas ta en roll. 
 
Projektet Dataverkstad bör ta till sig erfarenheterna från NSÖD och överväga att förvalta och utveckla 
de punkter där Dataverkstaden rekommenderas ta en roll. 
 

 
1 Pågående initiativ inom området offentlig öppna data 



 

6 
 

En aktör som idag inte har en aktiv roll kring informationsdelning är SKR. Utifrån erfarenheter gjorda 
inom NSÖD och utifrån kommuners uttalade behov av stöd rekommenderar vi att SKR tar en aktiv 
roll kring informationsdelning och stöttar kommuner och regioner i arbetet. 

Syfte och bakgrund 
Sveriges tradition, att genom offentlighetsprincipen tillgängliggöra merparten av svensk offentlig 
information, har inte haft samma genomslag på öppna data. Istället är det EU-lagstiftning som i 
många fall varit pådrivare i flera samhällssektorer för digital tillgång av offentliga data. 
 
NSÖD kom till utifrån behovet av att få igång kommuner att arbeta mer med öppna data och det kom 
snart att omfatta även regioner då VGR samtidigt startade sin egen satsning på öppna data. NSÖD och 
VGR har arbetat tätt tillsammans i utförandet. Målet med NSÖD var att fungera som katalysator så att 
de genomförda och pågående initiativ inom området öppen data kan spridas och skalas upp ibland 
Sveriges kommuner.  
 
NSÖD återanvände delar från tidigare initiativ exempelvis från projketet “Ökad användning av öppna 
data i storstockholmsregionen” (ÖDIS) med 26 kommuner i Storstockholm, MetaSolutions arbete 
med specifikationer och Föreningen Sambruks arbete med specifikationer. 

Projektgenomförande 

Mål för NSÖD 
Projektet NSÖD skall fungera som en katalysator så att de genomförda och pågående initiativ inom 
öppna data i kommunal verksamhet får spridning och skalas upp samt möjliggöra en nationell 
kraftsamling för att Sverige skall kunna ta en ledande position bland europeiska länder i nyttjande av 
öppna data. 
 
I fas 1 sammanställs Sveriges öppna data-initiativ, definiera relevanta datamängder för 
implementering i fas 2 samt säkerställa parter i projektets fas 2 och fas 3. 
 
I fas 2 implementeras några av de verktyg som utvecklats tidigare, publicera minst två typer av öppna 
data för några kommuner samt ta fram riktlinjer, mallar och processer som stöd för kommunerna att 
publicera öppna data. Skapa nära samarbeten med myndigheter för samordning av API och 
dokumentation. 
 
I fas 3 fortsätta stödja kommuner att publicera öppna data samt tillsammans med myndigheter 
förankra en process för enhetlig nationell hantering och publicering av öppna data. 

Projektmål 
Projektet NSÖD skall fungera som en katalysator så att de genomförda och pågående 
initiativ inom öppna data i kommunal verksamhet får spridning och skalas upp samt 
möjliggöra en nationell kraftsamling för att Sverige skall kunna ta en ledande position bland 
europeiska länder i nyttjande av öppna data. 
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Leverabler 
Ett antal leverabler var definierade i syfte att var för sig och skulle tillsammans göra det övergripande 
målet möjligt. Utifrån detta skedde en organisering av projektet som beskrivs nedan. 
 
De inledande leverablerna handlade om att kartlägga och sammanfatta vilka initiativ som pågår inom 
”öppna data” samt vilka lärdomar och ”verktyg” vi kan nyttja i NSÖD. Vi säkrade också utifrån den 
analysen de parter som direkt och i efterhand anslöt till projektet. 
 
De verktyg och processer som vi fann i analysen har vi sedan i projektet utvecklat och förädlat samt 
gjort tillgängligt på bland annat DIGGs hemsida. Se mer under rubriken “Spridning av resultat”. 
 
De processer, IT-arkitektur och verktyg som tagits fram har sedan nyttjats för att leverera 
datamängder från parterna i projektet. Vissa kommuner har lyckats med flera datamängder och andra 
med färre. Publicering av data har ett egenvärde då det ger möjligheten till användning och att nya 
nyttor uppstår. Men publiceringen av data har också använts för att få deltagarna att ta till sig och 
använda de verktyg projektet försåg de med. 
 
Leverabeln att ta fram specifikationer för de olika datamängderna var inledningsvis av lite svårare 
natur, det delades under projektet upp mellan flera parter. 
 
De stora arbetspaketen i projektet var: 

● Kulturresan - utbildningar och synsätt 
● Enhetlig publicering av datamängder  
● Framtagning och publicering av specifikationer 
● Nationell samordning 
● Nyttoberäkningar 

Projektpartners 

Kommuner 
● Eskilstuna 
● Göteborg 
● Karlskrona 
● Linköping 
● Lund 
● Malmö 
● Norsjö 
● Skellefteå 
● Stockholm 
● Södertälje 
● Tomelilla 
● Umeå 
● Uppsala 
● Varberg 
● Örebro  
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Regioner 
● Region Blekinge 
● Region Skåne  
● Västra Götalandsregionen 

Myndigheter 
● DIGG 
● Lantmäteriet 
● Naturvårdsverket 
● Trafikverket 

Företag och övriga organisationer 
● Inera 
● Metasolutions 
● RISE 
● TietoEvry 

 
Utöver projektparterna har Hagström Consulting och KnowIT bidragit med konsultinsatser. 

Kulturresan 
Tidigt i projektet genomfördes två heldagsutbildningar för att höja kunskapsnivån hos deltagarna. 
Många var helt nya på området öppna data. Fokus på dessa var: 

1. Grundläggande kunskap om öppna data 
2. Organisation och arbetssätt för öppna data 

 
Allt eftersom man arbetar med frågan blir det fler som behöver kunskap och ibland byts 
kontaktpersonen för en kommun ut och någon ny behöver kunskapen. Löpande under stora delar av 
projekttiden hölls utbildningar varannan månad på 2,5 timmar där deltagande verksamheter kunde 
anmäla medarbetare och andra berörda som behövde kunskap om öppna data. Över 50 personer har 
varit med på de löpande utbildningarna. 
 
Under projekttiden har månadsmöten genomförts för att hålla deltagare underrättade om status i de 
olika aktiviteterna och med tiden kom de att utökas i tid och innehålla större inslag av 
omvärldsbevakning och kunskapshöjning.  
 
Vi har också genomfört specifika utbildningar för ledningsgrupper för att öka deras kunskap. 

Enhetlig publicering av datamängder och specifikationer 
De informationsmängder som NSÖD valde att fokusera på var: 

1. Laddstationer för elfordon 
2. Grundläggande information om skolor 
3. Leverantörsreskontra 
4. Livsmedelskontroller 
5. Måltidsinformation 
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6. Planerade och pågående vägarbeten 
7. Vattentemperatur och kvalitet 

 
De fem första bestämdes tidigt i projektet och de två sista tillkom under tiden.  
 
För två av datamängderna följdes rekommendationer från andra för publicering av data: 

● Laddstationer för elfordon - görs enligt Energimyndighetens rekommendation 
● Grundläggande information om skolor - görs enligt rekommendation från ÖDIS-projektet 

Denna uppdaterades inom NSÖD-projektet 
 
För fyra datamängder skapades eller uppdaterades specifikationer: 

● Livsmedelskontroller - ny version, leddes av KnowIT och Hagström Consulting 
● Leverantörsreskontra - framtagning leddes av MetaSolutions 
● Måltidsinformation - ny version, leddes av KnowIT och Hagström Consulting 
● Planerade och pågående vägarbeten - framtagen av Trafikverket 

Dessa fyra återfinns på dataportal.se idag och kan refereras av kommande datapublicister.  
 
För Vattentemperatur och kvalitet tillsatte Havs- och Vattenmyndigheten inte nödvändiga resurser för 
genomförande. 
 
För att få datamängder publicerade på dataportal.se så har NSÖD delfinansierat deltagare att använda 
verktyget Entryscape som tjänst under projekttiden och deltagarna utbildades i användningen. Genom 
Entryscape blir det även enkelt att visa upp sin öppna data på den egna webbplatsen. 

Visning av publicerad data på dataportal.se 
Projektmålet var att “De öppna datamängderna ska finnas publicerade på den nationella dataportalen” 
och det var målet för kurser som MetaSolutions höll kopplat till EntryScape. De kommuner som 
deltog i projektet och som även deltog i MetaSolutions 6 tillfällen av praktiska öppna data-kurser gick 
från ingen öppna data alls till att på 6 timmar ha: 
 

● Publicerat öppna data enligt DCAT-AP-SE genom projektverktyget EntryScape 
● Gjort en koppling till dataportal.se för att visa sina öppna data 
● Ha lagt upp PSI-förteckning på e-delegationens rekommendation om /psidata på egen 

webbsida. Uppsala, Region Blekinge är i utvecklingsfas av detta. Eskilstuna och Tomelilla 
har gjort detta. Resterande deltagare förstod värdet av detta men hade inte organisation eller 
möjlighet att göra detta under projektet. 

● Deltog och publicerade: Varbergs kommun, Eskilstuna kommun, Region Blekinge, Uppsala 
kommun, DIGG, Karlskrona kommun, Tomelilla kommun 

● Deltog men publicerade ej: RISE, Örebro kommun, Region Skåne (ledde istället till egen 
regional satsning) 

● Deltog ej i kurser i EntryScape men har publicerat ändå utanför projektet genom annan 
finansiering: Göteborgs Stad, Lantmäteriet, DIGG, Naturvårdsverket, Trafikverket, Umeå 
kommun, Västra Götalandsregionen, Södertälje kommun, Linköpings kommun, Lund 
kommun, Malmö stad (ej på dataportal), Stockholms stad (ej på dataportal)  

● Deltog ej och har ej publicerat: Skellefteå kommun, Norsjö kommun, Metasolutions, 
Tietoevry, Sundsvalls kommun, INERA 
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Totalt har 7 nya publicister tillkommit under NSÖD av de 18 deltagande kommunerna och 
regionerna. 5 av kommunerna och regionerna har ingen öppna data publicerad. 
 
Sedan dessa kurstillfällen och NSÖD har Region Blekinge, Uppsala kommun, Karlskrona, DIGG och 
Eskilstuna kommun kommit igång med mer strukturerat arbete för öppna data utan extern 
finansiering. Region Skåne har ordnat extern finansiering och ska på det sättet introducera öppna data 
i Skånes kommuners vardagliga verksamhet. 

Laddstationer för elfordon 
Bygger vidare på arbete gjort inom ÖDIS. Målet är att samla informationen i den nationella 
accesspunkt som Energimyndigheten pekat ut, nobil.no, som ägs och drivs av norska staten. Nobil.no 
samlar information från alla aktörer, främst de stora aktörerna som Eon och Fortum. Kommunerna ska 
bidra med den lilla mängd laddstationer de ibland installerar själva.  
 
Under projekttiden har Energimyndigheten tagit över ansvaret för datamängden och har ett formulär 
för inrapportering. Genom inrapportering enligt Energimyndighetens rekommendation publiceras 
datamängden som öppna data på ett enhetligt sätt från en nationell punkt. Det är till och med en 
internationell punkt då data från Norge finns via samma API. 
 
Tekniken och vilken information som ska rapporteras om laddstationer har utvecklats av 
Energimyndigheten och nobil.no. NSÖD har tagit fram ett register i Excel organisationer har 
möjlighet att använda för att hålla ordning på data om sina laddstationer utifrån uppdateringen. 

Grundläggande information om skolor 
Bygger vidare på arbete gjort inom ÖDIS. Alla kommuner är idag skyldiga att rapportera in denna 
data till SCB som samlar in denna på Skolverkets uppdrag. Rekommendationen är att göra detta på ett 
visst sätt för att öka kvaliteten.  
 
Under projekttiden har SCB ändrat sin definition av affärssekretess vilket ledde till att datamängden 
sluta publiceras. Genom ett snabbt regeringsbeslut fick Skolverket i uppdrag att göra detta och 
publiceringen återupptogs. Skolverket är mitt inne i arbetet att ta över insamlingen från SCB och en 
utveckling kommer inledas på sikt. Detta kommer leda till ändrade förutsättningar för publicering av 
denna data. 
 
Rekommendationen till kommuner och regioner har uppdaterats inom NSÖD för att återspegla 
uppdateringar och buggfix i inrapporteringen hos SCB. 

Leverantörsreskontra 
Bygger vidare på arbete gjort av föreningen Sambruk. För leverantörsreskontra har vi inte bara tagit 
fram en specifikation för vad som ska publiceras, vi har också stöttat med rådgivning och 
exempelfiler och projektparten Tietoevry har gjort det lätt att exportera informationen genom en ny 
adapter till deras integrationsplattform TEIS. Adaptern finns för de vanligast förekommande 
ekonomisystemen för kommuner och säljs som en tjänst tillsammans med ett konsultuppdrag för att 
införa den av Tietoevry.  
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Man ska ta med i beräkningen att leverantörsreskontra inte är en helt enkel information att publicera. 
Allt kring ekonomi upplevs som känsligt och det finns fakturor som lyder under sekretess. 
 
Under projektet så har leverantörsreskontra publicerats enligt specifikationen av: DIGG, Södertälje, 
Umeå. Dessutom är följande organisationer klara med sina datamängder i enlighet med 
specifikationen men har då rapporten skrivs ej publicerat: Eskilstuna, Uppsala och Varberg. Sedan 
tidigare publicerade redan Örebro och Göteborg denna data. Utdrag av data enligt specifikation har 
gjorts på 4 olika sätt rent tekniskt och metodmässigt av deltagarna.  
 
Inom arbetet med nyttoanalys inom NSÖD har vi analyser av arbetet med leverantörsreskontra utifrån 
flera perspektiv. Läs mer om den nedan. 

Livsmedelskontroller 
Bygger vidare på arbete gjort av föreningen Sambruk. Specifikationen har uppdaterats inom NSÖD i 
ett gediget arbete med god förankring och många deltagare. Många diskussioner har förts för att 
försöka få till stånd publiceringar utan framgång. Genom arbetet med öppna data har man upptäckt 
brister i arbetssätt och processer som man åtgärdar och det har saktat ned arbetet men skapat stora 
oväntade nyttor.  
 
Ett stort hinder för att få data publicerad är en EU-reglering som innebär att den granskade har rätt att 
kommentera en kontroll innan publicering. Livsmedelsverket har inte kommit med rekommendationer 
om hur detta bör ske och inom projektet har vi heller inte lyckats skapa samsyn kring detta. 
Kommunerna är väldigt osäkra på vad man får och inte får göra och denna osäkerhet leder till stor 
försiktighet. Denna utmaning har fått flera kommuner att sluta publicera information om detta på sina 
webbsidor och att ta steget att publicera det som öppna data har varit för svårt.  
 
Det finns också starka användarföreningar för de tre leverantörer till kommuner som finns på 
marknaden nu och vi har inte lyckats få dem att vilja prioritera publicering av denna öppna data. 
Leveransen från NSÖD innebär dock att allt är förberett för att implementera specifikationen i 
verksamhetssystemen eller en integrationsmotor och börja publicera informationen när man 
bestämmer sig för att göra det. 

Måltidsinformation 
För måltidsinformation har vi fått leverantören av de största it-stöden för kommuner att bygga in stöd 
för att dela information enligt vår specifikation som ett svar på krav i upphandling från kommuner 
aktiva i NSÖD.  
 
Bygger vidare på arbete gjort av Örebro kommun. Specifikationen har uppdaterats inom NSÖD och 
utvecklingen kan beskrivas i två steg.  
 
I det första steget skedde utvecklingen till stor del internt inom NSÖD, inte för att det var projektets 
föredragna arbetssätt utan för att vi inte fick intresse från annat håll. Vi höll möten och hade dialog 
med flera privata aktörer men fick inget djupare engagemang.  
 
När den första versionen av specifikationen publicerats och kommuner börjat referera till den i 
upphandlingskrav startade steg två. Då fick två leverantörer upp ögonen för arbetet och blev drivande 
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i framtagandet av en ny version av specifikationen. I detta fall har vi fått till ett nära samarbete med 
ett par privata aktörer som vill använda specifikationen. Den ena är Matilda som är leverantör av de 
stora kostplaneringssystemen som kommuner använder och den andra är IST som har appen 
Skolmaten. Båda vill använda specifikationen men på lite olika sätt och vi uppdaterar den 
tillsammans. Utvecklingen sker utifrån gemensamma behov och insikter även utöver vad som 
kommer från krav i upphandling. Genom att börja samtala om en gemensam specifikation utvecklar 
leverantörerna sitt synsätt och sin möjlighet att erbjuda lösningar och skapa värde till sina kunder. 
 
Matilda har fått krav i upphandling på att informationen ska publiceras enligt NSÖDs specifikation 
och de har tagit den till sig och ser den som central för sin utveckling framöver. Detta innebär också 
att de bygger in stöd för att publicera öppna data enligt specifikationen och alla deras kunder kommer 
kunna göra detta enkelt. Vi ser stor potential i att arbeta nära systemleverantörer på detta sätt. Genom 
att de är delaktiga i framtagandet av specifikationer ökar deras vilja och möjlighet att bygga in stöd 
för dem i sina lösningar. Genom detta stöd finns potentialen för många kunder att publicera öppna 
data med väldigt liten egen insats. Förhoppningen är att öppna data blir en del av leverantörernas 
standarderbjudande med tiden. 
 
Stöd för specifikationen är inte helt implementerat i leverantörernas system på grund av att vi genom 
leverantörernas intresse tagit fram ytterligare en version av specifikationen under projektet. Detta är 
under slutförande när detta skrivs under rapporteringsfasen. 

Vägarbeten med trafikpåverkan 
Trafikverket publicerar idag öppna data om vägarbeten med trafikpåverkan för det nationella 
vägnätet, samt för vägnätet i några kommuner (främst i storstadsområden). Kommunala vägarbeten 
kan publiceras på två sätt. Antingen sker publicering via en webbapplikation (Kommunformuläret) 
eller via API.er hos Trafikverket. Om kommunforumläret använts skapas informationen direkt i 
Trafikverkets system. 
 
För att istället kunna skapa informationen i kommuninterna system, och publicera via Trafikverket, 
behöver kommunen ha både process- och systemstöd (vilket de flesta saknar idag, se mer under 
erfarenhetsrapporteringen av Vägarbeten med Trafikpåverkan nedan). Processen för 
informationshanteringen behöver då se ut ungefär enl. följande:  

1. En tjänsteperson på kommunen bereder vägarbetet och skapar ex. lokala trafikföreskrifter. I 
samband med detta görs också en uppskattning arbetet har omfattande trafikpåverkan och 
anger i.s.f. ytterligare nödvändig, planerad trafikinformation. 

2. Den planerade trafikpåverkan publiceras i enlighet med den framtagna specifikationen och 
som öppna data. 

3. samband med att vägarbetet faktiskt genomförs, måste den ansvariga entreprenören uppdatera 
systemet varje gång status för trafikpåverkan ändras. Detta kan vara när en avstängning 
inleds, när vägarbetet återställs tillfälligt (ex. vid arbetsdagens slut) eller när arbetet är helt 
slutfört.  

4. Varje uppdatering som görs av en entreprenör och som innebär en ändring av trafikpåverkan 
som behöver kommuniceras, renderar uppdaterade öppna data.  

 
Trafikverket har också tagit fram en specifikation för datamängden som följer det europeiska formatet 
Datex II. Genom denna standard följer också dessa öppna datamängder de krav som EU-
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kommissionen ställer genom de s.k delegerade ITS-akterna. Specifikationen2 finns publicerad på 
dataportal.se tillsammans med en vägledning för nya kommuner. 
 
Under NSÖD har Trafikverket, på försök (projekttid + 1 år), både upplåtit Kommunformuläret samt 
API:er till intresserade kommuner med koppling till NSÖD och VGR.  
 
Under projektet har vägarbeten med trafikpåverkan publicerats via kommunformuläret av Eskilstuna. 
Dessutom har följande organisationer möjlighet att publicera datamängden via kommunformuläret: 
Tomelilla, Sundsvall och Strängnäs (Strängnäs är inte del av NSÖD men fick möjligheten genom 
samarbete med Eskilstuna). Sedan tidigare publicerade Göteborg denna data via Trafikverket och 
Linköping enligt egen specifikation. Dessutom har ett antal kommuner inom VGR publicerat denna 
datamängd som en konskevens av NSÖD:s arbete. De som har publicerad datamängden per 2022-04-
25 är Ulricehamn, Kungsbacka, Skara, Ale, och Mariestad. 

Vattenkvalitet och badplatser 
På grund av Corona och långvariga sjukskrivningar har det varit utmanande att få igång arbetet med 
denna informationsmängd. Arbetet initierades i samverkan med CaaP som fokuserade på data som 
samlas in med sensorer (IoT). Tre av kommunerna som var med i båda projekten publicerade 
vattenkvalitet och temperatur, Karlskrona, Uppsala och Södertälje. 

Nationell samordning 
Behovet av samordning som identifierats i ansökan kom snabbt att omfatta behovet av en långsiktig 
organisation som kan driva frågorna vidare efter att projektet avslutas. Den naturliga parten för att 
göra detta har ansetts vara SKR (eventuellt genom Inera). Projektet har genomfört ett antal insatser 
och fört dialoger för att försöka få SKR att ta en tydligare roll. Under en tid hade vi en aktiv dialog 
och ett stort intresse från medarbetare hos SKR men i och med att det sammanföll med att SKR 
omorganiserade sitt arbete med digitalisering så föll detta tyvärr. Efter omorganisationen har projektet 
inte fått respons från SKR i frågan.  
 
NSÖD har: 

● Bjudit in representanter för SKR att vara med i projektet. 
● Bjudit in Inera att vara delaktiga i projektet. 
● Haft aktiv dialog med ett flertal aktörer inom SKR och Inera. 
● Skickat en skrivelse till SKR som tydligt beskriver behovet av stöd och samordning. 
● Mött SKR i diskussion på konferens inom Offentliga rummet om frågan. 
● Stöttat kommunerna i att påtala behovet av stöd till SKR. 

 
Kommunerna inom NSÖD uttrycker ett starkt behov av stöd för att arbeta med delning av information 
och öppna data. Det är inte arbeten kommunerna kan driva var för sig. Att arbeta med standarder och 
specifikationer och påverka leverantörer på ett effektivt sätt kräver samverkan och samordning och då 
är SKR den naturliga parten och parten med mest formell och informell makt. 
 

 
2 https://www.dataportal.se/sv/specifications/Inrapporteringforkommunervagarbeten/1.0  
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Dataverkstaden som drivs av VGR är ett väldigt bra initiativ men det är också ett projekt (pågår till 
slutet på 2023). Man har ambitionen att bli något mer permanent och långsiktigt och ser alltså också 
behovet av långsiktighet. Denna långsiktighet är dock idag en ambition och inget som är säkert. 

Nyttoberäkningar 
Att kunna visa på värdet av publicering av öppna data är viktig för att få förståelse och intresse från 
beslutsfattare att publicera mer öppna data inom andra områden. I en tilläggsansökan till Vinnova fick 
projektet medel för att genomföra en nyttoberäkning för leverantörsreskontra. En forskare på RISE 
tog fram flera rapporter som tydligt beskriver värdet och hur det beräknas. 

IT-arkitektur för Internet of Things och öppna data-plattformar 
I samverkan med City as a Platform (CaaP) har vi tagit fram en föreslagen IT-arkitektur för att hjälpa 
kommuner och regioner att resonera om och utveckla sin egen arkitektur. Resultatet finns i en bilaga.  
Bilagan beskriver dels vad respektive system faktiskt kan och avser uppfylla för funktion och dels hur 
de samverkar.  

Erfarenheter och måluppfyllelse 

Kulturresan – nödvändig för att bygga förståelse för öppna data 
Kommunerna inom NSÖD har varit på väldigt olika nivå kunskapsmässigt. Man ser sällan data som 
en strategisk resurs. Om man gör det så har man inte förutsättningarna för att hantera den som sådan. 
DIGGs uppdrag om en digital arena kan förhoppningsvis stötta denna utveckling åt rätt håll.3 Vissa 
har arbetat aktivt med öppna data i flera år och andra hade inte arbetat med det alls innan projektet. 
Att ge alla en gemensam kunskapsplattform var ett viktigt första steg och kulturresan har varit en av 
de centrala delarna inom NSÖD.  
 
Genom utbildningar, workshops, månadsmöten och praktiskt utvecklande arbete har vi spridit och 
skapat ny kunskap både inom hos alla deltagande och skapat möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan 
kommunerna. Det är dock tydligt att detta arbete behöver fortsätta. Befintliga deltagare behöver 
kontinuerligt fylla på med kunskap, de får själva nya insikter de kan och bör sprida till andra, 
omvärlden förändras (t.ex. ny lagstiftning) och samtidigt kommer det löpande in nya medarbetare i 
arbetet med öppna data som ofta saknar tillräcklig kunskap. Inom NSÖD har vi därför arbetat med 
kunskapshöjande insatser på flera sätt och nivåer samt med olika syften. 

Legitimering av öppna data 
NSÖD har som projekt legitimerat arbete med öppna data enligt deltagarna. Utan projektet hade det 
varit svårare att få fram resurser och lägga tid på detta. Vi såg från början i NSÖD en betydande risk i 
att detta stöd försvinner när NSÖD avslutas och att publicering av öppna data därför minskar eller helt 
avtar. För att motverka en sådan utveckling har vi arbetat för att få in öppna data i den ordinarie 
verksamheten med fasta roller, ansvar, arbetssätt, mallar, checklistor, verksamhetsplaneringar och 
årshjul. Om öppna data finns med i den ordinarie verksamheten ökar chanserna för ett långsiktigt 

 
3 https://www.digg.se/om-oss/regeringsuppdrag/pagaende-regeringsuppdrag/uppdrag-att-framja-delning-och-nyttiggorande-av-data  
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arbete. Denna risk var också en stor anledning till att vi arbetat med att försöka få en nationell 
samordning med ett permanent uppdrag på plats efter att NSÖD avslutas. Vi har inte helt lyckats i den 
ansatsen men Dataverkstaden kommer ta över stafettpinnen och driva utvecklingen i två år vilket är 
väldigt bra. 

Organisation, struktur och verktyg 
I början av NSÖD saknade de flesta verksamheter struktur, verktyg, organisation och kunskap för att 
kunna arbeta med öppna data på ett effektivt sätt. NSÖD har därför arbetat med alla dessa områden 
och de deltagande verksamheterna är nu bättre rustade och mer kapabla. Fokus har varit på att få 
centrala samordnare utpekade inom varje organisation, utbilda dem och ge dem den kunskap som 
behövs, stötta dem i att bygga upp en organisation med ett centralt team och ett nätverk som växer 
organiskt i resten av organisationen samt stötta dem i att få information publicerad enligt NSÖDs 
rekommendationer. 
 
NSÖD har haft fokus på detta område men utvärderingen visar det behövs ännu mer stöttning 
framöver. Förändringsledning är utmanande. Den modell NSÖD har spridit har tagits emot väl men 
för att kommuner ska kunna ta nästa steg och faktiskt implementera modellen i organisationen kräver 
fortsatt kontinuerlig stöttning. 
 
Hos beslutsfattare och ledare är behovet av utbildning extra stort och arbetet med öppna data har i 
Sverige främst skett nedifrån och upp. Ett sätt att öka intresset från beslutsfattare är att inte fokusera 
på öppna data som begrepp utan att istället prata mer om:  

● Nyttor och effekter av att dela data 
● Ökad tillgång till information och tidsbesparing för de egna medarbetarna 
● Bättre informationshantering och vinsterna med detta 
● IoT och AI 
● Den smarta staden 
● Samhällsnytta 
● Hållbarhet 

 
Genom att prata om öppna data i detta perspektiv blir det möjligt att också förklara hur öppna data är 
en del av lösningen på dessa frågor. 

Utbildning av datapublicister 
Behovet av utbildning i publicering och förvaltning av data och information är fortsatt stort. Det är 
sant både för informationsägare och dataägare som måste göra ett faktisk arbete med sin information 
och data men även för beslutsfattare. Detta gäller både hos organisationer som ännu inte kommit 
igång med öppna data såväl som hos de som påbörjat publicering. 10 av 18 projektparter har 
genomgått kurs för att publicera data enligt DCAT-AP det praktiska arbetet till del på Entryscape 
Catalog för visning på dataportal.se. Det kommer dessutom i alla organisationer till nya medarbetare 
som behöver denna kunskap, både genom att personer byts ut men också genom att nätverket som 
arbetar med öppna data inom organisationen växer. Inom projektet försökte vi åtgärda detta genom 
regelbunden utbildning öppen för alla inom projektet. 
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Månadsmöten 
Under projekttiden har regelbundna månadsmöten genomförts och utformningen har utvecklats under 
projekttiden. De blev mycket uppskattade och används för att redovisa status på projektarbete men 
också för att hämta inspiration och visa på behov av data från externa parter. Flera deltagare har 
uttryckt att de kommer sakna dessa månadsmöten när projektet avslutas. 

Inställningen till öppenhet 
Det sägs ofta att rädslan för att göra fel är det största hindret för utveckling inom offentlig sektor. Det 
är absolut ett hinder för arbetet med öppna data. Det finns många vanliga rädslor och 
missuppfattningar som är lätta att slå hål på genom utbildning men en svårare utmaning är hur 
sekretessprövningar slentrianmässigt hanteras. Något vi ofta hör från de som vill få information från 
kommuner är att onödigt mycket sekretessmärks.  
 
Det vi hör från kommunerna är att det är svårt att avgöra var gränsen för sekretess går och om man 
har lämnat ut information kan man inte ta tillbaka den (det finns ofta en koppling till oro för böter 
enligt GDPR här). Det gör att man hellre sätter sekretess om man är osäker och medborgare och 
företagare får ofta inte den information man har rätt till utan ett överklagande som tar tid och energi. 
Det blir helt enkelt ett demokratiproblem. 

Svårt att få arbetet med öppna data prioriterat 
En utmaning inom NSÖD, och som även noterats i tidigare liknande initiativ som ÖDIS, har varit 
svårigheten att få igång det praktiska arbetet med öppna data inom de deltagande organisationerna. Vi 
konstaterar att det i dagsläget endast är 105 av Sveriges kommuner och myndigheter som publicerar 
öppna data överhuvud taget. 28 av 290 kommuner, alltså mindre än 1% visar sin data på dataportal.se. 
Som rapporten tydligt visar är det många utmaningar i att börja och om det första steget görs för 
komplicerat så uteblir publiceringar.  
 
Ett närliggande område med liknande insatser under projekttiden är Internet of Things (IoT) där RISE 
drivit projektet City as a Platform (CaaP). Upplevelsen är att det har varit lättare att få kommuner att 
satsa tid och energi på att genomföra tester med IoT än att publicera öppna data. Detta trots att det 
krävs mer resurser för att köpa in hårdvara, montera sensorer och samla in data än att publicera sådana 
data som redan finns insamlad. Samarbetet mellan CaaP och NSÖD resulterade dock i ett par öppna 
data publiceringar av vattenkvalitet från Södertälje, Karlskrona och Uppsala. 
 
En viktig skillnad är att IoT införts som direkt svar på verksamhetens egna behov. Öppna data 
publiceras istället typiskt för att möta externa behov genom den öppna datamängden vilket gör arbetet 
med öppna data svårare att få prioriterat (det är i alla fall den bild som många dataägare har).  
 
En faktor som kommunerna lyfter fram är att SKR inte arbetar aktivt med att stötta kommuner och 
regioners arbete med delning av information och då blir det heller inte lika prioriterat hos 
kommunerna. Det ska observeras att SKR faktiskt är publicist av öppna data sedan flera år.  
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Argument för att få arbetet med öppna data prioriterat 
Bilden av att öppna data endast möter behov hos externa parter stämmer dock inte. Det finns ofta 
stora interna vinster med att publicera öppna data och nedan tar vi upp några exempel på sådana 
vinster. DIGG har också en sammanställning med nyttor4. 

Ökad kvalitet 
När information visas upp för andra kan man få tillbaka synpunkter på felaktigheter som kan rättas 
till. NSÖDs erfarenheter från arbetet med Leverantörsreskontra visar till och med att själva arbetet 
med börja publicera öppna data gör att man får upp ögonen för brister i den egna 
informationshanteringen som kan rättas till innan öppna data publiceras. Detta medför betydande 
värden för dataägaren. Andra exempel rör när Danmark publicerade sina adressdata öppet och fick en 
strid ström av feedback på felaktiga adresser.5 

Minskad arbetsbelastning 
Genom att öppna data publiceras fritt minskar antalet frågor och arbete med tillgängliggöra allmänna 
handlingar. För viss information kan detta vara en betungande hantering. Göteborgs stad beräknar 
t.ex. att värdet av öppna data för leverantörsreskontra är ca 2,3 miljoner kronor6 om alla förfrågningar 
om att ta del av allmän handling ersätts av användning av öppna data. 

Minskad intern tjänsteutveckling 
Om öppna data finns publicerade kan andra skapa tjänster och service med det som grund och 
verksamheten behöver inte göra det. Ibland kan detta också vara sättet som behov blir kända för 
verksamheten. Appen “Res i Stockholm” använde data från SL och byggde en reseplanerare innan SL 
själva riktigt insett behovet och möjligheterna. Öppna data om måltider i skolan kan leda till att det 
skapas appar och tjänster för att presentera den i olika sammanhang. 

Sänkta integrationströsklar för intern utveckling  
Om data finns publicerat öppet är det även enklare för den egna verksamheten att använda den vid 
behov. Öppen tillgång till information om måltider inom skolan gör den t.ex. enklare att använda på 
skolornas webbsidor och i elevtjänster. 

Bättre informationstillgång för egna medarbetarna 
Ett ofta underskattat problem är att de egna medarbetarna inte kommer åt information i de egna 
systemen. Det är ofta bara de med användarkonton som gör det men något man regelmässigt 
upptäcker efter att öppna data publicerats är att även andra medarbetare har nytta av den. Ett exempel 
på detta är att Umeå kommun publicerar nyckeltal för arbetet med detaljplaner7 som öppna data. Detta 
har ersatt den tidigare rapporteringen till politiken och de egna medarbetarna har också lättare att se 
status på handläggningen. 

 
4 https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data   
5 https://odimpact.org/files/case-study-denmark.pdf  
6 https://community.dataportal.se/topic/181/leverantörsreskontra-som-öppna-data-en-nyttoanalys?_=1644412885799   
7 https://opendata.umea.se/explore/dataset/nyckeltal_detaljplan/table/?sort=ar  
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Ökad tilltro till det offentliga och demokratiska processer 
Samhället har stora utmaningar med minskat förtroende för offentlig sektor och demokratiska 
institutioner är hårt ansatta i hela västvärlden. Vi ser det som problematiskt att regeringens 
datastrategi och i praktiken alla uppdrag om datadelning som de delar ut och den diskussion som 
regeringskansliet för kring öppna data och datadelning helt fokuserar på ekonomiska nyttor för 
användare och det offentliga. Demokratiska nyttor, som t.ex. EU lyfter fram som en av de tre stora 
nyttorna med öppna data saknas i princip helt eller finns med i en bisats. Vikten av detta område lyfts 
också fram av Statskontoret i rapporten “Förtroende för staten – förvaltningspolitiska 
utvecklingsområden och prioriteringar 2017–20188”.  
 
Regeringen bör ha högre ambitioner för demokratin och använda öppna data som ett verktyg för att 
stärka den och medborgarnas förtroende för det offentliga. 
 
Ett projekt som försöker öka insynen i offentlig sektor är Open Up!9 som gör det möjligt att analysera 
data om inkomna fakturor till offentlig sektor. 

Nyttoberäkningar 
Att räkna på och analysera nyttor som uppstått eller sannolikt kommer uppstå om data delas som 
öppna data, s.k. nyttoanalyser, är ett viktigt verktyg som hjälper oss att förstå både: 

1. Ekonomiska värden genom att kvantifiera nyttor relaterade till publiceringen av öppna data 
och förstå möjliga besparingar och effektivitetsvinster, och 

2. Mjuka effekter av öppna data för kommuner, samhälle och medborgare i form av förbättrade 
kommunala tjänster, demokratiska effekter, transparens, och möjliga nya tjänster som baseras 
på öppna data. 

 
Alla dessa effekter kan skapa vilja och acceptans för datadelning. 
 
Den inom NSÖD genomförda nyttoanalysen för publicering av leverantörsreskontra visar att enbart 
den interna effektivitetsvinsten av att publicera informationen som öppna data överstiger kostnaderna 
för hantering av förfrågningar från allmänheten, och leder till betydande tidsbesparingar (särskild för 
större kommuner). Utöver det kommer andra värden för externa användare som ekonomiska, 
demokratiska och och ökad service till allmänheten. 
 
I arbetet har Tatjana Apanasevic, forskare på RISE, intervjuat företrädare för Göteborg, Lidingö, 
Skövde, Varberg, Karlskrona, Uppsala och Skellefteå varav Göteborg och Lidingö redan publicerade 
denna data som öppna data. Andra intressenter har också intervjuats för att skapa en mer heltäckande 
bild. 
 
Göteborgs stad kan potentiellt spara ca 2,3 miljoner kronor/år tack vare frågor om att ta del av 
fakturor som nu inte behöver besvaras. Trots detta ser de flesta de demokratiska aspekterna genom 
ökad öppenhet och insyn som viktigare nyttor än de ekonomiska. 
 
 

 
8 https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2017/fortroende-for-staten--forvaltningspolitiska-utvecklingsomraden-
och-prioriteringar-20172018/  
9 https://openup.okfn.se/visualisera/overblick  
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Minskad tid för att hantera förfrågningar på grund av: 
● Möjligheter att hänvisa en person till öppna data-filer. 
● Mer exakt och tydligare formulering av frågor. 
● Kommuner får färre förfrågningar eftersom människor själva kan komma åt och kolla öppna 

data-filer. 
 
De som redan publicerar leverantörsreskontra som öppna data ser få eller inga problem med att göra 
detta medan de som ännu inte börjat har många frågetecken. De som kommit igång ser också att fler 
värden skapas än de som ännu inte börjat fundera på publicering. 
 
Mer underlag och material finns på DIGGs Dataportals community10. 
 
Nyttoanalysen genomförd inom NSÖD har ett stort värde och det finns mer att göra för att sprida den 
som ett gott exempel. Resurserna inom NSÖD har inte riktigt räckt till för alla behov. 

IT-arkitektur för Internet of things och öppna data-plattformar 
IoT och öppna data är alltjämt ett nytt område. Det finns enskilda datamängder som publiceras idag 
som de facto är “IoT” sensorbaserade i sin insamling. Men det återstår både mycket jobb med att 
samla in data såväl som ett jobb att förstå hur en enskild organisation ska arbeta med sensorer i allt 
från det praktiska till att publicera data säkert. I bilaga så täcks den del av detta som avser arkitektur. 

Enhetlig publicering 
Att alla kommuner publicerar samma information på samma sätt så att den är enkel att jämföra eller 
slå ihop till en stor informationsmängd är ett grundläggande behov som användare uttrycker. Ännu 
bättre är det om informationen går att nå från en punkt istället för från 290 enskilda kommuner. 
 
Som ett resultat av arbetet med enhetlig publicering av datamängder inom NSÖD och det nationella 
ramverk som DIGG tagit fram så finns stöd för enhetlig publicering av de datamängder projektet 
arbetat med. Genom korrekt angiven metadata är det möjligt att identifiera alla publicerade 
datamängder som följer samma specifikation.  

Hur skapar man enhetlig publicering? 
Inom NSÖD har vi arbetat med två olika metoder för att uppnå detta och de har sina för- och 
nackdelar. 

Publicering enligt specifikationer 
Vi har tagit fram eller uppdaterat specifikationer för specifika datamängder och drivit kommuner att 
publicera enligt dem. Ofta leder detta till en publicering för varje kommun men ibland kan stöd 
byggas in i verksamhetssystem från leverantörer och då ibland publiceras från en punkt för en 
leverantörs alla kunder. I praktiken kan detta innebära 3-5 nationella åtkomstpunkter istället för 290. 
Denna typ av specifikationer behöver förvaltas aktivt över tid och här finns stora utmaningar, särskilt 
för oss som tidsbegränsat projekt men även för kommuner i allmänhet. 

 
10 https://community.dataportal.se/topic/181/leverantörsreskontra-som-öppna-data-en-nyttoanalys?_=1644575190782  
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Publicering genom en myndighet 
För datamängderna Grundläggande skolinformation, Laddstationer för elfordon och Vägarbeten med 
trafikstörningar finns det myndigheter som redan hade i uppdrag att samla in informationen. I dessa 
fall behöver vi inte ta fram en specifikation för enhetlig publicering, det har myndigheten redan gjort. 
Kommunerna behöver bara leverera information till myndigheterna på det sätt de begär och i båda 
dessa fall har det skett genom ett webbformulär. Det leder till att myndigheten publicerar öppna data 
enhetligt och från en nationell punkt. Det finns alltid någon sorts specifikation i bakgrunden men den 
är inte alltid tydlig på samma sätt som i punkten ovan. Den uttrycks istället ofta genom en 
användardokumentation till det API som tillhandahålls för användare av öppna data. 

Automatisk publicering genom integrationsplattform 
En viktig del av NSÖD har varit att använda integrationsplattformar för att automatiskt hämta data 
från verksamhetssystem, anpassa denna till att följa en specifikation och till sist publicera den som 
öppna data. Inom NSÖD har vi gjort detta genom att Tietoevry tagit fram en adapter till sin 
integrationsplattform TEIS för de vanligast förekommande ekonomisystemen för kommuner. Detta 
har varit ett proof-of-concept som fallit väl ut och modellen har visat sig fungera.  
 
Adaptern och de konsulttimmar som krävs för att införa den kommer säljas på kommersiella grunder 
av Tietoevry men ambitionen är att hålla kostnaden låg. Det finns ingen hård koppling till TEIS eller 
Tietoevry kring specifikationen eller data så det står vem som helt fritt att göra en egen adapter till 
valfri integrationsplattform. 

Laddstationer för elfordon 
En utmaning har varit att kommunicera vad som ska publiceras och varför det bör ske genom 
nobil.no. Det är bara en mindre mängd av alla laddstationer, om några, som ska publiceras då de flesta 
redan publiceras i nobil.no på andra sätt. 
 
I de flesta fall har kommunerna inte haft data om dessa laddstationer utan man har först fått undersöka 
om man har några laddstationer som uppfyller de snäva kriterierna och sedan samla in data. Detta 
innebär att man behöver hitta någon som ska ansvara för detta över tid och det kräver beslut av chefer. 
Denna typ av frågor kan ta tid att reda ut och att få processerna, besluten och resurserna på plats. 

Grundläggande information om skolor 
En del kommuner har trots den lilla mängden merarbete för de som rapporterar haft svårt att få till en 
dialog om rekommendationen. Detta visar att det inte alltid är mängden arbete som är utmaningen 
utan kulturen spelar stor roll. Det visar också på vikten av styrning uppifrån och mandat för de som 
driver frågan om öppna data. 

Leverantörsreskontra 
Vi har arbetat väldigt mycket med att göra det enkelt att publicera leverantörsreskontra som öppna 
data på ett antal sätt. Genom att sänka trösklarna tillräckligt mycket verkar det som att vi ökar 
publiceringen då relativt många lyckats eller är väldigt nära att lyckas med sin publicering. Då det 
finns ett antal utmaningar för att publicera detta som öppna data tyder det på att det går att komma 
runt utmaningar med ett gott förberedelsearbete. Att flera kommuner redan publicerade detta som 
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öppna data innan projektstart gjorde också att vi kunde visa på att det gick och att det fanns nyttor  
att nå. 
 
De publicerande har alla haft utmaningar kring klassning, filtrering och granskning av denna 
datamängd och arbetet med publicering har i många fall gett nya insikter i hur man arbetar idag och 
hur man kan förbättra detta arbetssätt.  
 
Det finns väldigt mycket att säga om denna datamängd och vi rekommenderar att du läser mer om 
arbetet med nyttoberäkningar som fokuserat på leverantörsreskontra. 

Livsmedelsinspektioner  
Ett arv från ett tidigare projekt inom föreningen Sambruk. Specifikationen har uppdaterats inom 
NSÖD. Ett ganska nytt krav i en EU-förordning har skapat problem för publiceringen av denna data. 
Innan resultatet av inspektioner får publiceras öppet ska den inspekterade ha rätt att kommentera 
detta. I praktiken handlar det om ca 3 veckors fördröjning. IT-stöden för att hantera inspektionerna 
har inte stöd för denna förskjutna publicering och vi har inte lyckats få det prioriterat hos 
leverantörerna eller att få kommunerna att ställa kravet i upphandling.  
 
Detta visar på vikten av tidig dialog och nära samarbete med leverantörer och användarföreningar och 
att få med dem på tåget. Just för denna datamängd visade sig användarföreningarna för de olika 
leverantörerna på området vara centrala då de i hög utsträckning styr leverantörernas 
produktutveckling. Ett tidigt och djupt samarbete med dessa föreningar hade ökat chanserna att få 
specifikationen implementerad. Detta visar på vikten av tidig dialog och nära samarbete med 
leverantörer och användarföreningar och att få med dem på tåget.  
 
För Livsmedelsinspektioner saknas idag ett bra tekniskt stöd och det har också visat sig genom att 
många haft svårt att publicera denna data. Slutsatsen är att det är viktigt att göra det så enkelt som 
möjligt att publicera data. 

Måltidsinformation 
En lärdom dras från arbetet med måltidsinformation, där systemleverantörer i Finland och Danmark 
sedan lång tid tillbaka haft öppna API:er för att hämta och använda informationen. Detta tack vare att 
kunderna kravställt detta i upphandling. 
 
Genomförandet visar på vikten av engagemang från leverantörer. Det riktiga engagemanget kom sent 
i projektet vilket inneburit att resultaten inte hunnit visa sig under projekttiden men vi arbetar vidare 
med gemensamma krafter för att slutföra arbetet även efter projekttidens slut. 
 
Leverantörens engagemang har till stor del uppstått genom krav från kunder i upphandling men har 
övergått i en förståelse för vikten av standardisering och enhetlighet och leverantören har tagit 
specifikationen till sig och ser den som central för sin produktutveckling framöver. Genom stöd för 
specifikationen i leverantörens system ser vi att väldigt många kommer ha möjlighet att väldigt enkelt 
kunna publicera öppna data inom kort.  
 
Förhoppningsvis blir öppna data en del av leverantörens standardleverans med tiden. 
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Vägarbeten med Trafikpåverkan 
mängd ska skala på nationell basis. Det skulle isf vara en liknande roll som Trafikverket idag har för 
det nationella vägdatanätet11.  
 
NSÖD har därför författat ett PM tillsammans med kontaktpersoner på Trafikverket som 
sammanfattar projektets erfarenheter samt föreslår att Trafikverket också framgent tar ett ansvar som 
datavärd för denna datamängd. 
 
Ett område som projektet adresserat rör informationsmängden pågående och planerade vägarbeten 
med trafikpåverkan. Under projektet har det blivit tydligt att detta är en informationsmängd med högt 
externt värde, men som kommunerna typiskt inte hanterar idag. Även om de flesta kommuner idag 
har gott stöd för tillståndshantering kring vägarbeten (trafikanordningsplaner), saknar majoriteten 
system- och processtöd för informationshantering kring när ett vägarbete har faktisk trafikpåverkan.  
 
I praktiken finns två sätt att hantera detta. Antingen behöver kommunen införskaffa process- och 
systemstöd för att skapa själva datamängden. De kommuner som inte har behov eller möjlighet till en 
sådan investering har istället kunnat använda en webbapplikation som Trafikverket utvecklat – 
Kommunformuläret – där en kommunal tjänsteperson kan markera sådana vägarbeten på en karta och 
manuellt fylla på med och ajourhålla ytterligare relevant trafikinformation. Därefter publiceras 
vägarbetet via Trafikverkets utdatakanaler 
 
Projektets erfarenheter är att en begränsad del av svenska kommuner kommer att (iaf på kort sikt) 
kunna investera i de system-processtöd som krävs för att själva skapa datamängden. För denna stora 
andel av kommuner är applikationer som Kommunförmuläret en mycket viktig tröskelsänkare och det 
är NSÖD:s bedömning att Trafikverket behöver ta rollen som datavärd nationellt för att denna data. 

Vattenkvalitet och badplatser 
Datamängden tillkom som ett ett resultat av en tilläggsansökan inom NSÖD och genomförandet 
drabbades hårt av Corona på flera sätt. Det man kan göra för att minska risken för detta är genom mer 
planering och redundans i resurserna som ska genomföra projektet men det är inte alltid det finns 
redundans. Ibland är det enskilda individer som sitter på kunskapen som behövs. 

Utmaningar och vägar framåt 
Kommuners och regioners arbete med öppna data är stora områden där det finns väldigt mycket kvar 
att göra men det finns några huvudsakliga områden som är värda att belysa lite extra. 

Vägledningar, specifikationer och deras förvaltning 
DIGG har sedan 2020 ett stöd för specifikationer på dataportal.se. Det innebär att det finns en yta där 
man kan registrera och även lagra en specifikation och göra det enklare för andra att hitta och använda 
den. Detta är bra och bör utnyttjas av fler. Många myndigheter har befintliga specifikationer som 
skulle kunna registreras på dataportalen. 
 
Innan en specifikation kan registreras på dataportalen måste den skapas, här har NSÖD visat hur de 
kan tas fram i nya samverkansformer. Vi har också tagit fram en rekommendation för hur arbete med 

 
11 se https://www.nvdb.se/ 
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att identifiera/skapa vägledningar och specifikationer bör gå till. Det är tydligt att det inte räcker med 
en teknisk specifikation för hur information bör publiceras. Det krävs också stöd i att få beslut om att 
det ska ske och tydliga instruktioner för hur verksamheterna bör arbeta med att skapa datamängden 
för att följa specifikationen. 
 
Idag saknas dock ett långsiktigt nationellt arbete med specifikationer. Någon behöver ta ett långsiktigt 
strategiskt ansvar för att identifiera vilka datamängder som kräver en specifikation och sedan skapa 
och förvalta dessa specifikationer. Denna brist skapar stora problem kring datadelning i Sverige. 
Dataverkstaden tar över och driver mycket av det NSÖD gjort vidare men även det är ett projekt och 
tidsbegränsat även om ambitionerna är mer långsiktiga än så. 
 
DIGGs och de myndigheters med grunddataansvar goda arbete med nationella grunddata är ett 
undantag från denna regel. Vi ser fram emot en grunddatadomän som har potential att leverera mer 
öppna data än de nu befintliga. 

Konsensus kring nationellt prioriterade datamängder saknas 
Kunskapen är idag bristfällig kring vilka datamängder som är efterfrågade och vilka behov som är 
viktigast. Det leder till en situation där det blir svårt att veta hur arbete med öppna data ska börja 
vilket riskerar leda till att man inte gör något alls. En tydlig rekommendation om vad en kommun bör 
börja med och är därför viktigt. En prioriterad lista med vilka informationsmängder som bör 
prioriteras efter det saknas och bör tas fram. Dataverkstaden har identifierat detta som en viktig 
leverabel.  

Tillgängliggöra nationellt prioriterade eller enkla datamängder? 
Det råder delade meningar om hur en kommun bäst bör prioritera arbetet med öppna data. Vissa 
menar att man bör publicera baserat på efterfrågan och andra att man ska publicera baserat på vad 
som är enkelt och lätt. Att publicera efterfrågad information i specificerade format som en separat 
aktivitet är mer resurskrävande men det ökar också chansen att data kommer i användning och skapar 
nyttor. Det mest kostnadseffektiva är att publicera data på detta sätt i samband med andra 
förändringar, t.ex. vid inköp av nytt system. DIGG tar upp hur man kan identifiera information som 
kan öppnas upp i sin vägledning12. 
  
Arbetet inom NSÖD tyder på att komplexa datamängder är mer krävande att publicera och 
organisationer som är nya på öppna data har svårare att lyckas än de mer mer erfarenhet. Samtidigt 
har vi lyckats bäst med leverantörsreskontra som är en rätt komplicerad datamängd med ett antal 
utmaningar. Att vi underlättat arbetet så mycket som vi gjort, att vi kan visa på nyttan som uppstår 
och att flera redan publicerat informationen tror vi har spelat roll. 
 
Inom NSÖD har avvägningen mellan tre huvudsakliga vägar för att publicera öppna data diskuterats: 
öppenhet som standard, publicera det som efterfrågas, och publicera det som är lätt. Vår 
rekommendation är att man bör utgå ifrån flera prioriteringsgrunder samtidigt och att utgå från den 
egna organisationens förmåga. Är man ny till området börjar man med enklare datamängder och efter 
att kunskap byggts upp tar man stegvis mer komplexa datamängder och frågor. 

 
12 https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/vagledning-
tillgangliggora#hitta_data_som_kan_oppnas_upp3571  
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Öppenhet som standard 

Man bör arbeta efter DIGGs första princip för att tillgängliggöra information13, “Öppenhet som 
standard” och inbyggd öppenhet och kontinuerligt se till att allt man gör blir så öppet som möjligt. 
Detta gör man lämpligast genom att ställa krav på inbyggd öppenhet vid upphandling (följ DIGGs 
rekommendation om detta) och införande av nya processer och arbetssätt.  

Publicera det som efterfrågas 

Man bör samtidigt sträva efter att publicera efterfrågad data. Detta kan man med fördel göra på det 
sätt man lyckas få ut data i ett första skede men tillmötesgå användarnas önskemål om det är möjligt. 
Allt eftersom man lär sig mer om användarna och behoven kan man sträva efter att följa standarder 
och specifikationer.  

Publicera det som är lätt 

Parallellt med detta kan man publicera data som är enkel att publicera. Excelfiler och api:er man 
redan använder kan beskrivas på ett bra sätt och ges en tydlig licens så att användare vet vad som 
gäller.  

Öka samverkan med systemleverantörer 
Rekommendationen är att samverka med leverantörer av lösningar inom ett aktuellt område när man 
specificerar hur information bör delas. Vinster med sådan samverkan är: 

● Leverantörerna har ofta god kunskap om informationen inkl. standarder och specifikationer. 
● Leverantörerna har ofta kontakt med många olika typer av användare och känner deras behov. 
● Om leverantörerna är delaktiga i arbetet ökar chanserna att de är villiga att bygga in stöd i 

befintliga tekniska lösningar. 
 
Leverantörer har en viktig roll att spela i att stödja framtagna/rekommenderade specifikationer. 
Genom dialog med leverantörer av it-stöd och rätt krav vid upphandling kan vi få dessa att 
implementera informationsdelning på rätt sätt och alla kunder har då möjlighet att enkelt publicera 
öppna data med en väldigt liten insats. 

Det saknas centrala rekommendationer och definitioner 
Arbetet med delning av information är onödigt krävande då det saknas centrala rekommendationer 
som skulle underlätta. För begrepp skulle DIGG kunna publicera en begreppslista med centrala 
begrepp som alla kan ha som utgångspunkt. För teknik arbetar DIGG med sin API-profil. Det är en 
bra start men borde kompletteras med grundläggande rekommendationer för olika målgrupper och 
tekniker. DIGG har identifierat fyra grundläggande typer av användare: 

● Informationsdrivna användare 
● Verksamhetsdrivna användare 
● Utvecklardrivna användare 
● Analysdrivna användare 

 
Det är dock idag oklart vilka format och tekniker som är utgångspunkten för respektive grupp?  
 

 
13 https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/nationella-
principer#princip_1:_oppenhet_som_standard3569  
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Samma arbete behöver göras för olika typer av data (t.ex. geodata och statistik) och för enskilda 
attribut i data (t.ex. datumformat och telefonnummerformat). Ett exempel på olika attribut finns här 
för informationsmängden utegym14. 

Tekniskt spår saknades 
En brist i upplägget av NSÖD var att det saknades teknisk kompetens för utvärdera och använda 
API:er. Genom att vrida och vända på data är det mycket lättare att få både publicerare och användare 
att förstå vad det betyder och omfattar. Framtida projekt och upplägg bör omfatta denna typ av 
kompetens.  

Teknik i framkant kräver central draghjälp 
Kommuner kan ha svårt att ta till sig nya tekniker. Många kommuner har begränsade resurser som 
används till att få den kommunala vardagen att fungera och det gör att tröskeln till förändring kan 
vara hög. För öppna data är det viktigt att också ta tekniska kliv framåt och börja testa tekniker som 
länkade data och blockkedjor när det är lämpligt.  
 
Det saknas länkade data i Sverige idag. Vi har haft behov av att länka till kommunkoder men det 
saknas beständiga identifierare som vi kan länka till. Att bara länka till ett fyrsiffrigt id (1880 är koden 
för Örebro kommun) i en kolumn som heter "Kommunid" gör det för svårt att tolka och använda 
informationen. En dator vet inte automatiskt om 1880 betyder samma sak som det som finns i en 
annan datamängd med kolumnrubriken "Id_kommun" eller om det är samma sak som 1880 i 
kolumnen “Belopp” i ett leverantörsreskontra. Om vi istället för den fyrsiffriga koden hade kunnat 
hänvisa till https://kommunkoder.scb.se/188015 hade det varit väldigt tydligt. Vi har samma utmaning 
med id för skolor. 

Krav på inbyggd öppenhet vid upphandling 
NSÖD har tillsammans med DIGG, Upphandlingsmyndigheten och eSam tagit fram 
rekommendationer för hur offentlig sektor bör kravställa på inbyggd öppenhet vid upphandling. Det 
handlar bland annat om att äga och komma åt sin information samt att se till att den finns i rätt format.  
 
Inom NSÖD har vi sett att krav på inbyggd öppenhet i upphandling kopplat till de 
informationsmängder och specifikationer vi arbetat med ökar tillgången till information och ökar 
öppenheten till leverantörers system. 
 
Arbetet har i skrivande stund varit ute på remiss16 och kommentarer behandlas. Rekommendationen 
var inte slutgilltigt antagen innan NSÖD avslutades men arbetet med att ta fram rekommendationerna 
är i princip klart. De preliminära reaktionerna har varit väldigt positiva. Genom att arbeta med DIGG 
som tar på sig den långsiktiga förvaltningen av rekommendationerna har vi undvikit projektdöden 
som kan drabba resultat framtagna i projektform och DIGG kommer slutföra remissarbetet och 
publicera rekommendationen. 

 
14 https://lankadedata.se/spec/utegym/#fortydligande-av-datatyper  
15 https://kommunkoder.scb.se/1880  
16 https://www.digg.se/publicerat/remisser-och-yttranden/remisser-fran-digg/2020/lamna-synpunkter-pa-nya-rekommendationer-for-
upphandling-av-information-med-inbyggd-oppenhet/  
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Nationell samordning 
En långsiktighet i arbetet med kommunala och regionala öppna data är centralt för att det ska lyckas. 
Dataverkstaden kommer till stor del fortsätta och ta vid där NSÖD slutar och har långsiktiga 
ambitioner vilket är bra. Det finns dock ingen garanti för att verksamheten kommer fortsätta drivas 
efter projekttiden på två år. 
 
NSÖDs insatser för att få SKR att ta en roll har tyvärr inte lyckats. Vi hade ett intresse från SKR 
innan deras förändring av hur de arbetar med digitaliseringsfrågor men efter det har vi inte fått 
kontakt med rätt personer hos dem och inga reaktioner på våra kommunikationsinsatser. 
 
Regeringen bör också driva på myndigheters arbete med publicering av data och datadrivet arbetssätt i 
högre utsträckning.  

Spridning av resultat 
NSÖD har inte haft en aktiv webbnärvaro på en egen webbsida och det är ett medvetet beslut. Dels tar 
det en hel del resurser men framförallt är det väldigt svårt att garantera tillgängligheten till material 
när projektet upphört. Vi har haft strategin att publicera information på DIGGs community när det 
publiceras publikt. Det finns ett inlägg som samlar alla leveranser17 och från det kan man hitta inlägg 
om specifika leveranser. En brist med DIGGs community är att det inte är möjligt att publicera 
dokument där. När det varit möjligt har vi istället publicerat material i det digitala vetenskapliga 
arkivet DiVA. 
 
Vissa resultat sprids genom att DIGG tar över och förvaltar dem eller genom att de tagits fram 
tillsammans med DIGG. Vissa specifikationer publiceras genom Föreningen Sambruks Github 
samtidigt som någon finns på länkadedata.se och Trafikverket äger specifikationen för att publicera 
trafikstörningar. 

Produktleveranser från NSÖD 
Följande artefakter har levererats från projektet utöver mjuka leveranser som ökad kunskap, 
uppbyggda organisationer och publicerad öppna data. 
 

● Mall för att publicera laddstationer 
● Rekommendation om hur grundläggande information om skolor bör publiceras 
● Specifikation, vägledning och teknik för publicering av leverantörsreskontra 
● Specifikation för publicering av livsmedelskontroller 
● Specifikation för publicering av måltidsinformation 
● Nyttoanalys för publicering av leverantörsreskontra 
● Rekommendation för att ta fram vägledningar och specifikationer för enhetlig datadelning 
● Denna dokument och bilagor 
● IT-arkitektur för Internet of things och öppna data plattformar tillsammans med City as a 

platform (CAAP)  

 
17 https://community.dataportal.se/topic/169/projektet-nsöd-nationell-skalning-öppna-data?_=1646233447435  
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Produktleveranser från andra där NSÖD bidragit 
● Specifikation för publicering av vägarbeten som öppna data (Trafikverket) 
● Rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet (DIGG) 
● Målarkitektur öppna data (Uppsala kommun) 

NSÖD har bidragit under remisspocessen. Bedömningen är att målarkitekturen är ett bra 
ingångsvärde för andra kommuner och regioner (och till stor del även myndigheter) som vill 
ta fram en målarkitektur. 

Kommunernas uppfattning om NSÖD 
I början på projektet genomfördes intervjuer med deltagande kommuner samt en enkätundersökning 
och i projektets slutskede ytterligare en enkät med till stor del samma frågor. En jämförande analys av 
de båda enkäterna visar tyvärr att det är svårt att dra några riktiga slutsatser från dem. Kunskapen om 
öppna data och utmaningarna med detta var så låg hos så många deltagare i början av projektet att det 
de lärt sig under projektet fått dem inse komplexiteten. Trots att de i många fall lärt sig mycket och 
gjort mycket bedömer de sin förmåga som varande på samma nivå som 2019. Fritextsvaren ger en 
annan bild av situationen än graferna. Att ett flertal organisationer tillkommit under projektet och 
någon fallit ifrån gör det också utmanande att göra jämförelser. 
 
De deltagande kommunerna tycker att NSÖD har hjälpt dem att utveckla sitt arbete med öppna data. 
För de kommuner som redan tidigare hade ett aktivt arbete inom området upplevs det som svårt att 
veta vad som beror på projektet och inte. Nätverkandet inom NSÖD har varit värdefullt. DIGG 
uppfattas som en part som stöttar utvecklingen men SKR har inte tagit den roll de borde. 
 
Några deltagare anser att mer data borde publicerats och att arbetet hos kommunerna borde kommit 
längre.  
 
I Örebro kommun har man haft svårt att få igång arbetet på en övergripande nivå men det finns ett 
engagemang och driv genom Tekniska förvaltningen och arbetet med GIS där man publicerat öppna 
data i över 10 år. 

Publicering av datamängder 
Kommunerna har ansvarat för sin egen publicering av data utifrån det överenskomna arbetssättet och 
specifikationen. Det är bara kommunen själv som kan publicera sin egen data, ingen annan kan göra 
det åt dem.  
 
En vanligt återkommande anledning till varför information inte publicerats öppet är att det saknats 
engagemang hos verksamheten som hanterar den i kommunen. När det gäller laddstationer så har inte 
alla kommuner laddstationer som ska rapporteras. Även om man ännu inte lyckats så säger sig flera 
kommuner fortsätta arbetet med att publicera de olika informationsmängderna vi rekommenderar 
även efter projektet vilket är glädjande. 
 
För att få igång långsiktigt hållbart arbete med datadelning krävs det mycket stöd eller tydliga krav på 
att det ska ske. Det finns väldigt mycket kvar att göra. 
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Erfarenheter och slutsatser från deltagande organisationer 
Hela NSÖD har präglats av lärande för alla inblandade. Här lyfter vi fram några centrala erfarenheter 
och slutsatser som deltagarna själva lyfter fram i den enkätundersökning vi genomfört och som 
framförts muntligen. 
 

● Samverkan, diskussion och dialog om öppna data (och all digitalisering) är viktigt säger 
många. Månadsmötenas värde lyfts fram. 

● Det behövs mer stöd och samordning på nationell nivå. SKR behöver ta en tydlig och 
långsiktig roll kring informationsdelning. 

● Kunskapsresan för alla berörda medarbetare, inte minst för ledningen, lyfts också fram som 
central. NSÖDs utbildningar och workshops har varit bra. 

● Viktigt att tänka helhet i informationshanteringen med integrationer och specifikationer och 
tidigt tala med de som jobbar närmast informationen i verksamheten. 

● Viktigt att ha kunskap om användares behov så rätt data delas på rätt sätt. 
● Att arbeta tillsammans för att dela samma data på samma sätt har varit viktigt för att få fokus 

och kunna hjälpas åt. 
● Öppna data är en komplex fråga med många inblandade om det ska skapa nytta i slutänden. 
● NSÖD har varit en katalysator för det interna arbetet. 
● Det går att arbeta med myndigheter som värd för och publicerare av kommunala data. 
● Det är möjligt och lämpligt att arbeta tillsammans med enhetliga specifikationer för att 

publicera information. 
● Tillsammans kan vi påverka leverantörer att följa specifikationer för att dela data på enhetliga 

sätt. 
● Det har varit viktigt att DIGG tagit över flera leverabler från projektet så de lever vidare. 
● Fler från kommunen skulle kunnat varit delaktiga tidigare för att sprida kunskap och skapa 

engagemang. 
● Det stora flertalet kommuner bedömer att de deltagit aktivt i projektets arbete. Det finns dock 

kommuner som enbart varit med och bevakat arbetet och kommuner som verkligen satt fart 
och byggt in öppna data som en del i sitt arbetssätt. I den sista kategorin kan vi lyfta fram 
Uppsala, Eskilstuna och Region Blekinge som i princip inte jobbade med öppna data innan 
NSÖD men nu har satsat extra resurser även efter NSÖD för att komma igång ordentligt. 

● Det hade varit intressant att åskådliggöra användningen av publicerad data mer. 
● Kommunerna upplever att de inte haft koll på projektet status under andra halvan av projektet 

och de är osäkra på om alla mål nåtts. 
● Månadsmötena blev bättre med tiden (reds anm: Det beror nog på att det blev mindre fokus 

på statusrapporter. Se punkten ovan). 
● Fler specifikationer efterfrågas. 
● Någon ser inte att projektet skapat så stora effekter. 
● Det hade varit önskvärt med fler leverantörer av metadataplattform. 
● Öppna data kräver en god informationshantering i grunden. Har man koll på sin information, 

var den finns, vem som äger den och vad den innehåller blir publiceringen en liten del. Här 
finns mer att göra. 

● Att ta del av andra kommuners arbete och erfarenheter har varit viktigt och intressant. 
● Deltagarna och verksamheterna har varit på väldigt olika nivåer. Det kan vara en idé att ha 

olika stöd för olika mogna verksamheter och deltagare. 
● En utmaning är att det behövs en stark motor med mandat bakom denna typ av projekt. DIGG 

eller SKR vore naturliga parter här.  
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● Vi bör arbeta med frontrunners som visar vägen för andra som sedan kan följa (reds. Anm: 
det är precis det som varit tanken med NSÖD, de övriga 277 kommunerna ska kunna följa 
våra rekommendationer). 

● Viktigt att ha med akademin och näringsliv från start. 
● Många har fått ökade kunskaper om öppna data genom NSÖD. 
● Vi behöver arbeta mer med att få användning av data. 
● Projektledningen och projektgruppen har drivit arbetet bra vilket har varit viktigt. 

Medskick till Dataverkstaden från NSÖDs deltagare 
● Genomför nationella “sprintar” för att publicera en viss information enligt spec. T.ex. “Under 

Q1-2 publicerar vi alla XXX som öppna data.” Då kan man få fokus och driv. 
● Tydlig tidsplan och leverabler är viktigt. 
● Regelbunden avstämning med alla deltagande organisationer om status och ansvar. 
● Arbeta med det juridiska perspektivet och utbilda deltagarna. 
● Bjud in gästföreläsare på samma sätt som NSÖD för att höja den generella kompetensen hos 

deltagarna. 
● Var den enande kraften i arbetet med vägledningar och specifikationer. 
● Ta fram krav vid upphandling för informationsmängderna som ska publiceras. 
● Använd universitet vid framtagande av specifikationer och standarder. 
● Utbilda chefer och ledare. 
● Gör allt arbete synligt för många så det får spridning. 
● Arbeta nära universitet och Living labs. 
● Fokusera på datakvalitet. 
● Fokusera mindre på teknik och plattformar. 
● Hitta kopplingar för att bidra till de större samhällsutmaningarna. 
● Fokusera på långsiktig samordning och förvaltning på nationell nivå. 
● Viktigt att engagera fler kommuner och regioner. 
● Fortsätt driva kulturresan med utbildningar och månadsmöten. 
● Sänk tröskeln för att publicera data så mycket som möjligt. Då kommer fler publicera. 
● Hur man bygger upp den interna it-miljön för att stödja datadelning är en viktig aspekt. 
● Ta fram fler specifikationer. 
● Lyft fram och visa på användning av data. 
● Visa på synergier med AI och IoT, öppna data är en del av en större digitaliseringsresa. 
● Viktigt att utbilda även de som sitter längst ut i verksamheterna och arbetar med data kring 

vad öppna data innebär. 
● Fokusera på delning av data mer än på just öppna data. 
● Var transparenta med vad ni jobbar med, vilka informationsmängder och status på dessa. Det 

minskar risken för konkurrerande satsningar. 
● Vid öppna remisser på specifikationer och annat material är det viktigt att svara på publika 

kommentarer om det inte ska uppfattas som ett spel för galleriet. 
● Var öppna för verksamheter som formellt inte är med i projektet. Håll öppna möten och dela 

allt material öppet så tidigt som möjligt. Sprid aktivt information om nya dokument som ni 
börjar jobba på och status när det händer något. Använd befintliga kanaler (DIGGs 
community och NOSAD t.ex.). 

● Det är viktigt att bibehålla det momentum som byggts upp inom NSÖD och de leveranser 
som skett. 
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● Det är viktigt att få en nationell aktör som DIGG eller SKR att ta en aktiv roll för kommuner 
och regioner. 

● Se till att all publicerad data visas på DIGGs dataportal. 

Rekommendationer 

Kulturresan 
● DIGG, SKR och Dataverkstaden bör fortsätta driva att arbetet med att öppna data ska vara en 

del av den ordinarie verksamhetsplaneringen. 
● SKR bör stötta kommuner i organiseringen av arbete med öppna data. 
● Dataverkstaden bör utveckla organisation, struktur och verktyg för komuner utifrån det 

material som är framtaget inom NSÖD. 
● Dataverkstaden bör aktivt driva kulturresan vidare. 
● Dataverkstaden bör ta över och hålla månadsmöten för delning av information. Det är 

rekommenderat att ha en öppen inbjudan så att även externa parter kan delta, i alla fall för de 
delar som inte är projektinterna. 

● Dataverkstaden bör ha en mer publik kommunikationskanal för löpande arbete än vad NSÖD 
haft. Exempelvis DIGGs forum https://community.dataportal.se. 

● DIGG bör överväga möjligheten att vägleda kommunerna i arbetet med sekretssbedömningar 
i samverkan med relevant aktör. 

● Dataverkstaden bör underlätta så mycket som möjligt för kommuner att göra rätt 
bedömningar vid publicering av öppna data. 

● Regeringen bör lägga större tonvikt på den demokratiska aspekten på öppna data. 
● SKR bör initiera ett arbete för att stötta kommuners arbete med öppna data. Förslagsvis 

genom den dataverkstad VGR håller på att starta upp. 
● Dataverkstaden bör driva demokratiperspektivet aktivt kopplat till delning av information. 

Nyttoberäkningar 
● DIGG och dataverkstaden bör fortsätta sprida budskapet om NSÖDs nyttoanalys och paketera 

den på attraktiva sätt (t.ex. en kort film). 
● DIGG och dataverkstaden bör fortsätta utveckla, använda och sprida arbetssätt för 

nyttoberäkningar för datadelning. 
 
Enhetlig publicering av datamängder och specifikationer 

● Dataverkstaden bör fortsätta att förvalta och vid behov utveckla de vägledningar och 
specifikationer som finns för de informationsmängder NSÖD arbetat med. 

● DIGG bör publicera en lista med informationsmängder som bör publiceras som öppna data. 
Det ska vara information som är lätt att publicera då det finns vägledningar och 
specifikationer för hur man gör det på plats. De informationsmängder som NSÖD arbetat med 
bör vara en grund för rekommendationerna. 

● Dataverkstaden bör fortsätta driva publicering av de informationsmängder som NSÖD arbetat 
med. 

● Dataverkstaden planerar att definiera vilka kommunala och regionala informationsmängder 
som är viktigast att publicera. Detta arbete är viktigt att genomföra. 
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● Dataverkstaden bör fortsätta NSÖDs arbete med att ta fram vägledningar och specifikationer 
för hur information bör publiceras. 

● Dataverkstaden och andra aktörer bör utgå ifrån alla de olika synsätten och 
prioriteringsgrunderna i arbetet med datadelning. 

● Samarbeta nära med teknikleverantörer både för specifikationer och tekniker för publicering. 
● DIGG bör ta fram definitioner för centrala begrepp inom informationsdelning och publicera 

som en begreppslista på dataportal.se. Bör ske i samverkan och dialog med Institutet för språk 
och folkminnen. 

● DIGG bör rekommendera grundläggande val för tekniker och olika målgrupper. 
● SCB bör tillhandahålla beständiga identifierare för kommunid i en kunskapsgraf.  
● Skolverket bör tillhandahålla beständiga identifierare för skolor och skolenheter i en 

kunskapsgraf.  
● Skolverket bör arbeta datadrivet och erbjuda sig att automatiskt hämta grundläggande 

information om skolor från kommuner till skolenhetsregistret. 
● Regeringen bör ge fler myndigheter i uppdrag att tillhandahålla beständiga identifierare och 

länkade data.  
● Dataverkstaden bör underlätta för kommuner genom att genomföra projekt med länkade data. 
● DIGG bör initiera ett byggblock inom ENA kopplat till beständiga identifierare och länkade 

data. 
● Alla offentliga organisationer bör följa rekommendationerna om krav på inbyggd öppenhet 

vid upphandling. 
● Skolverket bör ge möjlighet att publicera information om andra kommunala skolformer 

(främst förskolor) i skolenhetsregistret. 
● Dataverkstaden bör titta närmare på MIMs från OASC i arbetet med specifikationer och 

utvärdera om det är en modell man bör följa och bidra till. NSÖD har inte gjort detta. 
● Det är idag inte helt tydligt vad det innebär att äga en vägledning och specifikation samt att 

förvalta desamma. Dataverkstaden bör ta vid och utveckla koncept kring dessa. 
● Projekt och insatser för datadelning bör omfatta teknisk kompetens. Det är viktigt att kunna 

utvärdera API:er och att göra exempelanvändning. 
● Myndigheter bör göra sina befintliga specifikationer för data sökbara på dataportal.se. 

Nationell samordning 
● SKR bör initiera en samverkan för datadelning. Det bör ske i samarbete med Dataverkstad. 
● Dataverkstaden bör arbeta aktivt för att få SKR att ta en roll kring datadelning. 

Bilagor  
Finns i separata filer.  
 
A. Analys av befintligt stöd 
B. Undersökning deltagande kommuner 

Undersökning deltagande kommuner 2019 – analys och rapport 
Undersökning deltagande kommuner 2019 – tabeller 
Undersökning deltagande organisationer 2021-2022 – tabeller 

C. Utbildning arbetssätt och processer 
D. Workshop och utbildning öppna data 
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E. Löpande utbildning öppna data 
F. Workshop öppna data för ledningsgrupp 
G. Rekommendation för grundläggande information om skolor 
H. Livsmedelsinspektioner – Presentation 
I. Livsmedelsinspektioner – Rekommendation 
J. Livsmedelsinspektioner – Teknisk specifikation 
K. Måltidsinformation – Presentation 
L. IT-arkitektur – IoT-metadatakatalog 
M. Rekommendation för att ta fram vägledningar och specifikationer för enhetlig datadelning 
 


