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Projektresultat för Vinnovas bedömning

Projektsammanfattning - Utfall *
Vi anser att projektet blivit lyckat och resulterat i en lättfattlig, icke-språkberoende video om

öppen data. Videon går igenom grundläggande förutsättningar och effekter av ämnet och finns

tillgänglig på Wikimedia Commons och på Youtube. Filmen är fri att använda inte bara för

Wikimedia Sverige och andra delar av Wikimedia-rörelsen utan vem som helst som behöver.

Manus för filmen har också tillgängliggjorts på Wikimedia Commons för att skapa möjligheten

för alla att enkelt göra fler översättningar av filmen, utöver de som specificerats i ansökan. Det

finns få filmer som lättfattligt förklarar öppen data, så vi såg ett tydligt behov av något enkelt

och underhållande att kunna beskriva ämnet. Filmen kompletterar föreningens andra resurser

och ger oss ytterligare ett verktyg i vår verktygslåda. Vi har flera projekt där lättförståeligt

videomaterial har ett stort värde.

Det här projektet har också gett W ikimedia Sverige möjligheten till ett första samarbete med

Simpleshow Foundation, som hjälpt till med animationerna och via sina kanaler kan ge filmen

ännu mer spridning. Manus och bildmanus har skapats och utvärderats av Wikimedia Sverige,

itererats och bearbetats internet samt med feedback från Simpleshow Foundation. Detta

arbete genomförde Simpleshow Foundation utan ersättning från projektet.
1121 / 1500 tecken

Mål för projektet - uppfyllelse *
* Skapa en video om vad öppna data är med främst myndigheter som målgrupp.

** En animerad film på strax under tre minuter finns nu tillgänglig både på Youtube och på

Wikimedia Commons för alla som vill se och använda. Vi valde att göra filmen allmänt hållen så

att alla som tittar på den, oavsett förkunskap, kan få en rudimentär uppfattning om öppna

data. Vi kommer främst att använda den som ett underlag att skicka ut inför ett inplanerat

möte med tjänstemän som vi uppfattar saknar grundläggande förståelse för vad öppna data

handlar om. Den kan även komma att användas som en del av de evenemang vi ordnar för

allmänheten inom ramen för projektet Offentligkonst.se.

* Ta hjälp av volontärer för översättning till minst 3 språk.

** Filmen finns i original på engelska och har av volontärer översatts till svenska, norska,

nynorska, finska samt spanska. Vi är mycket nöjda över detta och vi räknar med att fler språk

kommer att läggas till över tid. Genom översättningarna blir filmerna även värdefullare för våra

systerföreningar i Norden och Europa.

* Få minst 500 visningar på Youtube inom ett år.

** Detta kan utvärderas under februari 2017.
955 / 1500 tecken

 
Projektresultat för publicering på www.vinnova.se
Jag är medveten om att nedanstående uppgifter kommer att publiceras efter granskning och eventuell redigering av Vinnova *: Ja
 

 Slutrapport till Vinnova



Syfte och mål - uppfyllelse *
Projektets syfte var att ta fram en film med grundläggande argument för öppen data som var

lättfattlig och kort. Målgruppen är främst politiker och beslutsfattare och filmen kan användas

av både Wikimedia Sverige och även andra som vill öka medvetenheten kring fördelarna med

öppen data. 

En kort introducerande film kan inte uttömmande förklara alla aspekter med öppen data utan

måste fokusera på att lyfta fram de grundläggande förutsättningarna, de positiva effekterna

och greppa tittarens intresse.
427 / 500 tecken

Resultat och förväntade effekter - utfall *
Filmen är några få minuter lång och har ett lättsamt tilltal. Detta tillsammans med att den är

fritt tillgänglig och lätt att använda gör den till nyttig inte enbart för organisationer, utan kan

även användas för att öka kunskapen hos allmänheten. Eftersom det finns ett mycket litet

antal enkla introduktionsfilmer för öppen data fyller denna ett tydligt behov.

305 / 500 tecken

Upplägg och genomförande - analys *
Projektet startade med att en plan för delleveranserna skapade. Denna justerades efter att

samarbetet med Simpleshow Foundation inletts. W ikimedia Sverige skapade internt ett manus

och senare bildmanus som sedan bearbetades baserat på både intern och extern feedback

samt feedback från Simpleshow Foundation. Simpleshow Foundation animerade manuset till

en färdig film som sedan distribuerades via Youtube och Wikimedia Commons. Även manus

finns tillgängligt på Wikimedia Commons.
416 / 500 tecken

Syfte och mål - uppfyllelse - på engelska *
The project´s aim was to produce a film presenting some key arguments for open data that

was straightforward and short. The target group is mainly politicians and policy makers, and

the film may be used by both Wikimedia Sverige and other W ikimedia chapters but also others

who want to raise awareness of the benefits of open data. 

A short introductory film can not exhaustively explain all aspects of open data, but must focus

on highlighting the basic conditions and the positive effects to grab the viewer´s interest.
434 / 500 tecken

Resultat och förväntade effekter - utfall - på engelska *
The film is a few minutes long and has an easy appeal. This, together w ith it being freely

available and easy to use makes it useful not only for organizations, but is also useful to

inform the general public. Since there is a very small number of easy-to-understand

introduction movies for open data the movie fulfills a clear need.

275 / 500 tecken

Upplägg och genomförande - analys - på engelska *
The project started w ith the creation of a plan for deliverables. This was adjusted when the

cooperation w ith Simpleshow Foundation started. W ikimedia Sverige compilled facts and

arguments and from that created a script and later a storyboard that was developed based on

both internal and external feedback as well as feedback from the Simpleshow Foundation.

Simpleshow Foundation animated the script to a finished film that was distributed through

YouTube and Wikimedia Commons. The script itself is available on Wikimedia Commons.
453 / 500 tecken

 
Länkar till externa webbsidor
Finns det en webbsida för projektet, klicka på knappen "lägg till" nedan för att skriva in en sökväg.

 
 

URL
https://commons.w ikimedia.org/w iki/File:Open_D

ata_-_explained_in_a_nutshell.webm
80 / 250 tecken

Beskrivning
Filmen Open Data - explained in a nutshell

35 / 100 tecken



SÄRSKILDA VILLKOR
 

Det finns inga särskilda villkor för detta projekt.

Anvisningar och rekommendationer

VINNOVA önskar att projektet deltar i aktiviteter där spridning/överföring och nyttiggörande av resultat sker. VINNOVA medverkar till att erbjuda sådana tillfällen

under 2015. VINNOVA ser gärna att projekt, utöver sin ordinarie kunskapsspridning, också erbjuder spridning genom video. Enkla korta videoklipp uppladdade på

publik videotjänst ger en god spridning och gör det möjligt att få höra resultat direkt från projektdeltagare.



Arbetsplats WIKIMEDIA SVERIGE
Organisation WIKIMEDIA SVERIGE (802437-8310)

Koordinerande projektpart (koordinator)

Upparbetade kostnader Ack. Kostnader Budget Återstår jfr med budget

2015-04-27 2015-
12-31

2016-01-01 2016-
02-15

2015-04-27 2016-
02-15

2015-04-27 2016-
02-15

kr %

Personalkostnader 40 205 0 40 205 40 000 -205 -0,5 %

Utrustning, mark, byggnader 0 0 0 0 0 0 %

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0 0 0 0 0 %

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0 0 0 0 0 %

Indirekta kostnader 0 10 000 10 000 10 000 0 0 %

Totalt 40 205 10 000 50 205 50 000 -205 -0,4 %

Totalt för projektet 40 205 10 000 50 205 50 000 -205 -0,4 %

INRAPPORTERING AV UPPARBETADE KOSTNADER
Nedan ska upparbetade, faktiska projektkostnader fyllas i för redovisningsperioden.

Kostnaderna ska fyllas i för den koordinerande projektparten (koordinatorn) och övriga projektparter. Om redovisningsperioden går över ett årsskifte ber vi dig fylla i kostnaderna i två kolumner
då vi behöver veta fördelningen per kalenderår. 

De förifyllda siffrorna i kolumnen "Budget" är hämtade från vyn "Projektparter, budget och finansiering" (finns i Intressentportalen, Mina projekt, Valt projekt, Aktuell status).

Om en bidragsmottagares (BM) verkliga stödberättigande kostnader är lägre än dess budgeterade, minskas bidragsbeloppet i motsvarande mån så att stödnivån
förblir densamma. Med stödnivå avses Vinnovas bidrag uttryckt i procent och den beräknas per bidragsmottagare på dennes kostnader.

BM:s bidragsbelopp/BM:s budgeterade stödberättigande kostnader = BM:s stödnivå (%) 
BM:s stödnivå x BM:s verkliga stödberättigande kostnader (om dessa är lägre än budgeterade) = BM:s slutliga bidragsbelopp

Återbetalning ska göras då projektet är slut och inte alla utbetalda medel är använda dvs. totala projektkostnaden blev lägre än beslutat belopp
Beloppet ska återbetalas till Vinnova (pg 78 80 62-8) senast vid datum för slutrapport. Ange alltid projektets diarienummer som referens vid inbetalningen.

Vid återbetalning vänligen ange belopp per projektpart, dvs återbetalt belopp per projektpart/bidragsmottagare av det som är inbetalt (behöver ej vara uppdelat per
år).

0 / 2000 tecken



KOMPLETTERANDE FRÅGOR

Vinnova vill gärna ha din uppfattning om hur väl följande frågor stämmer överens med vad du tycker. Svarsalternativen är graderade från 1 till
10, där 10 är högsta betyg och 1 det lägsta. Markera det alternativ som stämmer bäst överens med vad du tycker. 
Då Vinnova ser över rapporteringen kan det upplevas att ni får svara på likartade frågor. Vi ber om överseende med detta.

1. Hur väl motsvarar projektresultatet förväntningarna vid projektstart? *

8

2. Hur enkelt har det varit att ansöka och rapportera i Vinnovas Intressentportal? *

9

3. Hur väl har Vinnovas vägledning och stöd fungerat under projektets gång? *

9

4. Hur nöjd är du med Vinnova som myndighet i sin helhet? *

10

5. Eventuella övriga kommentarer
Vinnova har varit tillmötesgående och alltid lätta att ha att göra med.

60 / 500 tecken

6. Hur stor del av projektarbetet har utförts av män i %. *
20

Obligatoriska fält är markerade med *



BILAGOR
För några av Vinnovas beslut finns särskilda krav på rapportering. Detta framgår i Beslutsmeddelandets Särskilda villkor. Mallar till läges- och slutrapportering för
utlysningar med särskilda rapporteringskrav finns att hämta på:

Tillåtna filtyper
Information om vilka filtyper som är tillåtna att ladda upp som bilaga hittar du under "Frågor och svar".

Så här gör du för att ladda upp en bilaga
a) Klicka på knappen "Bläddra".
b) Välj den fil som du vill ladda upp. Max storlek är 10 MB per fil. Filen får inte vara låst eller lösenordsskyddad
c) Klicka på knappen "Överför fil" (det kan ta en liten stund). Filen kommer automatiskt att konverteras till pdf-format (om den inte redan är det) och döpas om till ett
standardiserat filnamn.
d) Upprepa från punkt a om du har fler filer att ladda upp.

Du kan titta på en uppladdad bilaga genom att klicka på länken till bilagan. För att ta bort en uppladdad bilaga klicka på papperskorgen.

Revisorsintyg *
Om en projektpart får 3 miljoner kronor eller mer i bidrag av Vinnova ska revisorsintyg från auktoriserad/godkänd revisor bifogas slutrapporten.

Ingen av projektparternas bidrag överstiger

3 miljoner vilket gör att revisorsintyg inte

krävs.

För projekt som beslutas före 1 januari 2013, där Vinnova beviljat bidrag med 5 miljoner kronor eller mer (totalt för projektet), ska revisorsintyg bifogas om
Koordinatorn är annan än kommun, landsting, statlig myndighet eller högskola/universitet.

Ej obligatoriska bilagor

Revisorsintyg
För kommuner, landsting, statliga myndigheter, universitet och högskolor accepteras också revisorsintyg från internrevisor. Det ska vara ett intyg per projektpart.
Revisorsintyg ska även bifogas rapport om VINNOVA så särskilt begär. Av revisorsintyget ska det framgå: 
- Att de redovisade kostnaderna för projektet hämtats ur projektpartens (bidragsmottagarens) redovisning under dispositionstiden 
- Att kostnaderna är verifierade (styrkta) och 
- Att projektpartens (bidragsmottagarens) redovisningsrutiner är utformade i enlighet med god redovisningssed

Övriga bilagor

* Obligatoriska fält



Uppföljningsfrågor

Ja

Nej

Har projektet lett till ökade FoU- eller andra innovationsinvesteringar?

Beskriv FoU-investeringarnas syfte, omfattning etc.

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat kommer att leda till ökade FoU- eller andra innovationsinvesteringar inom 5 år?

Ja

Nej

Har projektet resulterat i nyanställningar?

Totalt Varav kvinnor

Antal nyanställda 0 0

Andel nyanställda av totalt anställda (procent) 0 0

Uppskatta antalet nyanställningar som skett under projektets genomförande

Totalt Varav kvinnor

Antal varaktigt anställda

Andel varaktigt anställda av totalt anställda (procent)

Uppskatta antalet nyanställningar som skett efter projektets slut

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat kommer att generera nyanställningar inom 5 år?

Ja

Nej

Har projektet lett till nya eller utvecklade samarbeten av betydelse för FoU- och innovationsverksamheten?

Vi har för första gången arbetat med Simpleshow Foundation (http://simpleshow.com/) med att skapa instruktionsfilmer. Det är ett samarbete som har varit givande och positivt.

Vi kommer att ha nytta av det i framtiden då vi har flera andra instruktionsfilmer som vi skulle vilja ha i vår verktygslåda och Simpleshow Foundation har erbjudit sig att

kostnadsfritt skapa flera filmer för Wikimedia-rörelsens räkning.

Simpleshow foundation

Beskriv dessa samarbeten, t.ex syfte, omfattning, vilken typ av organisationer som ingår etc..

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat kommer att leda till nya FoU- eller innovationssamarbeten eller -nätverk inom 5 år?

 

Ja

Nej

Har projektet resulterat i publikationer?

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR

"https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Simpleshow_foundation"


Antal publikationer

0

 Titel på publikation Publikationsnummer Artikel i tidskrift Monografi Konferensbidrag Annat

Ange antalet publikationer, klicka OK och fyll tabellen.

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att göra publikationer baserade på projektets resultat?

Ja

Nej

Har projektet lett till ansökningar om - eller godkända - patent eller andra immaterialrättsskydd?

 

Antal ansökningar

0

 Typ av skydd IPR-nummer Immaterialrättsligt skydd beviljat

Ange antalet ansökningar om patent eller andra imaterialrättsliga skydd som projektet resulterat i. Klicka OK och fyll i tabellen.

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att ansöka om patent eller andra immaterialrättsskydd baserat på projektets resultat?

 

Ja

Nej

Har projektet resulterat i nya eller väsentligt förbättrade, produkter (varor eller tjänster)?

Antal produkter

1

 Vara Tjänst Annat Beskriv kortfattat produkten

 Vi kan nu lättare förklara vad öppna data handlar om i våra olika projekt.

Ange antalet nya eller väsentligt förbättrade produkter (varor eller tjänster). Klicka på OK och fyll därefter i tabellen.

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att lansera nya eller väsentligt förbättrade produkter (varor eller tjänster) baserade på projektets resultat?

Ja

Nej

Har projektet resulterat i nya, eller väsentligt förbättrade, processer eller sätt att organisera verksamheter?

 

Beskriv kortfattat processen eller sättet att organisera verksamheten.

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att implementera nya, eller väsentligt förbättrade, processer eller sätt att organisera verksamhet baserade på

projektets resultat?

Har projektet resulterat i nya, eller väsentligt förbättrade, affärsmodeller eller strategier?



Ja

Nej

Beskriv kortfattat affärsmodellen eller strategin och dess implementering i verksamheten.

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år att använda nya, eller väsentligt förbättrade, affärsmodeller eller strategier baserade på projektets resultat?

Ja

Nej

Har projektet resulterat i intäkter?

 Kronor

Uppskatta det ekonomiska värdet som genererats det senaste året från försäljning av nya produkter (varor och tjänster)

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat inom 5 år kommer att generera intäkter?

Ja

Nej

Har projektet resulterat i utveckling av policy eller metoder i offentlig verksamhet eller politik?

Beskriv den utveckling av policy eller metoder i offentlig verksamhet eller politik som projektet resulterat i

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att projektet kan resultera i utveckling av policy eller metoder i offentlig verksamhet eller politik inom 5 år?

Ja

Nej

Har eller kommer projektet att leda till följdprojekt?

 

Ytterligare filmer skapade med Simpleshow Foundation.

Projekt som handlar om att visa på värdet av öppna data för myndigheter och beslutsfattare.

Beskriv karaktären på följdprojektet/-en.

Ja

Nej

Vet ej

Kommer ni att söka finansiering från Vinnova för att vidareutveckla projektets resultat?

Ja

Nej

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat kommer att leda till följdprojekt inom 5 år?

Tack för er medverkan!



SKICKA IN
 

INSÄNT AV

Förnamn

Anna  

Efternamn

Troberg  

E-postadress

anna.troberg@wikimedia.se

Universitet/Högskola/Institut/Företag etc

Wikimedia Sverige

anna.troberg@wikimedia.se

	GRUNDUPPGIFTER
	SÄRSKILDA VILLKOR
	INRAPPORTERING AV UPPARBETADE KOSTNADER
	Koordinerande projektpart (koordinator)

	KOMPLETTERANDE FRÅGOR
	BILAGOR
	UPPFÖLJNINGSFRÅGOR
	SKICKA IN

