
 

 

              Vitbok om öppna data 
Problemställning 
 
Liksom även civilministern har noterat halkar Sverige efter i arbetet med öppna data.  1

EU-kommissionen placerar Sverige som en “följare” tillsammans med bland annat Ungern 
och Malta.  Statskontorets uppföljning av PSI-direktivet konstaterar att nästan en tredjedel 2

av Sveriges kommuner inte förstår PSI-direktivet eller dess syfte. På kommunnivå behöver 
Sverige en ordentlig kompetens- och ambitionshöjning i arbetet med att tillgängliggöra 
öppna data. Statskontorets uppföljning konstaterar också att 45 % av kommunerna är 
medvetna om PSI-direktivet men inte vet “vad och hur de ska gå vidare” (s. 22).  3

 
PSI-direktivet är inte samma sak som öppna data, men Statskontorets uppföljning visar på 
behovet av en bredare kompetens på kommunnivå om att tillgängliggöra information för 
vidareutnyttjande. Frågan är av både ekonomisk och demokratisk stor relevans. För 
kommuner kan en organisation med kvalitetssäkrad öppna data både bidra med ekonomiskt 
värdefull information till kreativa företag, och bidra till att transparensen mellan olika delar av 
kommunorganisationen blir tydligare vilket effektiviserar myndighetsarbetet. Samtidigt 
handlar det i många fall om information som är finansierad av offentliga medel och ägd av 
det offentliga. På så vis blir det också av demokratisk vikt att informationen inte bara är 
offentlig utan också öppen, både för medborgare att ha insyn vad deras skattepengar går till, 
och för journalister med flera som kan kontrollera vad myndigheter gör och hur de använder 
sina resurser. 
 
Analys 
 
Under hösten 2016 och våren 2017 har Wikimedia Sverige haft möten med representanter – 
politiker och tjänstemän – från 46 kommuner. Utifrån några standardfrågor – hur 
engagemanget är, hur arbetet går, vad som händer framöver, och vad de vill skicka med till 
andra kommuner – har vi försökt skapa oss en bild av hur kommunsverige ser ut när det 
kommer till öppna data-arbetet. Vår primära analys av resultaten är att det är extremt stor 
skillnad i hur långt de olika kommunerna har kommit, och att några har kommit väldigt långt 
medan andra knappt har kommit igång alls. Framförallt är det en väldigt stor korrelation 
mellan hur många invånare kommunen har och hur långt man har kommit i arbetet. En enkel 
måttsats är att få kommuner under 100 000 invånare har kommit långt. Med tanke på att 
medeltalet för antalet invånare i en svensk kommun är strax under 35 000,  innebär det att 4

tämligen få av kommunerna tillhör den skara som har kommit långt.  
 
För att en kompetenshöjning ska kunna ske på nationell nivå behöver en plattform alltså 
identifieras för att höja de kommuner som har allra längst att gå. De största kommunerna är 

1 http://www.dn.se/debatt/regeringen-vill-snabba-pa-arbetet-med-oppna-data/  
2 https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n2_2016.pdf  
3 http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2015/2015105.pdf  
4 http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/  
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redan i stort sett självgående. Nu behöver fokus ligga på att höja bottenplattan. Eftersom de 
mindre kommunerna har mindre ekonomiska muskler, färre personal och en smalare 
organisation behöver det göras på ett sådant vis att det inte överbelastar redan tungt lastade 
organisationer. Ett starkare samordningsansvar som även inkluderar kommunal 
administration skulle kunna vara centralt för att skapa förutsättningar för de kommuner som 
har längst kvar att gå, och som ofta även har minst ekonomiska resurser. 
 
Nästa konkreta punkt i vår analys av kommunernas svar är en upplevd konflikt mellan olika 
delar av det offentliga i arbetet med öppna data, något som de kommuner som försöker 
komma igång pekar på som ett stort problem för att ta sig vidare. Det vanligaste och mest 
konkreta exemplet är konflikten mellan tillgängliggörandet av öppna data och 
Datainspektionens krav på integritet och sekretess. Många kommuner vill tillgängliggöra 
relevant kommunpolitisk information av demokratiska skäl, men vågar inte av risk för att göra 
fel enligt Datainspektionen. Även om den personliga integriteten och sekretessen är viktig 
och måste värnas behöver det tydliggöras hur framförallt kommuner i påbörjansskedet ska 
kunna navigera rätt mellan tillgängliggörandet av öppna data och viljan att följa 
Datainspektionens krav på integritet och sekretess. Här skulle regeringen kunna spela en 
central roll.  
 
Som en del av Wikimedia Sveriges underlag tog vi också fram önskemål på datamängder 
från de som använder och vidareutnyttjar den öppna datan, bland annat från 
Wikimedia-gemenskapen samt från entreprenörer och informationstekniker. Ett av de 
vanligaste önskemålen rör geodata, alltså geokodad öppna data. För många kommuner är 
dock den geokodade öppna datan, och inte minst karttjänster sett som en viktig 
inkomstkälla, även om det ofta rör sig om transfereringar inom olika delar av 
kommunorganisationen. Återigen är de stora kommunerna med betydligt starkare 
ekonomiska muskler längre fram, eftersom intäkterna från karttjänster är obetydliga i 
sammanhanget. Även här föreslår vi därför lösningar för att både höja grundplattan och 
möjliggöra för fler kommuner att ta ett större steg framåt.  
 
Föreslagna åtgärder 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi följande: 
 

● Se till att det samordningsansvar som har delgivits riksarkivet tydligt innefattar 
kommunal administration samt att arbeta för att lyfta de kommuner som har kommit 
kortast.  
 

● Många kommuner lyfter att det finns en konflikt mellan Datainspektionens krav och 
viljan att tillgängliggöra öppna data. Regeringen bör arbeta för att lösa upp den 
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konflikten, genom att ge tydliga direktiv om vad som är önskvärt med öppna data 
utan att frångå viktiga integritetsprinciper. 
 

● Ta fram ekonomiska incitament för att göra det möjligt för kommuner och 
myndigheter att ställa om till fritt tillgänglig geodata. 
 

● Idag är minimikravet en PSI-datasida, något som många kommuner ändå inte 
uppfyller. Regeringen bör dock ta fram en färdkarta som ger svar på när alla delar 
av det offentliga Sverige ska ha en PSI-datasida med användbart innehåll, och vad 
som är nästa steg efter det, för att höja ambitionsnivån. Ett konkret förslag för att 
uppfylla detta är att nämna öppna data specifikt i digitaliseringsstrategin.  

 
Slutsatser 
 
Sverige behöver intensifiera arbetet med öppna data. På nationell nivå handlar det om 
portalmognad och bättre standarder, liksom bättre strategier. Wikimedia Sveriges fokus har 
varit på kommunnivå, där bottenplattan ofta är lägst. Många mindre kommuner har svårt att 
komma igång, och de som har kommit igång har stött på problem som är svåra att 
övervinna. Vi presenterar därför fyra förslag, som alla syftar till att 1) höja bottenplattan, för 
att få hela kommunsveriges öppna data-arbete på en högre genomsnittsnivå; 2) uppmuntra 
och göra det lättare för fler kommuner att komma längre 3) undanröja de hinder som 
försvårar 4) peka ut en färdriktning för vad som kommer efter uppfyllnaden av vad PSI-lagen 
kräver.  
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