
Insikter och lärdomar om öppna data

ÖDIS - Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen



Det finns många interna och externa nyttor med att arbeta med 

öppna data, exempel från Europeiska dataportalen
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Figur: OECD OURdata Index 2019
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Bottenplacering! 

Plats 32 av 33 i den 

senaste mätningen 

Sverige halkar efter resten av världen när det gäller 

tillgängliggörande av öppna data
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https://www.regeringen.se/


26 kommuner – 2,3 miljoner medborgare

…och +2,5 år att befästa samverkan för ökat användande av öppna data i regionen

1) Etablera

2) Genomföra

3) Befästa och utöka 

2018 2019 2020

Uppstart Projektet 

stängt

2021+

Storstockholms kommuner samarbetar i ett EU-projekt

http://botkyrka.se/
http://www.danderyd.se/
http://www.ekero.se/
http://haninge.se/
http://www.huddinge.se/
http://www.jarfalla.se/
http://www.lidingo.se/
http://www.nacka.se/Sidor/default.aspx
http://www.norrtalje.se/
http://www.nykvarn.se/
http://www.nynashamn.se/
http://www.salem.se/
http://www.sigtuna.se/
http://www.sollentuna.se/
https://www.solna.se/
http://www.stockholm.se/
http://www.sundbyberg.se/
http://www.sodertalje.se/
http://www.tyreso.se/
http://www.taby.se/
http://www.upplands-bro.se/
http://www.upplandsvasby.se/
http://www.vallentuna.se/
http://www.vaxholm.se/
http://www.varmdo.se/
http://www.osteraker.se/


Fas 1 Etablera – I den första fasen etablerades förutsättningar 

för att genomföra projektet

 Etablera regional samverkan

 Etablera regional portal 

 Etablera gemensamma 

principer och processer för 

öppna data

Mål 

 Kommunmandat och 

organisation: Saknar 

informationsarkitektur, 

ägarskap och uppdrag

 Data är ofta av låg kvalitet 

och är heterogen, vilket ger 

problem vid återanvändning

 Struktur krävs i varje steg 

för att hamna rätt i öppnandet 

Lärdomar 

 Behovs- och 

omvärldsanalyser 

 Erfarenhetsutbyte med 

externa parter

 Fokusintervjuer och 

självskattning med 

kommunerna för att kartlägga 

mognad hos kommunerna

 Nätverk för kommunerna

 Upphandlad dataportal

 Gemensamma riktlinjer och 

en guide 

Aktiviteter 



 Samverkan med regionens 

små och medelstora företag

 Öka mängden 

standardiserade öppna data

 Öka användandet av öppna 

data

Mål 

 Öppna data behöver utgå 

från målgruppers behov och 

användning

 Olika standarder, ”rätt och 

fel”: Många olika intressenter 

och åsikter

 Datasäkerhet vs. Öppenhet: 

Motverkande krafter när 

säkerhet hindrar öppenhet

Lärdomar 

 Intervjuer med över 100 

företag för att förstå behov

 Pilotdatamänger inklusive 

specifikationer och metadata

 Innovationstävling

 Uppföljning och stöd gällande 

publicering av data

 Dialoger med företag för att 

uppmuntra användning av 

publicerad data

 Erfarenhetsutbyte med 

andra kommuner i Sverige

Aktiviteter 

Fas 2 Genomföra – I den andra fasen var fokus på att stötta 

kommunerna i att publicera data och skapa användning av den



 Öka digital mognad och 

kompetens om öppna data i 

regionen

 Etablera förvaltning och 

portal för fortsatt långsiktigt 

arbete

 Dela projektets lärdomar 

och leverabler nationellt

Mål 

 Målgrupper kräver 

långsiktighet och kontinuitet i 

publicering 

 Utmanande och viktigt att visa 

på externa och interna 

nyttor 

Lärdomar 

 Stöd till kommunerna för att 

möjliggöra ett långsiktigt arbete 

med öppna data, inkl. 

stödmaterial och hjälp med 

förankring och 

kompetensutveckling

 Externa konferenser och 

presentationer

 Vidareutveckling av 

projektets guide nationellt 

med DIGG

 Publik hemsida med 

projektmaterial

Aktiviteter 

Fas 3 Befästa och utöka – I den sista fasen har projektet arbetat 

för att etablera förvaltning av resultaten och att dela lärdomar



Vill du veta mer?

oppnadata@storsthlm.se

Storsthlm har fått i uppdrag att förvalta projektets resultat 



Projektmaterialet är publicerat på ÖDIS hemsida –

smartstad.stockholm/odis

Stödmaterial

Förankra och utbilda Identifiera och prioritera datamängder

Handbok och checklista Företagsbehovslista 

Introduktionsmaterial Inspirationslista redan publicerade datamängder 

Informationsmaterial om lagar och direktiv Prioriteringsmall 

Fatta beslut och sätta mål Publicera och förvalta datamängder

Beslutsunderlag Krav på öppenhet vid upphandling

SMARTA mål Guide för att publicera och förvalta öppna data 

Ta fram strategi och handlingsplan Rekommendationer för  dataspecifikationer

Mall för strategi och handlingsplan Dataspecifikationer: Laddstolpar, utegym, 

historiska bilder, livsmedelsinspektioner, 

evenemang

Forma organisation

Organisations-workshop

Om öppna data och projektet

Webbinarium: Kom igång med öppna data

Rapport: Öppna data, en samhällspotential som alla 

kan bidra till

Rapid evidence assessment: Effekter av öppna data 



Tack!

Uwe Stephan
Projektledare ÖDIS

uwe.stephan@stockholm.se


