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Abstract

Opportunities and barriers that characterize the open
data process in the municipality of Örebro

Andreas Bergman & Jonas Häggblom

The release of public sector information as open data
is expected to bring various benefits such as citizen
participation, transparency and innovation. In recent 
years’ open government data has been getting more 
attention at various levels of government causing
several frameworks and manuals to be published.
These publications aim to help local governments by
providing guidance on how open data efforts should
be organized and implemented in practice and a
common to these reports is that they contain general
descriptions and guidelines that are addressed to all
public organizations workingwith open data. This
demands that the proposed practises must be
customized when adapted by a specific organization.
The municipality of Örebro has an ongoing commitment
to open data. Since the interest in open data started
to take off in Sweden, the municipality has periodically
released new open data sets and on three occasions
conducted hackathons with an open data theme. 
However, the recent introduction of a new municipal 
management, as well as the loss of an open data key
figure, has impeded the continued work with open
data in Örebro. Therefore, there is reason to examine
what measures should be taken to improve the efforts
of open data release in the municipality. In this study 
interviews and workshops were conducted to identify 
barriers, goals and activities related to open data in 
order to bring forward empirically supported 
recommendations that help the organization to 
overcome barriers and work towards a more 
streamlined open data process. The results suggest
 that the municipality in Örebro should make efforts 
to increase organizational capabilities, nurture citizen 
engagement and support a more goal-oriented 
strategy for open data.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Offentliga organisationer producerar och samlar in stora mängder information av olika 
slag i avsikt att tillhandahålla tjänster. Den enorma mängd data som samlas in av 
offentliga förvaltningar utgör en betydande resurs för ökad transparens och insyn och 
kan hjälpa allmänheten att bättre förstå vad den offentliga sektorn gör, hur bra den 
presterar och hålla den ansvarig för eventuella fel som begås. Dessutom förväntas 
effekten av ökad insyn och transparens leda till bättre beslutfattande, både av 
förvaltningarna och medborgarna, exempelvis genom att information blir lättillgänglig 
för medborgare via mobilappar eller att förvaltningarna har tillgång till fler datamängder 
som främjar empiriskt grundade beslut. Förutom att motverka oegentligheter och öka 
allmänhetens insyn i och kunskap om förvaltningen finns även ett stort ekonomiskt 
värde i informationen. En studie som EU lät genomföra 2011 visar på en 
tillväxtpotential i Sverige på runt 10 miljarder kronor om den offentliga sektorn gör sina 
data tillgänglig för andra att använda i kommersiella syften. De senaste åren har trenden 
gått mot att mer och mer data som samlats in av de offentliga förvaltningarna har blivit 
publicerat för allmänhetens beskådan och analys. Den nya öppenheten och insynen i det 
offentliga, som av många benämnts som öppen förvaltning (från engelskans open 
government), har mötts av många positiva reaktioner med motiveringen att den data 
som samlas in i grunden är en gemensam resurs som tillhör allmänheten. 

Öppna data kan förenklat beskrivas som information som tillgängliggörs digitalt, som är 
fritt för vem som helst att använda. Om data produceras eller förvaltas i den offentliga 
sektorn används begreppet öppna offentliga data. Trots dess många användnings-
områden är öppna data fortfarande ett ganska outforskat ämne och det saknas förståelse 
för de interna processer och faktorer som påverkar publicering av öppna offentliga data. 
Den ökade efterfrågan på öppna offentliga data ställer nya frågor som i många fall 
fortfarande är okända och som inte har enkla eller uppenbara lösningar. Direktiv och 
beslut tagna av regeringar sätter press på de lokala förvaltningarna att hantera nya 
utmaningar som kan uppkomma i relation till tillgängliggörandet och förvaltningen av 
informationen. 

Örebro kommun har ett pågående arbete med öppna data. Sedan intresset för öppna data 
började ta fart i Sverige har kommunen hela tiden legat i framkant i utvecklingen och 
ofta kommit på tal när diskussionen handlat om vilka kommuner som nått längst i 
arbetet med öppna data. Kommunen har med jämna mellanrum publicerat öppna 
datamängder och vid tre tillfällen genomfört innovationstävlingen (även kallat 
hackathon) Öppna Örebro län med öppna data som tema. Det arbete som gjorts på 
Örebro kommun har dock varit eldsjälsdrivet och mycket av det samordnade ansvaret 
har vilat på en enskild person. När denna studie inleddes hade personen nyligen slutat 
och den samordnade funktionen för öppna data hade inte ersatts. Kommunen hade 
dessutom genomgått omstruktureringar och bland annat tillsatt en ny kommunledning 
vilket kan påverka den fortsatta arbetet med öppna data. För att öka möjligheterna för 
Örebro kommun att bedriva en framgångsrik verksamhet fanns det anledning att 
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undersöka vilka åtgärder som skulle kunna underlätta arbetet med öppna data i 
kommunen. 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att öka förutsättningarna för Örebro 
kommun att bedriva ett framgångsrikt arbete med öppna data. Genom att analysera 
nuläget med avseende på öppna data, dels nationellt, dels inom kommunen, ämnar 
studien att presentera ett antal rekommenderade strategiska åtgärder som bedöms vara 
lämpliga för att förbättra arbetet med öppna data i Örebro kommun. Rapporten ska, 
förutom att fylla ett utbildande syfte internt, utgöra ett underlag för framtida beslut 
angående öppna data centralt inom kommunen och i kommunens förvaltningar. Två 
workshopar och intervjuer med interna och externa aktörer genomfördes för att 
identifiera utmaningar, potentiella målbilder och aktiviteter relaterade till öppna data 
inom Örebro kommun. Dessa analyserades utifrån tidigare forskning om öppna data i 
offentliga organisationer. Resultaten visar att kommunen i Örebro bör öka den 
organisatoriska förmågan, skapa engagemang hos medborgare och underhålla en mer 
målorienterad strategi för öppna data.  
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Förord 
Den här rapporten är resultatet av vårt examensarbete på civilingenjörsprogrammet 
System i Teknik och samhälle vid Uppsala universitet. Arbetet har utförts i samarbete 
med Örebro kommun.  

Vi riktar ett stort tack till vår handledare Mats Berglund på Örebro kommun för hans 
engagemang och stöd under arbetet. Ett särskilt tack även till vår ämnesgranskare Bengt 
Sandblad vid Uppsala universitet som har väglett oss i arbetet och givit oss värdefulla 
kommentarer och synpunkter. Slutligen vill vi tacka alla dem som har ställt upp på 
intervjuer och workshop för att ha bidragit med information som legat till grund för den 
här studien. 

Andreas Bergman & Jonas Häggblom 

Uppsala den 8 juni 2015 
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Ordlista 
§ Application Programming Interface (API): Ett applikationsprogrammerings-

gränssnitt som bestämmer hur olika programvaror kan använda och 
kommunicera med ett data-bibliotek baserat på en uppsättning fördefinierade 
funktioner. 

§ Datakälla: En datakälla består av en eller flera databaser som tillhandahåller 
data. 

§ Datamängd: Utgör vanligtvis en delmängd av en datakälla som har avgränsats 
och samlats på ett visst sätt. 

§ E-förvaltning: E-förvaltning är ett samlingsnamn för digitaliserad offentlig 
förvaltning. 

§ Hackathon: Ett hackathon är en sammankomst för utvecklare som träffas och 
under en längre sammanhängande tid utvecklar idéer och programmerar 
tillsammans. Under ett hackathon ges tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter. 
Deltagarna programmerar under fria former och följer ingen given mall. Det är 
också ett bra sätt för en arrangör att samla bred och djup kompetens för att få 
nya perspektiv på en idé eller ett problem. Ett hackathon kan också anordnas 
som en tävling där deltagarna utmanas att komma med en lösning på ett problem 
eller en utmaning (Lundblad 2013). 

§ Länkade data: Att data är länkad innebär att en maskin kan följa kopplingar 
mellan olika datainnehåll från flera olika datakällor som inte vanligtvis sitter 
ihop. Länkningen bygger på särskilda tekniska standarder som gör det enklare 
att kombinera olika datakällor. 

§ Metodisk informationsbehovsanalys (MIBA): Är en modell initierades på 
Örebro kommun under hösten 2015. Utgångspunkten är att kommunen 
information ska bli transparent, tillgänglig, förståelig och tillförlitlig för den 
egna verksamheten. Modellen ska säkerställa kommunens delningsansvar vilket 
innebär att rätt information når rätt mottagare i rätt tid och rum. 
Sammanfattningsvis ska modellen förbättra informationshanteringen i Örebro 
kommun. 

§ Public Sector Information (PSI): Offentliga handlingar. Begreppet används för 
att beskriva förutsättningarna för att tillhandahålla och arbeta med öppna data, 
men Public sector information är inte detsamma som öppna data då de inte 
nödvändigtvis måste stå utan krav på betalning. 

§ Öppen förvaltning: Den del av förvaltningen som är transparent för externa 
aktörer (privatpersoner, företag och andra myndigheter). Öppen förvaltning 
används i sammanhang med en organisationer som förvaltar öppna data. 

§ Öppna data: Öppna data kan på ett enkelt sätt beskrivas som data som 
tillgängliggörs digitalt så att någon annan kan använda den. Den ska vara fri att 
använda, gärna i ett öppet och maskinläsbart format och inte innehålla uppgifter 
som lyder under personuppgiftslagen eller är sekretessbelagda. 
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1. Inledning 
Många offentliga organisationer producerar och samlar in stora mängder information av 
olika slag i avsikt att tillhandahålla tjänster. Den enorma mängd data som samlas in av 
offentliga förvaltningar utgör en betydande resurs för ökad transparens och insyn och 
kan hjälpa allmänheten att bättre förstå vad den offentliga sektorn gör, hur bra den 
presterar och hålla den ansvarig för eventuella missgärningar eller uteblivna resultat. I 
Sverige har vi en månghundraårig tradition av öppenhet i den offentliga förvaltningen 
tack vare offentlighetsprincipen som skapades 1766 och med teknikens hjälp har 
individer idag större möjligheter att utnyttja den rätt offentlighetsprincipen ger. De 
senaste åren har trenden gått mot att mer och mer data som samlats in av de offentliga 
förvaltningarna har blivit publicerat för allmänhetens beskådan och analys (Schrier, 
2010). Den nya öppenheten och insynen i det offentliga har av många benämnts som 
öppen förvaltning (från engelskans open government), och den nya vågen av transparens 
har mötts av många positiva reaktioner med motiveringen att den data som samlas in i 
grunden är en gemensam resurs som tillhör allmänheten (Lundblad 2013, Schrier 2010).  

Förutom att motverka oegentligheter och öka allmänhetens insyn i och kunskap om 
förvaltningen finns även ett stort ekonomiskt värde i informationen. En studie som EU 
lät genomföra 2011 visar på en tillväxtpotential i Sverige på runt 10 miljarder kronor 
om den offentliga sektorn gör sina data tillgänglig för andra (Krantz [2] 2013). Genom 
att öppna upp informationen skapas förståelse för hur förvaltningarna kan förbättra sin 
verksamhet. Ökad tillgänglighet av information utgör basen för medborgardelaktighet 
och samarbete i utvecklandet av nya innovativa och värdeskapande tjänster. Dessutom 
förväntas effekten av ökad insyn och transparens leda till bättre beslutfattande, både av 
förvaltningarna och medborgarna, exempelvis genom att information blir lättillgänglig 
för medborgare via mobilapplikationer eller att förvaltningarna har tillgång till fler 
datamängder som främjar empiriskt grundade beslut (Ubaldi 2013). 

Förenklat kan information som tillgängliggörs digitalt, som är fritt för vem som helst att 
använda, kallas för öppna data (en mer utförlig definition av öppna data återfinns på 
s.10 i rapporten). Om data produceras eller förvaltas i den offentliga sektorn används 
begreppet öppna offentliga data. Trots dess många användningsområden är öppna data 
fortfarande ett ganska outforskat ämne och det saknas förståelse för de interna processer 
och faktorer som påverkar publicering av öppna offentliga data (Conradie & Choenni 
2014). Den ökade efterfrågan på öppna offentliga data ställer nya frågor som i många 
fall fortfarande är okända och som inte har enkla eller uppenbara lösningar. Direktiv och 
beslut tagna av regeringar sätter press på de lokala förvaltningarna att hantera nya 
utmaningar som kan uppkomma i relation till tillgängliggörandet och förvaltningen av 
informationen. 

Ett antal studier har gjorts för att identifiera hinder och utmaningar som karakteriserar 
arbetet med öppna data i offentliga förvaltningar men det finns fortfarande ett behov av 
att fördjupa förståelsen för underliggande processer som tillhör arbetet (Lundblad 2013, 
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Eriksson 2014, Conradie & Choenni 2014). Det har även under de senaste åren 
publicerats flera ramverk och manualer i syfte att underlätta för myndigheterna genom 
att erbjuda vägledningar för hur arbetet med öppna data bör organiseras och genomföras 
i praktiken. Gemensamt för dessa texter är att de riktar sig till alla myndigheter, 
kommuner och offentliga organisationer som arbetar med öppna data i Sverige och 
innehåller därför generella beskrivningar och vägledningar. De påstår sig heller inte 
beskriva hela bilden och uppmanar att mer forskning inom området behövs. Författarna 
till många av dessa texter påpekar att förutsättningarna varierar och att organisationerna 
själva behöver ta ställning till hur de vill arbeta med öppna data baserat på den situation 
de befinner sig i (Lundblad 2013, Vinnovas nulägesanalys, SKL:s ramverk). En 
kommun eller myndighet som befinner sig i den inledande fasen av sitt arbete med 
öppna data behöver alltså först identifiera och analysera sina egna förutsättningar och 
sedan bedöma vilka åtgärder som är relevanta för dem.  

Örebro kommun har ett pågående arbete med öppna data. Sedan intresset för öppna data 
började ta fart i Sverige har kommunen hela tiden legat i framkant i utvecklingen och 
ofta kommit på tal när diskussionen handlat om vilka kommuner som nått längst i 
arbetet med öppna data. Kommunen har med jämna mellanrum publicerat öppna 
datamängder och vid tre tillfällen genomfört innovationstävlingen (även kallat 
hackathon) Öppna Örebro län  med öppna data som tema. Det arbete som gjorts på 
Örebro kommun har dock varit eldsjälsdrivet och mycket av det samordnade ansvaret 
har vilat på en enskild person. När denna studie inleddes hade personen nyligen slutat 
och den samordnade funktionen för öppna data hade inte ersatts. Kommunen hade 
dessutom genomgått omstruktureringar och bland annat tillsatt en ny kommunledning 
vilket kan påverka den fortsatta arbetet med öppna data. För att öka möjligheterna för 
Örebro kommun att bedriva en framgångsrik verksamhet finns det anledning att 
undersöka vilka åtgärder som skulle kunna underlätta arbetet med öppna data i 
kommunen. 

1.1 Syfte 

 

Arbetet ämnar öka förutsättningarna för Örebro kommun att bedriva ett framgångsrikt 
arbete med öppna data. Genom att analysera nuläget med avseende på öppna data, dels 
nationellt, dels inom kommunen, ämnar studien att presentera ett antal rekommenderade 
strategiska åtgärder som bedöms vara lämpliga för att förbättra arbetet med öppna data i 
Örebro kommun. Rapporten ska, förutom att fylla ett utbildande syfte internt, utgöra ett 
underlag för framtida beslut angående öppna data centralt inom kommunen och i 
kommunens förvaltningar. Uppsatsens syfte är även att bidra till den nationella 
diskussionen om öppna data genom att öka förståelsen för de underliggande faktorerna i 
arbetet med öppna data på kommunal nivå. Studien utgår från följande frågeställning: 

Syftet med denna studie är att presentera rekommenderade strategiska åtgärder som 
Örebro kommun kan vidta för att öka kommunens möjligheter att bedriva ett 
framgångsrikt arbete med Öppna data. 
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§ Vilka strategiska åtgärder kan Örebro kommun vidta för att öka möjligheterna 
att bedriva ett framgångsrikt arbete med öppna data? 

1.2 Avgränsningar 

Denna studie ämnar att i första hand behandla de övergripande strategiska och 
organisatoriska faktorerna som karakteriserar arbetet med öppna data i Örebro kommun. 
Det innebär att till exempel, ekonomiska, juridiska eller politiska aspekter inte kommer 
att analyseras djupgående. Eftersom studiens omfattning innefattar att analysera 
situationen i Örebro kommun kommer eventuellt dessa faktorer att nämnas, men inte 
analyseras utifrån det teoretiska underlaget. 

Studiens resultat, analys och slutsats är avgränsade till Örebro kommun och påstås inte 
vara direkt applicerbara på andra kommuner eller offentliga organisationer. De faktorer 
som karakteriserar Örebro kommuns arbete kan dock förekomma inom andra 
kommuner och därför bidra med viss kunskap om hur arbetet kan gå till i praktiken. 

1.3 Disposition 

Kapitel 2, Kunskaper om öppna data, innehåller fakta om öppna data. Där presenteras 
grundläggande kunskaper om öppna data, som är nyttiga för att kunna sätta denna studie 
i ett sammanhang. I kapitlet definieras begreppet öppna data, dess definition och krav, 
vad nyttan med öppna data är samt de tekniska aspekter som som berör det tekniska 
tillgängliggörandet av informationen. För att kunna förstå vilka utmaningar som 
karakteriserar arbetet med öppna data krävs en grundläggande förståelse för vad öppna 
data är och vilka processer som är inblandade. För att kunna sätta utvecklingen i Örebro 
kommun i ett nationellt sammanhang, avslutas sedan kapitlet med en kort genomgång 
av utvecklingen av öppna data i Sverige. 

I kapitel 3, Teoretiskt ramverk, presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund 
för rapportens analys och slutsatser. Kapitlet innehåller tidigare forskning om hinder 
och utmaningar i arbetet med öppna data. Sedan diskuteras ett antal framgångsfaktorer 
och dess effekter på arbetet öppna data. Syftet med det teoretiska ramverket är att bygga 
upp en djupare förståelse för de utmaningar som karakteriserar arbetet med öppna data 
inom offentliga förvaltningar och hur de kan överkommas. 

I kapitel 4, Metod, beskrivs studiens ansats, som i denna studie är deltagarinriktad och 
aktionsbaserad. Därefter presenteras vilka metoder som används och varför de valdes.  

I kapitel 5, Genomförande, beskrivs studiens genomförande och hur metoderna 
applicerades i praktiken. 

I kapitel 6, Resultat, presenteras, i sammanställd form, resultatet från intervjuer och 
workshop. Det empiriska materialet i studien och representerar de faktorer som 
karakteriserar Örebro kommuns arbete med öppna data.  
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I kapitel 7, Hur ser situationen ut på Örebro kommun, analyseras resultatet utifrån det 
teoretiska ramverket. I analysen diskuteras vilka utmaningar som Örebro kommun står 
inför i arbetet med öppna data och dess bakomliggande orsaker. I analysen diskuteras 
även, utifrån framgångsfaktorerna i det teoretiska ramverket, vilka åtgärder som skulle 
kunna underlätta arbetet i Örebro kommun.  

I kapitel 8, Rekommendationer, presenteras uppsatsens slutsats i form av ett antal 
rekommendationer som bedöms öka möjligheterna till ett framgångsrikt arbetet med 
öppna data i Örebro kommun. 

Kapitel 9, Avslutande diskussion, förs en bredare diskussion om studiens slutsats och 
dess betydelse för Örebro kommun och för den nationella diskussionen om öppna data. 
Här sätts alltså studien i ett större sammanhang och kapitlet avslutas med förslag på 
vidare forskning. 

I rapportens sista del, kapitel 10, Utvärdering, utvärderas studiens metod och 
genomförande samt förklarar examensarbetets bidrag till kunskapsutvecklingen. 

1.4 Fakta om Örebro kommun 

Örebro kommun är Sveriges sjunde största kommun med en befolkning på drygt 
144000 invånare. Örebro är beläget centralt i landet cirka 20 mil från Stockholm och 30 
mil från Göteborg. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna står idag 
gemensamt för det politiska styret (Örebro kommun [5] 2016). Universitetet i Örebro 
har cirka 17 000 studenter där 130 professorer och 500 doktorander arbetar. 
Universitetet erbjuder 90 program och runt 800 fristående kurser (Örebro kommun [5] 
2016). 

I Örebro finns drygt 12 000 registrerade företag. Logistik,	 handel	 och	 avancerad	
tillverkningsindustri	 är	 viktiga	 områden	 inom	 näringslivet	 (Örebro kommun [5] 
2016).	En stor arbetsgivare i Örebro är Örebro kommun med över 12 000 anställda 
(Örebro kommun [5] 2016). I Appendix A presenteras kommunens organisationsstruktur 
och en beskrivning av hur kommunen styrs av kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, 
programnämnder och tjänstemannaledning. 	
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2. Kunskaper om öppna data 

2.1 Bakgrund 

Utvecklingen av öppna data har accelererat sedan PSI-lagen blev gällande i Sverige 
2010. Lagen baseras på PSI-direktivet som antogs av EU 2003 (Palmér & Ebner, 2016). 
Direktivet reglerade i första hand hur myndigheter fick ta ut avgifter kopplad till data 
och ställde redovisningskrav på den offentliga sektorn i de fall avgifter togs ut för 
vidareutnyttjande av information. Direktivet skapade intresse för hur myndigheter 
förvaltar och tillgängliggör information och startade en debatt om vilken data som ska 
vara fritt tillgänglig i Sverige (Intervju: Hagström 2016). Som följd av PSI-direktivet 
infördes PSI-lagen i Sverige, vilket även kallas lagen (2010:566) om vidareutnyttjande 
av handlingar från den offentliga förvaltningen. Efter att lagen infördes har flera 
nationella initiativ startats för att främja utvecklingen av öppna data eftersom syftet med 
lagen är att främja en informationsmarknad genom att underlätta för aktörer 
(privatpersoner, företag, entreprenörer) att ta del av handlingar producerade i den 
offentliga sektorn (E-delegationen [1] 2016).  

Exempel på initiativ som uppkommit efter att PSI-lagen antagits är att regeringen gav 
Vinnova (Verket för innovationssystem) i uppdrag 2012 att upprätta en nationell portal 
(öppnadata.se) som gör det möjligt att skörda datamängdsbeskrivningar genererade av 
myndigheter och kommuner. E-delegationen har tagit fram en vägledning för 
vidareutnyttjande av offentlig information som behandlar juridiska frågor gällande 
publicering av öppna data (se: E-delegationen [2] 2016). Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) arbetar med att ta fram ett nationellt ramverk som ska hjälpa 
kommuner och landsting att arbeta kontinuerligt med öppna data (Palmér & Ebner, 
2016). 

2.2 Vad är öppna data? 

Öppna data kan på ett enkelt sätt beskrivas som data som tillgängliggörs digitalt så att 
någon annan kan använda den (Eriksson 2014). En mer formell definition framtagen av 
Open Knowledge Foundation (OKFN) (OKFN [1] 2016) lyder: Open data is data that 
can be freely used, reused and redistributed by anyone – subject only, at most, to the 
requirement to attribute and sharealike. En svensk översättning går att finna på 
Wikipedia: Data kan kallas öppna data om vem som helst fritt får använda, 
återanvända och distribuera dessa med som största motprestation att ange källa eller 
krav på att dela data på samma sätt  (Wikipedia 2016). Till OKFN:s definition 
tillkommer ett antal krav på vad som får kallas öppna data, som har översatts av SKL: 

§ Komplett 
Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess görs 
tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta gäller särskilt databaser med 
material som skulle kunna vidareförädlas. 
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§ Primär 
Information skall så långt det är möjligt tillhandahållas i originalformatet. Bild- 
och videomaterial skall tillhandahållas i högsta möjliga upplösning för att 
möjliggöra vidareförädling. 

§ Aktuell 
Information skall tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att värdet av den 
inte försvinner. Det bör finnas mekanismer för att automatiskt kunna få 
information om uppdateringar. 

§ Tillgänglig 
Information görs tillgänglig för så många användare som möjligt för så många 
ändamål som möjligt. 

§ Maskinläsbar 
Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning 
och samkörning med andra register. 

§ Fri 
Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, eller 
inskränkningar i form av licensvillkor och registreringsförfaranden. 

§ I ett öppet format 
Det format informationen lämnas i följer en öppen standard, alternativt är 
dokumentationen till formatet fritt tillgänglig och fri från patentlicensvillkor. 
 
(SKL 2016) 

2.2.1 Begreppet öppna data 

Begreppet öppna data omfattar alla datakällor, ägda av både offentliga och privata 
aktörer, som allmänheten har fri tillgång till och får vidareutnyttja. Datamängder i 
offentlig sektor, fri eller avgiftsbelagd, kallas för offentliga data (även kallat PSI-data) 
och innefattar källor som både kan utgöras av digital information och dokument i 
pappersformat. Öppna offentliga data utgör delmängden mellan de två begreppen: 
öppna data och offentliga data (Lundblad 2013), se figur 1. Då det här arbetet 
undersöker Örebro kommuns möjligheter att arbeta med öppna data avses särskilt öppna 
offentliga data.  

 

Figur 1: Beskriver öppna offentliga data som en delmängd av öppna data och offentliga 
data (Wikipedia 2016). 
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2.3 Nyttan med öppna data 

Information från offentlig sektor är en resurs som utgör en stor potential för privata 
företag, den akademiska världen, medborgare och medborgarorganisationer (Ubaldi 
2013). Det finns alltså många olika områden i samhället där öppna data kan vara av 
värde. Det finns också många grupper och organisationer som kan dra nytta av 
tillgången till öppna offentliga data, inte minst regeringar och de offentliga 
förvaltningarna själva. Samtidigt är det svårt att avgöra exakt hur och var värdet av 
öppna data uppkommer i framtiden (OKFN [2] 2016). Det har gjorts flera försök att 
beräkna värdet på marknaden för informationstjänster som bygger på återanvända 
offentliga data och e-tjänster. Bland annat  visar en studie, som genomförts på uppdrag 
av EU-kommissionen, på stort ekonomiskt värde av fritt tillgänglig offentlig data 
(Vickery 2011). Omräknat till svenska förhållanden skulle en ökad användning av 
offentlig data, enligt studien, innebära en tillväxtpotential på ungefär 10 miljarder 
kronor. Siffrorna är dock osäkra och det går inte att med säkerhet säga exakt vilka 
samhällsekonomiska vinster som uppstår i enskilda kommuner eller landsting genom 
deras arbete med öppna data (Krantz [1] 2013). Förutom den ekonomiska potentialen i 
den informationsmarknad som öppna data spås generera, genom möjliggörandet av nya 
tjänster, har öppna data flera andra samhällsnyttor, däribland transparens, 
medborgardelaktiget och effektivisering av den offentliga sektorn (Lundblad 2013). 

2.3.1 Skapa insyn och delaktighet 

Öppna data kan användas för att öka medborgarnas delaktighet och involvering i 
samhället, vilket leder till ett starkare samhälle och demokrati (Eriksson 2014). Vare sig 
det handlar om att publicera kostnadsdata som visar hur skattepengar används eller göra 
det möjligt för medborgare att rapportera fel och skador i staden är öppna data ett 
verktyg för att öka intresset bland medborgare att delta och bidra till samhälls-
utvecklingen (Lundblad 2013). Öppna data kan stärka offentlighetsprincipen i det 
moderna samhället genom att myndigheter tillhandahåller öppna data som sedan en 
utvecklare förädlar genom att analysera, kombinera och visualisera informationen på ett 
nytt sätt (Eriksson 2014). Genom att förenkla för medborgare och företag att ta del av 
och vidareanvända information från den offentliga förvaltningen förbättras möjlig- 
heterna till ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning (SKL 2016). 

2.3.2 Effektivisera den egna verksamheten 

Arbetet med öppna data medför även positiva effekter för de offentliga förvaltningarnas 
interna arbete. Öppna offentliga data har potential att öka förvaltningarnas effektivitet 
genom nya sätt att utföra och leverera tjänster till medborgare (Ubaldi 2013). Öppna 
data kan ha positiva effekter på hur verksamheterna organiserar sin information genom 
att fungera som en katalysator för ordning och reda. Dessutom ökar möjligheterna att ta 
bättre beslut då tillgängliggjord information kan tjäna som verksamhetsstöd och 
underlag för analys av den egna verksamheten (SKL 2016). En aktör i offentlig sektor 
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kan även effektivisera sin egen verksamhet genom att engagera externa utvecklare som 
utifrån öppna data kan bygga verksamhetsförbättrande tjänster. Dessa tjänster kan i 
vissa fall helt eller delvis komma att ersätta tjänster som dataägaren tidigare 
tillhandahållit, vilket kan innebära besparingar och ökad tillväxt (Lundblad 2013). Även 
kvalitetssäkring utgör en affärsmodell för öppna data genom att medborgare ger 
återkoppling och ytterligare data till tjänsteutvecklare och dataägare och på så sätt ökar 
kvaliteten på informationen (Eriksson 2014). 

2.3.3 Förbättra förutsättningarna för tillväxt 

Öppna data kan användas för innovation och att skapa nya kommersiella tjänster, vilket 
kan leda till tillväxt i samhället. Myndigheter tillhandahåller öppna data som sedan en 
utvecklare förädlar till en tjänst (Eriksson 2014). Den privata sektorn förväntas vara 
bland de främsta användarna av öppna datamängder för kommersiella syften vilket kan 
driva innovation och utveckling. Genom en vinstdriven marknad kan de bästa idéerna 
kopieras och förbättras eftersom ingen operatör har monopol på data (Ubaldi 2013). 

2.4 Tekniska aspekter 

2.4.1 Format och publiceringsmetoder 

Att tillgängliggöra öppna data innefattar användningen av tekniska hjälpmedel. Det är 
viktigt att informationen är på ett maskinläsbart och öppet format. Ett maskinläsbart 
format innebär att informationen är strukturerad på ett sätt som gör den möjlig bearbetas 
och samköras med andra register. Ett vanligt och enkelt format för att lagra filer i 
strukturerade kalkylark är comma-separated values (CSV), vilket innebär att 
informationen lagras i ren text, sedan struktureras värdena i dokumentet med rader och 
kolumner genom radbrytning och kommaseparering. Det finns många andra filformat 
som är maskinläsbara med öppen licens som till exempel JavaScript Object Notation 
(JSON) och Extensible Markup Language (XML) vilka innehåller ytterligare funktioner 
utöver de som CSV tillhandahåller och är vanligt förekommande inom 
programmeringsorienterade uppgifter (OKFN [3] 2016). Ett exempel på ett icke 
maskinläsbart filformat är Portable Document Format (PDF) eftersom de inte innehåller 
någon struktur genom att det inte kan visa förhållandet mellan värdena i dokumentet. 
Det betyder att även om en PDF innehåller en tabell som är strukturerad och begriplig 
för en människa kommer inte en dator förstå hur värdena i tabellen förhåller sig till 
varandra (OKFN [3] 2016).  

Arbetet med öppna data präglas av att informationen bland annat ska vara återanvändbar 
vilket motiverar att informationen ska finns tillgänglig för dem som vill konsumera den. 
OKFN föreslår fem olika metoder som offentliga organisationer kan använda för att 
tillgängliggöra informationen online: via organisationens hemsida, genom tredjeparts-
aktör, med hjälp av File Transfer Protocol (FTP), som en Torrent eller via ett 
Application Programming Interface (API) (OKFN [3] 2016). Det finns olika fördelar 
och nackdelar med de olika metoderna och vilken man ska välja är kontextberoende då 
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de kräver olika resurser i form av utvecklingkostnader och underhållkrav samtidigt som 
funktionaliteten varierar beroende på vilken metod man väljer (OKFN [3] 2016). 

API är en metod som har blivit populär i arbetet med öppna data. Det är ett flexibelt 
gränssnitt som kan tillhandahålla stora mängder information då det vanligtvis är kopplat 
till en databas. Det gör att användaren som konsumerar informationen har möjlighet att 
söka i databasen och filtrera ut relevant information enligt det regelverk som 
programmerats in i API:et (OKFN [3] 2016). Det är också användbart för upphovs-
mannen eftersom denne kan styra vilket innehåll som är sökbart och inte i databasen. Ett 
API möjliggör även att informationen kan presentera data på nya originella sätt och ger 
utvecklare ökade möjligheter att skapa applikationer och tjänster baserat på informa-
tionen. Nackdelarna med att ett API är att det kräver mer resurser än de övriga 
publiceringsmetoderna i form av kompetens och finansiella medel (OKFN [3] 2016). 

2.4.2 Länkad data och metadata 

För att öppna data ska nå sin fulla potential bör informationen vara utbytbar mellan 
olika system och då är det fördelaktigt att applicera länkar på informationen. Länkad 
data använder precis som webben Uniformed Rescource Identifier (URI) och Hypertext 
Transfer Protocol (HTTP) för att adressera olika informationsresurser och använder ett 
protokoll för att hämta och skicka information. Men till skillnad från webben som 
använder Hypertext Markup Language (HTML) för att presentera och integrera 
information använder länkad data istället Resource Description Framework (RDF) som 
är ett språk för att uttrycka påståenden om ting, vilket kallas metadata. Metadata kan 
förenklat beskrivas som data om data. Länkad data använder även länkar för att uttrycka 
påståenden om relationer mellan metadatan (Palmér & Ebner, 2016). Det här utgör 
grunden för den semantiska webben vilket är ett koncept som lanserades av Tim Berner-
Lee 2006.  

Länkad data är ett sätt att komplettera den existerande webben av dokument med en 
webb av data vilket således även kan användas vid publicering av öppna data. Genom 
att följa principerna adresserbarhet, enhetlig informationsmodell och länkad data, som 
ger varje ting en webbadress (URI), ett påstående (RDF) och en relation till andra 
datakällor, ökar de potentiella användningsområdena för öppna data. Fördelarna är att 
informationen blir lättare att förstå och återanvända, det minskar duplicering av 
information, data blir mer tillgänglig på webben, och det möjliggör etablerade tekniker 
för maskinell bearbetning (Palmér & Ebner, 2016). 

2.4.3 Att mäta kvalitet på öppen data och länkad data 

För att markera hur tillgänglig data är i samband öppna data och länkad data används 
ofta en femstjärnig modell designad av Tim Burner-Lee, i Tabell 1 presenteras en 
översättning gjord av Palmér & Ebner (2016): 
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Tabell 1: Stjärnmodellen, modellen markerar hur tillgänglig data är utifrån en 
femgradig skala, fördelarna ackumuleras från tidigare nivå. (Palmér & Ebner 2016).  

 

2.5 Digitaliseringen i Sverige 

Regeringen ambition är att svenska kommuner, landsting och myndigheter ska vara bäst 
i världen på att ta tillvara på och använda digitaliseringens möjligheter för att skapa en 
enklare vardag för landets invånare och företagare (Regeringen [1], 2016). Det senaste 
initiativet kallas Digitalt först och lanserades av regeringen 2015 (Regeringen [2], 
2016). Digitalt först innebär att förnya det offentliga Sverige genom att låta digitala 
tjänster, när det är möjligt och relevant, vara ett förstahandsval i den offentliga sektorns 
kontakter med allmänheten, organisationer och företag. På så sätt ska regeringen skapa 
förutsättningar för ett mer klimatsmart samhälle, fler arbetstillfällen och snabbare 
planprocesser genom att ta tillvara på samhällsvinster genom att tänka digitalt först 
(Regeringen [3], 2015). 

I digitalt först initieras projekt inom bostadsplanering där Boverket och Lantmäteriet 
tillsammans ska främja digital förnyelse inom plan- och bygglovsprocessen. 
Jordbruksverket har fått i uppdrag att främja en smartare livsmedelskedja för att ge 
landet ökad tillväxt och medborgarna möjlighet att göra medvetna val (Regeringen [1], 
2016). Naturvårdsverket fungerar som utvecklingsmyndighet för att ge ökad tillgänglig-
het för miljöinformation och arbetar bland annat med att införa en allmän systematisk 
process för tillgängliggörandet av öppna data i samarbete med Vinnova 
(Naturvårdsverket 2016). Ytterligare projekt har initierats, bland annat ska de minska 
byråkratiskt och förbättra självservice hos företag, skapa en effektiviserad 
informationshantering inom vården och förbättra elevers lärande och förenkla för 
lärarnas arbete (Regeringen [3], 2015). 

Europeiska kommissionen utformade ett index 2013, Digital Economy and Society 
Index (DESI), för att bedöma EU-ländernas utveckling mot ett digitalt samhälle och en 
digital ekonomi. DESI 2016 visar att Sverige är ett ledande land i Europa med ett 
resultat på 0,67 av 1 vilket motsvarar plats tre i Europa. Indexundersökningen visar 
dock på en nedåtgående trend då Sverige hamnade på plats 1 i DESI 2015 (Europeiska 
kommissionen 2016). I undersökningen tas hänsyn till IT-relaterad utveckling i 
länderna. De faktorer som vägs in är Tillgång till internetuppkoppling, Human kapital 
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inom IT, Internetanvändning, Integration av digitala lösningar i företag och Digitala 
offentliga tjänster (Europeiska kommissionen 2016). Av de fem faktorer som vägs in i 
indexet presterar Sverige svagast relativt de övriga Europeiska länderna inom Digitala 
offentliga tjänster där landet placerar sig på en sjundeplats. Underkategorierna till 
Digitala offentliga tjänster berör internettjänster som ger upphov till 
kostnadsbesparingar för administrativa uppgifter inom den offentliga sektorn samt ökad 
effektivitet för allmänhet och företag. En av dessa underkategorier är Öppna data. 
Undersökningen visar att Sverige placerar sig på en 19:e plats i Europa med avseende 
på Öppna data vilket tyder på att landet ligger efter inom denna kategori (Europeiska 
kommissionen 2016). 

Samma slutsats kan dras från andra undersökningar, till exempel visar 
jämförelseindexet Open Data Index utformat av Open Knowledge Foundation att 
Sverige rankades på sjunde plats av totalt 70 länder 2013. 2016 har Sverige halkat ner 
på en 27:e plats enligt samma undersökning (OKFN [4] 2016). Undersökningarna visar 
att Sverige har svårt att konkurrera med övriga länders utveckling inom området öppna 
data. 
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3. Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet presenteras det teoretiska underlag. I det inledande avsnittet, 3.1, 
diskuteras vad en öppen förvaltning innebär och vilken roll öppna data har för den 
offentliga sektorn. Därefter, i avsnitt 3.2, presenteras ett antal utmaningar som ofta tas 
upp i samband med offentliga organisationers arbete med öppna data. Faktorerna utgör 
vanligt förekommande hinder och svårigheter som präglar arbetet med öppna data, vilka 
behöver beaktas för att rekommendationer ska kunna ges. Därefter, i avsnitt 3.3, belyses 
framgångsfaktorer i arbetet med öppna data. De poängterar hur arbetet bör utföras i 
praktiken samt visar på möjligheter och positiva effekter som arbetet kan medföra. 
Framgångsfaktorerna tillsammans med utmaningarna som präglar arbetet med öppna 
data kommer användas i rapportens analys, i kapitel 7, vilket motiverar de 
rekommendationer som utgör rapportens slutsats. Det teoretiska ramverket baseras på 
forskningsrapporter (Conradie & Choenni 2014, Zuiderwijk & Janssen 2015, Ubaldi 
2013, Schrier 2010) och vägledningar samt ramverk (Lundblad 2013, Krantz 2013, E-
delegationen 2016) som publicerats i syfte att förstå och underlätta offentliga 
organisationers arbete med öppna data. 

3.1 Mot en öppnare förvaltning 

Förvaltning är enligt Schrier (2010) en blandning av tjänster, geografi och information. 
Förvaltningarna erbjuder tjänster som hade varit omöjliga för enskilda medborgare att 
tillgodose. Polis, brandkår och livsmedelssäkerhet menar Schrier (2010) är exempel på 
samhällsfunktioner som skulle visa sig svåra att genomföra om de vore vinstdrivna och 
den offentliga förvaltningen är enligt honom den mest lämpliga utföraren. Stater, städer, 
kommuner och myndigheter är beroende av data för att kunna tillgodose tjänster åt 
medborgarna. De behöver data om sina egna verksamheter och om medborgarna för att 
kunna förbättra sina tjänster och då måste i många fall informationen behandlas och 
förädlas för att den ska bli användbar (Schrier 2010). 

De flesta kommuner samlar in data på flera olika sätt. Bland dessa finns händelser och 
incidenter inom kommunen, servicesamtal via telefon, finansiell information från 
företag och privatpersoner, företagsinformation (som ägare, bransch, omsättning och 
löner) om lokala företag, statistik som exempelvis antalet bilar som passerar en viss 
korsning eller antalet personer som bor i ett visst område och mycket mer. Information 
som samlas in av kommuner förvaras i stora databaser och utgör enligt Schrier (2010) 
kärnan, eller själen, i förvaltningen. Förespråkare för Öppen förvaltning menar att den 
data som samlas in i grunden är en gemensam resurs som tillhör allmänheten likväl som 
förvaltningarna själva (Lundblad 2013, Schrier 2013). Den nya vågen av transparens har 
delvis mötts av positiva reaktioner men det finns också en del utmaningar som bromsar 
utvecklingen mot en öppnare förvaltning. Somliga hinder är inbyggt i förvaltningars 
natur, andra utgörs av motstånd till förändring. Även etiska aspekter gör att vägen mot 
en Öppen förvaltning inte är så rak och tydlig som det verkar vid första anblick (Schrier 
2010). 



19 
	

3.2 Utmaningar i arbetet med öppna data 

3.2.1 Oklara incitament leder till ofokuserat arbete 

Conradie & Choenni (2014) undersöker i sin rapport On the barriers for local 
government releasing open data sex lokala offentliga organisationer i Holland i syfte att 
bättre förstå underliggande processer och dess inflytande på tillgängliggörandet av 
öppna data. Författarna menar att öppna data inte nödvändigtvis är prioriterat då inte 
utgör en del av befintliga uppgifter i den offentliga förvaltningen. Detta är dock inte på 
grund av ovilja, utan en följd av att öppna data inte är en del av det ordinarie arbetet i 
kombination med att de omedelbara fördelarna med publicering av data är inte alltid är 
tydliga. Detta gör att öppna data blir ett arbete som bedrivs i mån av tid och resurser 
som ofta präglas av otydliga incitament (Conradie & Choenni 2014). 

I Från byråkrati till innovation menar Lundblad (2013) att öppna data inte är en lösning 
på ett givet problem utan att det är ett nytt verktyg som skapar en ny typ av möjligheter. 
Öppna data kan leda till nya sätt att formulera problem på som tidigare inte varit 
meningsfullt, då det inte funnits någon funktionell lösning. Detta kan leda till att det inte 
finns någon gemensam bild över vad man som organisation vill uppnå. Om 
organisationen inte har en gemensam uppfattning om hur arbete, mål och nytta hänger 
ihop blir det svårt att väga insatser mot potentiella vinster. Det krävs tydliga incitament 
och förankrade förväntningar i arbetet, både inom organisationen och i relation till 
slutanvändarna, för att arbetet med öppna data ska få så goda resultat som möjligt 
(Lundblad 2013). 

Oavsett vilka svårigheter som omfattar arbetet riskerar tillgängliggörandet av informa-
tionen att bli en kostsam och arbetskrävande aktivitet. Conradie & Choenni (2014) drar 
slutsatsen att datapubliceringen i sig därför inte kan vara målet utan att motiven bakom 
publicering snarare bör vara främjandet av innovation,  transparens som leder till ökad 
medborgardelaktighet. Erfarenheterna av studien pekar mot att en “släpp all data”-
policy inte genererar de resultat som behövs för att motivera kostnaderna. För att 
säkerställa en effektiv användning av släppt data, är det viktigt att tänka på avkastningen 
på investeringen, inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, utan även att en hög nivå av 
återanvändning uppnås i förhållande till de insatser som krävts för att förverkliga dess 
tillgängliggörande (Conradie & Choenni 2014). 

3.2.2 Öppna data är inte bara en teknisk fråga 

Lundblad (2013) menar att öppna data handlar om både öppenhet och data. Det är först 
när en organisation har en plan och ett förhållningssätt som inkluderar båda dessa saker 
som man kan arbeta med öppna data. Det går att se på tillgängliggörandet av 
information från två perspektiv: Det institutionella och det tekniska. Ofta utgör de 
institutionella aspekterna fler utmaningar än tekniken som berör tillgängliggörandet av 
informationen. Det tekniska aspekterna med öppna data handlar om hur det praktiska 
tillgängliggörandet går till. Tekniken är en nödvändig del av arbetet och omfattar till 
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exempel hur data ska kategoriseras, vilka format som ska användas och hur 
informationen ska presenteras (Lundblad 2013). I vägledningen poängteras att de 
tekniska aspekterna av öppna data ofta får en oproportionerlig andel uppmärksamhet 
och att de kostnader som är förknippade med tillgängliggörandet därför blir svåra att 
motivera. En minst lika viktig del i arbetet handlar om att sätta öppna data i ett 
sammanhang och det menar Lundblad (2013) är det institutionella möjliggörandet. Det 
innebär att behandla följande frågor:  

§ Vem är det som tillgängliggör data? 
§ Vilka datamängder ska tillgängliggöras? 
§ Varför ska just den här aktören tillgängliggöra dessa data? 
§ Vilka mål har aktören med tillgängliggörandet? 
§ Vad kommer det att kosta? 

Den tekniska aspekten inom öppna data handlar ofta om att göra data anpassad efter 
utvecklare som är tekniskt kompetenta och det påstår Lundblad (2013) kan leda till att 
den icke-tekniska nyttan blir svår att förmedla när någon från exempelvis IT-
avdelningen ska förklara öppna data för någon i verksamhetsledningen. Nyttan med 
öppna data kan uppfattas olika och tekniker uttrycker ofta ett behov av att motivera 
öppna data på ett sätt som icketekniska chefer kan förstå. Det uppstår en barriär som har 
mer med kommunikation än med teknik att göra. Även om själva tillgängliggörandet 
kräver viss teknisk kunskap behöver det inte betyda att arbetet innan och efter 
tillgängliggörandet är teknikorienterat, där riktas fokus snarare mot icke-tekniska frågor 
som är viktiga att besvara. Lundblad menar alltså att det inte krävs någon hög grad av 
tekniskt kunnande för att få ut någon nytta av arbetet med öppna data och att det uppstår 
en onödigt stor klyfta mellan tekniker och icke-tekniker i frågan om öppna data 
(Lundblad 2013). 

3.2.3 Att känna till organisationens informationsresurser 

En utmaning som berör offentliga organisationers arbete med öppna data är att de bör ha 
god kännedom om vilka data som finns inom organisationen och vad informationen 
innebär. Enligt Lundblad (2013) är det ett återkommande problem att en organisation 
inte vet vilka data de har och hur dessa kan eller bör kategoriseras (Lundblad 2013). Det 
beror på att offentliga organisationer använder många olika IT-system som vardera 
hanterar stora datamängder. Inom en organisations olika verksamhetsområden är det 
också vanligt att data lagras i olika format och på skilda standarder vilket gör 
informationen oharmonisk och svårt att överblicka (Ubaldi 2013, s.31). Exempelvis kan 
redundans i data förekomma om olika verksamhetssystem använder samma datakälla 
som därefter behandlas och lagras på olika platser. Detta gör även att det är svårt att 
validera om informationen är korrekt eller inte och redogöra för vilken information som 
är den mest aktuella (Ubaldi 2013, s.19). 

Det är även viktigt att reda ut vem som formellt äger informationen som ska publiceras 
samt vem som står ansvarig för informationen när den väl är publicerad. Dataägaren 
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spelar en viktig roll i arbetet med öppna data eftersom den är ansvarig för publiceringen 
samt att informationen hålls aktuell över tid (Öppna Helsingborg 2016). 

För att undvika situationer då information som inte får publiceras blir offentlig behöver 
organisationen förstå sina informationsresurser och de juridiska aspekter som berör 
dem. Det kräver att offentliga organisationer identifierar information som är 
verksamhetskritisk och säkerhetsklassad. Det gäller även information som är sekretess-
belagd eller som är skyddad av personuppgiftslagen (Lundblad 2013, s.19). Det 
innefattar även att kartlägga vilka avtal och praxis som berör olika informations-
mängder. Till exempel tillhandahåller Lantmäteriet svenska kommuner med geografisk 
data som är avgiftsfinansierad vilket gör publicering av denna typ av information mer 
komplicerad. 

Att arbeta med öppna data handlar även om att förstå informationen som tillgängliggörs 
och effekterna av publicering. Conradie & Choenni (2014) fann att organisationer ofta 
begränsas av oro och rädsla för att felaktiga slutsatser dras av slutanvändaren efter 
publicering. De beskriver att det kan handla om tillgängliggörandet av politiska planer 
för stadsplanering, i synnerhet om de ligger på ritbordet, vilket potentiellt skulle kunna 
påverka en stads fastighetsvärde (Conradie & Choenni 2014, s.13). Oron förstärks av att 
organisationens rykte kan påverkas negativt om data som publiceras misstolkas eller 
visar sig vara inkorrekt (Zuiderwijk & Janssen 2015, s.109). 

3.3 Framgångsfaktorer 

Avsnittet behandlar arbetsmetoder som underlättar arbetet med öppna data och ger 
exempel på hur ett framgångsrikt arbete bedrivs. 

3.3.1 Utse en ansvarig person 

Vissa frågor kan vara svårbehandlade i processen att skapa öppna data. Det är därför 
lämpligt att definiera en funktion med befogenhet att lösa konflikter och säkerställa att 
åtgärder sker i enlighet med organisationens mål och policys. Att tillsätta en 
övergripande ansvarig för öppna data är ett viktigt steg för att se till att en öppna data-
politik kan verkställas och utgör en resurs för att hantera oförutsedda hinder i 
genomförandet (Sunlightfoundation 2016). För den som vill använda öppna data är det 
viktigt att det finns någon i organisationen att prata med om detta. Även om data har 
förtecknats och publicerats på kommunens hemsida kan det finnas frågor både internt 
och externt om enskilda datamängder, pågående arbete eller förfrågningar om 
samverkansprojekt (Krantz [2] 2013). Det ska alltså finnas en person som ansvarar för 
öppna data och de krav som PSI-lagen ställer även om organisationen inte bestämt sig 
för att aktivt arbeta med öppna data (E-delegationen [2] 2016). Genom att publicera 
kontaktuppgifterna på kommunens webbsida för PSI-data blir det lätt att snabbt komma 
i kontakt med rätt person (Krantz [2] 2013). 
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Genom att fastställa en ansvarsstruktur för arbetet med data inom en organisation får 
organisationen automatiskt också en egen grupp datajägare. De är väl förtrogna med 
vilka data organisationen har och offentliggör, samt har insyn i datainnehållet. Det 
innebär också att de blir en unik kunskapsresurs för organisationen, inte bara i arbetet 
med öppna data utan också i det övriga förbättrings- och utvecklingsarbetet. Det är 
någonting som en organisation som ska arbeta med öppna data bör ta till vara på och 
utnyttja (Lundblad 2013). 

Då öppna data är ett ämne som omfattar både tekniska och institutionella aspekter är det 
bra om den ansvariga personen har förmågan att sätta sig in i tekniska frågor likväl som 
god kunskap om kommunens processer och övergripande strategier (Krantz [2] 2013). 

I SKL:s ramverk för öppna data beskrivs hur tillsättandet av en ansvarig person kan 
genomföras: 

Utse en person som har huvudansvaret för att leda och samordna arbetet 
med öppna data. Denna person ska fungera som kontaktperson för andra 
kommuner, landsting och regioner, samarbetsorganisationer samt vidare-
utnyttjare. Personen ska även hantera önskemål som kommer in om att 
tillgängliggöra ytterligare datamängder. Till sin hjälp kan personen ha en 
eller flera andra personer antingen samlade i en funktion eller placerade i 
olika delar av organisationen. 

Personen som utses bör vara centralt placerad i kommunen/landstinget 
och vara någon som arbetar med verksamhetsutveckling, arkiv, e-
förvaltning eller nämndprocesser. Den person som utses bör ha:   

§ Kunskap om kommunens processer   
§ Kunskap om kommunens informationsresurser   
§ Kunskap om hur information och processer kan beskrivas och klassas   
§ Förmåga att sätta sig in i tekniska frågor på ett övergripande plan   
§ Intresse för samverkan och utveckling. 

(Krantz [2] 2013) 

3.3.2 Kartläggning av information 

Enligt Lundblad (2013) krävs det att en organisation som vill arbeta med öppna data gör 
en datainventering innan de kan ta beslut om vilken information som ska 
tillgängliggöras. En datainventering innebär att ta reda på vilket innehåll informationen 
har samt hur den är organiserad (Lundblad 2013, s.19). Kartläggningen innefattar 
identifiering av säkerhetsklassad information, information som är skyddad av 
personuppgiftslagen, sekretessbelagd data, format på data, vart informationen är lagrad 
och redundans i informationsmängden. Kartläggningen innebär också att identifiera 
dataägaren och hur informationen regleras av diverse avtal och praxis (Lundblad 2013, 
s.19). I SKL ramverk beskrivs även behovet av informationsinventering. De poängterar 
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att om arbetet med öppna data inom organisationen ska kunna utföras på ett hållbart och 
riktigt sätt, som möjliggör efterfrågestyrd publicering, krävs ett grundläggande 
ställningstagande som säger hur arbetet med öppna data förhåller sig till organisationens 
arbete med informationshantering och informationssäkerhet. Det är även fördelaktigt 
om övervägande gjorts kring vilka informationsresurser som kan komma i fråga för 
vidareutnyttjande (Krantz [2] 2013, s.9). För att detta övervägande ska kunna 
genomsyra organisationen och de verksamhetsområden som önskar arbeta med öppna 
data kan en förteckning vara till stor nytta. Förteckningen fyller två ändamål, dels ska 
den hjälpa externa intressenter att få en överblick av de informationsresurser 
organisationen besitter, men redskapet hjälper också till i planering av 
tillgängliggörandet så att arbetet internt kan ske på ett målinriktat och effektivt sätt 
(Krantz [3] 2013, s.3). 

3.3.3 Involvera medborgarna 

Användarna är avgörande för att skapa värde av öppna data. Genom att involvera 
medborgare och andra intressenter i flera steg i processen, speciellt i identifierandet av 
relevant data och de format som passar bäst för hur användarna vill använda 
informationen, kan värdet av tillgängliggörandet öka avsevärt. Ubaldi (2013) menar 
precis som Lundblad (2013) att många organisationer i den offentliga sektorn fokuserar 
för mycket på den tekniska utvecklingen och för lite investeringar görs för att skapa 
förhållanden där värde kan skapas av öppna data. Genom att förstå användarnas behov 
och främja engagemanget runt öppna data är det möjligt att, på ett bättre sätt, säkerställa 
att tillgången möter efterfrågan och därmed stimulera värdeskapande aktiviteter. Det 
verkliga värdet av öppna offentliga data realiseras först när det finns intresse och 
möjligheterna att återanvända uppgifterna faktiskt existerar. Det innebär att det måste 
finnas strategier för att aktivt stimulera efterfrågan av användbara datamängder och att 
uppmuntra dataanvändning (Ubaldi 2013). 

Ubaldi (2013) betonar vikten av crowdsourcing för att fånga kompetens som finns 
utanför den offentliga sektorn. Crowdsourcing inom öppna data kan handla om att låta 
frivilliga personer delta i arbetsprocessen som därmed bidrar med idéer och kompetens 
som skapar mervärde (Daily crowdsource 2016). Principen med crowdsourcing bygger 
på att flera huvuden är bättre än ett och att samarbeten med medborgare skapar ett större 
mångfald av idéer som kan skapa värde av öppna data. Hackathons är ett sätt att 
engagera potentiella användare och att hitta nya användningsområden för offentlig 
information (Ubaldi 2013). Ett hackathon är ett event där frivilliga deltagare samlas 
under givna förutsättningar och samarbetar eller tävlar för att lösa ett problem genom att 
exempelvis använda eller kombinera data på ett kreativt sätt. Syftet kan, till exempel, 
vara att samla bred och djup kompetens för att få nya perspektiv på ett befintligt 
problem eller att skapa den bästa och mest nyskapande applikationen eller tjänsten som 
tydligt visar nyttan med myndigheternas öppna data (Lundblad 2013). En utmaning i 
samband med Hackathons är att det saknas en bred tillgång till öppna offentliga data 
samt att det krävs en viss mängddeltagare för att uppnå reellt värde (Ubaldi 2013). 
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3.3.4 Internt kvalitetsarbete 

Öppna data kan även användas för att effektivisera den egna organisationen, bland annat 
genom att data kan kvalitetssäkras av externa aktörer. En organisation kan även använda 
öppna data i den egna verksamhetsprocessen och därigenom uppnå effektivitet och mer 
ordning och reda i sina informationsresurser. Till exempel förbereds hemsidan 
verksamt.se, som samlar information och erbjuder service från Skatteverket, 
Tillväxtverket och Bolagsverket för dem som driver eller vill starta eget företag till att 
använda API för öppna data. Även Riksdagen.se gör detta sedan en längre tid 
tillbaka (Eriksson 2014). 
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4. Metod 
I det här kapitlet beskrivs vilka metoder som använts och varför. I nästa kapitel beskrivs 
hur genomförandet och materialinsamling gick till i praktiken.  

Utifrån syftet och de omständigheter som karakteriserar området öppna data gjordes 
bedömningen att en kvalitativ metod var lämplig att använda för att besvara 
frågeställningen. En kvalitativ metod är användbar när det finns begränsad kunskap om 
ett fenomen (Bryman 2012, s.41), vilket är fallet i denna studie som är av explorativ 
karaktär. Vi vet inledningsvis inte exakt vad problemen är eller var de finns. Arbetet har 
därför präglats av att resonera sig fram till vad förutsättningarna är, vilka problem som 
finns och hur man kan åtgärda dem. 

4.1 Deltagarinriktad och insatsbaserad forskning 

Arbetets ansats bygger på deltagarinriktad och insatsbaserad forskning (på engelska: 
Participatory Action Research, förkortas PAR) (Bryman 1989, s.149). Denna ansats har 
användes även i Conradie & Choenni 2014 studie som undersökte hinder i arbetet med 
öppna data på offentliga förvaltningar i Holland. vars materialinsamling grundades på 
intervjuer och workshops. 

PAR bygger på att forskare och klient samarbetar för att utveckla en lösning till ett 
problem hos klienten. Utöver att resultatet som studien genererar ska vara nyttig för 
klienten måste det även bidra till att en kunskapslucka fylls så att nytt empiriskt material 
tillförs forskningsfältet (Bryman 1989, s.149). En fördel med deltagarinriktad och 
insatsbaserad forskning är att den även kan skapa nyttig information för arbetare som 
utför det operationella arbetet. I genomförandet är det därför viktigt att involvera 
anställda från olika tjänstenivåer som arbetar inom olika verksamhetsområden för att 
kunna tillgodogöra viktig information som kan användas i forskningens resultat och 
slutsatser (Bryman 1989, s.149). Kemmins och McTaggart (2005) beskriver PAR som 
en iterativ process vars cykler utgörs av planering, justeringar, reflektion som ständigt 
återupprepas och genomsyrar ett helt projekt (Kemmis & McTaggart 2005, s.559-600). 

Möjligheter och hinder beträffande öppna data fodrar kunskap inom flera olika 
kunskapsområden vilket gör frågan ämnesöverskridande (Eriksson 2014). Arbetet 
kräver också att vi som studerar kommunens möjligheter och hinder är delaktiga i 
verksamheten och förstår hur organisationen hanterar frågan i praktiken. Detta 
motiverar tillämpningen av PAR eftersom den är lämplig för multidisciplinära problem 
samt då arbetet kräver deltagande för att resultatet ska kunna implementeras i 
verksamheten (Bryman 1989, s.155, Conradie & Choenni 2014, s.11). 
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4.2 Målbildsarbete 

För att kunna ta fram rekommendationer som underlättar för Örebro kommuns arbete 
med öppna data är det viktigt att veta vad det önskvärda resultatet är. Det innebär att det 
bör finns en klar och tydlig målbild som beskriver hur ett framtida arbete med öppna 
data kan och bör se ut. Målbildsarbetet utgick från följande frågor: Vad är det 
egentligen man vill uppnå i sitt arbete med öppna data? och Hur vill man arbeta med 
öppna data? Är dessa frågor besvarade ökar möjligheterna att diskutera/arbeta fram 
lämpliga åtgärder som driver arbetet mot det önskade resultatet. Är dessa frågor inte 
besvarade finns det risk att arbetet blir ofokuserat och mindre effektivt (Sandblad & 
Hardenborg 2010). Följande metodik präglade utformningen av workshopen och 
används även till att analysera situationen i Örebro kommun i kapitel 7. 

En målbild beskriver hur ett framtida arbete kan och bör se ut. Sandblad & Hardenborg 
nämner i boken Målbilder - en metod för att utveckla det framtida IT-stödda arbetet 
följande aspekter: 

När man genomför ett målbildsarbete är det viktigt att tänka på att målbilder... 

...är en konkretisering av det vi strävar mot. 

...siktar mot angiven tidshorisont. 

...kommer kanske inte helt att uppnås. 

...betyder inte att alla får som de vill. 

...förändras över tiden. 

...är nödvändiga för samordnad utveckling. 

...är nödvändiga för att kunna förankra mål och diskutera framtiden. 

(Sandblad & Hardenborg 2010) 

4.2.1 Vad är en målbild? 

Tydliga målbilder är en förutsättning för att nå framsteg. Oklara mål leder till ofokuserat 
arbete och potentiellt onödiga konflikter. Tolkar man målen på olika sätt och drar åt 
olika håll får man en verksamhet som står stilla. En konkret målbild möjliggör 
konstruktiva diskussioner om alternativa mål och vägar. Sådana diskussioner kan annars 
bli vaga och förvirrande. Om det finns en tydligt formulerad målbild som är känd inom 
organisationen kan även medarbetarna känna större trygghet om hur framtiden kan 
komma att se ut (Sandblad & Hardenborg 2010). 

4.2.2 Hur genomförs ett målbildsarbete? 

Alla enskilda målbildsprojekt har sin speciella karaktär. Syfte, frågeställningar och 
omfattning skiljer sig åt. Det är viktigt att veta att det inte går att genomföra ett 
målbildsarbete enligt en given mall, utan man måste alltid anpassa hela upplägget och 
genomförandet efter den aktuella situationen. Målbildsarbetet genomförs vanligtvis i 
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form av en serie seminarier eller arbetsmöten. Arbetsgruppen utgår från ett antal 
förutsättningar och får därefter fritt arbeta med att analysera arbetet, identifiera 
möjligheter och hinder samt formulera sin vision av det framtida framgångsrika arbetet 
(Sandblad & Hardenborg 2010). 

4.2.3 Framgångsfaktorer för lyckat målbildsarbete 

Sandblad & Hardenborg nämner även förutsättningar för att arbetet med målbilder ska 
bli lyckat i sex punkter: 

1) Tydlig vilja att sätta det framtida arbetet och en god arbetsmiljö i centrum för 
utvecklingen. Samsyn i organisationen, tydlighet i uppdrag, ledning som är 
tydlig, beslutsam och engagerad. 

2) Engagerat arbete i arbetsgrupperna. Det som deltar är intresserade av 
uppgiften. 

3) Det ges tillräckliga resurser. 
4) Processledarna är tillräckligt kunniga. 
5) Resultatet förankras väl i organisationen. 
6) Bra omhändertagande av resultatet från målbilden. Ledningen och 

uppdragsgivare har ett ansvar. Viktigt att väcka förhoppningar och nyfikenhet 
genom målbildsarbetet, kanske ibland även oro. 

(Sandblad & Hardenborg 2010, s.27) 

Resultatet av ett målbildsarbete kan variera. Detta blir extra tydligt i seminarieseriens 
slutskede och på det sätt man väljer att gå vidare med slutresultatet. Beroende på det 
konkreta syftet med målbildsarbetet kan slutresultatet beskrivas på olika sätt, från att 
vara en mer generell beskrivning av organisationens värdegrunder och organisatoriska 
mål till att vara mycket detaljerad och hårt knuten till, exempelvis, en fortsatt 
systemutveckling och kravställningsprocess (Sandblad & Hardenborg 2010). I det här 
arbetet påbörjas ett målbildsarbete, som utgör ett delsegment i workshop, men på grund 
av arbetets begränsade tidsram kan det finnas behov att fortsätta arbeta med målbilder 
även efter att denna studie är genomförd.   

4.3 Semistrukturerade intervjuer 

För att bygga upp en förståelse för hur kommunen arbetar med frågor rörande öppna 
data i verksamheten ansågs intervjuer vara en bra metod för att samla in det empiriska 
underlaget. Intervjuer ger insyn i det praktiska arbetet och insyn i enskilda individers 
syn på fenomenet vilket ger kunskap om verksamheten som inte går att utvinna från 
litteratur eller dokument. Intervjuerna baserades på en iterativ informationsinsamling 
där data samlades in, analyserades under arbetets gång, och användes för att nå djupare 
in i ämnet. Intervjuerna utformades på en semistrukturerad grund, vilket lämnade 
utrymme för en bredare informationsinsamling. Anledningen till att intervjuerna 
genomfördes på det sättet var för att kunna samla in så mycket information som möjligt, 



28 
	

och för att inte gå miste om kunskap och viktiga aspekter som präglar arbetets 
omfattning som skulle kunna förbises om intervjuerna genomfördes på en strukturerad 
grund. Det var särskilt viktigt då studien i sin natur är av målsökande karaktär (Bryman 
2012, s.41).  

I kvalitativ forskning kan det vara svårt att avgöra hur många intervjuer som krävs för 
att uppfylla syftet (Bryman, 2011, s.436), vilket innebär att antalet intervjuer som skulle 
genomföras inte gick att förutbestämma. Däremot hade det maximala antalet omfattande 
intervjuer förutbestämts inom ramarna för arbetets tidsomfång, vilket antogs vara tretton 
intervjuer. 

4.4 Workshop 

Att utforma en workshopen beskrivs utifrån digitala resurser hämtade från och Mongara 
(2016). Sammanfattningsvis innebär en ett fokuserat möte kring ett tema, med ett 
begränsat antal deltagare, som särskilt bjudits in utifrån deras kompetens om ämnet. 
Detta för att aktivt kunna diskutera problemet och identifiera framtida behov. Under 
workshop är det deltagarna som är experterna och ska bidra med sin kompetens medan 
ledaren/ledarna styr processen och förväntas skapa ett engagemang hos deltagarna samt 
säkerställa resultatet i workshopen (Mongara 2016).  

Att genomföra en workshop innefattar tre steg: planering, genomförande och 
uppföljning. I planeringsstadiet förbereds ett underlag som undersöker hur tids-
omfattande workshopens syfte och mål är. Underlaget ska även förberedas så att syftet 
och mål med workshopen tydligt presenteras samt eventuell bakgrundsinformation som 
är nödvändig för uppgiften beskrivs så att alla deltagare har samma kunskapsgrund när 
diskussionen väl tar vid. Genomförandet kan se olika ut beroende på vilken uppgift som 
ska lösas. För dem som leder workshop handlar det om att skapa engagemang och 
anpassa utförandet efter deltagarnas personligheter så att alla upplever att de kan 
uttrycka sina åsikter. Övningar som genomförs under workshopen kan utformas på olika 
sätt beroende på behov. Exempelvis kan de utformas som grupparbeten, enskilda 
uppgifter, scenarier, gula lappar eller spel. Slutligen innefattar en workshop uppföljning 
vilket innebär att det som sagts under mötet ska sammanfattas så att deltagarna kan 
fördjupa sig i det, om så önskas. Återkoppling är speciellt viktigt om flera möten med 
samma tema är planerade. Den underlättar i de fallet för deltagarna att återkoppla till 
den tidigare diskussionen vilket gör att kommande möten mer produktiva (Mongara 
2016).  
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5. Genomförande 
Studiens datainsamling bygger på litteratursökning, elva intervjuer och en workshop. 
Åtta intervjuer genomfördes med tjänstemän och chefer på Örebro kommun, fyra 
intervjuer genomfördes med externa aktörer. Workshopen genomfördes i två delar och 
utformades för att redogöra för utmaningar, målbilder och aktiviteter i arbetet med 
öppna data på Örebro kommun. Respektive underrubrik i det här kapitlet behandlar hur 
insamlingen och genomförandet gick till i de olika fallen. 

5.1 Informationsinsamling genom litteratursökning 

För att bygga upp en kunskapsgrund så att intervjuerna och workshopen kunde 
genomföras kräves förberedelser i form av litteratursökning. Vinnovas webbsända 
forum fungerade som en bra grund då de gav ett brett spektrum på vilka frågor öppna 
data innefattar (se: Vinnova Forum 2016). Eftersom öppna data är ett relativt nytt fält 
ansågs det viktigt att finna så aktuella källor som möjligt, källor tidigare än 2010 kan 
vara utdaterade. Facebookgruppen Opengov - öppen offentlig förvaltning som i 
skrivande stund har 2815 medlemmar gav även inblick i vilken debatt som pågick under 
arbetets inledande skede. Utifrån dessa källor var det lättare att finna relevanta 
forskningsrapporter och artiklar som präglar situationen med öppna data. Däremot 
ställde det höga krav på källkritik då ett forum präglas av individers åsikter. Utöver de 
publikationer som gjort med avseende på öppna data och öppna offentliga förvaltningar 
innebar litteratursökningen även att ta del av dokumentation som publicerats av Örebro 
kommun. För att tillhandahålla denna information kontaktades personal på kommunen 
som kunde skicka dokument till oss samt Örebro kommuns hemsida (se: Örebro 
kommun [1] 2016). 

5.2  Informationsinsamling via Intervjuer 

Under datainsamlingens gång framkom det vilka personer som hade kunskap om 
situationen på Örebro kommun gällande öppna data och det var just dessa som slutligen 
intervjuades. Sammantaget intervjuades tre personer från IT-strategiavdelningen, fyra 
personer från programområdet för samhällsbyggnad och en person från 
kommunikationsavdelningen på kommunen. Utöver de intervjuer som genomfördes på 
kommunen kontaktades personer med god erfarenhet i ämnet från bland annat Vinnova, 
Lantmäteriet och Helsingborg kommun som vi fick kännedom om via 
litteratursökningen. Det ansågs viktigt att vidga kunskapsbilden om det aktuella nuläget 
nationellt genom dessa intervjuer för att bättre förstå de kommunanställdas förståelse 
och synpunkter om öppna data. 

Utifrån tidsramen för arbetet ansågs det lämpligt att maximalt genomföra tretton 
intervjuer. Sammanlagt genomfördes tolv intervjuer. Anledningen till att inte fler 
intervjuer genomfördes berodde på att vi uppnått en mättnad då mängden ny assimilerad 
kunskap minskade under de senare intervjuerna. Under arbetets gång gavs indikation på 
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att få personer hade ytterligare kunskap om öppna data på kommunen från de 
genomförda intervjuerna. Majoriteten av intervjuerna tog vid i ett tidigt skede av arbetet 
och kunskapen från tidigare intervjuer analyserades och formulerades till frågor i 
framtida intervjuer. Som grund till intervjuerna som genomfördes på kommunen 
användes en intervjumall med frågor gällande intervjupersonens synsätt och roll i 
förhållande till öppna data, samt frågor kring upplevda möjligheter och hinder i arbetet 
(Se Appendix B). I de fall då personen hade en särskild koppling till öppna data, till 
exempel en teknisk nisch eller kunskap om det organisatoriska arbetet kompletterades 
intervju-mallen med ytterligare relevanta frågor inför de intervjuerna. Samma metod 
användes för intervjuer genomförda på personer i externa organisationer, men då 
intervjumallen betonar kommunens roll i frågan, krävdes det att frågorna 
omformulerades för att passa den kontext som intervjupersonen arbetade i. Samtliga 
intervjuer som genomfördes med kommunanställda skedde i mötesrum på Örebro 
kommun. Tre av de externa intervju-erna genomfördes över Skype och den fjärde 
genomfördes via mail.  

Alla intervjuer spelades in och transkriberades till text. Arbetsmetoden gjorde det 
möjligt att återkoppla till äldre intervjuer samt att utvärdera om kompletterande svar 
krävdes. I de fallen kontaktades intervjupersonerna via mail med ytterligare följdfrågor. 
Metoden möjliggjorde ett inkrementellt arbete då förberedelser och kompletterande 
frågor till intervjumallen bättre kunde formuleras då dataunderlaget från tidigare 
intervjuer fanns dokumenterat och tydlig strukturerat. 

5.3 Informationsinsamling med hjälp av Workshop 

För att identifiera hinder och utmaningar, målbilder och lämpliga aktiviteter i arbetet 
med öppna data på Örebro kommun utformades två workshops. Den första workshopen 
genomfördes på Örebro kommun tisdagen den 12 april 2016, sex deltagare närvarade. 
Deltagarna representerade olika avdelningar på kommunen, bland annat närvarade 
personal från kommunikationsavdelningen, IT-strategiavdelningen samt deltagare från 
programområdet för samhällsbyggnad. Den andra workshopen genomfördes tio dagar 
senare, den 22:a april 2016 med tre deltagare med representanter från 
kommunikationsavdelningen och programområdet för samhällsbyggnad. 

Samtliga deltagare i workshopen hålls anonyma i uppsatsen då poängen med 
workshopen var att få gruppens gemensamma bild av situationen med öppna data på 
Örebro kommun. Deltagarna informerades om detta i förväg, vilket även kan ha gynnat 
diskussionen då det lämnar större utrymme att säga vad man tycker. För att 
dokumentera mötet spelades hela workshopen in och transkriberades. I tillägg fotades 
de anteckningar som skrev ner på tavlan (se: Appendix C).  

Inbjudan till workshop skickades ut två veckor i förväg. Sammanlagt bjöds sex 
deltagare in från kommunen. Fem av de sex personer som bjöds in hade intervjuats i 
förväg, de intervjuade personerna hade visat att de hade tillräckligt god kunskap på 
området öppna data och ansågs därför relevanta delta i denna typ av workshop. 
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Bortfallet av tre deltagare under det andra tillfället berodde på sjukfrånvaro och 
semesterfrånvaro samt ett tredje fall där vi redan i förväg blivit informerade om att 
deltagaren endast kunde närvara vid det första tillfället. 

Det var viktigt att deltagarna representerade olika avdelningar på kommunen, målet var 
att samla deltagare från programområdet för samhällsbyggnad där majoriteten av 
kommunens öppna data-initiativ tidigare etablerats, kommunikationsavdelningen ansågs 
relevant då den tidigare kontaktpersonen för öppna data på kommunen arbetade under 
den avdelningen fram till februari 2016, slutligen ansågs IT-strategiavdelningen vara 
relevant då de tar beslut om strategiska beslut för öppna data. 

För att fånga personernas intresse att delta i workshop informerades de redan under 
intervjuerna om att en workshop kommer bli aktuellt vid en senare tidpunkt. När 
datumet väl var bestämt för båda delarna av workshopen informerades de inbjudna 
personerna, i god tid, via mail om workshopens syfte och mål. I tillägg ställdes frågor 
som de inbjudna personerna skulle tänka på i förväg i syfte att förbereda deltagarna på 
vilken typ av diskussion som skulle kunna komma att bli relevant under workshopen 
(se: Appendix D). 

Syftet med den första workshopen var att diskutera och hantera frågor om öppna data 
och därmed öka möjligheten att bedriva en framgångsrik verksamhet på Örebro 
kommun. Målet var att tydliggöra möjligheter och hinder i arbetet med öppna data inom 
samhällsbyggnad samt att identifiera målbilder för öppna data på Örebro kommun. 
Syftet med den andra workshopen var att förtydliga målbilderna ytterligare och målet 
var att identifiera lämpliga aktiviteter i det fortsatta arbetet med öppna data på 
kommunen samt att sätta prioritetsordning på dessa. För att diskussionen inte skulle 
glida bort från syftet var det viktigt att vi som höll i workshopen styrde gruppen genom 
att ställa öppna frågor och påminna deltagarna om ämnet för dagen. Till vår hjälp hade 
vi även en PowerPoint-presentation, som var noggrant planerad efter en förutbestämd 
agenda som kunde styra diskussionen utifrån workshopens syfte och mål. 

För respektive del av workshopen avsattes tre timmar inklusive pauser. Tre timmar 
långa träffar ansågs lämplig eftersom varje deltagare skulle få omkring 20 minuter att 
uttrycka sig inför gruppen med hänsyn till raster och presentation av innehållet. 
Anledningen till att workshopen delades upp i två träffar berodde på att den första 
workshopen skulle fungera som en bredare diskussion där alla intressanta infallsvinklar 
kunde ventileras, vilket minimerade risken för att relevanta frågor som tidigare inte lyfts 
under intervjuerna inte skulle glömmas bort. Den första träffen behandlade även 
målbildsarbete, och enligt forskning gällande målbildsarbete behöver målbilder 
bearbetas under en längre tid (Sandblad & Hardenborg 2010). Uppehållet på tio dagar 
mellan den första och den andra workshopen fungerade som en tid för deltagarna att 
reflektera och utveckla det som sades under det första tillfället. 

För att samtliga deltagare skulle ha samma kunskapsgrund inleddes det första 
workshoptillfället med en presentation som definierade begreppet öppna data och en 
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nulägesbild av den nationella situationen gällande öppna data. Under presentationen 
tilläts samtliga deltagare att flika in med frågor eller ytterligare relevant information. 
För att säkerställa att underlaget och de övningar som hade förberetts inför workshopen 
motsvarade deltagarnas kunskapsnivå lämnades utrymme för samtliga deltagare att ge 
återkoppling på innehållet efter att introduktionen var genomförd. Alla deltagare hade 
god kännedom av stora delar av det presenterade materialet vilket gav en indikation på 
att workshopen hade utformats på en lämplig kunskapsnivå. 

För att uppfylla syftet och målen genomfördes tre övningar med fokus på hinder och 
utmaningar, vision och målbilder under den första workshopen. De hade utformats till 
en gruppövning där deltagare delades upp i grupper på tre personer. Anledningen till att 
denna gruppstorlek valdes var för att blanda personer från olika avdelningar på 
kommunen så att infallsvinklar från olika områden kunde diskuteras inom gruppen. 

Övningarna för hinder och utmaningar utformades så att de två grupperna fick sätta sig 
skilt från varandra och formulera svar på uppgiften: Skriv ner hinder och/eller 
utmaningar som kommunen står inför idag med avseende på öppna data. Anledningen 
till att hinder och utmaningar utgjorde den första övningen berodde på att det skulle 
måla upp en spelplan inför kommande övningar som berörde målbildsarbete. Det är 
viktigt att kartlägga vilka problem och svårigheter som präglar situationen på 
kommunen för att kunna diskutera realistiska målbilder i ett senare skede. För övningen 
avsattes 15 minuter, när övningen var genomförd fick gruppen presentera deras 
genomensamma svar. Under presentationen användes tavlan genom att nyckelord skrevs 
upp, syftet med detta var dels att dokumentera det som sades men även för att underlätta 
för deltagarna att komma ihåg vad som sagts. 

Den andra övningen gick ut på att formulera en vision för arbetet med öppna data på 
kommunen. Övningen utformades så att grupperna var för sig skulle utforma en vision 
med max några meningar, för övningen avsattes tio minuter arbetstid. Övningen 
fungerade som en uppbyggnad inför kommande övning som skulle beröra 
målbildsarbetet och innan övningen förklarades att formuleringarna inte på något vis 
behövde vara realistiska. Syftet med övningen var att få deltagarna att tänka fritt och 
stort, genom att bortse från de problem och hinder som upplevs i nuläget och istället 
fokusera på vilka möjligheter arbetet med öppna data kan ha för kommunen. På samma 
sätt som med övningen innan dokumenterades nyckelord på tavlan samtidigt som ordet 
stod öppet för samtliga deltagare att flika in med deras syn på visionerna. 

Slutligen genomfördes gruppövningen för målbilder. Övningen utformades så att 
grupperna under 15 minuter skulle formulera målbilder för hur Örebro kommun arbetar 
med öppna data 2020. De fick arbete med frågorna: Hur har vi hanterat de utmaningar 
vi står inför och vilka positiva effekter har öppna data på Örebro kommun 2020? De 
målbilder som presenterades dokumenterades på tavlan och diskuterades tillsammans 
med samtliga deltagare. 
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Utformningen av den andra workshopen och dess övningar fick anpassas då en 
deltagare sent meddelade att hen inte kunde delta på grund av sjukfrånvaro. Istället för 
att utforma gruppövningar anpassades workshopen så att samtliga deltagare tillsammans 
diskuterade det som sades. 

Inledningsvis sammanfattades innehållet från den första workshopen kortfattat. 
Deltagarna hade även fått en sammanställning skickad via mail som sammanfattade hela 
den första workshopen, men för att säkerställa att alla deltagare hade det föregående 
mötet färsk i minnet ansågs det viktigt att inleda med en kort muntlig beskrivning av 
kontentan från workshoptillfälle ett. 

Den första övningen ämnade att utveckla de målbilder som togs upp under förra tillfället 
och vidareutveckla dem, samt erhålla målbilder som deltagarna kommit på under 
reflektionstiden på tio dagar. Som material hade varje deltagare ett varsitt dokument 
med målbilderna från förra tillfället nedskrivna. Det gav deltagarna möjlighet att skriva 
kommentarer och tillägg simultant med att diskussionen pågick. Alla målbilder från 
föregående workshop diskuterades i turordning. 

Efter målbildsövningen genomfördes en diskussion kring vilka aktiviteter som 
deltagarna ansåg var relevanta att börja arbeta med på kommunen när workshopen 
genomfördes. Målet var även att identifiera vilken prioritet de olika förslagen skulle ha. 

I nästa kapitel presenteras studiens resultat. 
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6. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuer, dokumentation och workshop. De 
inledande avsnitten (6.1, 6.2 och 6.3) presenterar resultat av intervjuerna och den 
dokumentation som publicerats av kommunen. Resultatet som presenteras i avsnitt 6.4 
motsvarar diskussionen som hölls under workshopen som har sammanfattats på ett 
överskådligt sätt. 

6.1 Tidigare arbete med öppna data på Örebro kommun 

Örebro har ett pågående arbete med öppna data. Som en följd av PSI-direktivet som 
formulerats av EU inleddes 2013 ett initiativ inom kommunen för att komma igång med 
att publicera öppna datamängder. Före detta e-strateg Björn Hagström har varit den 
drivande kraften för öppna data i kommunen och han fick igenom ett beslut om att alla 
förvaltningar på något sätt ska bidra till öppna data. Detta blev nedskrivet i styr-
dokument och i förvaltningarnas verksamhetsplaner. 

I december 2014 publicerade före detta e-strateg Björn Hagström detta på Örebro 
kommuns blogg Enklare vardag: 

Örebro kommuns arbete med öppna data har utökats och är nu en integrerad del 
av den ordinarie verksamhetsutvecklingen och arbetet med verksamhetsplan. 
Detta är i enighet med uppdraget i politikens styr-dokument ”Övergripande 
strategier och budget: 

Arbetet med öppna data pågår löpande och målet är att det ska bli en integrerad 
del av den dagliga verksamhetsutvecklingen. 

(Örebro kommun [2] 2014) 

Kommundirektören fattade utifrån detta följande beslut: 

§ Förvaltningscheferna utser kontaktperson per förvaltning, lämnar namn till 
Björn Hagström som sammankallar gruppen inför att förvaltningarna ska 
upprätta sina verksamhetsplaner för 2014. 

§ Förvaltningarnas arbete med Öppen data ska fr.o.m. 2014 ingå som en del i den 
ordinarie verksamhetsutvecklingen. 
 
(Örebro kommun [2] 2014) 

Startskottet för den större satsningen på öppna data var att kommunen delades in i fem 
delar där alla skulle ta fram fem datakällor för publicering (Intervju: Hagström 2016). 
Sedan dess har utvecklingen i första hand skett på stadsbyggnad och tekniska för-
valtningen. Anledningen till det har varit att strukturerad och okänslig information har 
funnits tillgänglig och att det har funnits intresse och kompetens. Exempel på öppna 
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data som finns tillgänglig idag är bland annat kartpunkter, leverantörsfakturor, statistik, 
trafikflöden, måltidsdata och luftkvalitet (se: Örebro [3] 2016). 

I samband med att Örebro karttjänst togs fram 2008 utvecklades även ett API som 
innebar att karttjänsten kunde fungera genom att vara konsument av den egna öppna 
geodatan. API:et var ett pilotprojekt som visade att det går att låta data flöda direkt ut ur 
databasen i realtid och informationen finns nu fritt tillgänglig för återanvändning på 
Örebro kommuns webbplats. För tillfället genomförs en uppdatering av API:et för att i 
framtiden kunna leverera vektordata i stället för rasterdata (Intervju: Peterson). 

6.2 Övergripande strategier och budget 

I dokumentet Övergripande strategier och budget (ÖSB) för 2016 förklaras vad den 
kommunala organisationen i Örebro ska arbeta med under året som kommer. I den 
beskrivs Örebro kommuns styrmodell, som började gälla 2012. Modellen redovisar 
vilka övergripande strategier som kommunen arbetar med och vilka mål som ska 
uppnås under mandatperioden. Vad som ska uppnås formuleras i ett antal målområden. 
Verksamheten som kommunen bedriver ska varje år utvecklas för att nå målen för 
mandatperioden (ÖSB [1] 2016). I ÖSB har frågan om öppna data behandlats på 
följande vis.  

I Övergripande strategier och budget 2015 med plan för 2016-2017 återfinns följande 
beslut gällande öppna data: 

Örebro kommun ligger långt framme inom öppna data men det finns mycket 
kvar att göra och arbetet ska bedrivas aktivt. 

För att bidra till öppenhet, transparens och lättillgänglig service ska Örebro 
kommun i möjligaste mån skapa öppna data som är kostnadsfri och utan 
begränsande licensvillkor. Undantag från den hanteringen ska motiveras. 
Arbetet med öppna data pågår löpande och målet är att det ska bli en 
integrerad del av den dagliga verksamhetsutvecklingen. Örebro kommun är 
drivande i en satsning på nationell samordning av kommunala öppna data 
tillsammans med sex andra större kommuner och SKL. Lokalt är vi med och 
arrangerar tävlingen Öppna Örebro län för att uppmuntra till att den öppna 
data som skapas också används (ÖSB [1] 2015). 

I Övergripande strategier och budget 2016 med plan för 2017-2018 har målsättningen 
reducerats till endast den första punkten: 

Örebro kommun ligger långt framme inom öppna data men det finns mycket 
kvar att göra och arbetet ska bedrivas aktivt (ÖSB [2] 2016). 
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6.3 IT och informationshantering i kommunen 

IT-direktör Anders Åhlgren inledde under hösten 2015 ett projekt för att förbättra 
informationshanteringen på Örebro kommun. Modellen som initierats heter metodisk 
informationsbehovsanalys (MIBA) och ska hjälpa till med att möta kommunens 
förmåga att hantera såväl egen information som information från andra organisationer, 
medborgare och företag, i syfte att stödja Örebro kommuns verksamhet. Utgångs-
punkten i MIBA är att information ska vara transparent, tillgänglig, förståelig och 
tillförlitlig. Modellen ämnar även att säkerställa kommunens delningsansvar som 
förväntas av en offentlig organisation vilket innebär att rätt information når rätt 
mottagare i rätt tid och rum. Samtidigt ska informationsskyddet stå i balans med de krav 
på effekt som verksamheterna på kommunen arbetar mot (Örebro kommun [4] 2016). 

Metoden för informationsbehovsanalys följer ett antal steg, se figur 2, och ska leda fram 
till ett beslutsunderlag som tydligt visar informationsbehovet i en given verksamhet 
eller uppdrag. I tillägg ska metoden dessutom beskriva vilka regler och tekniska 
förutsättningar som präglar informationsbehovet i fråga. Genom underlaget från 
analysen ska målinriktade beslut tas för design av tekniska lösningar, organisation och 
processer (Örebro kommun [4] 2016). 

 

Figur 2: Beskriver metoden för att ta fram modellen MIBA (Örebro kommun [4] 2016). 

Projektet är fortfarande i uppstartsfasen och arbetet inleds med att ta fram en 
informationskarta. Informationskartan ska består av tre delar: en grafisk representation 
av informationsindelningen, en systemmatris och en tabell där information märks 
utifrån olika egenskaper. Genom dessa tre delar kan Örebro kommuns informationskarta 
besvara frågor som; Vilken information har vi tillgång till? Var finns informationen? I 
vilket IT-system? Hur får vi hantera informationen? (Arvidsson et. al. 2016, s. 3). 

Arbetet med MIBA kommer att fortsätta löpande, projektet är väldigt omfattande och en 
stor del av arbetet handlar om att bygga upp kompetens om informationshantering inom 
organisationen. Nästa steg i arbetet handlar om att tillsätta verksamhetsutvecklare som 
fungerar som stöd för respektive programområde i frågor relaterat till informations-
hantering vilka ska öka kompetensen i kommunens samtliga verksamhetsområden 
(Intervju: Åhlgren 2016). 
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Kommunen arbetar också under en annan modell kallad Solfjädermodellen, som 
beskriver organisationens arbete att uppfylla regeringens intentioner med Digital agenda 
och Digitalt först och stärka myndighetens e-förvaltning och främja transparens och 
öppenhet inom organisationen. Motiveringen bakom MIBA och solfjädermodellen 
lyder:  

Digital information är en strategisk resurs i Örebro kommun, och ska 
förvaltas som en tillgång. Örebro kommun ska kunna hantera såväl egen 
information som information från andra organisationer, medborgare och 
företag i syfte att stödja Örebro kommuns verksamhet. Örebro kommun 
måste kunna hantera nya former för informationsutbyte och informations-
skydd som påverkar vår personal och vår omvärld, exempelvis genom 
mobilitet, sociala nät och modern teknik. Örebro kommun dessutom måste 
kunna använda detta som en styrka, och framgent kunna göra information 
tillgänglig i nya former på ett öppet sätt där medborgare, föreningar och 
organisationer kan ta del av Örebro kommuns informationsmängder. 

(ÖSB [2] 2016) 

I solfjädermodellen utgör MIBA ett steg för att kommunen ska kunna förverkliga de 
mål som upprättats för e-förvaltning 2020. Målsättningen är att MIBA modellen till 
fullo ska ha implementerats 2020 (Intervju: Åhlgren 2016). 

6.4 Resultat av workshop 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de tre övningarna (utmaningar, målbilder och 
aktiviteter) som sammantaget genomfördes under två tillfällen på Örebro kommun. 
Resultatet har sammanfattats och bygger på deltagarnas syn på situationen. 

6.4.1 Upplevda utmaningar relaterat till öppna data på kommunen 

Övningen genomfördes först i två separata grupper under ca 15 minuter. Grupperna fick 
diskutera och utföra följande uppgift: 

Skriv ner hinder och/eller utmaningar som kommunen står inför idag med 
avseende på öppna data. 

Sponsorskap och organisatorisk förmåga 
Deltagarna var överens om att det i dagsläget saknas ett aktivt sponsorskap för öppna 
data i Örebro kommun. Med sponsorskap menas dels att det finns en kommunpolitiks 
ambition att driva frågan men också att högre tjänstemän och chefer arbetar aktivt för att 
hantera kommunens organisatoriska förmåga med avseende på öppna data. Flera av 
deltagarna upplevde att det tidigare har funnits ett sponsorskap men att det har för-
svunnit och att arbetet med öppna data därmed försvårats. Den person som tidigare varit 
drivande i frågan på kommunen har slutat och deltagarna upplever att det inte finns 
någon ambition att ersätta den förlorade kompetensen. Därmed förlorar Örebro kommun 
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mycket av den samordning som fanns och det skapar en osäkerhet i vilka förutsättningar 
som gäller och vad som kommer att hända framöver. Det finns ett politiskt beslut att 
man ska arbeta med öppna data men arbetet som bedrivits har varit alldeles för 
personberoende. För att komma ifrån personberoendet i framtiden ansåg deltagarna att 
det krävs ett sponsorskap och en vilja att hantera den organisatoriska förmågan över tid. 

Mognad i information, organisation och person 
Deltagarna diskuterade mognadsgraden på information, organisation och person och 
ansåg att den utgör ett hinder i arbetet med öppna data. 

Gällande information diskuterades det att det finns brister i kommunens kunskaper om 
sin egen information och sin informationshantering. Om det på ett tydligare sätt finns 
beskrivet var olika informationsmängder lagras, vilket format de lagras på och vilken 
kvalitet den har skulle det var lättare att ta beslut om publicering av öppna data. 
Deltagarna var överens om att det var ett problem men det fanns vissa menings-
skiljaktigheter i hur man skulle hantera det. En deltagare uttryckte att det skulle vara 
bättre att publicera information som inte håller högsta kvalitet men vara tydliga med att 
informationen har brister. Samma person menade att om man skjuter upp publiceringen 
till den dagen man har kvalitetssäkrat informationen till hundra procent kommer det 
aldrig att ske. Flera deltagare höll med om att det skulle kunna vara möjligt att använda 
sig av disclaimers vid publicering, för att avsäga sig ett visst ansvar, men det uttrycktes 
en också oro för att kommunens trovärdighet skulle kunna påverkas och att man borde 
vidta en viss mån av försiktighet. 

Gällande mognaden i organisationen belystes det faktum att det inte finns någon sam-
ordning och utrett ansvar i arbetet med öppna data i kommunen och att det heller inte 
finns någon övergripande ansvarig i frågan. Detta hinder hänger delvis ihop med 
sponsorskap och organisatorisk förmåga men det nämndes också att det inte finns ett 
tydligt utpekat informationsansvar. Det finns ingen som officiellt är ansvarig för 
kvaliteten på informationen och vem som ska förvalta den. Det finns ett systemansvar 
men inte ett informationsunderhållsansvar. Deltagarna menade att om det finns en 
organisation runt öppna data så kan övriga verksamheter bättre förstå om deras 
information är aktuell som öppna data. Då kan de också hantera informationen ur det 
perspektivet gällande underhåll och kvalitet och därmed förvalta den så att kvaliteten 
ökar över tid. 

Gällande mognad på person menades det dels att det saknas förståelse i kommun-
ledningen för vad öppna data är och vad det är bra för. Detsamma poängterades 
tjänstemän inom organisationen. En deltagare nämnde att det är viktigt att nå ut till de 
som är systemansvariga då det är de som kan avgöra om de vill och kan öppna upp 
informationen. 

Att värdera eller inte 
En fråga som kom upp var huruvida det är kommunens roll att värdera vilken 
information som ska publiceras och inte. Här fördes ungefär samma argument som i 
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diskussionen om informationskvalitet. Det kan vara en utmaning att inte varje gång 
hamna i en situation där det ska värderas om och vad som ska publiceras då det gör 
processen mycket trögare. En deltagare förespråkade ett neutralt förhållningssätt till 
informationen genom att först publicera den och sedan låta mottagaren avgöra vad den 
kan användas till. En annan deltagare höll med om att kommunen inte borde lägga allt 
för mycket tid och pengar på att gissa vad informationen kommer användas till men 
menade ändå att det måste göras någon form av bedömning av nyttan då själva 
publiceringen finansieras av skattepengar. En annan aspekt som kräver någon form av 
bedömning är vilket format som används vid publicering och då krävs det någon form 
av uppfattning om vad informationen skulle kunna användas till. Om informationen är 
riktad till utvecklare kanske det räcker med att publicera rådata som är relativt lite 
bearbetad men om den är riktad till en bredare grupp ställs det större krav på att den är 
lättförståelig och kanske visualiserad på något sätt. 

Informationssäkerhet och integritet 
Säkerhetsaspekten med öppna data upplevdes som en viktig fråga men det uttrycktes att 
det inte var helt lätt att avgöra vilka lagar och regler som är styrande i olika fall. En 
deltagare tyckte att det behöver finnas rutiner för att tvätta personuppgifter i data, 
speciellt om kommunen ska publicera data mer regelbundet. Det uttrycktes även en oro 
över oväntade konsekvenser som kan uppkomma när en informationsmängd kombineras 
med en annan informationsmängd och att man därför behöver förstå sin egen data. 
Gällande informationssäkerhet och integritet betonade en deltagare vikten av att veta 
hur man ska bemöta kritik som kan uppkomma i samband med publicering av 
kommunens information. 

Vad är målet? 
Ett problem som upplevdes var att det inte finns några tydligt uttalade mål och visioner i 
arbetet med öppna data på kommunen. En deltagare menade att det är målet med arbetet 
som blir styrande för hur man agerar, och att arbetet inte kan initieras om det saknas ett 
tydligt mål. Ett par deltagare ställde sig frågande till vilken inställning den nuvarande 
ledningen har till öppna data och efterfrågade ett tydligare ställningstagande från dem. 

Standarder och metadatahantering 

En deltagare efterfrågade någon form av standardisering och metadatahantering för 
information som är är intressant för jämförelser över kommun- och organisationsgränser 
då det underlättar för automatiserade tjänster. En annan deltagare upplevde att det finns 
en risk att man lägger ner för mycket energi på att anpassa data efter standarder i stället 
för att publicera, vilket gör att en avvägning bör göras. 

6.4.2 Målbilder 

Övningen genomfördes först i två separata grupper under ca 15 minuter. Grupperna fick 
diskutera och utföra följande uppgift: 
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Skriv ner målbilder för hur Örebro kommun arbetar med öppna data år 2020. 

- Hur har vi hanterat de utmaningar vi står inför idag? 
- Vilka positiva effekter har öppna data på Örebro kommun 2020? 

Efter gruppövningen diskuterades frågan gemensamt mellan grupperna och diskus-
sionen sammanfattas i form av följande målbilder: 

§ Processer för publicering och förvaltning av öppna data finns på plats. 
§ Det finns en organisation runt öppna data med uttalat ansvar och mandat. 
§ Örebro kommun har goda exempel på öppna data att visa på. 
§ En teknik, som följer sin utveckling, för att tillgängliggöra information. 
§ Det har skett en kulturell förändring där man ser möjligheter istället för hinder 

med öppna data. 
§ Alla IT-system ska kunna hantera öppna data. 
§ Kommunen utvecklar och förvaltar sitt informationsägarskap och värdskap. 
§ Vi har en organisation som betraktar information som en resurs och därmed 

förvaltar och vårdar den. 
§ All information som publiceras som medborgarinformation tillhandahålls även i 

form av rådata på ett lättillgängligt sätt. 

6.4.3 Förslag på lämpliga aktiviteter 

Det andra workshoptillfället fokuserade på aktiviteter som skulle kunna gynna arbetet 
med öppna data på Örebro kommun. Övningen genomfördes i en grupp på tre personer. 
Diskussionen pågick i ca två timmar och utgick ifrån de utmaningar och målbilder som 
lagts fram under det förra tillfället. Resultatet presenteras i punktlistan nedan: 

Deltagarnas förslag på aktiviteter som kan gynna arbetet med öppna data på Örebro 
kommun: 

§ Träna på de tekniker som man behöver ha för att kunna tillhandahålla 
information. Börja i liten skala, skala sedan upp ett sådant initiativ. 

§ Arbeta med öppna data initiativ parallellt med MIBA-projektet. Det skulle gynna 
båda projekten då det ökar förutsättningarna för IT-strategiavdelningen att 
förstå verksamheten bättre, samtidigt som öppna data-projekt gynnas av att ha 
insyn i den pågående informationsinventeringen. 

§ Tillämpa öppna data projekt med fokus på att effektivisera den interna verk-
samheten. Det kan till exempel handla om att öppet tillhandahålla information 
om telefonabonnemang som är registrerade i kommunen vilket skulle kunna 
generera kostnadsbesparingar. 

§ När det kommer till extern nytta kan det vara bra att uppmärksamma media om 
att kommunen är duktig på att tillhandahålla öppna data. Det kan både öka 
attraktiviteten för kommunen och skapa ett ökat intresse för öppna datakällor. 
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§ Tillhandahålla information om trafiken, till exempel vart skyltar och trafikljus är 
placerade, men även tillhandahålla information om vart det sker vägarbeten. 

6.5 Externa källor 

Avsnittet innehåller resultatet av intervjuer som genomförts med aktörer utanför Örebro 
kommun. Respektive underrubrik ger en sammanfattning av de intervjuer som 
genomfördes tillsammans med Andreas Krohn (API-specialist och öppna data ansvarig, 
Helsingborg kommun), Charlotta Nordenberg (innovationsrådgivare, Örebro 
universitet) och Peter Nylén (verksamhetschef, Lantmäteriet). 

6.5.1 En bild av Helsingborg kommuns arbete med öppna data 

Krohns uppdrag i arbetet grundas på en bred målsättning som säger att han ska bidra till 
att det publiceras mer öppna datamängder i Helsingborg stad samt att främja använd-
andet av öppna data bland invånare och företag. Det slutgiltiga målet är att öppna data 
ska utgöra en naturlig del av staden vilket innebär att data ska tillgängliggöras så fort 
det är möjligt. Arbetet med öppna data i Helsingborg har tydligt stöd av både 
kommunledningen och chefer ute i organisationen och går i linje med kommunens mål-
sättning att Helsingborg stad ska vara ledande i att ta tillvara på digitaliseringens 
möjligheter (Helsingborg 2016). 

Rollen innebär att ge stöd åt förvaltningarna, speciellt till personal som har goda 
kunskaper om systemen och informationen ute i verksamhetsområdena, för att hjälpa 
dem att publicera och konsumera öppna data. Genom den breda målsättningen drivs 
arbetet insatsbaserat och agilt. Det möjliggör ett flexibelt arbete, där fokus kan riktas 
mot de insatser som ge mest nytta, genom att svara på frågor som exempelvis: Vad har 
vi gjort?; Vad finns det att göra?; Vilka möjligheter finns? Arbetet präglas också av att 
konstant lära sig vad som fungerar och vad som inte gör det. Krohn ansvarar för att 
samordna och organisera arbetet med öppna data, och han poängterar att det är 
personalen ute i verksamheterna som ska förankra arbetssättet så att öppna data blir en 
del av organisationen. Det är också viktigt för att undvika att arbetet blir person-
beroende. Krohn nämnde under intervjun att arbetet till viss del är personberoende men 
att kommunen arbetar mot att överkomma det hindret. Hans funktion utgör en resurs i 
kommunen som ska möjliggöra arbete med öppna data. Han poängterar att det är viktigt 
att arbetet med öppna data inte ses som ytterligare ett krav som verksamheterna måste 
leva upp till. Det bygger på att arbetet med öppna data bör utformas efter det utrymme 
och de resurser som organisationen har möjlighet att ge frågan. 

Det är inte de tekniska lösningarna som är den stora utmaningen med öppna data utan 
istället handlar det om organisatoriska frågor. Krohn menar att dem som känner till 
datamängderna bäst är de som arbetar tekniskt med den, men det är inte alltid de som 
har beslutande rätt om informationen eller ser helheten med arbetet. Frågor som är 
viktiga att reda ut inom organisationen är: Vem äger informationen?; Vem är ansvarig 
för att informationen hålls uppdaterad efter publicering?; Vem svarar på frågor om 
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innehållet i publicerad data? En annan utmaning är identifiera värdet av öppna data 
eftersom det inte går att motivera arbetsinsatsen annars. En framgångsfaktor som Krohn 
identifierat under sin tid på kommunen är vikten av den interna nyttan. Det innebär att 
den interna nyttan ofta prioriteras, medan den externa nyttan snarare ses som en bonus i 
arbetet. Det här utgångspunkten har visat sig ha större genomslag och har generellt gett 
bättre resultat. Den externa nyttan anses också viktig, och för att identifiera den 
använder kommunen en feedback-kanal på hemsidan där man öppet frågar allmänheten 
vilken data de vill ska publiceras. 

(Intervju via Skype: Andreas Krohn, Helsingborg kommun) 

6.5.2 Örebro öppna län 

Örebro kommun utformade tillsammans med Örebro universitet 2012 ett hackathon 
kallat Öppna Örebro län. Tävlingen hade som mål att driva på arbetet med att 
tillgängliggöra öppna data och inspirera unga innovatörer till att utveckla nya idéer och 
tjänster (Öppna Örebro län 2016). I evenemanget hölls även föreläsningar inom temat 
för öppna data och öppen förvaltning. Eventet pågick i tre år och antalet deltagare och 
intressenter växte för varje år, senast Örebro öppna län verkställdes var 2014. 

Universitetet motiverades till att bidra i Örebro Öppna län eftersom det rör många 
frågor kring idéutveckling. Rollen var att bistå med resurser för att koordinera arbetet. 
Charlotta Nordenberg som är innovationsrådgivare på universitetet hade rollen som 
koordinator i projektet. Hon berättar att syftet med projektet var att skapa en tävling 
med fokus på öppna data för att stimulera idéutveckling och öka samhällsnyttan med 
öppna data för allmänheten. 

Under den här tiden drev Björn Hagström arbetet med öppna data på Örebro kommun. 
Hagström etablerade kontakten med universitetet och tillsammans med Nordenberg 
verkställdes Öppna Örebro län eftersom organisationerna delade intresset - att öka 
samhällsnyttan med hjälp av öppna data. 

I skrivande stund finns det inga planer på att fortsätta arbetet med Öppna Örebro län då 
Örebro kommun inte har någon etablerad organisation bakom arbetet med öppna data. 
Universitetet som fortfarande stödjer projektet och vill upprätthålla årliga events 
avvaktar i väntan på att kommunen kan bidra med personella resurser i projektet. 

(Intervjufrågor via mail: Charlotta Nordenberg, Örebro universitet)	

6.5.3 En inblick i Lantmäteriets arbete med öppna data 

Lantmäteriet har arbetat i cirka fem år med att i större utsträckning göra informations-
resurser i form av geodata mer lättillgänglig och spridd i samhället. Peter Nylén 
förtydligar att geodata är närmast att betrakta som generisk information, det vill säga 
information som är bärare av annan information som behövs i väldigt många samhälls-
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tjänster. Det betyder att det finns en stor samhällsnytta i att göra kartor och geografisk 
information tillgänglig och fri att använda. 

Genom att Lantmäteriets verksamhet med geodata är till ca 70% användarfinansierad tar 
Lantmäteriet ut avgifter av företag, myndigheter, kommuner och landsting för deras 
användning av geodata från Lantmäteriet. Efter det att Lantmäteriet under 2011 konsta-
terade att avgiftsfinansieringen av grundläggande geografiska data skapade allvarliga 
problem för utvecklingen av geodataverksamheterna hos bland annat läns-styrelserna 
och Skogsstyrelsens startade Lantmäteriet ett internt arbete med att diskutera 
problemställningarna med avgiftsfinansieringen och hur denna påverkar myndighetens 
samhällsroll och förmåga att med geodata stödja utvecklingen av olika processer i 
samhället. Det var framförallt teknikutvecklingen som motiverade ett förändrat synsätt. 
Möjligheterna att skapa nytta i samhället av den geografiska informationen genom att 
ställa den fritt till förfogande för innovation, utveckling och bred spridning upplevdes 
alltmer vara större än värdet av avgiftsfinansieringen. 

Nylén poängterar att den interna förändringsresan har varit viktig, men tagit tid. Det var 
först 2013 som Lantmäteriet på bred front gick ut externt med sin önskan att få öppna 
upp centrala delar av sina geodata (framförallt geografisk information och adresser). 
Lantmäteriet har sedan dess kommunicerat frågan i stor omfattning och även haft årliga 
seminarier i Almedalen kring problemet med avgiftsfinansieringen. Idag upplever Nylén 
att insikten om problemet har ökat bland politikerna. Till exempel betonar han att 
regeringens initiativ Digitalt Först uttryckligen lyfter behovet av öppna data och att 
detta även blir centralt i det utvecklingsuppdrag Lantmäteriet fått kring en utvecklad 
samhällsbyggnadsprocess.  

Lantmäteriet har fortfarande inte fått några medel från regeringen för att lösa 
avgiftsfinansieringen. Men de har på egen kraft tagit några begränsade egna initiativ. 
Under sommaren 2015 samt vid årsskiftet 2015/16 släppte de kartmaterial av ett värde 
om cirka 7-8 miljoner kronor på årsbasis. Materialet innefattar bland annat Översikts-
kartan, Vägkartan, Fjällkartan, Terrängkartan, en förenklad höjdmodell för Sverige, 
samt en positioneringstjänst med meternoggrannhet. I skrivande stund jobbar myndig-
heten med att i samråd med Geodatarådet ta fram en ny nationell geodatastrategi som 
har utgångspunkt i de framtida samhällsutmaningar som Sverige står inför. I denna 
strategi kommer öppna geodata vara en mycket central ingrediens för att bidra till 
lösningar på utmaningarna. 

(Intervju via Skype: Peter Nylén, Lantmäteriet)  
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7. Situationen i Örebro kommun 
Örebro kommun har kommit långt i sitt arbete med öppna data jämfört med andra 
kommuner i Sverige. Samtidigt står Örebro inför risken att den utveckling av Öppna 
data som skett i Örebro kommun fram till idag stagnerar. Sedan Björn Hagström slutade 
på kommunen 2016 finns det ingen övergripande ansvarig för öppna data och det saknas 
en samsyn om vad syftet med arbetet med öppna data är. Från regeringshåll är det 
tydligt att man vill se att kommunerna fortsätter att producera Öppna data men 
möjligheterna att möta förväntningarna är små med de förutsättningar som finns idag. 
Samtidigt händer det mycket inom området nationellt och internationellt och om Örebro 
kommun vill fortsätta betraktas som en kommun i framkant finns det goda anledningar 
att bedriva ett kontinuerligt och mer målstyrt arbete med öppna data. 

Under workshopen var deltagarna överens om att det saknas ett aktivt sponsorskap och 
en organisatorisk förmåga. Detta blir tydligt då det inte har tillsatts någon övergripande 
ansvarig för öppna data i kommunen. Denna funktion har tidigare utgjort stora delar av 
den organisatoriska förmågan och det faktum att kompetensen inte har ersatts tyder på 
att sponsorskapet är lågt. Förutom att det praktiska arbetet med öppna data försvåras då 
det inte finns en tydligt utnämnd kontaktperson för interna och externa frågor gällande 
ämnet saknas det en kommunikativ roll som hanterar konflikter, förankrar arbetet och 
förmedlar nytta och mål i och utanför organisationen. Enligt Lundblad (2013) uppstår 
det ofta en barriär mellan tekniker och icke-tekniker som ofta har med kommunikation 
att göra. Under workshopen uttrycktes åsikten att det saknas förståelse i 
kommunledningen om arbetet med öppna data vilket tyder på att det finns brister i 
kommunikationen. En ansvarig för öppna data kan utgöra en unik kunskapsresurs för 
kommunen då denne är väl förtrogen med vilka data organisationen har och 
offentliggör, samt har insyn i datainnehållet (Lundblad 2013). Om personen dessutom 
har förmåga att sätta sig in i tekniska frågor likväl som god kunskap om kommunens 
processer och övergripande strategier (Krantz [2] 2013) kan konflikter lättare undvikas 
och arbetet med öppna data bedrivas mer effektivt. I intervjun med Andreas Krohn på 
Helsingborg kommun betonades vikten av att arbetet med öppna data inte ska upplevas 
som ett ytterligare krav på verksamheterna utan att ett bra arbetssätt är att låta den 
ansvariga personen utgöra en resurs som hjälper verksamheterna i sitt arbete med öppna 
data (Intervju: Krohn). Det kan leda till att verksamheterna har större möjligheter att 
bedöma om deras information är aktuell för ett tillgängliggörande, antingen för att skapa 
extern nytta eller för att effektivisera den egna verksamheten. Ett problem som 
uttrycktes under workshopen var att arbetet med öppna data i Örebro har varit alldeles 
för personberoende vilket har föranlett den situation kommunen nu befinner sig i. 
Därför räcker det inte med att tillsätta en ansvarig person utan att säkra att det även 
finns en ambition hos politiker och högre tjänstemän att underhålla och utveckla den 
organisatoriska förmågan runt öppna data över tid. Utan ett grundläggande sponsorskap 
för öppna data i Örebro riskerar kommunen att hamna i en liknande situation i 
framtiden. För att utnyttja de fördelar som beskrivs ovan, och samtidigt undvika att 
arbetet blir personberoende bör kommunen tydligt definiera en funktion, eller roll, som 
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behöver finnas för att samordna och utveckla arbetet med öppna data. Denna funktion 
kan uppfyllas av en eller flera personer. Anledningen till att definiera en samordnande 
funktion eller roll istället för en ansvarig person är att undvika att arbetet blir 
personberoende och att den övriga organisationen avsäger sig sitt ansvar att utveckla sitt 
eget arbete med öppna data. Öppna data är en fråga som berör många delar av 
verksamheten, både teknik och institution, och ansvaret bör därför inte ligga på en 
enskild person.  

En anledning till att det saknas ett aktivt sponsorskap för öppna data i Örebro kommun 
kan vara att det saknas tydliga incitament i arbetet. Conradie & Choenni (2014) menar 
att det inte är ovilja som ligger bakom att öppna data ofta är lågt prioriterat inom 
offentliga förvaltningar utan att anledningen är att de omedelbara fördelarna med arbetet 
kan vara oklara. Örebro kommun har tidigare uttryckt att målet med öppna data är att 
det ska bli en integrerad del av den dagliga verksamhetsutvecklingen (ÖSB 2015). Att 
öppna data inte har hög prioritet i Örebro kommun kan bero på att de investeringar som 
gjorts inte har upplevts ge tillräckligt goda resultat för att motivera insatsen. Conradie & 
Choenni (2014) betonar vikten av att tänka på avkastningen på investeringen, inte bara 
ur ett ekonomiskt perspektiv, utan även att en hög nivå av återanvändning uppnås i 
förhållande till de insatser som krävts för att förverkliga dess tillgängliggörande. Därför 
bör datapubliceringen i sig inte vara målet utan istället ses som ett verktyg för att uppnå 
en mer transparent förvaltning, att främja innovation och ökad medborgardelaktighet 
(Conradie & Choenni 2014). 

Först och främst behöver kommunen ta steg mot ett mer efterfrågestyrt sätt arbeta med 
öppna data. Det innebär i sin tur att man behöver förstå var efterfrågan finns och för att 
uppnå det behövs strategier för att aktivt stimulera efterfrågan av användbara 
datamängder och att uppmuntra till att kommunens öppna data används (Ubaldi 2013). 
Örebro kommun har vid tre tidigare tillfällen genomfört tävlingen Öppna Örebro län i 
samarbete med Örebro universitet, Länsstyrelsen, Handelskammaren och IT-företaget 
Nethouse för att främja användningen och öka samhällsnyttan med öppna data. 
Projektets koordinator på Örebro Universitet menar att tävlingen behöver en tydligare 
långsiktig förankring i Örebro kommun och att de i skrivande stund väntar på att Örebro 
kommun ska bidra med personella resurser (Intervju ÖU). Hackathons, som Öppna 
Örebro län, är ett bra sätt att engagera potentiella användare och att hitta nya 
användningsområden för kommunens information (Ubaldi 2013). Örebro kommun bör 
återuppta kontakten med universitetet och göra Örebro öppna län till ett återkommande 
event, dels för att identifiera relevant data och de format som passar bäst för det 
användarna vill använda data till, och dels för att etablera en plattform där värde kan 
skapas av kommunens öppna data. I ett mer efterfrågestyrt arbete med öppna data fyller 
en ansvarig roll för öppna data en viktigt funktion i kontakten med externa intressenter 
och medborgare samt genom att ha goda kunskaper om kommunens 
informationsresurser.  



46 
	

För det andra behöver Örebro kommun sätta upp tydligare mål i arbetet med öppna data. 
I Övergripande strategier och budget för 2016 är den enda omnämningen av öppna 
data: Örebro kommun ligger långt framme inom öppna data men det finns mycket kvar 
att göra och arbetet ska bedrivas aktivt (ÖSB 2016). Örebro kommun bör arbeta med 
mätbara mål för att bättre kunna väga insatser mot potentiella vinster (Lundblad 2013). 
Det målbildsarbete som gjorts i denna studie är endast ett första steg mot en mer 
målstyrt arbete och det krävs en mer omfattande process för att identifiera och förankra 
målbilder som sammanfattar vad organisationen vill uppnå och hur man vill arbeta med 
öppna data. Lundblad (2013) betonar vikten av att de ska vara mätbara för att man ska 
kunna omsätta tanke till handling och den ansvariga funktionen för öppna data kan ha 
ansvaret för att följa upp och utvärdera projekt för att se till att arbetet sker på ett 
korrekt vis och att så goda resultat som möjligt uppnås. 

Örebro kommun har inlett ett arbete med en informationskarta som ska besvara frågor 
som; Vilken information har vi tillgång till? Var finns informationen? I vilket IT-
system? Hur får vi hantera informationen? Dessa frågor är väsentliga i arbetet med 
öppna data. Utifrån de teoretiska ramverket i denna rapport är en informations-
inventering ett viktigt steg mot ett hållbart och efterfrågestyrt arbete (Lundblad 2013, 
Krantz [2] 2013). Ett problem som nämns i dessa texter är att offentliga organisationer 
har dålig kunskap och översikt över sina egna informationsresurser. Detta problem 
identifierades även under workshop och intervjuer i denna studie. Informationskartan är 
därför ett bra initiativ som kommer hjälpa Örebro kommun både i arbetet med öppna 
data men även inom många andra verksamhetsområden (Krantz [1] 2013, Lundblad 
2013). Under workshop och intervjuer uttrycktes å andra sidan en oro för att arbetet 
med MIBA och informationskartan kan hindra det operationella arbetet med öppna data. 
Om det aktiva arbetet med öppna data blir alltför nedprioriterat till förmån för vad som 
upplevdes som ett stort, komplext och abstrakt projekt i form av MIBA, riskerar 
kommunen tappa det momentum som skapats med avseende på öppna data. Det finns 
många fördelar med att, parallellt med MIBA, bedriva ett kontinuerligt arbete med 
mindre omfattande projekt. Till exempel skapas öppna data vilket är en önskan från 
bland annat regeringen som säger att det behövs ett bredare underlag av öppna data 
nationellt. För att driva Öppna Örebro län krävs det också att kommunen fortsätter 
publicera data som kan användas i tävlingen. Det innebär också att Örebro kommun får 
möjlighet att lära sig om de processer som berör tillgängliggörandet samt att identifiera 
vilken data som är intressant ur ett medborgarperspektiv. Det är kunskap som bör vara 
värdefull för organisationens informationsinventering då det bidrar med djup kunskap 
om informationens innebörd, hur den hanteras och vad den kan användas till. Genom att 
fortsätta producera öppna data kan en ansvarsstruktur för arbetet med öppna data 
utvecklas och kommunen får därmed, som Lundblad (2013) kallar det, en grupp 
datajägare som utgör en unik kunskapsresurs i det övergripande arbetet med 
informationshantering och övriga utvecklingsarbeten (Lundblad 2013).  

MIBA kräver att organisationen skapar ett nytt förhållningssätt till information - genom 
att se information som en resurs och vårda den. Därför är det viktigt att tjänstemännen 
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på kommunen anammar detta synsätt så att arbetet med öppna data kan utföras på ett 
riktigt sätt utifrån MIBA-modellen som kommer att styra allt arbete som innefattar 
informationshantering på kommunen. För arbetet med öppna data anses, exempelvis, 
frågan om informationssäkerhet extra viktig eftersom osäkerhet kring regler om 
informationssäkerhet vid publicering av öppna data ofta gör att projekt stagnerar. Inga 
initiativ kommer att etableras om medarbetarna är rädda för att göra fel med avseende 
på informationssäkerhet. För att undvika detta krävs en ökad transparens i arbetet med 
MIBA. Den kulturella förändringen som krävs, kan främjas genom att IT-
strategiavdelningen kommunicerar syftet och arbetssättet tydligare för organisationen. 
Under workshop och intervjuer framgick det att det att flera deltagare upplevde att 
syftet och det förväntade resultatet med MIBA inte hade kommunicerats tillräckligt väl. 
Om IT-strategiavdelningen bättre kommunicerar vad effekterna av projektet väntas bli 
och hur det kommer påverka verksamheternas arbete kan eventuellt onödiga konflikter 
undvikas och det operationella arbetet med öppna data gynnas. Förklaringen till att 
MIBA fortfarande omgärdas av osäkerheter kan vara att projektet befinner sig i den 
inledande fasen och att arbetet därför inte hunnit etableras i hela organisationen. 
Sammanfattningsvis bör arbetet med informationskartan koordineras med arbetet med 
öppna data för att utnyttja de positiva effekter som då kan uppkomma. Bättre 
kommunikation mellan strategiavdelningen och de operativa verksamheterna behövs för 
att se till att arbetet med öppna data går i linje med kommunens övergripande strategier 
för informationshantering. Även i detta avseende kan Örebro kommun med fördel 
tillsätta en övergripande ansvarig funktion för öppna data som en kommunikativ resurs. 
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8. Rekommendationer  
Rekommendationerna är utformade för att hjälpa Örebro kommun att fortsätta arbetet 
med öppna data på ett framgångsrikt sätt. Det handlar om att överkomma de hinder som 
upplevs i nuläget och arbeta mot målbilderna som redogjordes i resultatet från de två 
workshops som hölls med personer med god kompetens om öppna data på kommunen. 
Motiveringen bakom dessa rekommendationer grundar sig dels i nationella ramverk och 
forskningsrapporter men också på de diskussioner som kom upp under workshopen. 
Rekommendationerna riktar sig framförallt mot IT-strategiska ledningsgruppen på 
kommunen, men kan också fungera som en vägledning för samtliga verksamheter på 
kommunen. 

Rekommendation 1: Definiera och tillsätt en samordnande funktion för Öppna 
data i kommunen 
För att Örebro kommun ska kunna bedriva ett mer framgångsrikt arbete med öppna data 
bör det tillsättas en funktion med ett samordnande ansvar i frågan. Denna funktion kan 
uppfyllas av en eller flera personer. Förutom att vara en kontaktpunkt som kan svara på 
frågor, internt och externt, om den öppna data som kommunen publicerar eller borde 
publicera, kan funktionen vara en kommunikationslänk mellan ledning, operativ 
verksamhet och medborgare. Funktionen spelar en viktig roll genom att se till att arbetet 
sker i enlighet med kommunens övergripande strategier och att de projekt som 
genomförs uppnår förväntade resultat. 

Rekommendation 2: Återuppta initiativet Öppna Örebro län 
Örebro kommun bör återuppta kontakten med universitetet och göra Öppna Örebro län 
till ett återkommande event eftersom det är ett bra verktyg för att engagera potentiella 
användare och öka användningen av kommunens data. Genom hackathonet underlättas 
kommunens arbete att identifiera data som är intressant för både allmänheten och 
utvecklare, samtidigt etableras en plattform som främjar innovation och tillväxt i 
kommunen. För att tävlingen ska fortsätta krävs det Örebro kommun engagerar sig 
genom att kontakta universitetet samt försöker publicera nya datamängder som kan 
användas i tävlingen.     

Rekommendation 3: Fortsätt initiera projekt som genererar öppna data parallellt 
med informationsinventeringen. 
På samma sätt som informationskartan kan bidra med viktiga kunskaper i arbetet med 
öppna data, kan arbetet med öppna data gynna den pågående informationsinventering 
eftersom båda projekten kräver kunskaper kring vilken information som finns tillhanda 
samt vad informationen innehåller. Initiera därför öppna data initiativ med fokus på 
tillgångsstyrd publicering och använd dem som ett verktyg i det pågående inventerings-
arbetet. När informationshanteringen väl etablerats inom organisationen finns ökade 
möjligheter att arbeta mot en efterfrågestyrd publicering. Då är det gynnsamt om 
kunskaper runt det praktiska arbetet med öppna data även utgör en naturlig del av 
organisationen. 
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Rekommendation 4: Kommunicera en tydligare bild av syfte och förväntade 
resultat av MIBA 
För att undvika konflikter och gynna det operationella arbetet med öppna data bör syfte 
och förväntade resultat med MIBA kommuniceras tydligare. Bättre kommunikation 
mellan strategiavdelningen och de operativa verksamheterna behövs för att se till att 
arbetet med öppna data går i linje med kommunens övergripande strategier för 
informationshantering. Det är särskilt viktigt att kommunen gör ett tydligt ställnings-
tagande för hur arbetet med öppna data förhåller sig till arbetet med informations-
säkerhet.  

Rekommendation 5: Fortsätt arbeta med målbilder och försök etablera en samsyn 
inom organisationen 
Det målbildsarbete som genomförts i detta arbete är endast första steg. Vanligtvis utförs 
målbildsarbete under en längre period med fler seminarier eller workshops. Vikten av 
att ha tydliga, välformulerade målbilder och att dessa är väl etablerade i hela 
organisationen är en av grundstenarna i ett lyckat arbete med öppna data. Oavsett vilka 
ambitioner som finns i arbetet bör Örebro kommun ta ställning till hur och varför man 
vill arbeta med öppna data. Örebro kommun bör dessutom i så stor utsträckning som 
möjligt arbeta med mätbara mål för att lättare kunna väga insatser mot potentiella 
vinster.  
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9. Avslutande diskussion 
Intentionen med denna studie var att på tydligast möjliga sätt beskriva vilka utmaningar 
kommunen står inför och hur de skulle kunna överkommas. Det innebär att 
ansträngningar gjordes för att komma med konkreta rekommendationer och inte bara 
generella råd. De konkreta åtgärderna presenterades i kapitel 8 och i detta stycke 
diskuteras studiens resultat från ett mer övergripande perspektiv, det vill säga, vilka 
övergripande slutsatser som kan dras samt studiens relevans för Örebro kommun och 
för öppna data i stort. 

Den mest grundläggande slutsatsen som kan dras från denna studie är att Örebro 
kommun upplever utmaningar i arbetet med öppna data och att det finns möjligheter att 
förbättra förutsättningarna för ett mer framgångsrikt arbete. Den här studien erbjuder en 
objektiv bedömning av situationen och ger rekommendationer, som stöds av tidigare 
forskning, vilket bör vara värdefullt för kommunen. Kommuner i Sverige har en mängd 
olika uppgifter som måste utföras och lyder ofta under en strikt prioriterad budget. Detta 
faktum, i kombination med att öppna data är ett relativt nytt fenomen, kan vara en av 
förklaringarna till att utvecklingen inte går i den takt som många skulle önska. Det krävs 
kanske en viss mängd goda exempel på värdeskapande öppna data som incitament för 
att öppna data ska övergå från ett sidoprojekt i många kommuner till en integrerad del i 
den vardagliga verksamheten. Dessa goda exempel är en bristvara och det kan göra att 
kommuner har svårt att hantera frågan. Denna studie hjälper Örebro kommun att göra 
ett tydligare ställningstagande till hur och varför de vill arbeta med öppna data genom 
att den skapar ett underlag för beslutsfattande om öppna data. Att arbeta med öppna data 
är i många avseenden en innovativ process och alla projekt som genomförs kanske inte 
uppnår de resultat som krävs för att kunna motivera just det projektet ur ett rent 
vinstperspektiv. Även om öppna data kan leda till besparingar och ökad effektivitet kan 
inledande initiativ kosta mer än vad det sparar in och det är därför viktigt att tänka på att 
öppna data även har en långsiktig nytta. Tanken med att uppmuntra kommuner till att 
aktivt arbeta med öppna data är att snabbare komma över den kritiska tröskeln då öppna 
data börjar ge konkreta positiva effekter för samhället och för de enskilda 
verksamheterna. Det är också först då de stora samhällsekonomiska vinsterna kommer 
att bli uppenbara. Kommuner är en av de största informationsägarna som finns i 
samhället och för att förverkliga potentialen med öppna data spelar de en central roll 
genom att vara en av de närmaste kopplingarna mellan medborgare och den offentliga 
sektorn.  

Örebro kommun är i ett kritiskt läge då de har kommit relativt långt i arbetet och nu 
behöver ta nya tag för att komma framåt. Med en ny kommunledning och en 
nedprioritering av öppna data riskerar Örebro kommun att tappa sitt momentum som 
skaffats under de senaste åren. Samtidigt kan Örebro kommun se omstruktureringarna 
och de nya initiativen inom informationshantering som ett tillfälle att ta nya tag i arbetet 
och se till att öppna data dels går i linje med övriga strategier men också utgör ett 
verktyg för att nå Örebro kommuns mål med en modern E-förvaltning. Det kan dröja 
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några år innan potentialen med öppna data förverkligas men för att det ska kunna ske 
bör kommunen jobba aktivt för att nå dit. De rekommendationer som ges i denna studie 
är exempel på konkreta åtgärder som kan genomföras men den kanske viktigaste 
lärdomen som kan dras från denna studie är att kommunen borde ge frågan om öppna 
data den uppmärksamhet som krävs för att främja utvecklingen av öppna data inom 
organisationen, inom kommunen och i resten av samhället. 
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10. Utvärdering 
I kapitel 5 förklaras att den metod som använts tillåter, och dessutom kräver, att den 
anpassas till studiens syfte och de omständigheter som karakteriserar arbetet och 
organisationen i fråga. Det innebär att ett antal avvägningar har gjorts gällande 
intervjuer, workshops och analys. De resultat och lärdomar som erhållits från intervjuer 
och workshop under arbetets gång har påverkat studiens omfattning och djup. Till 
exempel underskattades till viss del komplexiteten i en kommunal organisation och vad 
det innebär för arbetet med öppna data och informationshantering. Det har lett till att 
alla relevanta aspekter, som till exempel ekonomi och juridik, inte har kunnat 
behandlats fullt ut. De metoder som använts har varit relevanta och fyllt sitt syfte genom 
att bidra med god förståelse för ämnet och den situation som Örebro kommun befinner 
sig i. Workshopen har dessutom varit ett bra tillfälle för anställda på Örebro kommun att 
diskutera öppna data med varandra och bidragit till en dialog som har möjlighet att 
fortsättas efter denna studies avslut. Endast två workshoptillfällen ägde rum vilket det 
innebär att de frågor som behandlades inte hann bli helt genomarbetade. Det skulle 
behövas fler tillfällen att revidera och fundera på både utmaningar, målbilder och 
aktiviteter. Det kan ha varit lämpligt att ägna större del av workshopen till en specifik 
fråga och därmed kunna diskutera den mer detaljerat. För att kunna representera arbetet 
med öppna data som helhet och för att få en röd tråd i arbetet kände vi oss ändå manade 
att behandla alla dessa områden i så stor utsträckning som möjligt. Det har eventuellt 
lett till att resultatet i vissa fall hade kunnat ha en högre detaljnivå. Däremot tror vi att 
vårt arbete kan fungera som en språngbräda för vidare arbete med utmaningar, 
målbilder och aktiviteter relaterade till öppna data i Örebro kommun. Studien har belyst 
att behovet finns och genom denna rapport har startsträckan för det fortsatta arbetet 
troligtvis förkortats. 

Det som skiljer denna studie från mycket av den nationella forskningen om öppna data 
är att den fokuserar på en specifik kommun och dess specifika behov. Studie bidrar med 
ytterligare empiriskt underlag om hur utvecklingen av öppna data ser ut i en svensk 
kommun. Detta examensarbete undersöker vilka hinder och utmaningar Örebro 
kommun upplever i det pågående arbetet med öppna data samt ger rekommendationer 
som kan hjälpa kommunen att överkomma de här problemen i framtiden. Studien 
bekräftar att många av de vanligt förekommande utmaningarna, som belysts av tidigare 
forskning, även förekommer på Örebro kommun. Det innebär också att det pågående 
arbetet med att utveckla de nationella ramverken för hur man i praktiken ska arbeta med 
öppna data gynnas av denna studie då det ger ytterligare en bild av vilka orsaker som 
ligger bakom de hinder en kommun kan uppleva i arbetet med öppna data.  

På sikt kan denna studie i kombination med att nya studier genomförs på andra 
kommuner mer noggrant kartlägga de karakteristiska utmaningar som en kommun 
upplever och ge en mer skräddarsydd rekommendation om hur arbetet ska bedrivas 
baserat på olika kommuners förutsättningar att arbeta med öppna data.   
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Appendix  

Appendix A. Organisationsstruktur på Örebro kommun 
Örebro kommun är indelad i förvaltningar som är specialiserade inom olika områden 
och ansvarar för merparten av den kommunala servicen. Varje förvaltning har en 
politisk nämnd. 

 

Figur A: Figuren beskriver hur de olika funktionerna på kommen förhåller sig till 
varandra. 

Roller och ansvarsfördelning 
Den politiska styrningen sker genom beslutsfattande i fullmäktige, styrelser och 
nämnder. Grundläggande ansvarsfördelning mellan olika organ framgår av 
kommunallagen och aktiebolagslagen. Uppdrag och ansvarsfördelningen för de 
politiska organen i Örebro kommun framgår av kommunens reglementen. Bolagen styrs 
av ägardirektiv och bolagsordningar. Tjänstemannaledningens uppdrag är att ansvara för 
beredning och verkställighet av politiska beslut. Hur detta ska ske regleras bland annat i 
delegationsordningar och i kommunens styrdokument” (ÖSB). 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
samt utövar uppsikt över nämnder och bolag. Kommunstyrelsen leder och samordnar 
kommunens samlade verksamhet. De svarar också för planering och uppföljning av 
kommunens, de kommunala bolagens samt kommunalförbundens med flera ekonomi 
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och verksamhet. Kommungemensam utveckling sker även med stöd av tre 
programnämnder. Kommunstyrelsen rapporterar till Kommunfullmäktige (ÖSB). 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell betydelse för kommunen och 
fastställer vision, långsiktiga mål och strategiska utvecklingsområden samt 
övergripande program och planer, framför allt kommunens budget och översiktsplan. 
Fullmäktige anger i samband med budget även uppdrag och konkreta mål för 
kommande år och följer upp dessa. Fullmäktige lägger fast reglementen, 
bolagsordningar och ägardirektiv samt beslutar i frågor om ansvarsfrihet. Fullmäktige 
fastställer delårsrapporter och årsredovisning och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen 
och nämnderna. Revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag om kommunens 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt (ÖSB). 

Programnämnder 
De tre programnämnderna är Barn och utbildning, Social välfärd samt 
Samhällsbyggnad. Programnämnderna har ett utvecklingsuppdrag inom sitt 
programområde. Deras uppgift är att säkerställa en samlad utveckling och se till att en 
uppföljning sker inom respektive område enligt de mål, ramar och direktiv som anges 
av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Programnämndernas uppdrag är att inom 
sitt område planera, tilldela resurser och ha uppsikt över verksamheterna och säkerställa 
att medborgarna erbjuds kommunal service på lika villkor oavsett utförare av tjänsten. 
Programnämnderna har även ansvar att följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ 
som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning. De 
svarar också för att upprätthålla en god kontakt och dialog med medborgarna i syfte att 
bedöma behov och identifiera behov av utvecklingsinsatser. Nämnderna svarar också 
för att det finns kvalitetsledningssystem för respektive verksamhetsområde. De 
fastställer servicegarantier och svarar för resurstilldelning till driftsnämnder och externa 
utförare. Programnämnderna rapporterar till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige 
(ÖSB). 

Tjänstemannaledning 
Kommundirektören är kommunens högste ledande tjänsteman och är chef för 
programdirektörer och förvaltningschefer samt VD i kommunens moderbolag. 
Kommundirektören svarar för beredning och verkställighet av övergripande karaktär 
samt svarar för uppföljningen för hela den kommunala verksamheten. I uppdraget ligger 
att leda och utveckla organisationen. Kommundirektören ska utveckla en helhetssyn för 
verksamheten och samordna programdirektörer, förvaltningschefer och bolagschefer 
inom kommunkoncernen. Kommundirektören rapporterar till Kommunstyrelsen. 
Chefstjänstemännen ansvarar för att ta fram underlag och bereda ärenden för beslut 
samt att verkställa fattade beslut. Varje ledande tjänsteman har i sitt uppdrag ett ansvar 
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att agera strategiskt, taktiskt och operativt och tjänstemannaledningen har ett 
gemensamt uppdrag att utveckling av kommunen utförs på de tre nivåerna (ÖSB). 

Appendix B. Intervjumall 

Inledning 
§ Berätta om vem du är och din bakgrund. 
§ Hur ser ni på informationssamhället/e-Samhället/Digitaliseringen? 
§ Hur ser ni på öppna data i den kontexten? 

Din Roll/synsätt 
§ Vad är ditt roll i förhållande till hur Örebro kommun arbetar med öppna data? 
§ Kan du sammanfatta ditt intresse för kommunens arbete med öppna data? 
§ Vad är din uppfattning, hur går arbetet med Öppna data i kommunen? 
§ Om du fick bestämma hur skulle kommunen gå vidare med arbetet med öppna 

data? Hur borde en kommun angripa det här problemet? 
§ Upplever du några skyldigheter, i din position, att driva frågan om öppna data 

framåt? 

Möjligheter 
§ Vilka resurser upplever du att Örebro kommun satsar på att arbeta med öppna 

data? 
§ Vilka möjligheter har Örebro att jobba med öppna data, i form av resurser och 

kunskap? 
§ Vilken frihet har de olika verksamheterna inom kommunen att driva 

utvecklingen av öppna data? 
§ Vad finns det för kompetens inom samhällsbyggnad som är av nytta? 
§ Känner du till några tydliga direktiv från ledningen att driva frågan om öppna 

data? 
§ Varför utmärker sig Örebro kommun som en av de mer framgångsrika 

kommunerna i Sverige? 

Hinder 
§ Hur upplever du att olika verksamhetsområden inom kommunen arbetar med att 

driva frågan? Finns det verksamhetsområden som är defensiva/offensiva? 
§ Upplever ni motstånd här inom samhällsbyggnad, hur utmärker sig synsätten 

inom olika discipliner (ekonomiska, juridiska, politiska, kunskapsmässiga) i 
frågan om öppna data? 

§ Finns det några tekniska svårigheter idag med att driva öppna data framåt? 
§ Saknas det kunskap om processen eller verksamheter inom organisationen för att 

kunna ta beslut i det fortsatta arbetet med öppna data? 
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§ Underliggande hinder vs direkta hinder? går det att särskilja dem? Har ni några 
exempel? Hur går man tillväga med underliggande hinder, om man inte är säker 
på vilken effekt publicering innebär? 

Appendix C. Sammanställning av workshop 
Workshopen (del 1) genomfördes på Örebro kommun tisdagen den 12 April 2016. Sex 
deltagare närvarade. Deltagarna representerade olika avdelningar på kommunen, bland 
annat närvarade personal från Kommunikationsavdelningen, IT-strategiavdelningen 
samt deltagare från programområdet för Samhällsbyggnad. 

Syftet med workshopen var att diskutera och hantera frågor om öppna data och därmed 
öka möjligheten att bedriva en framgångsrik verksamhet på Örebro kommun. 

Målet med workshopen var tydliggöra möjligheter och hinder i arbetet med öppna data 
inom samhällsbyggnad samt att skapa samsyn kring syfte och målbilder med öppna data 
på Örebro kommun. För att uppfylla målen genomfördes tre övningar med fokus på 
hinder och utmaningar, vision och målbilder.  

1. Inledning 

Deltagarnas förväntningar 

§ Att vi kommer igång igen med diskussionen om öppna data, den dog när Björn 
Hagström slutade. Hoppas att det här kan kicka igång diskussionen igen. Och att 
det kanske tillsätts någon med ett samordnande ansvar. 

§ Hitta ett sätt att jobba som inte är så personbundet. Det ska inte stå och falla med 
en person. Hoppas det här blir starten på nåt nytt. 

§ Ta tag i frågan och hitta ett sätt att jobba med det.  
§ Ska bli spännande att prata om möjligheterna med öppna data. En förutsättning 

är att det finns en metod och organisation eller i alla fall ett ansvar för frågan. 
Framförallt möjligheterna. 

§ Att vi kommer igång och att vi kommer bort från personberoendet. Det är ett 
svårt ämne, hoppas att vi kan lyfta ett antal punkter som vi måste titta närmare 
på och fördjupa oss i. Mer exakt vad det är vi behöver göra. 

§ Se kopplingarna mellan öppna data och informationshanteringen. Vilka är 
käpphästarna? 

2. Hinder och Utmaningar 

Deltagarna delades in i två grupper och fick skriva ner hinder och utmaningar som 
kommunen står inför i arbetet med öppna data. 15 minuter.  
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Sponsorskap 

Vi började med att prata om aktivt sponsorskap och organisatorisk förmåga som 
sponsorn vill underhålla över tid. Sponsorn har försvunnit och med Björn borta och 
Stefan på väg, har den organisatoriska förmågan försvunnit. Med sponsorskap menas 
politik på kommunal nivå så att man får en budget för det och en acceptans, men även 
högre tjänstemän och chefer som aktivt hanterar den organisatoriska förmågan. Det är 
viktigt att frågan om organisatorisk förmåga är väl etablerad så att man kommer ifrån 
personberoende. 

Mognad 

Det hänger även ihop med mognadsgraden på både information, organisation och 
person. Det saknas förståelse i kommunledningen. Det finns ingen samordning och 
utrett ansvar i frågan. Om det finns en organisation så kan övriga verksamheter bättre 
förstå om deras information kan vara aktuell som öppna data. Då kan de också hantera 
informationen ur det perspektivet gällande underhåll och kvalitet. Förvalta den så att 
kvaliteten ökar över tid. Det får inte komma för långt ner i organisationen, då det måste 
finnas mandat. Det finns inte heller någon övergripande kartläggning över vilken 
information som ska vara öppen. 

Värdering 

Det kan vara en utmaning att inte hamna i träsket där vi ska värdera om vi ska lägga ut 
och vad vi ska lägga ut. Försöka ha ett neutralt förhållningssätt. Varför ska vi inte jobba 
med öppna data? Det kan dock vara svårt att komma ifrån värderingsfrågan i vissa fall. 
Ska vi göra någon tjänst eller ska bara lägga ut datan. Möjliggörare vs. tjänstegörare. 
Kan man kombinera? 

Standarder 

Det skulle vara bra om det finns någon form av standardisering och metadatahantering 
för data som är är intressant för jämförelser mellan kommuner och organisationer. Det 
underlättar för automatiserade tjänster. Det finns däremot en risk att man lägger ner för 
mycket energi på att anpassa data efter standarder i stället för att publicera. Det är en 
balansgång. Man måste också delvis förstå var efterfrågan finns. 

Säkerhet 

Om man börjar publicera mycket måste det finnas rutiner för att tvätta personuppgifter i 
data. 

Man behöver läsa på en del men samtidigt förstå sin egen data. Data kan vara ofarlig 
tills den kombineras med annan data och det kan ge upphov till oväntade konsekvenser. 
Hindret här kan först och främst ligga i hur man ska bemöta diskussioner som kan 
uppkomma i relation till säkerhet och integritet. 
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Ansvar 

Det finns inget inget tydligt utpekat informationsansvar. Vem är ansvarig för kvalitet? 
Vem har förvaltningsansvar? Vem äger datan? Det finns ett systemansvar men inte 
informationsunderhållsansvar. Det är dåligt med regleringar gällande förvaltning av 
information. Kan man använda sig av “disclaimers” där kommunen avsäger sig ett visst 
ansvar? Man måste göra en bedömning för specifika datamängder. Hantera copyright 
osv.  

Mål och vision 

Otydliga mål och visioner. Vad är det vi egentligen vill uppnå? Det blir styrande för hur 
vi hanterar frågan. 

Anteckningar: Hinder & utmaningar 

§ Personberoende 
§ Ansvarig samordnare? Funktion, 

organisationsansvar? 
§ Värdering av det vi lägger ut? 
§ Tvätta personuppgifter 
§ Förståelse i kommunledningen 
§ Omfattning 
§ Saknas mandat 
§ Sponsorskap - kommunpolitik, 

chef 
§ Mognad i organisationen - 

organisation, individer 
§ Olika kvalitetsaspekter - data, 

data över tid 
§ Kompetens 
§ Organisatorisk förmåga 
§ Säkerhetsaspekter, ej personuppg 
§ Standarder 
§ Disclaimers 
§ Klassning 
§ Ansvar 

§ Byråkratisera inte för mycket 
§ Enhetskostnader 
§ Vi tänker ofta för mycket 
§ Gör för mycket och krånglar till det 
§ Vi har inte koll på vår information - Var 

finns den? Kvalitet. Uppdelning 
§ Ekonomiska förutsättningar/incitament 
§ Förvaltning i grunden, som gör det svårt 

att underhålla öppna data 
§ Metamärkning - för tolkning 
§ Vad är målet? 
§ Vem är ansvarig för kvaliteten på 

datan? 
§ Vad är bra kvalitet? 
§ Oväntade effekter av publicering 
§ Spårbarhet 
§ Efterfrågan 
§ Förstå sin egen data 
§ Juridik 

Övergripande problemområden 

§ Organisatorisk förmåga - hör ihop med resurser 
§ Resurser (Personal, Ekonomi, tid) 
§ Standarder 
§ Ansvar (Äga/Förvalta) 
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Figur C1: Hinder och utmaningar 

3. Vision 

Övningen innebar att deltagarna individuellt skulle formulera en vision om hur Örebro 
kommun jobbar med öppna data i framtiden. Det uppmanades att tänka fritt, stort och 
långsiktigt samt att bortse från de hinder och utmaningar som diskuterades i föregående 
uppgift. Deltagarna hade 5 minuter till förfogande. 

Vi lät varje deltagare presentera och utveckla sina formuleringar:  

Visionen är att Örebro kommun är ett föredöme när det kommer till öppna data, 
kommunen ska vara ledande i Sverige. Synsättet som präglar oss som kommun ska vara 
“Open by default” med avseende på alla olika typer av datakällor. Vi ska inte tillåta 
några system som inte kan hantera Öppna data. 

Jag som medborgare i kommunen ska få rätt information som berör mig när jag behöver 
den, och det ska aldrig vara längre än ett fingertryck bort. Som ett scenario kan det 
utgöra en vanlig dag där jag vill veta när bussen går, se trafikflödena, veta om vägarna 
har plogats (om det är vinter), ha koll på när soporna blir hämtade osv. Alla ska ha 
tillgång till relevant information för dig, snabbt och enkelt. Men det behöver inte vara vi 
som kommun som paketerar de här tjänsterna, utan vi kan stå för 
grunddataförsörjningen.  

Bra tillgång till tjänster tack vare öppna data. Det ska bidra till upplevelsen av Örebro 
stad som en attraktiv plats. Digitaliseringen ska användas så att det bidrar till att 
kommunen får ett starkt varumärke.  

Örebro kommun ska bli en möjliggörare för innovation genom att låta medborgare, 
företag och organisationer ta del av våra informationsmängder istället för att, som idag, 
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utföra tjänster. Det kommer göra Örebro till en smartare, effektivare och bättre stad att 
leva i. 

Örebro kommun bidrar till den digitala samhällsutvecklingen genom att tillgängliggöra 
information av kvalitet och relevans. 

Örebro kommun uppfattas som en tillitsfull informationspartner för utvecklingen av nya 
samhällsnyttor. 

En vision för hur jag skulle vilja att det fungerar här på kommunen, som delvis redan 
implementerats: att använda oss av API:er där vi tillgängliggör öppna data som vi sedan 
själva konsumerar i våra system i den utsträckning det är möjligt. På så sätt kan vi ökar 
vi chanserna för att det vi släpper som öppen data är av hög kvalitet. Det ger också 
förutsättningarna för en automatiserad process vilket inte kräver några resurser för 
ytterligare handpåläggning i distributionen av öppna data. 

 

Figur C2: Vision 

4. Målbilder 

Deltagarna delades in i två grupper och fick skriva ner målbilder för hur Örebro 
kommun arbetar med öppna data 2020. Övningen innefattade även att fundera på hur vi 
hanterar utmaningarna som diskuterades under den första gruppövningen samt att se 
vilka eventuella möjligheter öppna data ger kommunen. Övningen genomfördes under 
15 minuter. 

Förslag på målbilder 2020 
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§ All information som publiceras som medborgarinformation tillhandahålls även i 
form av rådata på ett lättillgängligt sätt. 

§ Processer för publicering och förvaltning av öppna data finns på plats. 
§ Vi har en organisation som betraktar information som en resurs och därmed 

hushåller med och vårdar den. 
§ Det finns en organisation runt öppna data med uttalat ansvar och mandat. 
§ Ha goda exempel att visa på. 
§ En teknik, som följer sin utveckling, för att tillgängliggöra information. 
§ “Ta bort all ovilja”. Det har skett en kulturell förändring där man ser möjligheter 

istället för hinder med öppna data. 
§ Det ska inte finnas några IT-system som inte kan hantera öppna data. 
§ Kommunen utvecklar och förvaltar sitt informationsägarskap och värdskap. 

Positiva effekter 

Öppna data fungerar som en drivande faktor för en hållbar informationshantering 

Kommunen och medborgarna förstår bättre vad kommuner är till för. 

Kommentarer om vägen dit 

Kulturell förändring 

Det känns som att vi behöver ha ett gemensamt synsätt, att det är okej att göra fel.  

Det har ju vår gamla kommundirektör sagt flera gånger, det är bättre att ni gör 
någonting än att ni inte gör något alls. Tydligare kan man inte få det egentligen. Tyvärr 
finns inte det på papper överhuvudtaget.  

Ta bort all ovilja, se möjligheterna. 

En eldsjäl är en superviktig roll för en kulturell förändring, men en kulturell förändring 
kräver så mycket mer än en eldsjäl. 

Jag har en sak till som ni pratade om förut. att vi själva använder vår egna öppna data. 
Kvalitetshöjande, det goda exemplet som bidrar till kulturförändringen. 

Eldsjäl/Gör nåt! 

Gör någonting, ta fram en lösning som visar att det faktiskt går att tillgängliggöra öppna 
data idag. Det är ett viktigt arbete eftersom det kan leda till att frågan prioriteras i högre 
utsträckning både vad det gäller resurser och i politiska beslut.  

Eldsjäl som tar fram goda exempel är en viktig aspekt . Att man faktiskt upplever och 
ser nyttan med lyckad informationshantering, eller för den delen öppna data. att det blir 
en applikation som man direkt ser nyttan med. Parallellt med en IT-polis så behöver vi 
någon som vågar göra lite, som vågar testa gränserna.  



66 
	

Det måste finnas människor som vågar skydda eldsjälarna också. 

Effekter kommer ofta från enskild individnytta, inte från policys och styrdokument.  

Hur mycket tid ska kommunen lägga på att fundera på vilken potential datan har, då den 
oväntade användningen kommer utifrån? Informationshanteringen skulle kunna hjälpa 
till med att hitta data som är intressant även om vi inte behöver ha full koll på det. 

Styrning 

Kommunen styrs idag av policys och beslut som gör processen trög och svår arbeta 
med, de här frågorna måste kommunen som organisation  belysa, den här målbilden 
men om vi kan identifiera information som är lämplig att publicera kan det upplysa 
ledning  

Politiska beslut måste vara tydliga och visa prioritering. 

Kommunikation 

Jag tror att det är dem som sitter och jobbar med systemen som man behöver nå, för om 
inte de är med på tåget då får vi inte ut någonting överhuvudtaget.  

Informationshantering som sådan är ofta en väldigt abstrakt företeelse för många. Vi har 
pratat mycket om process, men information är en abstraktionsmodell till som få greppar. 
Därför är det viktigt att vi tittar extra noga på detta nu. Vägen dit är ju väldigt viktig att 
definiera, vad är det för framgångsfaktorer.  

Bjuda in till dialog med intressenter i kommunen. Företag, byggherrar osv. Ett nätverk 
där man frågar till exempel stora aktörer på fastighetsmarknaden om hur de ser på 
kommunens process men även ärendehanteringen. 

Anteckningar: Målbilder 

§ Tekniska förutsättningar 
§ Anställa en eldsjäl till  
§ Fortsätta göra, inte tänka 
§ Fler goda exempel 
§ Övergripande 

inriktningsbeslut 
§ Skaka liv 

jämförelsetjänsten 
§ Integration mellan system 

bygger på öppna data 
§ Automatiserat 

informationsutbyte 
§ krav på nya system 

§ Behov av processer för: beslut/mandat, förvalta, 
teknik, organisation 

§ Allt som publiceras till medborgarna 
(broschyrer till exempel via orebro.se) ska även 
publiceras som öppna data på ett enkelt sätt. 

§ Kvalitetshöjning 
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Figur C3: Målbilder 

5. Aktiviteter 

Workshopen (del 2) genomfördes på Örebro kommun fredagen den 22 April 2016. Tre 
deltagare närvarade och representerade Samhällsbyggnad och 
kommunikationsavdelningen. 

Syftet med workshopen var att definiera lämpliga aktivitetsområden och sätta 
prioritetsordning på dem utifrån de målbilder som diskuterades under workshop del 1 
som genomfördes den 12 april.  

Deltagarnas förslag på aktiviteter som kan gynna arbetet med öppna data på Örebro 
kommun: 

§ Träna på de tekniker som man behöver ha för att kunna tillhandahålla 
information. Börja i liten skala, skala sedan  upp ett sådant initiativ. 

§ Arbeta med öppna data initiativ parallellt med MIBA-projektet. Det skulle 
gynna båda projekten då det ökar förutsättningarna för IT-strategiavdelningen att 
förstå verksamheten bättre, samtidigt som öppna data-projekt gynnas av att ha 
insyn i den pågående informationsinventeringen. 

§ Tillämpa öppna data projekt med fokus på att effektivisera den interna 
verksamheten. Det kan till exempel handla om att öppet tillhandahålla 
information om telefonabonnemang som är registrerade i kommunen vilket 
skulle kunna generera kostnadsbesparingar. 
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§ När det kommer till extern nytta kan det vara bra att uppmärksamma media om 
att kommunen är duktig på att tillhandahålla öppna data. Det kan både öka 
attraktiviteten för kommunen och skapa ett ökat intresse för öppna datakällor. 

§ Tillhandahålla information om trafiken, till exempel vart skyltar och trafikljus är 
placerade, men även tillhandahålla information om vart det sker vägarbeten. 

Appendix D. Inbjudan till workshop 
Välkomna till workshop om öppna data  

Du är varmt välkommen till workshop om öppna data på Örebro kommun den 12:e april 
kl 09.00-12.00 och den 22:a april kl 09.00-12.00.  

Örebro har idag ett pågående arbete med öppna data. Som en följd av PSI- direktivet 
som formulerats av EU och regeringen inleddes 2013 ett initiativ inom kommunen för 
att komma igång med att publicera öppna datamängder. I samband med detta 
utvecklades ett API som drivs av Stadsbyggnad, där användare har möjlighet att 
vidareutnyttja information som tillhandahålls av kommunen i sina egna webbplatser och 
applikationer. (API:et finns att hitta på http://data.karta.orebro.se/)  

I nationella sammanhang framställs Örebro som en av de kommuner som kommit längst 
men det finns behov av fortsatt dialog för att tillsammans kunna formulera fortsatta steg 
för arbetet med öppna data. En viktig del i detta är att personer från olika delar av 
organisationen får en chans att tillsammans diskutera målbilder och visioner och hur 
man ska uppnå dem.  

Mot denna bakgrund är Du inbjuden att delta i en workshop i två delar.  

Syftet med workshopen är att ni som arbetar på kommunen ska få en chans att diskutera 
och hantera frågor om öppna data och därmed öka möjligheten att bedriva en 
framgångsrik verksamhet på Örebro kommun.  

Mål med workshopen  

Tydliggöra möjligheter och hinder i arbetet med öppna data inom 
samhällsbyggnadsområdet. � 

Skapa en samsyn kring syfte och målbilder med Öppna data i Örebro kommun � 

Definiera lämpliga aktivitetsområden och sätta prioritetsordning. �Resultat och 
användning �Workshopen ska generera material för en nulägesanalys samt förslag på 
åtgärder som kan underlätta arbetet med öppna data i Örebro kommun. Resultatet ska 
kunna användas som underlag för beslutsfattande om öppna data inom samhällsbyggnad 
och på central nivå i kommunen. �Workshopen utgör en del av ett examensarbete som 
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utförs på Örebro kommun via Uppsala Universitet. Vi som skriver arbetet är Jonas 
Häggblom och Andreas Bergman. Handledare på kommunen är Mats Berglund. � 

Agenda  

Del ett  

Tid: 12:e april, 09.00-12.00.�Plats: Mellangården, våning 4, SBH1  

09.00 Inledning och presentationsrunda�09.15 Presentation om Öppna data�09.30 Hur 
ser nuläget ut i kommunen? + Utmaningar 10.30 Fika�10.45 Vision och 
målbilder�11.30 Sammanfattning�12.00 Slut  

Del två  

Tid: 22:e april, 09.00-12.00. Plats: Sörgården, våning 4, SBH1  

09.00 Återkoppla till det första tillfället Vilka åtgärder behövs?  

Organisation och ansvarsfördelning? Finansiering?  

Övrig information  

Har du några frågor, funderingar eller önskemål angående workshopen eller om du har 
några allergier som vi bör känna till är det bara att höra av sig via mail eller telefon.  

OSA senast den 1:a april, meddela även om du bara kan närvara på ena träffen.  

Vi som håller i workshopen heter Andreas Bergman och Jonas Häggblom. Vi studerar 
sista terminen på Civilingenjörsprogrammet, System i Teknik och Samhälle, på Uppsala 
Universitet och skriver vårt examensarbete på Örebro kommun under perioden 18/1 - 
3/6, 2016. Som student på STS-programmet studerar vi dels hur teknik konstrueras och 
fungerar, men också hur sambanden mellan teknikutveckling och teknikanvändning ser 
ut i samhället. Utbildningen ger ett tvärvetenskapligt perspektiv på teknisk utveckling 
och vi har därmed en fot i tekniken och den andra i samhällsvetenskap och humaniora. 


