
Öppna data -
lättare sagt än gjort



Vem? Varför? Vad?

• Martin Eriksson,  Artilect AB.

• Konkreta erfarenheter av att hjälpa 
myndigheter öppna upp data.

• Lärdomar: Stora utmaningar som otåliga 
debattörer ofta bortser ifrån.



Tekniska utmaningar

• Vilka data har vi egentligen?

• Data finns i många olika system

• Data är ostrukturerade

• Exportmöjligheter saknas



Vilka data finns?

• Olika avdelningar, ibland olika myndigheter

• Ofta svårt besvara enkla frågor

• Öppenhet är en ny målsättning, som av 
naturliga skäl inte uppfylls av ett gammalt 
sätt att arbeta



Många olika system

• Projektsystem, dokumentsystem etc

• Varje system använder ofta egna modeller 
och format

• Korsreferenser saknas ofta helt

• Omfattande informell hantering (t.ex. i 
form av Excel-filer)



Ostrukturerade data

• Interna datarutiner håller inte för extern 
publicering.

• Mänsklig inmatning leder till att man ofta 
inte kan lita på att rätt information finns i 
rätt fält.

• Data måste tvättas, verksamheten 
presenteras för utomstående.



Exportfunktioner

• Normalt finns ett webgränssnitt eller en 
desktopklient

• Inga API:er, ofta bara begränsade 
möjligheter till större exporter



Lärdomar

• Svårt överblicka de tekniska utmaningarna, 
många viktiga saker lär man sig längs vägen.

• Börja med datainventering och sedan en 
prototyp (lågt hängande frukt).

• Tänk inte för mycket på buggar och 
datakvalitet i början.



Organisatoriska 
utmaningar

• Transparens efterfrågas av omvärlden? Vad 
är nyttan för organisationen, medarbetarna?

• Ny öppenhet kan skapa oro för tjänstemän 
- omvärlden tittar över axeln.

• Farligt att inte få full medverkan från alla 
involverade handläggare m.fl.



Lärdomar

• Viktigt förankra öppenhetsarbetet tidigt 
och brett.

• Förklara fördelar för medarbetare (t.ex. 
bättre verktyg även internt).

• Rutiner för ökad trygghet (begränsningar, 
tidsfrister m.m.).

• Prototyp hjälper att förklara och lugna.



Juridiska utmaningar

• Skydd av personuppgifter

• Enskilda handläggares integritet

• Partnerföretags affärshemligheter

• Sektress



Sekretess

• Traditionellt: Sekretessprövning sker vid 
förfrågan om utlämnande.

• Detta fungerar inte vid proaktiv 
utlämnande - dels för att det inte är 
praktiskt möjligt, dels för att det bryter 
mot hur sekretess fungerar.



Exempel: Biståndsdata

• Relativt mycket känsligt material (t.ex. 
demokratiarbete i diktaturer).

• Genom nära dialog med ansvariga 
tjänstemän kunde ett filterprogram skapas.

• Godkänt av juridiskt ansvariga på de 
berörda myndigheterna.



Sekretess över tid

• Problem om data måste sekretessbeläggas 
efter att de har spritts till externa 
databaser.

• Ingen universallösning, men det hjälper att 
använda sig av realtids-API:er.

• Gör API:erna riktigt bra så att 
konsumenterna inte behöver en ytterligare 
databas.



Sammanfattning

• Öppna data är lättare sagt än gjort - ha 
respekt för utmaningarna.

• Bygg en prototyp i ett tidigt skede.

• Förankra brett och tidigt.

• Använd senaste datortekniken - ersätt 
manuell hantering med algoritmer.


