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Sammanfattning 
Öppna geodata är idag (2016) ett ofta debatterat ämne och många aktörer i samhället får mer och mer 

intresse för frågan, i synnerhet i offentlig sektor. Även på riksnivå har politiker börjat verka för öppna 

geodata, där riksdagen nyligen har beslutat kring ett flertal motioner i frågan. Regeringen har dessu-

tom uppdragit om studier om öppna geodata. 

Sverige ligger efter övriga nordiska länder, men även andra länder har kommit längre i utvecklingen 

mot öppna geodata. Idag arbetas mycket på området och myndigheten med ansvar för geodata i Sve-

rige, Lantmäteriet, har börjat öppna datamängder, och fortsätter verka för vidare öppnanden. 

Detta kandidatexamensarbete har genomförts vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i samarbete med 

Agima Management AB. Arbetet syftar till att studera vilka möjligheter öppna geodata medför och 

vilka utmaningar en organisation ställs inför när organisationen ska öppna geodata. Genom en littera-

turstudie kring olika åsikter, främst ifrån offentlig sektor, och intervjuer med personer verksamma 

inom geodataområdet sammanfattas dessa möjligheter och utmaningar med öppna geodata. 

Resultaten av arbetet visar att de främsta möjligheterna med öppna geodata är näringslivsutveckling 

och innovationskraft samt effektiviseringspotential i offentlig sektor. Vidare leder detta till positiva 

samhällsekonomiska effekter. De utmaningar en offentlig organisation ställs inför vid ett öppnande av 

geodata är framför allt finansieringen av geodata. Detta eftersom geodata idag delvis finansieras av 

avgifter från användare. I förlängningen finns utmaningar med att upprätthålla en hög kvalitet på geo-

data om geodata till exempel skulle skattefinansieras. Detta blir därför en ständig fråga för tjänstemän 

och politiker.  

Slutsatsen är att eftersom möjligheterna övervinner många av utmaningarna, då dessa inte är direkta 

nackdelar utan något som behöver lösas på ett annat sätt än idag, kan öppna geodata antas bli vanli-

gare i Sverige på sikt. En av anledningarna till den relativt låga hastighet Sverige håller på området 

verkar vara att tjänstemän och politiker inte är på samma nivå i frågan idag.  

Nyckelord: geodata, öppna geodata, öppna data, public sector information  
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Abstract 
Open geodata is today (2016) a highly debated topic and the interest for the matter is increasing, es-

pecially for the public sector. In the parliament, politicians have started to work for open geodata, 

where the parliament recently decided about several motions on the matter. Recently, there have also 

been assignments from the government about studying open geodata impacts. 

Sweden is behind the other Nordic countries and several other countries have evolved further towards 

open geodata as well. Today there is a lot of work on open geodata questions and the Swedish map-

ping, cadastral and land registration authority, Lantmäteriet, has started to open some of its data, and 

is aiming towards opening more. 

This Bachelor of Science thesis has been conducted at KTH Royal Institute of Technology, in coopera-

tion with Agima Management AB. The study aims towards describing the opportunities that open ge-

odata brings, and the challenges that an organization faces when opening data. These opportunities 

and challenges are summarized through a literature review of different opinions, mostly from the pub-

lic sector, and personal interviews with persons in the geodata field. 

The results show that the foremost opportunities with open geodata is in developing business and 

innovation as well as efficiency improvements in the public sector which leads to economic gains. The 

challenges a public organization faces when trying to open geodata is mainly financial. The financial 

issues come from the current model where fees from users are financing the operations. In extension, 

there will also be challenges with sustaining a high quality of geodata, which will be a constant question 

for officials and politicians if geodata, for example is financed by taxes. 

The conclusion is that since the opportunities overcome the challenges, as many of the challenges are 

not direct drawbacks, but rather something that has to be solved in a different way than it is today, 

open geodata may become more normal in Sweden eventually. One of the reasons for Sweden’s rela-

tively low speed in the area seems to be that public officials and politicians are at different levels in 

the matter today. 

Keywords: geodata, open geodata, open data, public sector information  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Historiskt sett har svensk offentlig sektor behandlat sin information som en möjlighet till verksamhet-

ens delvisa finansiering. Avgiftsintäkter finansierar inhämtningen eller skapandet av informationen, 

men avgifterna hindrar andra aktörer från att skapa värde ur den information som det offentliga inne-

har (Weiss, 2002). Idag (2016) styrs tankesättet om och intresset för kostnadsfritt tillgänglig informat-

ion, öppna data, ökar kontinuerligt (Hofvenstam, 2013a). 

De nordiska grannländerna har tidigare framgångsrikt öppnat upp geodata (Lantmäteriet & SKL, 2014) 

och i Sverige arbetar nu delar av offentlig sektor med att släppa fri viss data de producerar i deras 

myndighetsutövande. En av dessa aktörer är Lantmäteriet, som i januari 2016 släppte delar av myn-

dighetens data fri för alla att använda. Samtidigt har andra myndigheter och kommuner öppnat delar 

av sina data och fortsätter idag att arbeta med ytterligare öppnanden. 

Utöver dessa öppnanden genomförs politiska direktiv och lagar kring området. Den svenska lagen om 

vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (SFS 2010:566) är en följd av EU:s så 

kallade Public Sector Information-direktiv. Direktivet uppmanar medlemsstater att möjliggöra vidare 

användning av offentlig information så mycket som möjligt (Europeiska kommissionen, 2015). Riksda-

gen har utöver detta tillkännagett för regeringen att regeringen bör ge myndigheter i uppdrag att ar-

beta för öppna data (Finansutskottet, 2016). 

Under 2016 genomförs svenska studier på öppna datas samhällsekonomiska effekter (ULI Geoforum, 

2015) och påverkan på offentliga och privata aktörer (Regeringen, 2015). Studierna redovisas helt eller 

delvis under hösten 2016. 

Till följd av de politiska viljorna och det arbete som idag genomförs på området är det intressant att 

studera varför öppna geodata anses vara något att satsa på och vilka utmaningar det medför för in-

formationsägaren. Studien inriktar sig på öppna geodata från offentlig sektor vilka inkluderas i begrep-

pet öppna data. Då geodata är en stor del av data från offentlig sektor och det i många fall är just 

geodata som avses med öppna data (Poikola, et al., 2010) kan dessa komma att likställas i rapporten. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta kandidatexamensarbete är att undersöka vilka möjligheter och utmaningar olika ak-

törer ser med öppna geodata. Varför väljer aktörerna att arbeta med frågan och vilka hinder ställs 

informationsägaren inför i och med detta? Avsedd geodata är från offentlig sektor, alltså behandlas 

inte data från privata aktörer. I och med detta läggs fokus på vad informationsägare i offentlig sektor 

ser för nytta med att öppna sin geodata. Möjliga intressenter är samtliga verksamma inom geodata-

området och beslutsfattande politiker. 
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Målet med studien är att: 

 Beskriva nuläget för öppna geodata i Sverige idag, och vilka huvudfaktorer som påverkar vidare 

öppnanden. 

 Redogöra för vilka vinsterna är med att tillhandahålla öppna geodata. 

 Redogöra för vilka hinder som förekommer vid tillhandahållande av öppna geodata. 

1.3 Disposition 

Rapporten börjar med att sammanfatta liknande studier på området öppna geodata under avsnitt 2. 

Avsnitt 3 redovisar en nulägesbeskrivning där svenska och europeiska förhållanden kring öppna geo-

data tas upp. I avsnitt 4 presenteras metoden för arbete och efterföljande avsnitt 5 redovisar resulta-

ten, där olika aspekter av möjligheter och utmaningar med öppna geodata sammanfattas. Vidare i 

avsnitt 6 diskuteras resultaten och de svenska förhållandena och i avsnitt 7 avslutar en slutsats rap-

porten. 

2 Relaterade studier 
Det genomförs idag mycket arbete på området öppna data och i synnerhet öppna geodata. Flertalet 

aktörer producerar enklare artiklar och dokument som beskriver nyttor eller möjligheter med öppna 

data, ofta i syfte att främja ett öppnande. Exempel på detta är Lantmäteriet och SKL:s ”Kommunikat-

ionsstöd för öppna geodata” (2015), hemsidan vidareutnyttjande.se från E-delegationen, en tidigare 

kommitté under Näringsdepartementet som bland annat arbetade med vidareutnyttjandet av offent-

lig information. Utländska exempel finns också, som hemsidan data.norge.no från den norska myndig-

heten för offentlig förvaltning och IKT. Gemensamt för dessa är att de ofta tar upp möjligheter och inte 

utmaningar med öppna data.  

Detta avsnitt tar upp relaterade artiklar och studier på området öppna data. Avsnitt 2.1 beskriver en 

nationell utredning och internationella vetenskapliga artiklar och rapporter, avsnitt 2.2 redogör för de 

två pågående studierna om effekter av öppna geodata i Sverige och avsnitt 2.3 beskriver delar av alla 

de studier som genomförts på public sector information, PSI. 

2.1 Artiklar och studier om öppna geodata 

Statskontoret fick 2013 i uppdrag av regeringen att utreda vilka styrmedel regeringen kan använda för 

att påverka planprocessen till att bli mer digital. Den resulterande utredningen från februari 2014, an-

för att för att främja samhällets digitalisering kan regeringen utreda förutsättningarna för att tillgäng-

liggöra myndigheters geodata kostnadsfritt. Utredningen argumenterar för att geodata är en nödvän-

dig resurs då så pass många samhällsfunktioner använder geodata, att det kan ses som en kollektiv 

nyttighet. Statskontoret menar att de kostnader som skulle komma av ett öppnande av geodata inte 

behöver vara så stora, samtidigt som nyttan av öppna geodata är av betydande mått (Statskontoret, 

2014). 

I ”Open geospatial Data, software and standards” (2016) skriver Bakillah och Liang att rörelser för 

öppna data och källkod idag har lett till stora initiativ på området. Exempel på sådana är stiftelser som 

verkar för öppna licenser och att sprida budskap om öppenhet med information. Dessutom menar de 

att regeringar och privata näringsidkare runtom i världen idag allt mer förespråkar öppna geodata. Den 
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påverkan som projekt baserade på öppna geodata visar idag vittnar om dess potential, och en ännu 

större potential kan uppnås när data kan återanvändas och kombineras på olika sätt. De anger att 

hindren för den öppna informationen till exempel är svårigheten att behandla och kombinera på grund 

av storleken på datamängder. Därför menar de att forskning inom området är högst väsentligt ifall 

öppna data skall bli vanligare och mer användbart. 

FNs expertkommitté inom geodata, UN-GGIM, beskriver i ”Future trends in geospatial information ma-

nagement” (2013) att användningen av geodata ökar snabbt och att geodata kommer spela en allt 

större roll i samhället. UN-GGIM ser att efterfrågan för tillgång till offentlig sektors geodata kommer 

att fortsätta, mycket på grund av andra gratis karttjänster som finns tillgängliga på internet. De ser att 

öppna data initiativen kommer möta två huvudsakliga problem de närmaste åren - finansiering och 

integritet. UN-GGIM menar att när data blir mer tillgängligt och allt fler använder data för tjänster och 

beslut behövs kontinuerliga och pålitliga investeringar i data för att upprätthålla en hög kvalitet. 

Geiger och von Lucke (Geiger & von Lucke, 2012) menar att skiftet mot mer tillgänglig data och inform-

ation förstärker kunskapssamhället. Dessutom anger de att fri tillgång till data kan användas för att 

öppna och påverka strukturer och beslutsfattande i offentlig sektor. Det offentligas öppna data kan, 

enligt dem, bidra till exempelvis transparens, bättre offentligt styrande, innovation och ekonomisk till-

växt. Utmaningarna för detta är exempelvis internationella direktiv och nationella lagar, sekretess-

klassningar, initiala arbetet för att preparera data för öppnande, strukturförändring i offentlig sektors 

affärsmodeller och arbetssätt och rädslan för misstolkningar av data. 

Gurstein (2011) tar upp nackdelarna med öppna data som endast är tillgängliga för alla teoretiskt, men 

inte i praktiken. Han menar att det är skillnad på att ha möjlighet att skapa nytta via öppna data och 

att faktiskt realisera nyttan. Skillnaden kommer ifrån att alla inte har möjlighet till en effektiv använd-

ning av tillgänglig data, vilket måste bemötas för att främja en maximal nytta. Detta kan till exempel 

komma ifrån en brist i kompetens eller teknisk utrustning. Gurstein anger att tillgång till internet samt 

hård- och mjukvara är väsentliga för en effektiv användning, men att en grundläggande kompetens i 

hur data är uppbyggt och kan användas också främjar den effektiva användningen. 

2.2 Pågående studier om öppna geodata 

Lantmäteriet har i sitt regleringsbrev från regeringen 2016 fått i uppdrag att kartlägga vilka effekter 

och kostnader som uppstått till följd av Lantmäteriets öppnande av delar av myndighetens data i bör-

jan av 2016. I samma uppdrag ingår också att redogöra för erfarenheter från de nordiska grannländer-

nas satsningar på öppna data. Uppdraget ska delredovisas i september 2016 och slutredovisas i maj 

2017 (Regeringen, 2015). 

Samtidigt genomför branschorganisationen inom geodata, ULI Geoforum, den första svenska studien 

av de samhällsekonomiska effekterna av öppna geodata. Studien finansieras av svenska innovations-

myndigheten Vinnova och Lantmäteriet och är tänkt att presenteras hösten 2016 (Nellemann Ek, 

2016). 
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2.3 Studier om information från den offentliga sektorn  

Flertalet studier om PSI har gjorts i Sverige, Europa och i USA. Gemensamt för dessa är att de studerar 

de ekonomiska aspekterna av information från offentlig sektor, där fokus ofta ligger på samhällseko-

nomiska värden av informationen och vilka finansieringsmodeller som är lämpliga för informationen. 

Flera beräkningar på värdet av PSI har genomförts, bland annat på uppdrag av EU-kommissionen (se 

avsnitt 5.1.1).  

I studien ”Att vidareutnyttja information från den offentliga sektorn” från tankesmedjan Fores (2014) 

behandlar Kristina Olausson och Sara Müller hur den svenska PSI-lagen (SFS 2010:566) används av 

svenska myndigheter vid bestämmande av avgifter för information. Utvalda myndigheter fick svara på 

en enkätundersökning och ett par samtalsintervjuer genomfördes. Enkätundersökningen visar att de 

flesta av de 25 tillfrågade myndigheterna tar ut avgifter för data. Studiens slutsats är att det finns eko-

nomiska incitament för att myndigheter ska basera sina avgifter utifrån marginalkostnaden av distri-

butionen av data, eller helt avskaffa avgifterna (Olausson & Müller, 2014). 

3 Nulägesbeskrivning 
Detta avsnitt tar upp vad öppna geodata innebär, och dagsläget vad gäller politiska styrningar, öppna 

data-främjande arbete och vad som genomförs idag (2016) på området samt en kortare utblick till 

situationen i de nordiska grannländerna. 

3.1 Definition av öppna geodata 

Geodata eller geografisk information är information kopplad till ett geografiskt läge, till exempel en 

byggnad, sjö eller en lyktstolpe (SGU, 2014). Till geodata inkluderas även kartor och fastighetsinform-

ation (Lantmäteriet, 2015). Öppna data eller öppna geodata är sådan information som är tillgänglig-

gjord för alla att använda, där inga krav förutom källangivelse eller regler för vidarelicensiering ställs 

(SKL, 2016). Vidare ska informationen för att räknas som öppen vara komplett, så nära originalformatet 

som möjligt, aktuell, tillgänglig, maskinläsbar, fri och i ett öppet format (Open Definition, 2016). 

3.2 Politiska styrningar kring öppna geodata 

Det finns ett flertal författningar som stödjer öppna data, bland annat e-förvaltningsstrategin, EU:s PSI- 

och Inspire-direktiv, förordningen och lagen om geografisk miljöinformation och lagen om vidareut-

nyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen - ”PSI-lagen” (Lantmäteriet & SKL, 2015). Se 

3.2.1 för EU:s Inspire-direktiv och förordningen och lagen om geografisk miljöinformation och 3.2.2 för 

PSI-direktivet och den svenska PSI-lagen. 

Regeringen har sedan 2008, i sitt regleringsbrev till Lantmäteriet, angivit att myndigheten ska öka an-

vändandet och nyttan av geografisk information (Regeringen, 2007). Idag (2016) genomförs flera poli-

tiska styrningar där regeringen uppdragit åt Lantmäteriet att ta fram en ny geodatastrategi samt kart-

lägga nyttor och kostnader med öppna geodata (Regeringen, 2015). Lantmäteriet har även nyligen 

(februari 2016) fått i uppdrag av regeringen att leda ett arbete för digitalisering i samhällsbyggnads-

processen (Regeringen, 2016). 



3   Nulägesbeskrivning 

 

 13  
 

I december 2015 behandlades ett flertal riksdagsmotioner om geodata. I tabell 1 nedan redovisas mot-

ionerna och dess förslagspunkter. 

Tabell 1: Motioner behandlade av civilutskottet i betänkande 2015/16:CU1 (Civilutskottet, 2015). 

Motion Motionsnummer Förslagspunkter 

Tillgång till grundläggande 

geografisk information 

(geodata) 

2014/15:1801 Utredning om vilka geodata som bör öppnas 

samt utreda nyttan av öppna geodata. 

Sverigedemokraternas bo-

stadspolitik 

2015/16:2039 

(yrkande 15) 

Lantmäteriets aktuella kartor ska tillhandahållas 

avgiftsfritt. 

Utgiftsområde 18 2015/16:1938 

(yrkande 8) 

I ett första steg mot öppna geodata införa det 

för offentlig sektor. 

Tillgång till öppen geodata 2015/16:791 Ett införande av öppna geodata för offentlig sek-

tor, en översyn av finansieringsmodellerna av 

geodata och en harmonisering av offentlig sek-

tors geodata. 

 

Civilutskottet föreslog att riksdagen röstar för avslag för samtliga motioner. Anledningen till förslaget 

var att utskottet anser att det redan genomförs ett omfattande arbete inom området öppna geodata, 

och att riksdagen därför inte behöver ta ytterligare initiativ för det (Civilutskottet, 2015). I riksdagens 

kammare bifölls civilutskottets förslag och motionerna avslogs i december 2015. 

Utöver dessa avslagna motioner biföll riksdagen i april 2016 finansutskottets förslag som följt av tre 

motioner från 2015. Motionerna ”Infrastruktur för mobilitet och hållbarhet” (2015/16:3059), ”Öppna 

data” (2015/16:229) samt ”Offentliga databaser” (2015/16:933) ledde till förslaget att regeringen bör 

ges i uppdrag att hänvisa de statliga myndigheterna om att arbeta för att öka utbud och tillgänglighet 

av öppna data. Myndigheterna ska även se till att offentliga handlingar som kan bli öppna data till liten 

kostnad blir öppna (Finansutskottet, 2016). 

3.2.1 Inspire-direktivet 

EU:s så kallade Inspire-direktiv ledde till den svenska lagen om geografisk miljöinformation (SFS 

2010:1767). Direktivet syftar till att skapa en sammanhållen infrastruktur för geodata som är använd-

bara för sådant som påverkar människors hälsa och miljön. Dessa bestämmelser har verkat för att del-

vis harmonisera geodata i Europa, men reglerar inte avgiftssättningen på tillhandahållandet av geo-

data. Geodata som omfattas av Inspire ska kunna sökas fram och visas kostnadsfritt (Lantmäteriet, 

2016a), men avgifterna för nedladdning får bestämmas av regeringen eller av regeringen utsedd myn-

dighet (SFS 2010:1767). 

3.2.2 PSI-direktivet och den svenska PSI-lagen 

EU-kommissionens PSI-direktiv har för avsikt att göra offentlig information mer tillgänglig för att främja 

en kommersialisering av informationen (Lakomaa, 2013). PSI-direktivet är ett sätt för att olika aktörer 

ska få tillgång till offentlig information till rimliga avgifter och inte i sig en styrning mot kostnadsfria 

data (Europeiska kommissionen, 2015). Direktivet lade grund för den svenska lagen om vidareutnytt-

jande av handlingar från den offentliga förvaltningen (SFS 2010:566). Författningarna reglerar avgif-
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terna av informationsspridningen från en offentlig förvaltning, där avgifterna inte får överstiga kost-

nader för reproduktion, tillhandahållande och spridning av informationen. De sammanlagda intäkterna 

får inte heller överstiga kostnader för insamling, framställning, reproduktion, spridning och en rimlig 

avkastning på investeringarna (SFS 2010:566; Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG). 

E-delegationen tog fram en vägledning för myndigheter kring vidareutnyttjande av offentlig informat-

ion (se avsnitt 3.5). 

3.2.3 Ny nationell geodatastrategi 

Utöver det regleringsbrevsuppdrag Lantmäteriet fick av regeringen 2016 (se avsnitt 2.2) har myndig-

heten också fått i uppdrag att utarbeta en ny nationell geodatastrategi. Den nya geodatastrategin är 

på remiss sedan april 2016 och fokuserar mycket på öppna geodata. Öppna geodata är ett av de fyra 

målen i strategin som skall gälla mellan 2016 och 2020. Strategin är framtagen av geodatarådet som 

innehar representanter från svenska myndigheter och kommuner och syftar till att lägga grund för 

samverkan och utveckling inom geodataområdet (Lantmäteriet, 2016c). 

3.3 Geodatasamverkan och Svensk geoprocess 

Inspire-direktivet ledde bland annat till den svenska så kallade geodatasamverkan. Samarbetet geoda-

tasamverkan går ut på att organisationer som innehar myndighetsuppgifter går ihop och delar data 

sinsemellan. Lantmäteriet samordnar förvaltningen och utvecklingen av samarbetet där samtliga an-

slutna betalar en årsavgift för tillgång till all geodata som ingår i produktkatalogen (Statskontoret, 

2014). Geodatasamverkan verkar för att myndigheter och kommuner lättare ska komma åt offentlig 

data från vissa myndigheter. I april 2016 var det 38 myndigheter, landsting/regioner och organisationer 

samt 224 kommuner anslutna (Lantmäteriet, 2016b). Geodatasamverkan har hjälpt myndigheter och 

kommuner att enkelt få tillgång till geodata genom mindre administration och behov av kostnadsut-

värderingar eftersom allt i produktkatalogen ingår till ett fast pris (Svedlund, 2016; Nellemann Ek, 

2016). Detta skulle mer omfattande öppna geodata kunna fortsätta att möjliggöra och vidareutveckla. 

Lantmäteriet har sedan 2013 i uppgift att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 

genomföra projektet Svensk geoprocess. Projektet syftar till att utarbeta specifikationer och samver-

kansprocesser för geodata i offentlig sektor. Dessutom ska Svensk geoprocess påskynda arbetet med 

att införa de nationella referenssystemen SWEREF 99 och RH 2000, för att uppnå en enhetlighet i of-

fentlig sektor (Regeringen, 2013). Svensk geoprocess handlar inte om öppna geodata i sig, däremot 

menar Peter Nyhlén på Lantmäteriet, att det är nödvändigt med samordnad geodata för att högkvali-

tativ och aktuell geodata ska användas i stor utsträckning (Hofvenstam, 2015). 

3.4 Nuvarande finansieringsmodell av geodata 

Ett argument för att myndigheter och kommuner bör släppa data öppet är att de finansieras via skatter 

och att de därför bör ge tillbaka till skattebetalarna. Därför är det inte så lätt för kommunerna att ta 

bort intäktskällor från exempelvis geodata, då delar av framställningen finansieras av avgiftsintäkterna 

(Lantmäteriet & SKL, 2015). Till exempel fick Stockholms Stads stadsbyggnadskontor erfara detta, när 

kommunen började undersöka ett öppnande av data. Då var det inte möjligt att släppa det förvalt-

ningen ville, på grund av att verksamheten finansierades av intäkterna. För att kompensera för de för-

lorade intäkterna krävdes en budgetändring år 2014, så att kommunen skulle kunna tillgängliggöra 
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vissa kartprodukter kostnadsfritt (Hofvenstam, 2014). I Lantmäteriets fall finansieras 35 % av geodata 

och 100 % av fastighetsinformationen med avgifter (Hofvenstam, 2013a). 

Den nuvarande finansieringsmodellen av geodata bygger på en intäktsdelning mellan Lantmäteriet och 

kommunerna. Enligt ett normalavtal mellan SKL och Lantmäteriet angående adresser, byggnad och 

övrig topografi, så kallat ABT-avtal, får kommunerna delar av Lantmäteriets externa intäkter för att 

hjälpa Lantmäteriet med ajourhållningen av geodata. Denna finansieringsmodell möjliggör inte en 

övergång till öppna geodata, då intäkterna är en stor del av verksamhetens finansiering (Lantmäteriet 

& SKL, 2015). 

I nuläget går det inte att tillämpa ett nytt avtal, men samtidigt ser Lantmäteriet och SKL att det behövs 

en modifiering för att möjliggöra en övergång till öppna data. Därför gjordes ett tillägg i normalavtalet 

i mars 2016. Tillägget innebär att kommunerna fortfarande får ersättning för den geodata de ajourhål-

ler åt Lantmäteriet, men att ersättningen minskar när kommunerna öppnar dessa datamängder 

(Lantmäteriet & SKL, 2016). 

3.5 Ramverk och vägledning för öppna geodata 

E-delegationen tog fram vägledningen ”Vidareutnyttjande av offentlig information – en vägledning för 

myndigheter” (2011). Vägledningen är inte skriven specifikt för öppna data, men enligt E-delegationen 

kan öppna data bidra till att förverkliga de rekommendationer som vägledningen tillhandahåller. E-

delegationen har också skapat hemsidan vidareutnyttjande.se, med råd och tips kring PSI och öppna 

data. 

Utöver E-delegationens mer översiktliga vägledning har Kommunförbundet i Stockholms län och SKL 

tagit fram ett ramverk för öppna data, som just nu (2016) är i en utkastsversion som utvärderas av 

intresserade myndigheter, kommuner och landsting.  

3.6 Öppna geodata i grannländer 

Vissa nordiska grannländer var tidiga med vägledningar för just öppna data. Till exempel producerade 

det finska kommunikationsministeriet ”Public data – an introduction to opening information resour-

ces” (2011). 

De andra nordiska länderna har också varit tidigare än Lantmäteriet med att öppna upp delar av sin 

geodata. Kartverket i Norge släppte kartdata fritt i september 2013 (ULI Geoforum, 2013), Geodata-

styrelsen i Danmark och LMÍ på Island släppte geodata fritt i januari 2013 (Deloitte, 2014; LMÍ, 2016) 

och i Finland öppnades geodata upp av Lantmäteriverket i maj 2012 (Lantmäteriverket, 2016).  

Den politiska inställningen till öppna data i grannländerna skiljer sig åt från Sverige. Norge har till ex-

empel utarbetat en strategi för öppna geo- och fastighetsdata, där målet är att så mycket som möjligt 

av kart- och fastighetsdata ska vara tillgängligt kostnadsfritt. Vidare ska landet på sikt verka för att fler 

kartprodukter ska tillgängliggöras. År 2017 ska öppen tillgång till detaljerade kartor börja gälla 

(Miljøverndepartementet, 2013). Finland har liknande mål som Norge, där Finansministeriet i rappor-

ten ”Open data policy in the Finnish Goverment” (2015) anför att öppna data är en nyckel för en digital 

ekonomi och att öppna data främjar demokrati och medborgarnas samhällsengagemang. 
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Öppna geodata i grannländerna är liknande när det kommer till dess omfattning, men finansierings-

modellerna skiljer sig åt. Generellt gäller att de nordiska grannländerna satsar mer pengar på öppna 

geodata än Sverige (Hauska, 2016). I Danmark stod skattemedel redan för en stor del av finansieringen 

av geodata innan Geodatastyrelsen öppnade upp geodata, vilket gjorde det enklare att fortsätta med 

skattefinansieringen (Hofvenstam, 2014). I Norge och även i Storbritannien har regeringarna också an-

slagit skattemedel för att finansiera de förlorade intäkter som uppkommit vid öppnande av geodata 

(Jørgenrud, 2014; Hofvenstam, 2013b). 

3.7 Globala öppna data-rankningar 

Det finns flera globala rankningar på länders nivå av öppenhet med offentliga data. Sveriges placering 

skiljer sig från de olika studierna som genomförs på olika sätt.  

World Wide Web Foundation genomför sedan 2013 rankningen Open Data Barometer. Rankningen 

baseras dels utifrån en expertundersökning av öppna data i varje land dels en enkätundersökning med 

länders självutvärderingar kring öppna data i respektive land. För att komplettera data från experter-

nas undersökning, används också data från andra fristående undersökningar av bland annat FN. Dessa 

data används för att mäta mognadsgraden i länderna. Totala antalet länder i rankningen var 92 och 

delar av resultatet för de nordiska länderna redovisas i tabell 2 (World Wide Web Foundation, 2015). 

Tabell 2: Nordiska länders placeringar i Open Data Barometer (ODB) 2015. Övre poänggräns för öppenhet är 100 poäng 

(World Wide Web Foundation, 2015). 

Land ODB place-

ring 2015 

ODB förändring i 

placering från 

2014 

Samlad 

öppenhet  

Danmark 5 +4 76.62 

Sverige 9 -6 69.26 

Finland 11 +1 65.45 

Norge 17 -10 60.60 

Island 22 +5 52.73 

 

Ytterligare en rankning genomförs av Open Knowledge Foundation sedan 2013. Organisationen verkar 

för öppenhet och öppna data, och skapar Global Open Data Index årligen. I denna rankning placerar 

sig Sverige för 2015 på 27:e plats, av totalt 122 länder. År 2014 var Sveriges placering på 13:e plats. 

Rankningen genomfördes genom att samla in data från länderna, där vem som helst kunde bidra med 

att hitta och länka data, sedan poängsattes datamängderna och lades därefter ihop för en total poäng-

summa, som låg till grund för en procentsats av öppenhet med data i landet. Det övergripande resul-

tatet för de nordiska länderna redovisas i tabell 3.  (Open Knowledge Foundation, 2015) 
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Tabell 3: Nordiska länders placeringar i Global Open Data Index (GODI) 2015 (Open Knowledge Foundation, 2015). 

Land GODI place-

ring 2015 

GODI förändring i 

placering från 

2014 

Samlad 

öppenhet 

Danmark 3 -1 70 % 

Finland 5 -1 67 % 

Norge 10 -3 63 % 

Island 27 -10 48 % 

Sverige 27 -14 48 % 

 

4 Metod 
I avsnitten nedan presenteras studiens två metoder för informationsinhämtning, kvantitativ informat-

ionsinsamling i form av en litteraturstudie av skriftliga källor samt kvalitativ informationsinsamling via 

intervjuer vid fysiskt möte eller per telefon. Figur 1 nedan, visar ett flödesschema för arbetets gång. 

 

Figur 1: Flödesschema för arbetsgång. 



5   Resultat 

 

 18  
 

4.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie av skriftliga källor genomfördes för att jämföra med relaterade studier och samla 

de möjligheter och utmaningar olika aktörer ser med öppna geodata. Litteraturen har främst varit i 

form av rapporter, webbsidor och tidskrifter. Litteraturen har genomgåtts för en samlad bild och ut-

valda delar har tagits med i rapporten. De flesta av källorna kommer ifrån det offentliga, främst myn-

digheter och kommuner.   

4.2 Intervjuer 

Sammanlagt fem intervjuer genomfördes för att få utförligare åsikter om öppna geodata bland olika 

offentliga aktörer i samhället. Intervjuerna genomfördes genom personliga möten i möjligaste mån 

och annars via telefonintervjuer. Eftersom arbetet främst riktar sig mot de möjligheter och utmaningar 

som en informationsägande offentlig förvaltning ser med att öppna dess geodata, har intervjuerna 

avgränsats till att genomföras med offentlig sektor. 

Temat för intervjuerna var framförallt hur intervjurespondenten och dennes organisation ser på öppna 

geodata, och specifikt dess möjligheter och utmaningar för organisationen och andra aktörer. Då re-

spondenterna innehar olika roller i arbetet med geodata och öppna geodata har frågorna skiljt sig mel-

lan intervjuerna för att anpassas till respondentens roll. Frågorna som diskuterades under intervjuerna 

återfinns i bilaga A-C. Diskussionen var främst kring möjligheter och utmaningar men också kring rela-

terade ämnen så som lagar och EU-direktiv. Respondenternas svar har använts i rapporten i form av 

källor för specifika delar, och sammanfattas därför inte i sin helhet. Samtliga respondenter fick möjlig-

het att se de källhänvisningar som gjorts till dem och chansen att revidera dessa i arbetets slutskede. 

Intervjuer har genomförts med följande aktörer: 

 Tjänsteman inom geodata på kommun 

 Två tjänstemän inom geodata på myndigheter 

 Riksdagspolitiker 

 Branschorganisation inom geodata 

5 Resultat 
Detta avsnitt är en presentation av de möjligheter och utmaningar med öppna geodata som studien 

anträffat. Möjligheterna med öppna geodata tas upp först för att efterföljas av utmaningarna. 

5.1 Möjligheter med öppna geodata 

I detta avsnitt tas olika aspekter på vad öppna geodata möjliggör för en organisation, eller samhället i 

stort. De olika möjligheterna som tas upp är: 

 Samhällsekonomiska effekter 

 Förstärkt innovationskraft 

 Effektivisering i offentlig sektor 

 Högre kvalitet på använd geodata 

 Transparens och öppenhet för demokratisering 
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 Förädlad information kan returneras till informationsägaren 

5.1.1 Samhällsekonomiska effekter 

En studie från analysföretaget Pira International (2000), genomförd på uppdrag av EU-kommissionen, 

visar på höga ekonomiska värden av offentlig information i EU:s medlemsländer. Studien uppskattar 

att värdet på offentlig information i Sverige uppgår till 3,61 miljarder euro årligen. PIRA anger att vär-

det i detta avseende innebär den ökning av den totala ekonomin som kommersiellt exploaterad of-

fentlig information kan ge. Enligt Vickery (2011) har det ekonomiska värdet förmodligen ökat och kan 

idag antas vara större än vid år 2000. Han menar dessutom att de stora ekonomiska värdena av offent-

liga geodata kan öka med 10-40 % genom en förbättring av tillgänglighet, standardisering och kunskap. 

Samtidigt kan en ökad åtkomst till information bidra till att nya marknader inom finans-, energi- och 

byggsektorn uppkommer. 

Alla kommersiella verksamheter som kan bygga tjänster på öppna geodata skulle bidra till det svenska 

samhället i form av skatteintäkter för det offentliga. Skulle användandet av öppna data bidra till mång-

miljardbelopp i den svenska ekonomin innebär det, med gällande skattekvot, att det offentliga också 

får in miljardbelopp i skatt (SKL, 2016). 

5.1.2 Förstärkt innovationskraft 

Charlotte Brogren, generaldirektör på Vinnova, menar att värdet av offentlig information baseras på 

att informationen används (Lagerqvist, 2015). Därför bör information göras öppen för vem som helst, 

för att få en maximal användning av den. Öppna geodata möjliggör byggande av nya tjänster, som 

kanske inte skulle blivit verklighet om data varit avgiftsbelagt, då investeringskostnaden hade blivit 

högre om geodata inte varit kostnadsfri. I Danmark var ett av motiven med frisläppandet av geodata 

att geodata ska främja tillväxt, arbetstillfällen och innovation. I efterhand har det konstaterats att fö-

retagen är de stora vinnarna på att geodata blev öppen (Tenfält, 2014). 

Vid fri tillgång till data ökar också möjligheten till experimentering och testning av vad som kan göras 

med data (Svedlund, 2016). När det förekommer en investeringskostnad för att testa en prototyp finns 

det risk att tjänster stannar i det stadiet då det inte går att avgöra om det fungerar i verkligheten 

(Lakomaa, 2013). 

Har Sverige fri tillgång till geodata ökar konkurrenskraften gentemot andra länder, när utländska inve-

sterare och företag vill bygga nya tjänster baserade helt eller delvis på öppna data (Hannah, 2016). Det 

bidrar också till en generell bild av Sverige som öppet och framåtsträvande (Nellemann Ek, 2016). 

När geodata släpps öppet finns det också en helt annan möjlighet för användningsområden som in-

formationsägaren inte tänkt på. Ett exempel på detta är då SMHI släppte vattenflödesberäkningar fria, 

och kanotister blev den största användargruppen (Malm, 2014).  

5.1.3 Effektivisering i offentlig sektor 

Offentliga förvaltningar kan också se förbättringar i effektivitet som en följd av öppna data. För en 

myndighet eller kommun kan det förenkla arbetet då det blir färre frågor kring tillgång till data och de 

frågor som uppkommer blir enklare att svara på då det är tydligt vad som finns tillgängligt och var det 

går att hitta dessa geodata (Difi, 2013). Myndigheten behöver inte heller diskutera hur den köpande 

parten får sprida informationen och reglera detta, utan kan hänvisa till att användarna får sprida in-

formationen hur som helst (Svedlund, 2016). Det kan även förenkla olika kommunförvaltningars in-

terna informationsutbyte, eftersom det blir enklare att överblicka vilka data som finns tillgängliga och 
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att dela data internt (Malm, 2016). Öppna data kan också bidra till att verksamheten blir enklare att 

överblicka och analysera och därmed bidra till bättre intern verksamhetsledning (SKL, 2016). Offentlig 

sektor kan också effektiviseras genom en minskning av parallellregistrering av data (Finansministeriet, 

2012). 

I offentliga upphandlingar finns möjligheten att myndigheter eller kommuner får konkurrenskraftigare 

anbud. Om potentiella entreprenörer har tillgång till information om verksamheten, och informat-

ionen är tillgänglig för alla, finns möjligheten att upphandlingen får fler anbud som är mer verklighets-

förankrade (Lakomaa, 2013; Nellemann Ek, 2016). 

5.1.4 Högre kvalitet på använd geodata 

Vid avgiftsbelagda geodata finns det risk för att organisationer väljer att inte använda de tillgängliga 

data som innehar högst aktualitet och kvalitet. Valet av mindre aktuell data eller data med sämre kva-

litet kan bli lidande på grund av att organisationen har för lite ekonomiska medel att köpa in den bästa 

tillgängliga. Dessutom finns risken att en myndighet inte använder sig av bästa tillgängliga data på 

grund av att man inte vet att man har möjlighet att få tillgång till den (Hofvenstam, 2013c). 

En annan mekanism av att vem som helst har tillgång till öppna geodata, är att en organisation kan få 

hjälp att upprätthålla kvaliteten på deras data. Allmänheten skulle då kunna höra av sig till organisat-

ionen och bidra med upplysningar om vart det är fel i datamängderna de tillhandahåller, vilket på så 

sätt kan bidra till en viss kvalitetsförbättring (E-delegationen, u.å). Däremot kräver detta ett åsidosät-

tande av resurser i organisationen, för att behandla dessa upplysningar. 

5.1.5 Transparens och öppenhet för demokratisering 

Offentlighetsprincipen har en lång tradition i Sverige och har främjat vidareutnyttjande av offentlig 

information sedan 1700-talet. Öppna data kan ses som en förlängning av offentlighetsprincipen an-

passat för dagens samhälle (E-delegationen, 2011). Öppna data främjar möjligheten att genomföra 

granskningar av myndigheter och samhället i stort eftersom både kostnaderna minskar och genomfö-

randet förenklas (Brander, 2016). Då data frisläpps får allmänheten en bredare insyn i det offentligas 

verksamhet. Denna öppenhet kan bidra till att allmänheten får ett större förtroende för offentlig sektor 

och det politiska systemet. Som tidigare nämnts menar många ur en filosofisk synvinkel att information 

finansierad med skattemedel är allas information och bör därför tillgängliggöras för vem som helst 

(Jardenberg, 2015; Hannah, 2016). 

5.1.6 Förädlad information kan returneras till informationsägaren 

När en organisation släpper geodata kostnadsfritt ökar möjligheten att företag eller privatpersoner 

bygger tjänster av dessa data (Lagerqvist, 2015). Tjänsterna skulle sedan kunna förädla originaldata 

genom att använda sig av tjänstens användare för att få ny information. Detta så kallade crowdsourcing 

innebär att en part får hjälp av många andra parter för att lösa problem eller inhämta information. 

Informationen kan sedan skickas tillbaka till informationsägaren, som kan agera och ta beslut utifrån 

den (Norlin, 2016). Ett exempel på sådan crowdsourcing är en tjänst där lastbilschaufförer kan hitta 

lastzoner och anmäla problem, som till exempel behov av snöröjning, som kommunen sedan kan samla 

in och agera på (Stockholms Stad, 2014). 
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5.2 Utmaningar med öppna geodata 

Det finns många fördelar med öppna geodata som fler och fler idag inser och verkar för. Däremot kan 

det vara en stor utmaning för en organisation att genomföra öppnandet. Det kan vara politiska styr-

ningar som hindrar ett öppnande, eller ekonomiska frågor kring finansieringen. Vissa av utmaningarna 

är mindre utmaningar som är förhållandevis enkla att lösa, eller inte en direkt utmaning med att öppna 

geodata, utan snarare en utmaning för att få en maximal användning av öppna geodata. De större 

utmaningarna tas upp i avsnitt 5.2.1 och de mindre i avsnitt 5.2.2. 

5.2.1 Större utmaningar 

Detta avsnitt tar upp de stora utmaningarna med öppna geodata som kräver stora förändringar, eko-

nomiskt och verksamhetsmässigt. De stora utmaningarna som tas upp i avsnitt är: 

 Intäktsförluster och finansiering vid öppnande 

 Försämrad kvalitet på geodata 

 Behov av organisation 

 Behov av teknisk infrastruktur 

5.2.1.1 Intäktsförluster och finansiering vid öppnande 

För många organisationer kommer finansieringen av geodata-verksamheten från avgifter av försäljning 

av geodata. Vid öppnande av geodata skulle dessa verksamheter förlora delar eller hela sin finansie-

ring. Norlin (2016) menar att just finansieringsfrågan är ett problem, där politiker ibland försöker styra 

mot öppna data, samtidigt som de håller kvar intäktskraven för verksamheterna. Enligt Lantmäteriet 

förlorar myndigheten cirka 100 miljoner om året vid kostnadsfri tillgång till Lantmäteriets geodata 

(Hofvenstam, 2013a). Därutöver är tidigare nämnda finansieringsmodell med intäktsdelning mellan 

Lantmäteriet och kommunerna ett hinder för öppnandet (Lantmäteriet & SKL, 2015). De datamängder 

myndigheten öppnat upp idag är de som tidigare inte varit så intäktsbringande (Svedlund, 2016). 

Finansieringen av öppna geodata kan även försvåras på grund av ökade kostnader i samband med 

tillgängliggörandet, till exempel i form av arbete med harmonisering och kvalitetssäkring av data, en 

teknisk infrastruktur och personal för kundtjänstfunktioner kring datamängderna (Lantmäteriet & SKL, 

2015). 

5.2.1.2 Försämrad kvalitet på geodata 

Kvaliteten på geodata kommer i fokus när den tillhandahålls öppet (André, 2016). Om en organisation 

som tidigare fått intäkter via avgifter för geodata istället tillhandahåller geodata kostnadsfritt tappas 

ekonomiska medel för verksamheten. Denna förlust kan betyda en minskad ajourhållning av data, eller 

minskad investeringsförmåga (Malm, 2014). En av de mest tänkbara lösningarna för att möjliggöra 

kostnadsfria geodata är att skattefinansiera geodata-verksamheten. Nackdelen med skattefinansierad 

verksamhet är att det kan göras nedskärningar. Norlin (2016) menar därför att kvaliteten på geodata 

riskerar att försämras vid skattefinansieringsmodeller. Fokus i en kommun kan till exempel förändras i 

olika mandatperioder. Dessutom menar han att det kan vara svårt att förmedla kostnaden för verk-

samheten och vikten av kvaliteten till dem som beslutar om budgeten. 

I Storbritannien uppstod problem 2013 då det efter två år av öppna geodata behövdes göras investe-

ringar i verksamheten för att bevara den höga kvaliteten. Problemet var att landet befann sig i en 

lågkonjunktur, vilket hindrade den brittiska motsvarigheten till Lantmäteriet, Ordnance Survey, från 
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att genomföra de investeringar de behövde. Av detta skäl kan det vara en fördel med avgiftsfinansie-

ring, eftersom verksamheten då kan agera mer självständigt (Hofvenstam, 2013b; Nellemann Ek, 

2016). 

För att få ut maximal nytta av tillgängliggjord geodata krävs att informationsägaren släpper den i rätt 

nivå av förädlingsgrad. Vid en första insamling är datamängden utsatt för kvalitetsbrister och kan där-

för vara svårare att utnyttja för en tjänsteutvecklare. Den insamlande verksamheten behöver därför 

göra viss kvalitetssäkring för att höja kvaliteten och göra den användbar. Samtidigt är det ineffektivt 

att förädla data i för stor grad, då allmänheten förlorar chansen till det värdeskapande som det är tänkt 

att den ska kunna genomföra vid öppnande av data. En måttlig grad av förädling bör alltså genomföras 

av informationsägaren, för att sedan överlåta värdeskapandet åt andra privata aktörer (E-

delegationen, u.å). 

5.2.1.3 Behov av organisation 

Norlin (2016) menar att alla verksamheter som arbetar med geodata behöver en geodatasamordnare. 

Samordnaren behövs för att verksamheten effektivt ska kunna styra personal och kompetens till rätt 

uppgifter och definiera ansvar för delar av processen med öppnandena. 

När väl datamängder är tillgängliggjorda så behövs det en organisation som tar hand om användarna. 

Användarna kan ha behov att få hjälp med frågor om nedladdningsportalen eller specifika datamäng-

der (KSL, 2015). Dessa personalbehov kan leda till utökade kostnader vid öppnande av geodata. 

5.2.1.4 Behov av teknisk infrastruktur 

För att kunna tillhandahålla öppna geodata krävs en teknisk infrastruktur som möjliggör det. Infra-

strukturen bör vara konstant tillgänglig, enkel att använda, ha höga nedladdningshastigheter och ha 

mycket information om de tillgängliga datamängderna (metadata). För den tillhandahållande organi-

sationen måste infrastrukturen vara smart och effektiv att använda (Norlin, 2016). Infrastrukturen kan 

innebära ökade kostnader för informationsägaren, eftersom det eventuellt inte går att använda 

samma plattform som tidigare (E-delegationen, u.å). 

5.2.2 Mindre utmaningar 

Detta avsnitt tar upp mindre utmaningar med öppna geodata, de är antingen mindre på grund av att 

de är förhållandevis enkla att lösa, eller för att det inte är en utmaning med att öppna geodata, utan 

snarare en utmaning för att få en maximal användning av öppna geodata. De mindre utmaningar som 

tas upp är: 

 Feltolkningar av data 

 Ansvarsfördelning vid felaktigheter i data 

 Rädsla för transparens och kritik 

 Behov av marknadsföring av öppna geodata 

 Behov av samordnade dataspecifikationer 

 Möta efterfrågan på öppna geodata 

5.2.2.1 Feltolkningar av data 

Då geodata är tillgängligt för vem som helst ökar användandet och när fler använder data finns det risk 

för att informationen tolkas eller används på fel sätt (Norlin, 2016; André 2016). Dessa feltolkningar 

kan sedan spridas vidare till andra som väljer att tro på feltolkningarna, vilket kan göra att det fattas 
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beslut baserade på inkorrekt information. Sådana beslut kan få både små och stora konsekvenser, ba-

serat på beslutens art. Det är då viktigt att metadata håller hög kvalitet och att de som använder data 

kan ställa frågor och få hjälp med datamängderna för att minimera feltolkningarna. Norlin (2016) me-

nar också att icke-konfidentiell data som kombineras med annan icke-konfidentiell data potentiellt 

skulle kunna utgöra information som kan behöva skyddas. Därför krävs det att informationsägaren 

utvärderar detta i fall ett öppnande är aktuellt. 

5.2.2.2 Ansvarsfördelning vid felaktigheter i data 

UN-GGIM (2013) menar att frågor kring ansvarsfrågan för kvalitet och noggrannhet av öppna data för-

modligen kommer öka de närmsta åren. Idag är det inte ovanligt med en ansvarsfriskrivning för felak-

tigheter, vilket skall skydda informationsägaren från ett juridiskt ansvar för detta. Då man sett fall där 

försök till juridiska påföljder för informationsägaren skett, menar UN-GGIM att detta skulle kunna bli 

en trend om det inte blir en acceptans för potentiella felaktigheter i öppna data. Risker för dessa juri-

diska påföljder kan göra en informationsägare mindre benägen till att öppna data, och kräver åt-

minstone en utvärdering av den risken, eller vad felaktigheterna kan ha för konsekvenser för använ-

darna. 

5.2.2.3 Rädsla för transparens och kritik 

Ju mer information om en offentlig verksamhet som finns tillgänglig, desto högre är risken för att verk-

samheten utsätts för kritik (André, 2016; Geiger & von Lucke, 2012). En oro för denna kritik tillsammans 

med en ovilja att främja det offentligas transparens kan göra att verksamheten blir mer negativt in-

ställd till att tillgängliggöra information. Detta synsätt kan hindra transparensen av offentlig sektor som 

tas upp i avsnitt 5.1.5. 

5.2.2.4 Behov av marknadsföring av öppna geodata 

För att öppna data ska användas i så stor grad som möjligt måste samhället veta om att data finns 

tillgänglig. Därför kan det krävas en del marknadsföring av de datamängder som är tillgängliga (E-

delegationen, u.å). I dag finns en del nationella satsningar för att samla all tillgänglig öppna data, för 

att vem som helst enkelt ska kunna hitta och använda den. Webbsidan öppnadata.se är en plattform 

utvecklad av Vinnova på uppdrag av regeringen. Plattformen är till för att förmedla data och tjänster 

för att främja vidareuttnyttjande av offentlig information. Det finns flera andra nationella exempel på 

detta, till exempel den norska data.norge.no eller amerikanska data.gov. Idag finns också tjänster från 

kommersiella aktörer, till exempel GIS-mjukvaruföretaget Esri, som utvecklat ArcGIS Open Data, där 

en informationägare kan utnyttja Esris plattform för att tillgängliggöra öppna data. 

5.2.2.5 Behov av samordnade dataspecifikationer 

Öppna geodata bidrar till att öka tillgängligheten och användningen av bästa möjlig geodata. Därutöver 

behövs en enhetlighet och standardisering av geodata för att öka användningen (Hofvenstam, 2013c). 

När geodata är standardiserat, oberoende kommun-, läns- eller nationsgränser ökar användarbar-

heten och det blir enklare för alla aktörer att implementera och nyttja geodata i sitt arbete och sina 

tjänster. 

5.2.2.6 Möta efterfrågan på öppna geodata 

En utmaning för en myndighet eller kommun kan vara att veta vilken geodata andra aktörer är i behov 

av och intresserade av att ha tillgång till. För att möjliggöra en stor nytta behöver organisationen iden-

tifiera vilka datamängder eller API:er som allmänheten har störst nytta av, och tillgängliggöra dessa. 

Myndigheten kan ta fram ett API som de tror att användare är intresserade av, men för att verkligen 
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uppnå effekter krävs det att myndigheten är mottaglig för synpunkter från användarna, och villig att 

tillgodose deras behov i den mån det är möjligt. Detta ställer krav på organisationen att möjliggöra 

detta genom kommunikationskanaler och en dialog med användarna (Norlin, 2016). 

Idag genomförs en del satsningar på sådan dialog i form av så kallade ”hackathons”. Ett hackathon 

med geodata-tema är en mötesplats där intresserade arbetar med att utveckla geodatafrågor i form 

av till exempel tjänster baserade på geodata. Ett exempel är Hack for Sweden, som är en satsning av 

ett tjugotal myndigheter för att bygga tjänster kring myndigheternas öppna data. I och med hack-

athonet kan arrangörerna marknadsföra sina öppna data och under arrangemanget kan information-

sägaren ta in synpunkter på det data som finns öppen i nuläget (Hack for Sweden, 2016). Några kom-

muner har också arrangerat liknande evenemang, till exempel Open Stockholm Award, som är en täv-

ling i att utveckla tjänster och idéer med hjälp av kommunens öppna data (Stockholms Stad, 2014). I 

år (2016) genomförs en ny omgång av Open Stockholm Award. 

6 Diskussion 
Detta avsnitt tar upp en del brister i arbetet, främst kring intervjuerna. Sedan diskuteras det nuläge 

som beskrivits i avsnitt 3 och slutligen de möjligheter och utmaningar som tagits upp i avsnitt 5, delvis 

utifrån nuläget i Sverige. 

6.1 Brister i studien 

Detta avsnitt tar upp två av de identifierade bristerna i studien. Avsnitt 6.1.1 diskuterar intervjuom-

fattningen och avsnitt 6.1.2 den valda avgränsningen till att intervjua offentlig sektor. 

6.1.1 Antal intervjuer 

Antalet intervjuer för detta arbete är få och bristen i detta är att svaren inte kan ses representera 

kommuner och myndigheter generellt, då svaren inte kan ses som statistiskt signifikant. Svaren får 

istället ses som enskilda kommuner och myndigheters tankar. Om fler intervjuer hade kunnat genom-

föras skulle det varit möjligt att redovisa mönster och avvikelser på ett annat sätt än vad som nu var 

möjligt. En intervju med en glesbygdskommun hade kunnat bidra till ett annat synsätt mellan olika 

kommuntyper, då antalet kommuninvånare och kommunareal skiljer sig mycket i Sverige. 

En enkätundersökning bland Sveriges kommuner och myndigheter som producerar geodata hade kun-

nat bidra till ytterligare möjlighet att jämföra synsätt mot andra faktorer som kommuners befolk-

ningstäthet eller myndighetsverksamheterna.  

6.1.2 Fokus på offentlig sektor 

Studien har avgränsats till att främst redogöra för de möjligheter och utmaningar som informationsä-

gare i offentlig sektor ser. De möjligheter och utmaningar som privata aktörer kan därför saknas i re-

sultatet. För att få en bredare bild av möjligheterna med öppna geodata behöver privata aktörer och 

användare som kommer utnyttja data också tillfrågas om hur de skulle gynnas av att geodata blir öp-

pen. Intervjuer och enkätundersökningar av privata aktörer skulle behövas för att kunna redogöra för 

en komplett bild av samhällets åsikter. 
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6.2 Nuläget i Sverige 

Datamängderna som idag (2016) öppnats av svensk offentlig sektor är sådana datamängder som inte 

varit så intäktsbringande för verksamheten, och därför inte lett till någon större förlust av intäkter. Det 

finns mycket data som ännu inte finns öppet tillgängligt och eftersom det är den som det idag betalas 

för, är det förmodligen dessa data som användarna är ute efter. 

Eftersom de två globala rankningarna av öppna data redovisar väldigt olika resultat är det svårt att dra 

en slutsats kring var Sverige ligger i relation till omvärlden. Vad som däremot visas av de båda rank-

ningarna är att Sverige tappat placeringar från tidigare år. Att bestämma om den svenska utvecklingen 

sker tillräckligt snabbt är svårt. Däremot blir det mer tydligt att större satsningar bör göras på området 

när Sverige arbetar långsammare än andra länder (Nellemann Ek, 2016). 

De förslag som nyligen behandlats i riksdagen och som fick avslag eller bifölls var av olika karaktär. De 

motioner som fick avslag krävde ekonomiska investeringar i form av till exempel tillsättande av en 

utredning, medan det förslag som riksdagen biföll om att myndigheter ska verka för öppna data, inte 

kräver någon direkt finansiering. Detta trots att nuläget kräver att finansieringsmodeller börjar utredas 

för att kunna få en större utbredning på öppna data. PSI-direktivet har inte heller implementerats fullt 

ut i Sverige och inte medgett någon större kommersialisering av offentlig information (Lakomaa, 2013). 

Att den svenska lagen misslyckas att främja öppenhet och tillgänglighet tyder på att det krävs mer 

konkreta direktiv och förslag från politiker, om Sverige vill sträva efter detta. 

6.3 Möjligheter och utmaningar 

Olika parter väljer att belysa olika möjligheter eller fördelar med öppna geodata som den främsta. 

Vissa menar att det är näringslivet som har mest att vinna på att öppna geodata blir mer etablerat 

(Hannah, 2016; Tenfält, 2014). Medan andra, som inte tycker det finns tillräckligt många exempel på 

näringslivsutveckling baserat på öppna geodata, istället menar att det är den offentliga sektorn som 

kan uppnå mycket effektiviseringar genom öppna geodata (Nellemann Ek, 2016). Eftersom båda dessa 

fördelar av öppna geodata inte utesluter varandra, snarare tvärt om, kan frågan om den främsta po-

tentialen anses vara underordnad. 

Värdet av PSI har beräknats till höga belopp men resultaten skiljer sig åt mellan olika undersökningar, 

förmodligen på grund av olika förfaranden. Värdet på PSI är viktigt då offentlig sektor skall arbeta för 

eller emot öppna data, däremot är det storleksordningen och inte beloppet i sig som är mest intres-

sant. Som tidigare nämnts så är det också väldigt svårt för någon att beräkna vad innovation och mark-

nader kan göra med öppna data och därför svårt att sätta något faktiskt värde på data i förhand. 

Den främsta direkta nackdelen med öppna geodata är frågan kring kvalitet. Därutöver kan infrastruk-

tur- och organisationsfrågor ses som nackdelar med öppna geodata. Å andra sidan är dessa frågor inte 

obefintliga när det tas ut avgifter för geodata, vilket gör att frågan bara förändras vid en kostnadsfri 

modell, och inte uppkommer i sin helhet. Aspekterna kring marknadsföring och att tillhandahålla det 

som efterfrågas är inte en direkt nackdel eller utmaning med att öppna geodata, det handlar snarare 

om att möjliggöra den största nyttan för samhället då geodata öppnas. 

Finansieringen är inte en nackdel utan snarare en fråga som måste lösas på ett annat sätt än idag - en 

utmaning. Finansieringsfrågan är egentligen tvådelad. Dels handlar det om myndigheter och kommu-

ners förlorade intäkter när de inte längre får in avgifter från användarna för geodata. Frågan är hur 
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myndigheter och kommunerna ska finansiera denna verksamhet. Det mest diskuterade är ökade an-

slag, vilket innebär att beslutande politiker måste fatta dessa beslut. Den andra delen är ABT-avtalet 

mellan Lantmäteriet och kommunerna, som bygger på att kommunerna hjälper Lantmäteriet med in-

samling av deras datamängder. Hur denna modell ska se ut kvarstår oberoende av om anslagen ökar 

för myndigheter och kommuner. För att förändra modellen till nuläget behöver politiker också enga-

gera sig. 

Det nuvarande tillägget i ABT-avtalet gör att kommuner som öppnar geodata förlorar intäkter från 

Lantmäteriet. Detta skulle kunna vara hämmande för en kommun när de vill öppna geodata.  

6.4 Pågående studier 

De pågående studierna från ULI Geoforum och Lantmäteriet är nödvändiga för att kunna visa konkreta 

effekter av öppna geodata. Både ULI och Lantmäteriet kommer att redovisa ekonomiska effekter vilka 

kommer kunna ligga till grund för bättre beslutsunderlag för myndigheter och kommuner. Dessutom 

kan regering och riksdag men även kommunpolitiker få mer konkreta underlag för sina styrningar. 

7 Slutsats och framtida arbete 
Detta avsnitt tar i avsnitt 7.1 slutsatserna av arbetet följt av förslag på vad som bör studeras i framti-

den i avsnitt 7.2. 

7.1 Slutsats 

Möjligheterna som öppna geodata medger det svenska samhället är stora. Näringslivsutveckling och 

effektivisering av offentlig sektor kan leda till stora samhällsekonomiska vinster. Samtidigt ökar det 

insynen och granskningsförmågan av offentlig sektor, vilket kan leda till större tilltro och en bättre 

inställning till det offentliga Sverige. 

Den stora utmaningen mot mer öppna geodata är idag finansieringen. Frågan om hur förlusten av av-

giftsintäkter ska lösas måste behandlas för att myndigheter och kommuner ska kunna fortsätta med 

öppna geodata. I nuläget verkar det råda en viss bristande kommunikation mellan de tjänstemän som 

arbetar med geodata och de beslutande politikerna. Många myndigheter har viljan att öppna geodata, 

men är beroende av att politiker förändrar finansieringen och till exempel beviljar mer anslag. Exempel 

på detta ser vi i det nya tillkännagivandet till regeringen, där riksdagen vill ge myndigheterna i uppdrag 

att arbeta strategiskt för öppna data och se till att öppna det som går att öppna. Detta samtidigt som 

till exempel Lantmäteriet har arbetat med frågan i flera år och egentligen bara väntar på ökade anslag 

för att lösa finansieringen. 

Hindret för att lösa finansieringsfrågan baseras mycket på svårigheten att visa på nyttan för en enskild 

kommun eller för myndigheterna. Här kommer förhoppningsvis de pågående studierna att kunna visa 

lite konkreta effekter av öppna geodata, som kan övertyga beslutsfattare. Däremot kommer det i 

slutändan bli en fråga om förtroende. Beslutsfattarna måste våga genomföra öppna data, utan att ha 

sett konkreta kalkyler på att den enskilda verksamheten kommer vinna på öppnandet ekonomiskt, och 

istället se frågan i ett större perspektiv. 

Om finansieringsfrågan löses för olika aktörer och öppna geodata blir mer utbrett blir den största och 

mer långvariga utmaningen att bibehålla en hög kvalitet på geodata. Då det kan vara svårt att behålla 
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verksamhetens budget i olika konjunkturer och mandatperioder, och ännu svårare att få anslag för 

investeringar som ibland krävs för att bibehålla kvaliteten kommer detta vara en ständig fråga. 

Eftersom det genomförs mycket kring öppna data idag, med pågående studier, riksdagsbeslut, och 

utredningar om digitalisering kan det förväntas att data, och i synnerhet geodata, blir mer öppet. Da-

taintensiva myndigheter kommer förmodligen att leda utvecklingen och tillsammans med tätortskom-

munerna. Mindre landsbygdskommuner kommer troligtvis ligga långt efter i denna utveckling, då det 

är svårare att peka på nyttan för kommunen, samtidigt som kommunen inte är lika kompetenskraftig 

på området. För att utvecklingen ska fortsätta krävs det att samtliga intresserade av ett öppnare data-

samhälle kommunicerar detta kontinuerligt. Då kan förändringen som skedde för SMHI, där en efter-

frågan på deras data fick myndigheten att öppna data, ske i större bemärkelse. 

7.2 Framtida arbete 

En utredning av nuläget för öppna geodata i Sverige, och hur olika kommuner och myndigheter kom-

mer att arbeta i frågan, skulle kunna främja beslutsfattarnas underlag vid beslut i dessa frågor. För att 

få komplett underlag bör de flesta av kommunerna och myndigheterna som producerar geodata inklu-

deras. Utöver utredningar av offentlig sektor skulle studier på hur privata aktörer ser på öppna data 

kunna hjälpa branschen att ta beslut i frågan. Till exempel en sammanställning av aktörernas nuva-

rande användning och hur ett vidare öppnande skulle påverka deras verksamhet. 

Frågan kring juridiskt ansvar för felaktigheter i öppna data är i behov av utredning i svenska förhållan-

den. Om en tjänst byggd på öppna data innehåller fel – är det då informationsägaren eller tjänsteleve-

rantören som bär ansvaret för detta? När man idag också använder data från andra länder finns behov 

av kunskap i hur dessa ansvarsfrågor skall bemötas över nationsgränser. 

För att finansieringen av geodata ska kunna förändras krävs studier och förslag på hur en ny finansie-

ringsmodell skulle kunna byggas upp mellan kommunerna och Lantmäteriet. Svårigheten är den in-

täktsdelning som idag sker för den geodata som kommunerna hjälper Lantmäteriet att samla in. Om 

och hur kommunerna ska få någon ersättning för detta måste studeras, ifall kommunerna och Lant-

mäteriet ska kunna öppna data mer omfattande. 
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Personlig kommunikation 

André, Patrik; enhetschef på enheten för geografisk information, Skogsstyrelsen. 2016. Intervju 3 

maj. 

Hannah, Robert; riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson, Liberalerna. 2016. Intervju 11 maj. 

Nellemann Ek, Susanne; VD & kanslichef, ULI Geoforum. 2016. Intervju 10 maj. 

Norlin, Stefan; geodatasamordnare på Trafikkontoret, Stockholms Stad. 2016. Intervju 26 april. 

Svedlund, Anna; verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet. 2016. Intervju 12 maj. 

Bilaga A - Intervjumall för informationsägare 
Hur mycket öppna geodata har er organisation idag?  

Arbetar ni aktivt med fler öppningar?  

Är det politiska beslut som ligger bakom ert uppöppnande?  

Hur har andra organisationers (myndigheter/kommuner) öppna geodata påverkat er?  

Vilka effekter har er öppna geodata fått för interna parter?  

Vilka effekter har er öppna geodata fått för externa parter?  

Vilka fördelar och möjligheter såg man när man öppnade upp geodata?  

Finns det några fördelar som dök upp i efterhand, men som inte var en del av anledningarna från 

början?  

Hur är det med fördelar och möjligheter internt? Har det bidragit till bättre samverkan mellan till ex-

empel avdelningar eller förvaltningar?  

Finns det några konkreta exempel på vad era öppna geodata har bidragit till?  

Vilka nackdelar och utmaningar såg man när man öppnade upp geodata?  

Finns det några nackdelar eller utmaningar som dök upp i efterhand, som man inte riktigt tänkt på 

tidigare?  

Har öppnandet av geodata bidragit till nackdelar eller utmaningar i ert interna arbete?  

Hur finansieras era öppna geodata idag?  

Vad är det som står emot att öppna upp geodata/vidare öppna upp geodata hos er?  

Varför är ni med i/inte med i geodatasamverkan?  

Hur tror du att Inspire-direktivet och den efterföljande svenska lagen har påverkat öppna geodata?  

Hur tror du att geodatasamverkan påverkar öppna geodata?  

Hur tror du att svensk geoprocess kommer påverka öppna geodata?  

Vart tror du att din organisation är på väg mot, angående öppna geodata?  
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Vart tror du att man är på väg generellt i Sverige? I världen? 

Bilaga B - Intervjumall för branschorganisationsföreträdare 

Hur tycker du att arbetet kring öppna geodata i Sverige har gått hittills?  

Hur ser du på arbetet kring öppna geodata i nuläget?  

Är ni inblandade i något mer arbete för öppna geodata?  

Hur ser du på arbetet i andra länder? Vad tycker du om deras lösningar och tillvägagångssätt?  

Vilka fördelar och möjligheter ser du med öppna geodata?  

Vilka nackdelar eller utmaningar ser du med öppna geodata?  

Hur går studien? Har ni kommit fram till något du vill dela?  

Har ni hunnit jämföra något med tidigare studier av PSI-värdet i Sverige?  

Hur tror du att geodatasamverkan påverkar öppna geodata?  

Hur tror du att Inspire-direktivet och den efterföljande svenska lagen har påverkat öppna geodata?  

Hur tror du att svensk geoprocess kommer påverka öppna geodata?  

Vart tror du att Sverige är på väg angående öppna geodata?  

Vart tror du världen är på väg angående öppna geodata? 

Bilaga C - Intervjumall för riksdagspolitiker 
Hur kommer det sig att du lade denna motion om öppna geodata i höstas?  

Hur tycker du att arbetet kring öppna geodata i Sverige har gått hittills?  

Hur ser du på arbetet kring öppna geodata i nuläget?  

Hur ser du på arbetet i andra länder? Vad tycker du om deras lösningar och tillvägagångssätt?  

Vad har regeringen gjort för att främja eller hämma öppna geodata?  

Vad har riksdagen gjort för att främja eller hämma öppna geodata?  

Hur ser du på att civilutskottet och riksdagen avslog er och de andra liknande motionerna?  

Hur ser du på de nyligen bifallna motionerna kring öppna geodata?  

På vilket sätt kan man göra fler styrningar från politiska instanser?  

Är det tillräcklig politisk vilja? Om inte – vad är det som brister, och vad kan man göra bättre?  

Vilka fördelar och möjligheter ser du med öppna geodata?  

Vilka nackdelar eller utmaningar ser du med öppna geodata?  

Hur tror du utvecklingen i Sverige kommer ske de närmaste åren? 
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