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Om tagare 
Standarder & format på data
“Hur knyta ihop” data & information
Att automatisera leverans av data
Exempel på nyttor



Vilka kan vara dina datatagare? 

Journalister MedborgareUtvecklareAndra 
myndigheter



Vet vi deras behov?

Journalister MedborgareUtvecklareAndra 
myndigheter

Väl strukturerad 
data
Nedladdningsbar
Användbara i 
vanliga program

Ofta lokal koppling
Nedladdningsbar
Användbara i vanliga 
program
Gärna kopplad till 
andra medborgar- 
tjänster

Väl strukturerad 
data
Programer- 
barhet i centrum 
God förmåga att 
använda alla 
format 

Allt från stora API:r 
till mer “sällan” 
leveranser av 
underlag
Väl strukturerad 
data

- Fall till fall



System

Två metoder att nå enhetlighet på data

Aggregera & dölj 

Org 1 Org 2

System

API

CSV

Centralt 
programmatisk
Enhetlighet fås det 
bara finns ett ställe 
att nå data 

Standarder:
Enhetlighet fås av 
att man följer en 
standard

Specifikationer

System
System

System
System

CSV



Specifikationer
Möter flera datatagare

Möjliggör automatisering
Enkel sökning



Hur förstår vi data?

Alt 3. Specifikation
- Väl genomtänkt information
- Kan bestå av flera delar, t.ex.

- Text riktad till människor
- Scheman för validering
- Exempel

Alt 1: Beskrivning
Man kan beskriva direkt i 
metadatan hur man ska förstå 
och arbeta med data

Alt 2: Dokumentation
- Man kan peka ut text eller 

webbsidor
- Ofta unik för datamängden



En specifikation och vad kan den ge?

https://lankadedata.se/spec/skoldata/ 

Skoldata specifikation Sökbarhet

https://lankadedata.se/spec/skoldata/


Specifikationer knyter ihop säcken

Skoldata

Webbsida CSV Schema

prof:hasResource

Specifikation

Dokumentation Schema

prof:hasResource

Matthias Palmér

MetaSolutions

dcterms:publisher

dcat:contactPoint

Kommunkoder
Terminologi

prof:hasResource

Skoldata i Södertälje

dcterms:conformsTo



Metadata kopplar data & specifikation

Specifikationer

Lev reskontra

Budget
Livsmedels insp

ENTRYSCAPE
CATALOG

Datamängder

Levreskontra

Livsmedel

Detaljplan

Budget Öppna data



Levreskontra

Livsmedel

Detaljplan

Budget

Automatisera data för en specifikation 
Dataleveranser

API:er

CSV

XML

JSON

TEIS

System 4

System 3

System 2

System 1

Specifikationer

Lev reskontra

Budget
Livsmedels insp



Summerat öka användbarhet

● Följ standarder när det finns sådana
● Publicera väl strukturerad data
● Möt behoven från de datatagare du känner till
● Använd standarder för att göra automatiseringar

Du behöver vårda dina data = metadata 
Skaffa ett sätt att arbeta med all din information 



NSÖD & Nyttoexempel 



Vad görs i NSÖD?

● Ett antal specifikationer har tagits fram
● Deltagande organisationer får hjälp att publicera 

data efter specifikationer
● Först ut är leverantörsreskontra från:

○ Uppsala
○ Varberg
○ Karlskrona

● Metoderna är öppna och kan användas av många



Enkäter - en stor möjlighet 

● Tusentals timmar läggs på enkätsvar
○ För statistik 
○ För ekonomi
○ För kvalitativa undersökningar

● Estimerat att 20% av enkäterna skulle kunna samlas in som öppna 
data med hjälp av specifikation

● Det motsvara 80% av tiden som går åt



Tack!

Eric Hjelmestam
eric@metasolutions.se

Peter Mankenskiöld
peter.mankenskiold@tieto.com


