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DIGG:s effektmål

✓ Återanvändning, samutveckling och innovation

✓ Använda data för att skapa värde

✓ Gemensam digital infrastruktur

✓ Digital service och inkludering

✓ Styrning mot framtida behov

Ökad förmåga till:  



▪ Data är en strategisk resurs för 
samhällets utveckling.

▪ Stora samhällsnyttor med data från 
offentlig sektor.

▪ Sverige rankas inom OECD som 
land 32 av 33 i hur öppen och 
användbar offentliga data är

▪ Stor potential som inte nyttjas idag.
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Data ger värde 
när den kommer 
till användning



• Långsiktighet i styrningen av 
datapolitiken baserad på
öppenhet som standard

• Effektivisera datahantering, 
processer och infrastruktur för 
data och API:er

• Motivera och engagera för ökat 
samskapande, systematisk 
innovation och användarforum

Insatser för 
Sverige framåt

*Förslag till handlingsplan för tillgängliggörande 
och vidareutnyttjande av öppna data 



Digitalt ekosystem
Att gå från det här… 



GrunddataÖppna data

Öppna data är digital 
information i öppna format 

som kan vidareutnyttjas
och delas fritt för valfritt 

ändamål

Digitalt ekosystem

Grunddata är uppgifter, 
inom offentlig förvaltning, 

som flera aktörer har 
behov av och som är 

viktiga i samhället 

…till det här 



Vad är det vi vill 
vi uppnå?  

• ökad tillgång av data 

• förbättrad användbarhet 
av data 

• ökat vidareutnyttjande av 
data



• Ett nav som samordnar och tillgängliggör 
data och API:er

• Stödjer användarna i en decentraliserad 
informationsförvaltning

• Bygger på länkade data för ökad digital 
samverkan

• Utveckling sker löpande

dataportal.se



Drivkrafter

Krav i direktiv 
och lag

Behov från 
användarna

Uppdragsgivare

Regeringen

Infra för info-
utbyte, 

grunddata

Svenskt ramverk 
för digital 

samverkan



En nationell plattform för 
datadriven innovation tar form

• Nationell data och API-katalog
• Nationell tjänst för begrepp och 

öppna specifikationer
• Goda exempel/Inspiration



Tillsammans i det digitala ekosystemet



Tack för mig!

kristine.ulander@digg.se




