
Bilaga med använda ramverk 
Följande bilaga innehåller beskrivning och vidare hänvisning till de olika öppna data-            
ramverk, arbeten och lösningar som har använts som utgångspunkt för ramverket som skapats             
åt VästKom.  

Naturvårdsverket  
Naturvårdsverket har tagit fram två verktyg för arbetet med öppna data. Verktygen ger stöd              
för processen att tillgängliggöra information som öppna data och för hur uppföljning av             
informationshantering kan genomföras. 
 
Under 2016 har Naturvårdsverket genomfört ett projekt med två mål: 

1. Ta fram en generisk process för att skapa öppna data. Processen har tagits fram              
från grunden och vi har hämtat mycket inspiration och struktur från befintliga            
processer inom Naturvårdsverket. 

2. Översätta och testa en mognadsmodell för informationshantering från England.         
Mognadsanalysen syftar till att skapa bra förutsättningar för att bland annat kunna            
skapa öppna data av myndighetens information. 

 
Projektet har resulterat i att Naturvårdsverket tagit fram två verktyg: process för att             
tillgängliggöra information och verktyg för uppföljning av informationshantering. Arbetet har          
samordnats med kraven på informationssäkerhet, PSI-lagen och E-pliktslagen. 
 
Vidare läsning:  
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Oppna-data/  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  
SKL erbjuder sedan 2014 ett verktyg som underlättar för kommuner och landsting att komma              
igång med publicering av öppna data. Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive             
kommuns eller landstings data som redan finns publicerade i databasen Kolada.           
Informationen som verktyget hämtar från kommuner, landsting och regioner bearbetas först           
hos ett flertal myndigheter och organisationer. Därefter analyseras informationen av Rådet för            
främjande av kommunala analyser (RKA) som slutligen publicerar nyckeltal i verktyget. 
 
Vidare läsning:  
Ramverk för öppna data:  
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/oppnadata/stodvagledning/ramverko
ppnadata/ramverketforoppnadata.1184.html  
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Stöd, vägledning öppna data: 
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/digitaldelaktighetoppenhet/oppnadat
a/stodvagledning.947.html  

Finland  
Vinnova har publicerat en guide; “Public data - an introduction to opening information             
resources” från 2010, med riktlinjer för hur ett arbete med att öppna statlig och kommunal               
data bör genomföras. Guidens utgångspunkt är öppna data i Finland, som ligger långt före              
andra länder, inklusive Sverige, inom ämnet. Guiden är väldigt omfattande och diskuterar            
varför det är bra att öppna data, verksamheters inställning till öppenhet, finans-, teknik- och              
lagkrav, samt rekommenderad teknisk infrastruktur. Den utger sig själv för att vara en bra              
verktygslåda för att starta arbetet med öppna data. 
 
Vidare läsning: 
Guide för att öppna data:  
http://www.vinnova.se/PageFiles/181505160/57392397-Public-Data.pdf  

Australien 
Processen för hur data ska öppnas upp i Australien, är ett projekt drivet av Steve Bennett och                 
Ellen Bicknell med support från både stora australiensiska företag samt landets städer.            
Processen fastställer att data ska publiceras på en webbsida ämnad för öppna data,             
identifiering av vilken data som ska publiceras, identifiering av öppna datastandarder såsom            
format och typ av data. Datasetet ska förberedas, skapas, metadata och licenser ska appliceras              
och slutligen ska datasetet laddas upp. Avslutningsvis ska kontinuerliga uppdateringar av           
datasetet planeras in. 
 
Vidare läsning:  
https://opencouncildata.org/how-to-publish-data/  

Kontaktpersoner 
Nedan ges kontaktupplysningar till personer som har arbetat med ämnet öppna data, och som              
delar av arbetet.  
 
Rikard  Fröberg E-mail: rikard@morus.se  
Juho Lindman E-mail: juho.lindman@ait.gu.se  
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