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Sammanfattning  

En effektiv informationsförsörjning, från och mellan aktörer inom den offentliga sektorn, 

är en grundförutsättning för att skapa en effektiv, öppen och innovativ förvaltning.  

Informationsförsörjning är ett prioriterat område för eSam. Våren 2017 har eSams expert-

grupp för arkitektur haft i uppdrag att tydliggöra gemensamma frågor inom området. 

Uppdraget kan delas in i två perspektiv:  

- Informationsperspektiv – att sammanställa informationsområden och informations-

tillgångar hos eSams medlemmar och att se över vilka krav som behöver vara upp-

fyllda för att en informationskälla, på ett ändamålsenligt sätt, ska kunna förse den 

offentliga sektorn med information. 

- Tjänsteperspektiv – att föreslå hur bastjänster och sammansatta tjänster, utifrån olika 

behov och situationer, kan utformas för att bidra till helheten på ett ändamålsenligt 

sätt. 

Arbetet som redovisas i denna rapport syftar till att:  

 skapa ett underlag för informationsförsörjningsområdet för eSams 
verksamhetsplanering som genomförs under Q2 och Q3 2017 

 ge stöd åt pågående insatser inom informationsförsörjningsområdet 

 skapa bättre förutsättningar för effektiva genomföranden av kommande insatser i 
samverkan inom informationsförsörjningsområdet. 

Nedan följer en sammanfattning av de bedömningar och förslag som expertgruppen för 

arkitektur redovisar i denna rapport.  

Informationsperspektivet 

Informationskällor 

 Information är en gemensam resurs som behöver användas bättre. En effektiv 

informationsförsörjning förutsätter att det finns en övergripande bild av vilka 

informationsresurser som finns inom den offentliga sektorn. Det finns behov av att 

hitta en form för hur en sådan beskrivning på ett effektivt sätt kan tas fram och 

utformas för att skapa värde för medlemmarnas utvecklingsarbete. Ett fortsatt 

arbete bör tydliggöra om det är lämpligt att varje eSam-medlem föreslår 

informationsmängder och begrepp som man är källa för – eller om det befintliga 

arbetet, där varje medlem går igenom sina informationsmängder med anledning av 

GDPR-införandet, kan bidra till att vi får fram informationen. 

 För att öka förståelsen och tydligheten i hur det nationella utvecklingsarbetet håller 

ihop behöver informationskällor och kommungemensamma frågor sorteras. 
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Grunddata 

 Det finns behov av att analysera om det bör inrättas ett särskilt grunddataområde 

för information som rör andra juridiska personer än företag, t.ex. ideella föreningar 

som inte driver näringsverksamhet. eSam ger SKL i uppdrag av att tydliggöra 

behovsbilden, samt att ge förslag på hur ett sådant område behöver definieras. 

 Skatteverket, Lantmäteriet, Transportstyrelsen och Naturvårdsverket bör få i upp-

drag av eSam att, utifrån befintliga modeller, definiera omfattningen på grunddata 

för respektive område. 

 De myndigheter som gör ett fördjupat arbete med att precisera grunddatamodell-

erna bör även göra en juridisk analys av på vilket sätt som författningsstödet 

behöver förändras. Förutom ordinarie kanaler kan även dessa frågor förmedlas till 

utredningen om rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning.1  

 eSams juridiska expertgrupp bör få i uppdrag att samordna arbetet av den juridiska 

analysen och bistå i att identifiera eventuella gemensamma frågor. 

 De aktörer som, enligt det fördelade färdledarskapet, fördjupar grunddatahante-

ringen bör i samverkan utforma det generella gränssnittet utifrån perspektiven 

organisation, juridik, arkitektur och säkerhet. En gemensam ansvarsmodell och 

gemensamma rutiner för att åstadkomma en hög kvalitet i informationen behöver 

etableras. Arbetet bör samordnas via eSams kansli.  

Standardiserade informationsstrukturer för samverkan 

 Lyft upp och bredda Naturvårdsverkets arbete med ostrukturerade dokument. 

 Det behövs en färdledare för att kontinuerligt förvalta strukturerna, detta ligger i 

linje med ett förvaltningsansvar för förvaltningsgemensamma specifikationer. 

Etableringen av denna typ av standardiserade utbyten behöver ske behovsbaserat.  

 Ett kontinuerligt arbetssätt behöver etableras där strukturer som utarbetas inom 

ramen för initiativ kan lyftas upp och återanvändas i andra sammanhang.  

Öppna data 

 Definitionen av öppna data bör spridas genom en kommunikationsinsats av 

befintliga material. 

 I avsaknad av mer precisa regeringsuppdrag eller lagkrav om öppna data bör 

enskilda organisationer sträva efter att hitta områden som genererar interna nyttor 

genom att publicera öppna data.  

 ESV bör få i uppdrag av eSam att konkretisera ett business-case för öppna data-

området som underlag för beslut om genomförande. 

 Öppenheten behöver balanseras mot integritetsfrågor och säkerhetsfrågor. eSams 

expertgrupp inom säkerhet skulle kunna vara en aktör som bidrar med ett sådant 

                                                 
1 Dir 2016:98. 
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stöd. Gruppen bör få i uppdrag att värdera vad ett sådant stöd innebär och hur en 

mer preciserad behovsbild ser ut. 

 Information som rör skolan och information kring adresser, platser, kontor, lokal-

trafik, regionaltrafik i kombination med geodatainformation är intressanta kandida-

ter för öppna data. eSams bör ge i uppdrag åt Skolverket/SKL samt åt Lantmäteriet 

att fördjupa behovsbilden och möjligheterna att tillgängliggöra information inom 

respektive område som öppna data 

 Det saknas en gemensam strategi för arbetet med öppna data. eSam bör ta fram en 

gemensam strategi för hur den gemensamma hanteringen av öppna data bör 

utformas de närmaste åren. 

Tjänsteperspektivet 

Tjänstestrukturen 

 Konceptet för en distribuerad tjänsteplattform bör etableras som begrepp. 

 Det behöver etableras ett arbetssätt för att kontinuerligt och på ett behovsdrivet 

sätt vidareutveckla konceptet för en distribuerad tjänsteplattform. 

Strukturer för gemensamma tjänster 

 Tillgängliggör standarder som är utformade för fullmakter inom fullmaktskollen. 

 För vidare diskussion med Regeringskansliet om hur gemensamma frågor som 

saknar en utpekad ansvarig bör hanteras. 

Generellt förutsättningsskapande arbete  

 EU-arbetet 

o Etablera ett kontaktregister för att få en bild över vilka aktörer som 

hanterar vilka frågor. Detta skapar snabbt förutsättningar att kontakta 

personer som är engagerade i olika frågor och tydliggör vilka frågor som är 

aktuella och ökar kunskapen om hur EU-engagemanget ser ut. 

o I varje enskild insats behöver man på ett mer proaktivt sätt tänka på att EU-

medborgare är en potentiell målgrupp. 

o Omsätt ramverk och referensarkitekturer till nationella ramverk och 

referensarkitekturer för att skapa förutsättningar till interoperabilitet med 

andra medlemsstater. 

 Det saknas en tydlig målbild för det gemensamma EU-arbetet som grund för 

gemensam planering och utveckling. Hösten 2017 behöver ett arbete göras för att 

ta fram en sådan målbild. De ingångsvärden som finns från EIF och EIRA behöver 

omsättas i denna. 

 Därutöver behöver eSam följa det arbete som genomförs inom  
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o ISA^2 som rör tillgänglighet och interoperabilitet mellan medlemsstaterna 

för grunddata (base registries). 

o TOOP och avser att skapa en arkitektur för interoperabilitet mellan 

medlemsstaterna. 

 Under hösten 2017 revideras och preciseras eSams principer för digital samverkan. 

Vid revideringen behöver det europeiska ramverket för interoperabilitet (EIF) 

beaktas och på lämpligt sätt inarbetas i de nationella principerna.  
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Inledning  

Tillgång till och effektivt utbyte av information är en 

grundförutsättning för framgångsrik digitalisering  

En effektiv informationsförsörjning från och mellan aktörer inom 

den offentliga sektorn är en grundförutsättning för att skapa 

en effektiv, öppen och innovativ förvaltning. Offentlig sektor 

behöver reformera sitt sätt att hantera och utbyta information 

digitalt. Det är en förutsättning för att kunna förenkla för 

privatpersoner, företag och myndigheter. Att skapa bättre 

förutsättningar för en effektiv informationsförsörjning är därför 

ett av eSams fokusområden.2 

Informationsförsörjning 

Med informationsförsörjning avses att olika målgrupper ska ha tillgång till den 

information som de behöver. Det innefattar också de krav på hantering, 

organisation, informationssäkerhet, lagring, återvinning och förmedling av 

information som krävs för att det ska vara möjligt.3  

Uppdrag – att tydliggöra gemensamma frågor inom 

informationsförsörjningen   

eSams arbete syftar bland annat till att skapa förutsättningar för att ta fram bastjänster inom 

centrala områden. I eSams verksamhetsplan för 2016/2017 konstateras att arbetet med att 

etablera bastjänster behöver effektiviseras. Expertgruppen för arkitektur fick därför i upp-

drag att tydliggöra gemensamma frågor inom informationsförsörjningen. Uppdraget är 

indelat i två perspektiv:  

 Informationsperspektivet – att sammanställa informationsområden och informations-

tillgångar hos eSams medlemmar som kan vara potentiella kandidater för informa-

tionsspridning via bastjänster mellan medlemmarna och/eller till privatpersoner 

och företag. I uppdraget ingår även att se över vilka krav som behöver vara upp-

fyllda för att en informationskälla ska kunna förse det offentliga med information 

på ett ändamålsenligt sätt  

                                                 
2 Den tidigare E-delegationen tog fram vägledningar och principer för digital samverkan mellan myndigheter. Dessa förvaltas av eSam. 

Vägledningarna och principerna för digital samverkan är tänkta att underlätta samverkan kring informationsutbyte och utvecklingen av 

digitala tjänster och lösningar. 
3 Riksarkivet, Samhällsutmaningar Dnr RA 04-2016/8065. 
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 Tjänsteperspektivet – att föreslå riktlinjer för hur kommande sammansatta bastjänster 

kan byggas. 

Uppdragen har efterhand fogats samman till ett uppdrag som redovisas i denna rapport. 
Resultatet syftar till att  

 skapa ett underlag för informationsförsörjningsområdet för eSams 
verksamhetsplanering som genomförs under Q2 och Q3 2017 

 ge stöd åt pågående insatser inom informationsförsörjningsområdet 

 skapa bättre förutsättningar för effektiva genomföranden av kommande insatser i 
samverkan inom informationsförsörjningsområdet. 

Bastjänst och sammansatta bastjänster 

En bastjänst är en it-baserad tjänst som anropas maskin-till-maskin och som till-

handahåller information eller utför informationsbearbetning. En bastjänst känne-

tecknas av att den saknar användargränssnitt. Istället sker anrop till tjänsten från 

ett annat program för vidareförädling och presentation av andra parter. När 

någon part sammanställer information från flera bastjänster och presenterar 

denna information som en ny bastjänst, kallas den nya tjänsten för en sammansatt 

bastjänst. Ett exempel på en lösning som tagits fram inom ramen för eSam är 

tjänsten Handläggning av ekonomiskt bistånd. 

Utgångspunkter och genomförande 

En utgångspunkt i detta arbete är att ta tillvara den samlade kunskap och erfarenhet som 

finns och som kan återanvändas i andra sammanhang.  Det har gjorts och pågår stora 

arbeten hos några av eSams medlemmar kring till exempel företagsuppgifter, geodata och 

miljöinformation. Det finns också mycket kunskap i de vägledningar som tagits fram inom 

E-delegationen och eSam. En annan utgångspunkt är att andra länder har gjort nationella 

insatser inom området, t.ex. för att tydliggöra gemensamma grunddata, där det finns 

erfarenheter att hämta och omsätta till svenska förhållanden.  

När man ser på hur gemensamma frågor i den offentliga sektorn kan hanteras i samverkan 

på ett gemensamt sätt är risken överhängande att man kommer in i frågor som rör ansvars-

områden som inte är definierade. Utgångspunkten i denna produkt är att i såväl nuläges-

analysen och förslaget utgå ifrån befintliga ansvarsområden men även peka på områden 

som det finns anledning att hantera men där det saknas ett tydligt ansvar. I vissa fall är det 

lämpligt att göra en värdering om detta kan hanteras inom ramen för eSam eller om det 

behövs ett utpekat ansvar från regeringen. 

Avsändare av rapporten är eSams expertgrupp inom arkitektur som består av: 

 Mikael Österlund, ordförande, eSams kansli 
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 Per Granstrand, Bolagsverket 

 Viktoria Hagelstedt, CSN 

 Manne Andersson, eHälsomyndigheten 

 Jan Sjösten, Skatteverket 

 Mikael Skyman, Skatteverket 

 Gunnel Modin, Bolagsverket 

 Fredrik Wallin, Forefront consulting 

 Catharina Ulvestaf, Regeringskansliet 

 Ulf Palmgren, SKL 

 Marcus Wideroth, Pensionsmyndigheten 

I Bilaga 1 framgår vilka personer som bidragit i arbetet. 
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Aspekter att förhålla sig till i arbetet med 

informationsförsörjning  

Fokus på arbetet med informationsförsörjning på nationell nivå 

Arbetet med informationsförsörjning bedrivs på olika nivåer, från internationell nivå till 

lokal nivå inom enskilda kommuner. Arbetet sker utifrån olika internationella och nation-

ella uppdrag och har egna strategier, handlingsplaner, principer, målarkitekturer, standarder 

och juridiska förutsättningar som hanteras i olika forum och har olika beredningsgångar.  

Internationell nivå/EU

Nationell/koncernnivå

Sektorsgemensam

Myndighetsgemensam

Myndighet A Myndighet B

Kommungemensam

Kommun A Kommun B

Landstingsgemensam

Landsting A Landsting B

 

Arbetet inom respektive myndighet, landsting och kommun har olika karaktär och har 

kommit olika långt i digitaliseringsarbetet. Aktörernas har olika fokus på sitt arbete i form av 

att:  

 ta in information digitalt i form av e-tjänster 

 se hur verksamhetens hela processer ska kunna digitaliseras mot kunderna. 
Transparens i form av min sidor och kommunikation via mina meddelande. 

 Samverka kring livshändelseperspektivet och kundresor eller att automatisera 
processer i samverkan med andra myndigheter. 

 utgå från att kundens processer ska utgå från användarna och implementera 
tjänster i kundens vardagshändelser via privata aktörer. 

 
Inom en del sektorer finns en uttalad nationell strategi för digitalisering eller informations-

hantering, dessa har markerats med grönt i nedanstående figur och rör t.ex.: 

 Skola – Skolverket har föreslagit nationella strategier för skolans digitalisering till 

regeringen.  

o De föreslagna strategierna gäller 2017–2022 och omfattar: 

o Skola och förskola: nationell strategi för digitaliseringen 

o Gymnasieskola och vuxenutbildning: nationell strategi för digitalisering 
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 Miljö – Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att verka för smartare 

miljöinformation under paraplyet för digitalt först. Slutredovisning ska göras senast 

28 februari 2019. 

 Hälsa – Nationell eHälsa – regeringens strategi för tillgänglig och säker information 

inom vård och omsorg.SKL har inlett arbetet med att ta fram en samlad strategi för 

hälsa. Socialstyrelsen arbetar med en nationell informationsstruktur inom ramen för 

eHälsostrategin. 

 Information om vård och omsorg – Nationell it-strategi för vård och omsorg. 

 Kultur och fritid – Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt 

bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet 

 

Landsbygd, 
djur och 

livsmedel

Social-
försäkring

Rätts-
väsendet

Transporter

Miljö
Kultur och 

fritid

Samhälls-
byggnad

Företagande 
och regional 

tillväxt

Pension

Ekonomi

Hälsa och 
sjukvård

Arbete

Skola

Migration

Socialtjänst

Försvar

 

Inom dessa sektorer finns ett mer eller mindre omfattande arbete utifrån nationella strate-

gier med längre horisont. Det finns även ett omfattande arbete med sektorsvisa standarder, 

exempelvis den nationella informationsstruktur som Socialstyrelsen ansvarar för som ska 

stödja hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Huvudmannaskapet och samordnings-

ansvaret är tydligt inom vissa sektorer. Detta skapar förutsättningar för hållbara strukturer 

över tiden. Arbetet har organiserats på olika sätt beroende på förutsättningar inom 

respektive sektor. 

Vad gäller det gemensamma arbetet finns ett etablerat gemensamt länsstyrelsearbete och ett 

landstingsgemensamt arbete där SKL är sammanhållande. Det kommungemensamma 

arbetet håller på att etableras inom SKL, bland annat mot bakgrund av att Inera numera är 

en del av organisationen. Det myndighetsgemensamma arbetet är mer odefinierat och sker 

uteslutande genom särskilda samverkansorganisationer. Det sektorsgemensamma arbetet 

hålls i tillämpliga delar samman av regeringen utpekade aktörer inom sektorn. 
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Ett utvecklat arbetssätt för gemensamma frågor  

Inom informationsförsörjningsområdet är det särskilt viktigt att gemensamma principer 

och målsättningar slår igenom i hela kedjan. Även mer precisa frågor kring modeller, 

mönster, gemensam semantik för information behöver slå igenom i hela kedjan för att 

samverkan ska bli effektiv och ändamålsenlig.  

Det gemensamma arbetet för informationsförsörjning inom eSam tar sikte på det natio-

nella/koncernövergripande arbetet. Om arbetet ska hålla samman är det viktigt att hitta 

ändamålsenliga arbetssätt, och i förekommande fall organisation, där det finns naturliga 

knytpunkter och samordningsbehov. Detta kan t.ex. avse hur man kan lyfta upp en gemen-

sam fråga och etablera en nationell standard inom ett gemensamt område. Det kan också 

avse hur man når ut med koncerngemensamma principer till samtliga berörda för att 

arbetet ska hållas samman på ett ändamålsenligt sätt. 

Det finns anledning att se om det finns behov av ett mer sammanhållet stöd för att 

underlätta och effektivisera hanteringen av gemensamma frågor. 

En förutsättning för ett kunddrivet arbete med privatpersoner och företag i centrum är en 

effektiv samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner och landsting. Behovet av 

samverkan ökar konstant, såväl nationellt som internationellt. Förmågan att samverka 

påverkas av att olika offentliga aktörer har kommit olika långt i digitaliseringsarbetet. Alla 

aktörer kan inte gå i takt i arbetet. Det förhindrar dock inte att det gemensamma arbetet 

pekar ut gemensamma inriktningar och prioriteringar för särskilt aktuella områden. Skol-

verket har t.ex. uttryckt att man ser möjligheten att genom att dra lärdom från och åter-

använda andras erfarenheter göra ett större språng i det interna digitaliseringsarbetet. 

Genom samverkan och återanvändning av andras lösningar skapas möjligheten att lyfta 

samtliga aktörer, och påskynda digitaliseringsarbetet, än om varje organisation arbetar i 

silos.  

Det finns behov av ett fortsatt arbete där det etableras ett mer kontinuerligt arbetssätt för 

koncerngemensamma frågor och samarbetsformer med lämpliga organisationer.  

Förhållandet till enskilda insatser 

Enskilda insatser som sker i samverkan behöver ta hänsyn till en rad ingångsvärden och 

förutsättningar. Man behöver ta hänsyn till EU-frågor och insatser, regeringens beslut i 

olika former, förhållningssätt till informationssäkerhetsfrågor i samverkan, förhållningssätt 

till olika nivåer av ingångsvärden, beredning av gemensamma frågor etc. Initiativ som 

prioriterats och genomförs inom eSams regi kan ha ingångsvärden som är dokumenterade 

på olika sätt, t.ex. kan frågor ha behandlats inom arbetsgruppen eller styrgruppen och 

dokumenterats i protokoll. Ett tungt ansvar vilar på respektive initiativ i hur man ska 

förhålla sig till sin omgivning och omvärlden.  
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Standarder
EU

ISA2
CEF

EIS, EIF

Förordningar
Strategier
Principer

Krav

SKL
Vision

Handlingsplan

Gemensamma tjänster 
och information

Informations-
säkerhet

Enskild insats
Enskild insats

Enskild insats

Gemensamma 
ställningstaganden och 

inriktningar

 

Trender 

Digitaliseringen skapar nya förutsättningar och möjligheter. Det kan dock vara otydligt vad 

de nya möjligheterna innebär och hur den praktiska tillämpningen kan se ut. I detta avsnitt 

resonerar vi kring de tydligaste trenderna just nu som – direkt eller indirekt – påverkar den 

gemensamma inriktningen för informationshantering inom eSam.  

Det personliga informationsägarskapet  

Det finns en tydlig trend mot att privatpersoner ska kunna ta del av informationen om sig 

själv. En av drivkrafterna bakom denna trend är privata tjänsteleverantörer, vars affärs-

modeller bygger på att samla information om kunderna och erbjuda anpassade tjänster 

utifrån individuella behov. 

Digitaliseringens ökade möjligheter till individualiserad datainsamling ökar även förvänt-

ningarna från privatpersoner att kunna följa hur informationen behandlas inom offentliga 

organisationer. I anknytning till detta finns en principiell diskussion kring informations-

ägarskap och personlig integritet. (”Vem tar del av min information och varför?”)  

Individualisering av informationen innebär avgränsning vilket även medför att informa-

tionsflöden begränsas utifrån personlig situation vilket kan skapa s.k. informationsbubblor 

och möjligheter till att sprida ”alternativa fakta”. Detta påverkar potentiellt tilliten till det 

offentliga.  

Öppenhet – information som resurs och drivkrafter för öppna data 

Det finns en tydlig trend mot en ökad öppenhet från offentlig sektor. Informationen inom 

offentlig sektor är en gemensam resurs som såväl privatpersoner och företag ska ha tillgång 

till. Öppna data kopplas ofta ihop med transparens och demokrati och möjligheter för 

privatpersoner och företag att få insyn i offentlig verksamhet. Diskussionen kring driv-

krafter för öppna data har i Sverige förskjutits mot intern effektivitet och möjligheterna till 

innovationer från näringslivet.  
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Förändrad uppgiftsfördelning och roll – kundmötet ägs av andra 

I digitaliseringsarbetet uppstår även frågor kring informationsägarskap och behörigheter. I 

den analoga världen kan en äldre förälder få hjälp att fylla i en pappersdeklaration vid köks-

bordet. I den digitala världen behöver vi hitta en form där motsvarande relationer kan 

hanteras.  

Traditionellt sett är det offentliga åtagandet förknippat med stabilitet och långsiktighet. 

Den digitala utvecklingen bidrar dock till att den offentliga sektorn behöver blir bättre på 

att hantera förändrade förutsättningar och trender. Privata leverantörer är bättre än 

offentliga aktörer på att erbjuda tjänster som fyller kundernas behov och vi kan se en 

utveckling mot att näringslivet tar över kundmötet från de offentliga aktörerna.  

Den kundcentrerade utvecklingen och digitaliseringen medför att samverkan, såväl inom 

offentlig sektor som med näringslivet, blir allt viktigare. Det behöver etableras ändamåls-

enliga samverkansformer mellan offentliga aktörer och näringslivet. En ökad samverkan 

stärker behovet av gemensamma överenskommelser och standardisering, t.ex. avseende 

tjänsteplattformar, definierade gränssnitt för informationsutbyte och tjänstegränssnitt.  

Digitaliseringen ger möjligheter till förändrad uppgiftsfördelning 

Inom Skatteverket pågår en förskjutning från att granska inkommande uppgifter till att 

granska om källan är tillförlitlig. Skatteverkets fokus och arbete är i dessa fall inriktade på 

certifiering av lösningar och standardisering av de format som aktuell information ska 

överföras med och på kontroll av företagens verksamhetssystem. En tydlig trend är en 

förskjutning till realtidshantering/händelsestyrd hantering av transaktionsinformation. 

Säkerhet och personlig integritet  

I digitaliseringsarbetet behövs ett särskilt fokus kring säkerhetsfrågor då de nya förutsätt-

ningar och möjligheter som digitaliseringen skapar inte enbart berör de goda krafterna i 

samhället. Antalet it-bedrägerier kopplade mot digitala tjänster ökar t.ex. kontinuerligt. Den 

digitala identiteten behöver säkerställas i de olika situationer som uppstår där man behöver 

avgöra ”vem som är vem”. Att hantera behörigheter utifrån de olika roller en enskild per-

son kan ha som privatperson, i olika privata roller och roller inom organisationer kommer 

bli allt viktigare i den digitala övergången. Medvetenheten kring säkerhetsfrågor ökar bland 

offentliga aktörer.  

Det finns en risk att det bland medborgare finns en naivitet kring att sprida uppgifter, som 

kan vara känsliga, om sig själva i sociala medier och liknande. Upplevelsen och värderingen 

av den personliga integriteten kan variera över tid och livssituation. Detta är något som 

myndigheterna behöver hantera.  



 

 
En effektiv informationsförsörjning  18 (64) 

De författningsreglerade förutsättningarna beskrivs ofta som ett hinder för digitalisering. 

eSams medlemmar ser dock en tydlig trend mot att befintlig lagstiftning tolkas och behand-

las på ett sätt som möjliggör digitalisering. En anledning är att jurister på senare tid har 

blivit mer involverade i utvecklingsfrågorna.  

Artificiell intelligens (AI) och stora datamängder (big data) 

De stora datamängderna ger nya möjligheter. AI och big data är begrepp som beskrivs som 

tekniker som kommer att påverka offentliga organisationers verksamhet i stor utsträckning. 

Teknikerna är exempel på områden som är tidigt i mognadsprocessen och det är relativt 

otydligt på vilket sätt de kommer att påverka såväl på det gemensamma planet som inom 

sektorsvisa eller aktörsspecifika områden. De närmaste åren är det viktigt att såväl följa 

utvecklingen i omvärlden som att se i vilka sammanhang som teknikerna kan nyttjas för att 

vässa offentlig service och effektivitet. 

Slutsatser utifrån trendanalysen 

Utifrån eSams perspektiv är det framförallt två trender som är viktiga att följa framöver. 

Dels övergången mot en ökad individualisering och privatpersoners tillgång till offentlig 

information, dels de säkerhets- och integritetsaspekter som behöver hanteras som del av 

digitaliseringsarbetet.  

Behov inom informationsförsörjningsområdet  

Hösten 2016 gav Finansdepartementet Ramböll i uppdrag att genomföra en förstudie om 

en nationell digital infrastruktur. Enligt Ramböll är den nationella digitala infrastrukturen 

(NDI) de digitala lösningar och standarder som regeringen beslutat ska utgöra grunden för 

hur det offentliga Sverige utbyter information och tillhandahåller digitala tjänster. NDI 

skapar långsiktiga förutsättningar för offentliga och privata aktörer att arbeta effektivt, 

samordnat och innovativt i utvecklingen av det digitala Sverige. Ytterst syftar NDI till att 

göra vardagen enklare för medborgare och företag.  

Bärande principer för NDI är:  

 långsiktighet i styrning och finansiering med tydligt utpekat utvecklings- och 

förvaltningsansvar  

 kräver hög tillgänglighet och informationssäkerhet  

 möter hela eller stora delar av förvaltningens behov  

 medför betydande besparingar eller kvalitetsförbättringar för förvaltningen och 

samhället i stort  

 utformas i överensstämmelse med EU:s digitala inre marknad  
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Behovsbilden i Rambölls rapport bygger på uppgifter från eSams medlemmar och ett antal 

kommuner och utgör även utgångspunkten för detta arbete inom informationsförsörjnings-

området. 

Säker och effektiv informationsförsörjning 

81 % är övervägande positiva till att funktionen bör utgöra en del av NDI. 

Funktionen är ett samlat grepp för att möjliggöra säkert informationsutbyte i realtid inom 

det offentliga Sverige. Funktionen säkerställer strukturen för semantisk och teknisk inter-

operabilitet och innefattar centraliserade lösningar för behörighet och adressering. I prakti-

ken uppfyller funktionen därmed samma behov som dagens sammansatta bastjänster, men 

täcker in behoven av samtidig informationsförsörjning brett. Funktionen kan utformas som 

en heltäckande distribuerad lösning (likt X-road i Finland och Estland) eller inom ramen 

för en mer centraliserad serverlösning (likt Danmark och Norge). 

 Ingen förordar en central lösning för informationsförsörjning.  

 En distribuerad lösning likt X-road förordas av flera respondenter, alternativt 

enkom en gemensam struktur för semantisk interoperabilitet och lösa den tekniska 

interoperabiliteten via (bas)tjänster.  

Gemensamt gränssnitt för informationsutbyte  

83 % är övervägande positiva till att funktionen bör utgöra en del av NDI. 

Funktionen är ett gemensamt gränssnitt för aktörer inom det offentliga för tillgängliggör-

ande av data via API:er. Både data som är öppen för alla, samt klassificerad data, som 

kräver identifiering av en organisation eller individ kan inrymmas inom funktionen. Inom 

funktionen hanteras licenser och villkor för användning av data. Ytterst syftar funktionen 

till att möjliggöra för privata aktörer att bygga e-tjänster utifrån offentlig sektors informa-

tionsmängd. Funktionen ska utformas för att premiera kvalitet i data, snarare än ett stort 

antal dataset. Beroende på ambitionsnivå kan även ett förvaltningsövergripande krav ställas 

på det offentliga att tillgängliggöra vissa typer av data för att minska redundans och 

stimulera innovation.  

 Finansiering-, styrning- och ansvarsfrågan kring öppna data och informationsutbyte 

mot privata aktörer behöver tydliggöras.  

 Flera aktörer pekar på att det finns ett behov av flera gränssnitt. Det finns önske-

mål om ett ”bibliotek” med gränssnittsdefinitioner (API:er, semantik, format etc.) 

för olika typprocesser samt aktörer.  

 Det är standarderna och semantiken som utgör det stora arbetet.  
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Gemensamt gränssnitt för grunddata 

90 % är övervägande positiva att funktionen bör utgöra en del av NDI. 

Funktionen säkerställer ett förvaltningsgemensamt grepp för att skapa en enhetlig hante-

ring av grunddata med kvalitet och hög tillgänglighet (24/7) för hela den offentliga förvalt-

ningen. Det yttersta syftet är att harmonisera informatiken genom att säkerställa teknisk 

och semantisk interoperabilitet (för att grunddata enkelt ska kunna kombineras och använ-

das tillsammans) för utpekade register, exempelvis folkbokföringen, näringslivsregistret 

samt delar av Lantmäteriets georegister och SCB:s data. Beroende på ambitionsnivå kan 

funktionen utformas som en standard referensarkitektur för grunddata, eller som ett 

centraliserat system som distribuerar data (en datafördelare).  

 Flera lyfter behovet av en effektiviserad användning av grunddata och att det finns 

en stor potential för effektivisering och kostnadsbesparing vid ett samlat grepp för 

grunddata.  

 Andra nyttor än kostnadsbesparingar lyfts också. Bl.a. möjligheten att öppna upp 

viss grunddata för att möjliggöra tjänsteutveckling för privata utförare.  

 I huvudsak lyfts ett samarbete med standarder och referensmodeller för att 

förbättra möjligheterna till teknisk och semantisk interoperabilitet, snarare än ett 

centralt register. Det finns dock de som förordar tjänster (t.ex. sammansatta 

bastjänster) snarare än ett referensupplägg.  

Samlad utveckling och förvaltning av förvaltningsgemensamma 

standarder 

91 % är övervägande positiva att funktionen bör utgöra en del av NDI. 

Funktionen syftar till att peka ut och förvalta ett antal standarder som är förvaltnings- och 

sektorsgemensamma. Syftet är att peka ut ett mindre antal obligatoriska standarder för 

aspekter som är särskilt centrala att samtliga aktörer inom det offentliga arbetar med, t.ex. 

informationssäkerhet, informationsutbyte mellan myndigheter etc. Den aktör som ansvarar 

för standarderna ska säkerställa att standarderna är väl dokumenterade, möjliga att 

implementera utan hinder och att de förvaltas inom ett öppet forum.  

 Förvaltningsgemensamma standarder bedöms överlag som en nyckel för den fort-

satta digitaliseringen av det offentliga Sverige. Några frågetecken finns om det 

offentliga själva ska förvalta standard, eller om man ska använda sig av befintliga 

internationella standarder då förvaltning/utveckling är förknippat med stora 

kostnader.  
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 Utgångspunkten för ett samlat grepp kring standarder bör göras i det som finns 

förvaltningsövergripande idag t.ex. FGS:erna. Men det krävs även att de gemen-

samma standarderna samordnas i relation till det som finns domänspecifikt (t.ex. 

inom vård- och hälsosektorn, rättsväsende).  

 Det finns en avvägning mellan att peka ut öppna standarder (som uppdateras ofta 

och utvecklas tillsammans med användare) och att centralt peka ut ett fåtal standar-

der för att säkerställa långsiktighet och stabilitet.  

Ett arbetssätt som fångar det kommunala perspektivet  

Den kommunala världen har en speciell utmaning. Dels spänner kommunala kundmöten 

över flera områden och slår över hela samhället, dels saknas stora it-/verksamhetsstödjande 

organisationer som backar upp verksamheten. I avvägningen mellan att genomföra investe-

ringar i digitala tjänster kan frågor som ”ska vi anställa en lärare, vårdare på äldreboende” 

väga tyngre i verksamhetsplaneringen och det praktiska arbetet. Risken är stor att de riktigt 

små kommunerna har ännu större utmaningar. Det behöver etableras ett arbetssätt där vi i 

genomsam handling kan agera för att etablera en tydlighet och enkelhet i generella krav. Ett 

sådant arbetssätt behöver särskilt hantera ett stöd för ökad gemensam hantering mellan 

kommunerna för att lyfta hela den kommunala sektorn inom digitaliseringsområdet. Det är 

en grundläggande förutsättning att kommunerna anammar ett annat förhållningssätt om vi i 

Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. 

Ett mer proaktivt EU-arbete 

På EU-nivå finns en kraftsamling kring digitaliseringsfrågorna där ett antal olika program 

pågår såväl generellt, inom sektorer som i beröring till enskilda offentliga aktörer. EU fort-

sätter att kontinuerligt öka takten med direktiv och författningar som behöver implemen-

teras på nationell nivå. Nya förutsättningar som den nya dataskyddsförordningen och 

EIDAS påverkar i grunden arbetet med digitalisering inom Sverige.  

På motsvarande sätt som enskilda sektorer, myndigheter, kommuner och landsting behöver 

förhålla sig till gemensamma ramverk, principer och lösningar för digital samverkan för att 

skapa förutsättningar för interoperabilitet inom Sverige behöver vi förhålla oss till EU-

nivån. De medlemsstater som är i framkant av digitaliseringen är de som i samverkan på 

EU-nivå driver på utvecklingen, t.ex. Estland, Danmark och Holland. I de miljardprogram 

som genomförs på EU-nivå skapas en mängd olika verktyg i form av t.ex. koncept, guide-

lines och lösningar. Det finns i dessa sammanhang goda förutsättningar för att hämta inspi-

ration och erfarenheter inom specifika områden. Den ökade trenden av samverkan och eta-

bleringen av lösningar för interoperabilitet mellan medlemsstaterna i EU ger anledning att 

på ett mer aktivt sätt betrakta ramverk, arkitekturer och standarder från EU-nivån som 

underlag som behöver omsättas i Sverige. Detta ökar den egna förmågan till samverkan och 

förbättrar förutsättningarna för återanvändning på samtliga nivåer. 
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Aktuella underlag som aktivt behöver omsättas utifrån svenska förhållanden rör den nya 

versionen av det europeiska ramverket för interoperabilitet (EIF) som kommissionen fast-

ställde under mars 2017 samt den europeiska referensarkitekturen för interoperabilitet 

(EIRA).  

Syftet med EIF är att: 

 inspirera de europeiska offentliga förvaltningarna i deras arbete med att utforma 

och tillhandahålla skarvlösa europeiska offentliga tjänster åt andra offentliga 

förvaltningar, privatpersoner och företag. 

 ge offentliga förvaltningar vägledning om utformningen och uppdateringen av 

nationella interoperabilitetsramar, eller nationella strategier och riktlinjer som 

främjar interoperabilitet. 

 bidra till upprättandet av en inre digital marknad genom att främja gränsöver-

skridande och sektorsövergripande interoperabilitet för tillhandahållande av 

europeiska offentliga tjänster. 

En grundläggande rekommendation inom EIF är att varje medlemsstat ser till att nationella 

interoperabilitetsramar är i linje med EIF och vid behov skräddarsy eller utöka dem för att 

ta hänsyn till nationella sammanhang och behov.  

De samverkansprinciper som finns definierade inom eSam stämmer väl överens med 

principerna inom EIF. I revideringen har det dock tillkommit ett antal områden som 

särskilt behöver adresseras, detta rör t.ex.: 

 Öppenhet – tillgängliggörande av öppna data 

 Uppgiftsportabilitet 

 Bevarande av uppgifter över gränserna 

 Skapa en enda kontaktpunkt, för att dölja den interna administrativa komplexiteten 

och underlätta tillgången till offentliga tjänster, t.ex. när flera aktörer behöver 

samverka för att tillhandahålla tjänsten 

Andra principer är väl etablerade och kan anses hanterade utifrån eSams principer och 

vägledningar, detta kan t.ex. röra att arbeta behovsdrivet, att återanvända inlämnade 

uppgifter (once only). 

Det behövs ett arbete med att se hur den nya versionen av EIF, samt den europeiska 

referensarkitekturen för interoperabilitet (EIRA), bör införlivas i de gemensamma 

produkterna inom eSam. 

Det arbete som genomförs inom ISA^2 som rör tillgänglighet och interoperabilitet mellan 

medlemsstaterna för grunddata (base registries) kommer vara intressant att följa framåt. 
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Det finns ett antal frågor som varje medlem i eSam behöver beakta i form av: 

 Rapporteringar till EU i olika former, t.ex. stort register som vi ska ge 

information 

 E-tjänster som ska kunna nås av europeiska medborgare 

 Den nya dataskyddsförordningen 

 Standarder inom det aktuella området som man behöver förhålla sig till 

EU-arbetet är ”decentraliserat” där varje enskild aktör från Sverige är med i olika samman-

hang, varje aktör har även omvärldsbevakning och kontroll på leveranser utifrån de egna 

områdena. Det saknas en sammanhållande kraft som svarar för att hålla samman gemen-

samma frågor eller sprida information. En möjlighet är att varje aktör tar ett större ansvar 

för att ta med sig det gemensamma perspektivet såväl in i förhandlingar som att sprida 

information till relevanta aktörer i Sverige. På motsvarande sätt kan man hitta ett arbetssätt 

och verktyg för att skapa en bättre helhetsbild av frågor som är gemensamma, de styrdoku-

ment som fastställs på EU-nivå (förordningar, strategier, handlingsplaner etc) behöver 

göras kända och kommuniceras. Ett alternativ är att nyttja eSams översiktskarta för detta. 

Ett första steg är att etablera ett kontaktregister för att få en bild över vilka aktörer som 

hanterar vilka frågor, detta skapar snabbt förutsättningar att kontakta personer som är 

engagerade i olika frågor och inte minst tydliggöra vilka frågor som för närvarande hanteras 

och öka kunskapen om hur EU-engagemanget ser ut. 

I varje enskild insats behöver man på ett mer proaktivt sätt tänka på att EU-medborgare är 

en potentiell målgrupp. Frågor kring språk, identifiering, tillhandahållande av tjänster och 

information behöver hanteras ur detta perspektiv. Även möjligheterna att utbyta informa-

tion med andra medlemsstater behöver hanteras där användandet av EU-gemensamma 

standarder är en av byggstenarna. Det finns god potential att samverka inom området för 

att hitta gemensamma lösningar. Det finns anledning att lyfta fram de arbeten som genom-

förs idag, t.ex. inom bolagsverket, för att se om resultatet går att använda i ett bredare 

sammanhang.  

Aktuella frågor är. 

 Införandet av EIDAS 

 EESSI – utbyte mellan socialförsäkringsinformation mellan EU-länder 

 eTranslation 

Arbetet på EU-nivån påverkar digitaliseringen på samtliga nivåer. Det finns anledning att 

sträva mot att agera mer proaktivt med EU-frågor inom digitaliseringen för att vara med 

och påverka tidigare i processen. Sverige ligger långt framme inom vissa områden och kan 

vara med och bidra till olika EU-samarbeten. De initiativ som startas på EU-nivå har ofta 

en relativt frikostig finansiering där det finns möjlighet att inom ramen för initiativet starta 
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och driva projekt. Detta förutsätter dock ett mer proaktivt förhållningssätt och aktivt 

deltagande i de initiativ som startas.  

Förslag: Omsätt ramverk och referensarkitekturer till nationella ramverk och referens-

arkitekturer för att skapa förutsättningar till interoperabilitet med andra medlemsstater. 
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Informationsperspektivet  

Vilka informationsmängder finns inom den offentliga sektorn?  

En effektiv informationsförsörjning förutsätter transparens om 

vilka informationsmängder som finns, samt möjlighet att åter-

använda och – om rättsläget tillåter – vidareutnyttja informa-

tionen. Idag saknas dock en överblick av informationsutbytet 

inom den offentliga sektorn.  

Förslag på nationell indelning av informationsområden 

Utgångspunkten för den nationella indelningen av informationsområden är den struktur 

som redan finns i informationsområdet i översiktskartan 2.0. Strukturbilden för översikts-

kartan behöver kompletteras och fördjupas vad gäller grunddata och öppna data. 

Utifrån ett nationellt perspektiv kan informationstillgångar delas in i fyra delar: 

 Gemensamma informationsområden – grundläggande information som används brett i 

samhället. 

 Sektorsvis informationsområden – information relaterad till ett visst verksamhetsområde 

utifrån sektorsindelningen 

 Informationskällor – aktörsspecifik masterdata som utgör källor för informationen 

över hela den offentliga sektorn. Informationskällorna grupperas per sektor och 

organisation  

 Standardiserade informationsstrukturer för samverkan – avser informationsstrukturer som 

används brett inom offentlig sektor, detta kan t.ex. gälla en informationsstruktur för 

hur ärendeinformation ska standardiseras för att underlätta informationsutbyte. 
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Gemensamma informationsområden

Privatperson Företag Fastigheter Fordon Geodata Finansiell status

Sektorsvis informationsområden

Informationskällor

Andra juridiska 
personer

Landsbygd, 
djur och 

livsmedel

Social-
försäkring

Rätts-
väsendet

Transporter

Miljö
Kultur och 

fritid

Samhälls-
byggnad

Företagande 
och regional 

tillväxt

Pension

Ekonomi
Hälsa och 
sjukvård

Arbete

SkolaMigration Socialtjänst

Försvar

Sektor Organisation Register

Standardiserade informationsstrukturer för samverkan

Transaktions-
strukturer

Strukturer utifrån 
gemensamma 

tjänster
Kodverk

Struktur/
Begrepp

 

Indelningen ger möjlighet till att hålla samman samordningen och styrningen av informa-

tionsperspektivet på ett enhetligt sätt. Utvecklingen av innehållet i strukturen behöver ske 

behovsdrivet, strukturen utgår med anledning av detta från de behov och underlag som 

finns i översiktskartan och topp-5 inventeringen. För varje område definieras en leverans-

modell för att tydliggöra hur det behovsdrivna arbetet bör bedrivas. 

Gemensamma informationsområden 

Gemensamma informationsområden

Privatperson Företag Fastigheter Fordon Geodata Finansiell status
Andra juridiska 

personer

 

De gemensamma informationsområdena omfattar  

 Privatpersoner 

 Företag 

 Andra juridiska personer 

 Fordon 

 Fastigheter 

 Geografisk information 

 Finansiell status 

Informationsområdena är ett sätt att gruppera informationsbegrepp inom ett visst område 

där omfattningen på information är behovsstyrd. Informationen behöver inte ha ett till ett 

förhållande till ett enskilt register, tvärtom är utgångspunkten att för specifika behov 

behöver informationen hämtas från flera olika källor.  
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Inom översiktskartan anges Juridiska person oavsett organisationsform som ett gemensamt 

informationsområde. Det finns anledning att skilja på information om företag och andra 

former av juridiska personer. 

Behoven och leveransen av information inom ett gemensamt område kan delas upp i ett 

grundläggande informationsbehov och specifika behov. Man kan tänka sig att man kan 

skilja mellan sektorsvisa behov och aktörsspecifika behov.  

Gemensamt informationsområde

Skolsektorn                           Sektor x   Grunddata

 

En sådan precisering är dock utifrån nuvarande förutsättningar endast en teoretisk övning 

och ger inte bättre underlag för vidare planering. För varje informationsområde finns ett 

grundläggande och brett behov av grunddata som behöver hanteras, samt specifika behov 

som behöver kunna hanteras utifrån olika förutsättningar. 

Sektorsvisa informationsområden 

Sektorsvis informationsområden

Landsbygd, 
djur och 

livsmedel

Social-
försäkring

Rätts-
väsendet

Transporter

Miljö
Kultur och 

fritid

Samhälls-
byggnad

Företagande 
och regional 

tillväxt

Pension

Ekonomi
Hälsa och 
sjukvård

Arbete

SkolaMigration Socialtjänst

Försvar

 

Inom dessa sektorer finns ett mer eller mindre omfattande arbete utifrån nationella strate-

gier med längre horisont. Det finns även ett omfattande arbete med sektorsvisa standarder, 

exempelvis den nationella informationsstruktur som Socialstyrelsen ansvarar för att stödja 

hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Huvudmannaskapet och samordningsansvaret är 

tydligt inom respektive sektor. Detta skapar förutsättningar för hållbara strukturer som 
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överlever över tiden. Arbetet har organiserats på olika sätt beroende på förutsättningar 

inom respektive sektor. 

Då arbetet är tydligt definierat och pågår inom fördelade ansvarsområden är detta inte ett 

område som för närvarande behandlas vidare inom eSam. Det som blir intressant är hur 

arbetssättet i gränssnittet mellan arbetet inom respektive sektor och den nationella nivån 

bör formeras, t.ex. hur frågor kan lyftas från en enskild sektor till att implementeras natio-

nellt, eller hur nationella frågor implementeras på sektorsnivå. 

Informationskällor 

En informationskälla innehåller verksamhetsobjekt som är överenskomna och delade över 

hela den offentliga sektorn, informationen lagras i en central och kvalitetssäkrad källa som 

stödjer olika tillämpningar. Beskrivningen av informationskällorna följer strukturen sektor, 

organisation och register i enlighet med nedanstående figur.  

Informationskällor

Sektor Organisation Register
Struktur/
Begrepp

 

Informationskällorna utgör det som brukar kallas för masterdata. Masterdata är verksamhets-

objekt som är överenskomna och delade över en hel koncern. Masterdata är företrädelsevis 

information som lagras i en central och kvalitetssäkrad källa och stödjer verksamhetens 

processer. Masterdata kan spridas och lagras för användning inom olika områden, i sådana 

fall förlorar man kopplingen till den kvalitetssäkrade källan. Det är viktigt att ha gemen-

samma principer och överenskommelser för hur masterdata ska hanteras över tillämpnings-

områdena. Grunddata, såväl som det som vi betecknar som informationskällor i denna 

rapport, är masterdata i enlighet med ovanstående beskrivning. Det är viktigt att ha gemen-

samma principer och överenskommelser för hur masterdata ska hanteras över tillämpnings-

områdena.  

Begreppet register kan användas för olika företeelser. Det främsta användningsområdet är 

för att beteckna en avgränsad informationsmängd med stöd i författning, ibland för att 

beteckna en specifik databas med stöd i författning. Begreppet kan även förekomma för att 

beskriva en informationsmängd som organisationen håller för någon verksamhetsprocess 

(snarare ett processtödjande handläggningssystem) eller för praktisk administrativ information. I 

detta sammanhang avses med register en informationsmängd/databas som har stöd i för-

fattning, enskilda regeringsuppdrag eller skrivningar i organisationens instruktion och där-

med finns även ett uttalat ansvar för informationen inom offentlig sektor. 
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En källas information 

En organisation huserar information som har olika förutsättningar för vidare användning 

av andra aktörer: 

 Grunddata – varierande omfattning av ett grunddataområde kan omfattas av källan. 

 Öppna data/PSI-data – viss del av informationen är offentlig och kan tillgängliggöras 

utan någon ändamålsprövning 

 Behörighetsstyrd – Information där ändamålsprövning och kontroll av behörigheter 

behöver tillämpas för enskilda konsumenter 

 Intern – information som endast är avsedd för internt bruk inom organisationen 

     Intern
      Behörighets-

     styrd
       Öppna data/

PSI-data
Grunddata

Informationskälla

 

Hur framställs och sprids informationen? 

Informationen i källan kan framställas på olika sätt i form av: 

 Inrapportering där företag eller privatpersoner rapporterar information till 

organisationen (uppgiftslämnande) 

 Ärendehantering som startar med att en privatperson eller företag gör en ansökan, 

anmälan eller liknande. 

 Organisationen samlar in informationen via egna aktiviteter och insatser 

 Organisationen skapar själv informationen genom interna processer (t.ex. 

administrativ information) 

Informationen kan spridas på olika sätt, bland att genom: 

 Registerutdrag enlig §§ 

 Informationsutbyte med annan aktör enligt avtal 

 Utlämnande av offentliga handlingar 

 Publikt tillgängliggörande som ibland är styrt av författning 

 Nationell rapportering till regeringen 

 Rapportering till internationella organisationer 
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Vad innebär det att vara källa? 

Informationskällorna avser en masterdatahantering av uppgifter, där det finns en utpekad 

källa för en viss typ av uppgifter som är gemensam i den offentliga sektorn. Inom ett 

gemensamt informationsområde kan olika begrepp ha olika källor vilket innebär att infor-

mationen behöver sammanställas från flera olika aktörer. 

Förslag: Det bör tydliggöras vilka gemensamma frågor som behöver hanteras vad gäller 

källor. 

Källor av vikt för eSam 

Inom vissa områden styr regeringen om register, informationsmängder, användningsom-

råden och på vilket sätt den får hanteras. Styrningen omfattar dock inte samordningen 

mellan offentliga aktörer utan varje aktör har egen beslutsrätt och samordningen bygger på 

att man kan komma överens om gemensamma frågor. 

En sammanställning av eSams medlemmars register ger en första bild av de informations-

tillgångar som finns inom eSam. Totalt är det 169 register.  

Landsbygd, djur och 
livsmedel RättsväsendetMiljöKultur och fritid

Samhällsbyggnad

Företagande och 
regional tillväxt

Pension

Ekonomi

Hälsa och sjukvård

Arbete

Migration

Försvar

Tullverket

eHälsomyndigheten
- Läkemedelslista
- Nationell 
ordinationsdatabas
- Receptregister
- Läkemedelsförteckning

Kronofogden
- Utsökning och indrivning
- Betalningsföreläggande och 
handräckning
- Skuldsanering
- Konkurstillsyn

Livsmedelsverket
- Livsmedelsregister

ESV

Riksarkivet

Socialförsäkring

Transporter

Skola Socialtjänst

Lantmäteriet
- Lägenhetsregister
- Kartor
- Ortsnamnsregister
- Samhällsföreningsregister
- Fastighetsregister

Bolagsverket
- Aktiebolag
- Anknutna ombud enligt 
lagen om 
värdepappersmarknaden
- Bankaktiebolag
- Bostadsföreningar
- Bostadsrättsföreningar
-  Ekonomiska föreningar
- Enkla bolag
- Enskilda näringsidkare
- Europabolag
- Europakooperativ
- Europeiska ekonomiska 
intressegrupperingar (EEIG)
- Europeiska grupperingar för 
territoriellt samarbete (EGTS)
- Filialer
- Företagsinteckningar
- Försäkringsaktiebolag
- Försäkringsföreningar
- Försäkringsförmedlare
- Handelsbolag
- Ideella föreningar som 
utövar näringsverksamhet
- Kommanditbolag
- Konkurser
- Kooperativa 
hyresrättsföreningar
- Medlemsbanker
- Näringsförbud
- Patentombud
- Penningtvätt
- Sambruksföreningar
- Sparbanker
- Trossamfund
- Utländska bankers filialer
- Ömsesidiga 
försäkringsbolag

Arbetsförmedlingen
- Arbetsförmedlingsregister
- Arbetsmarknadsdatabasen

Migrationsverket
- Utlänningsregister

Skatteverket
- Beskattningsregister
- Äktenskapsregister
- Folkbokföringsregister

Polisen
- Belastningsregistret
- Misstankeregister
- Beslagsregister
- Vapenlicens, innehav och 
handlare
- Internationella 
efterlysningar
- Flygpassagerarinformation
- Tillträdesförbud till arenor
- Gods (hittegods, 
borttappat/stulet)
- Efterlysta fordon
- Prüm fordon (utländska 
fordon)
- Pass och nationella ID-kort

Pensionsmyndigheten
- Ålderspensionsregister
- Pensionspoängsregister
- Efterlevande-
pensionsregister
- TESS-databasen 
(pensionsärenden för 
personer bosatta utomlands)
- Registret för särskilt 
pensionstillägg

CSN
- Studiestödsregister

Transportstyrelsen
- Körkortregister
- Luftfartygsregister
- Fartygsregister
- Fordonsregister
- Vägtrafikregister

Försäkringskassan
- Sjukförsäkringsregistret
- Bidragsregistret
- Arbetsskaderegister
- Registret för 
handikappsersättning och 
vårdbidrag
- Registret för sjukersättning 
och aktivitetsersättning
- Intjänanderegister
- Bostadsbidragsregister
- Bostadstilläggsregister
- Familjebidragsregister
- Assistansersättningsregister
- Bilstödsregister
- Yrkesskaderegister
- Registret för försäkring för 
småföretagare
- Registret för försäkring mot 
vissa semesterlönekostnader
- FAREG (företagar och 
arbetstagarregister)
Register för beställning av 
registeruttag
- Register för återbetalning 
av socialförsäkringsförmåner
- Register för Netto

Boverket
- Översiktsplanearkiv
- Bidragssystem
- Energideklarationer
- Byggnaders energitekniska 
status och inomhusmiljö

Kommun - 
Statsbyggnadsförvaltningen
- Kartor
- Planhandlingar
- Bygglovshandlingar
- Vattenbruksanläggningar

Kommun - 
Statsbyggnadsförvaltningen
- Trafikföreskrifter
- Lokaltrafik

Kommun - 
Äldreförvaltningen
- Trygghetslarm
- Planeringsinformation
- Lås och inpassering

Naturvårdsverket
- EU-register (åt ToFR)
- EMAS-registrerade företag 
(företag och organisationer)
- Naturvårdsregistret – beslut 
om områdesskydd
- Jägarregister
- Utsläpp i siffror
- Samlingsinnehavarae av 
genetiska resurser
- Statligt stöd för hjälpande 
av föroreningsskador
- LONA-registret 
(projektbidrag)
- EE- & Batteriregistret
- Stationsregistret 
(miljöövervakning)
- IT-systemregistret
- Personregister (anställda)
- NVs prenumeranter på 
nyheter

Tillväxtverket
- Operativa företagsledare
- Regionala 
matchningsindikatorer
- Uppgiftskrav för företag
- Entreprenörsbarometern
- Företagens villkor och 
verklighet
- Inkvarteringsstatistik
- Statistik för geografiska 
analyser
- Data kring förenkling
- EU-stöd i Sverige
- Företag inom socialt 
företagande
- Svenska miljöteknikföretag
- Turismens omsättning, TSA

Jordbruksverket
- FoU-registret
- Potatisregistret
- Prydnadsväxter
- Register för sortprövningar
- Växtinspektionens 
företagsregister
- Foderföretag
- Register över rapportering 
av anmälningspliktiga 
sjukdomar och statistik.
- Legitimerad 
djurhälsopersonal
- Ekologisk utsädesdatabas
- Register – företag som 
säljer köksväxtutsäde
- Utfärdande av 
sundhetscertifikat
- Hundregistret
- Diariet
- Produktionsplatsregister
- Slaktregister
- Djurskydds-kontrollregister
-Vattenbruksregister
- Transportörsregister
- Fjäderfä och värphöns
- Förflyttningsregister får och 
get
- Förflyttningsregister gris
- Nötkreatursregister
- Foderanläggningsreg.
- Hjortregister
- Provsvar BSE
- Blockregister
- Ängs- och betesmarker
- Nitratkänsliga områden
- Stödrättsregister
- Hästregister
- Lantbruksregister

Kommun - 
Utbildningsförvaltningen
- Betygskatalog
- Klasslistor
- Elevregister
- Skolpliktsbevakning
- Betalningsunderlag

Skolverket
Statens servicecenter

Offentlig stöd och 
service

Upphandlingsmyndigheten

Statskontoret

SCB

 

Den sammanställda bilden av register skapar en första bild över det fördelade ansvaret. För 

att tydliggöra källorna behöver även informationsmängderna framgå. Att genomföra en 
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kartläggningsinsats är omfattande och skapar knappast ett mervärde i förhållande till arbets-

insatsen. En sådan kartläggning skulle dock belysa vilken information som hanteras och 

lagras hos olika aktörer, vilket ger underlag för förändringsanalys. Inom ramen för det 

arbete som pågår med införandet av den nya dataskyddsförordningen är det rimligt att anta 

att varje offentlig aktör går igenom sin information och sina register för att tydliggöra 

anpassningar till direktivet och den nya lagstiftningen. Det skulle vara intressant om den 

allmänna genomgången även kan bidra till att skapa den samlade bild av källor som stödjer 

det syfte som anges ovan. 

Förslag: I ett nästa steg bör det tydliggöras om den allmänna genomgången kan bidra till att 

skapa en gemensam bild av källor i offentlig sektor.  

Standardiserade informationsstrukturer för samverkan  

Vissa myndigheter, så som Bolagsverket, delar med sig av sin information men det saknas 

en nationell samordning av formerna för informationsutbytet. I flera fall är sättet att infor-

mationsförsörja helt styrt och bestämt av producenten och konsumenterna måste anpassa 

och förhandla om hur deras behov kan tillfredsställas med varje aktuell producent. I många 

fall har detta lett till att konsumenterna hellre köper informationen av tredje part, t.ex. Bis-

Node. När vi nu står inför ett första steg mot att myndigheter ska dela information bättre 

med varandra och att informationen ska hämtas från källan, måste vi analysera hur denna 

omställning i informationsförsörjning kan ske på ett sätt som är godtagbart för såväl 

producent som konsument. 

När två offentliga parter ska utbyta information behövs en överenskommelse som reglerar 

informationsutbytet. I vägledningen för Digital samverkan finns standardiserade mallar för 

sådana överenskommelser men mallarna används endast i begränsad utsträckning. I ett läge 

där vi förväntar oss ett ökat informationsutbyte ökar även den potentiella risken för 

omfattande avtalshantering. Därför finns det behov av att proaktivt se på om, och i sådana 

fall hur, avtalshanteringen kan förenklas i ett läge där information i stor utsträckning häm-

tas från källan och information utbyts kontinuerligt mellan offentliga aktörer i olika pro-

cesser. Här behövs samverkan mellan olika perspektiv verksamhet, arkitektur, säkerhet och 

juridik. 

Vid situationer där privatpersoners eller företags processer genomförs i samverkan över 

flera aktörer bör man överväga vilka krav som är rimligt att ställa på processen som helhet 

men även respektive delmoment och informationsutbyte. Frågor kring tillgänglighet och 

kontinuitet kan vara svåra att avgöra utifrån dagens hantering med avtal för enskilda infor-

mationsutbyten. Bland annat av den anledningen kan det finnas ett större behov av att ha 

en tydligare kontroll på informationsutbyten i samverkan. Grunddatahanteringen och andra 

situationer där information hämtas från källan kan vara lämpliga områden att påbörja en 

sådan hantering.  
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Förslag: Ansvarsstrukturen för informationskällor, gemensamma informationsområden och 

grunddata behöver tydliggöras. Det behöver etableras en gemensam bild över vad som 

åligger en informationsägare4 och en informationshållare5. Alla informationsägare och 

informationshållare ska beskriva sin information på ett strukturerat sätt, och publicera 

beskrivningar öppet.6 Inspiration kan hämtas från vägledningen för digital samverkan.  

I ett allt mer utökad struktur för informationsutbyten i samverkan behöver olika delar av 

utvecklingsprocessen få ett enhetligt stöd. Vid testmoment behöver testdata kunna hanteras 

mellan aktörer på ett ändamålsenligt sätt. Det finns exempel på hur detta kan hanteras uti-

från erfarenheter från genomförda insatser, det finns anledning att ha en genomtänk gem-

ensam strategi inom området. Det finns ett nätverk som etablerats mellan eSams medlem-

mar som träffas kontinuerligt och diskuterar testfrågor. Nätverket agerar idag fristående 

från eSams verksamhets i övrigt, med ett tydligt uppdrag att hantera prioriterade gemen-

samma frågor skulle en gemensam strategi för test kunna utarbetas med relativt kort start-

tid. 

Informationsutbyten mellan offentliga aktörer är starkt reglerat i författningar. I en tid då 

förutsättningarna snabbt förändras behövs en gemensam linje för hur informationsförsörj-

ningen ska utformas för att skapa utrymme för förändringsbarhet och flexibilitet. Det är 

ineffektivt om ett kontinuerligt förändrat författningsstöd kräver omfattande ombyggna-

tion och anpassningar av informationsförsörjningen. Områden som identitetshantering och 

behörighetshantering blir därmed centrala och behöver en gemensam utformning för hur 

det ska fungera såväl mellan offentliga aktörer som mellan offentliga aktörer, privatper-

soner och företag. Privatpersoner kan agera i olika roller mot det offentliga, t.ex. i form av 

ordförande i en samfällighet, firmatecknare i ett företag eller som privatperson. Privatper-

soner kan även agera som ombud i olika former för andra privatpersoner, vilket även 

behöver kunna hanteras digitalt. Informationsförsörjningen behöver generellt ha stöd för 

att urskilja i vilken roll en enskild person har kontakt med det offentliga och vilka förutsätt-

ningar som föreligger i den specifika rollen.  

Bedömning/förslag: Det behöver tydliggöras om en gemensam attributtjänst för hantering av 

roller i relation till behörigheter kan vara en effektiv och ändamålsenlig lösning.  

                                                 
4 Informationsägare: aktör som har ansvaret för den information som skapas och hanteras inom den egna verksamheten.  
5 Informationshållare: aktör som tillhandahåller information för återanvändning  
6 Ett exempel på hur detta kan göras finns på http://samverkan.bolagsverket.se/gu/HTMLDocument/24edc882-7df0-4d6f-8f73-

8953dff3358b.html 

http://samverkan.bolagsverket.se/gu/HTMLDocument/24edc882-7df0-4d6f-8f73-8953dff3358b.html
http://samverkan.bolagsverket.se/gu/HTMLDocument/24edc882-7df0-4d6f-8f73-8953dff3358b.html
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Transaktionsstrukturer 

Transaktionsstrukturer är strukturer för information som är transaktionsspecifik och som 

utbyts som en del av en process. Det finns flera olika sammanhang där transaktions-

strukturer är aktuella, exempelvis informationsutbyte mellan: 

 Offentliga aktörer och företag 

 myndigheter, kommuner och landsting 

 offentliga aktörer och privatpersoner  

Vissa transaktionsstrukturer behöver hanteras av en offentlig aktör. Andra strukturer 

hanteras på annat sätt via andra samverkansorgan. T.ex. finns i informationsutbytet av 

redovisningsinformation ett konsortium som definierar och förvaltar standarden för 

XBRL.  

Det koncerngemensamma behovet är främst relaterat till då offentliga aktörer behöver 

utbyta information mellan varandra eller tillhandahålla information i specifika eller gemen-

samma e-tjänster.  

Förslag: Det finns anledning att peka ut ett antal strukturer som är lämpliga att standardisera 

för att höja effektiviteten i informationsutbyten. Detta rör t.ex. ärendeformat och ostruktu-

rerade dokument. Ett arbete pågår inom Riksarkivets försorg med att standardisera ärende-

format i en FGS. I ett nästa steg bör ett arbete genomföras för att lyfta upp och bredda 

Naturvårdsverkets arbete med ostrukturerade dokument. Vidare behövs en färdledare för 

att kontinuerligt förvalta strukturerna, detta ligger i linje med ett förvaltningsansvar för för-

valtningsgemensamma specifikationer. Etableringen av denna typ av standardiserade utby-

ten behöver ske behovsbaserat. Ett kontinuerligt arbetssätt behöver etableras där strukturer 

som utarbetas inom ramen för initiativ kan lyftas upp och återanvändas i andra samman-

hang.  

Kodverk 

Olika kodverk används för att beskriva tillstånd. Det finns områden som har olika kodverk 

för att beskriva samma saker. Exempelvis har Försäkringskassan och sjukvården olika 

kodverk för att beskriva sjukdomstillstånd. Detta kan skapa utmaningar i samverkans-

situationer. I dag hanteras detta genom översättningar i varje enskild situation eller 

utvecklingsinsats.  

Det kan finnas anledning att skapa en bild över överlappande kodverk mellan verksam-

heter. Omfattningen av en sådan insats, eller effekten/nyttan av att införa samordnade 

kodverk, är dock svårbedömt. Av den anledningen föreslås inget vidare arbete under 

kommande verksamhetsperiod inom eSam.  
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En generisk modell för en kommuns informationskällor  

Även om kommunernas verksamhet varierar kraftigt beroende på skilda förutsättningar, så 

som storlek på kommunen, finns med stor sannolikhet möjlighet att till en viss nivå sam-

manställa en generisk modell över en kommuns informationskällor. En sådan modell skulle 

även underlätta arbetet med att sortera behov och resonera kring kommungemensamma 

frågor i relation till eSams verksamhet. Inom Västerås kommun har en stadsplan för 

kommunens verksamhet tagits fram, se nedanstående figur för en av vyerna. 
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Figur – generisk stadsplan över en kommun - upphovsmakare Peter Mannerhagen, Västerås kommun 

Underlagen beskrivs i olika detaljeringsnivå och de två första nivåerna är utformade för att 

kunna användas som en generisk modell för kommuner. Beskrivningar på en sådan över-

gripande nivå har relativt lång livslängd. I den tredje nivån blir frågorna så preciserade att 

organisationsspecifika frågor kommer in.  

Förslag: eSams översiktskarta bör kompletteras med en vy för kommunerna där behov, 

informationskällor och kommungemensamma frågor kan sorteras för att öka förståelsen 

och tydligheten i hur utvecklingsarbetet hänger ihop. 

Redan nu kan vi konstatera att en generisk kommun hanterar information om 

 Personer 
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 Roller 

 Organisationer 

 Geografisk information 

Ägarskapsmodell utifrån den nationella indelningen av 

information 

Ägarskapsmodellen behöver tydliggöras utifrån förslaget till indelning av information. I 

detta läge behöver det dock inte utformas en gemensam hållning, utan arbetet med att 

tydliggöra ägarskapet kan ske inom respektive område. I framtiden kan det dock vara så att 

man landar i att tydliggöra ansvaret en ägarskapsmodell, t.ex. enligt: 

 Gemensamma informationsområden – ett samlat begreppsägarskap 

 Grunddata – en begreppsägare 

 Sektorsvis informationsområden – upp till respektive sektor 

 Informationskällor – informationsägare 

 Strukturer för informationsutbyte i samverkan 

Samägande av teknik/tjänster 

Det finns flera exempel på teknik och tjänster som samutnyttjas mellan flera aktörer med 

ett enskilt informationsägarskap. Nationell patientöversikt (NPÖ) är ett exempel som mer 

än 4 000 vårdgivare använder gemensamt och har gemensam information i. Behörighets-

hanteringen är central för att säkerställa åtkomst till den egna informationen. Varje infor-

mationsägare är personuppgiftsansvarig för sin del och tecknar ett personuppgiftsbiträdes-

avtal med NPÖ. Erfarenheter kan vid behov återvinnas inom enskilda initiativ.  

Relationen till förvaltningsgemensamma specifikationer 

Etableringen av förvaltningsgemensamma specifikationer behöver riktas in på den natio-

nella nivån. Etableringen av gemensamma standarder behöver vara en effektiv process där 

t.ex. de facto standarder kan lyftas till en nationell nivå utifrån de arbeten som genomförs i 

sitt sammanhang. En framgångsfaktor är att processen för att etablera standarder behöver 

vara en naturlig del av utvecklingsarbetet. Dagens process kan upplevas ligga ”på sidan 

om” – vilket begränsar det viktiga arbetet med standardisering. Förvaltningen av standarder 

behöver ligga i linje med den ägarskapsmodell som tidigare diskuterats i detta dokument. 

Det behövs en samlande kraft för att sortera och tillgängliggöra standarder, samt vägleda 

om lämpliga arbetssätt och strukturer för arbetet med standarder. 

Grunddata 

Grunddatahanteringen behöver redas ut vad gäller definition, omfattning och egenskaper. 
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Det saknas en vedertagen definition av grunddata. Ofta kopplas grunddata ihop med 

enskilda register. All information i utpekade register är dock inte att betrakta som grund-

data. I arbetet med förenklat uppgiftslämnande för företag har man tagit utgångspunkten i 

behoven och definierat grundläggande uppgifter om företag så här: Uppgifter om ett företag 

som används för att identifiera, kontakta, definiera företaget och dess verksamhet samt kontrollera 

behörighet. Grundläggande uppgifter efterfrågas ofta och är därför av stor betydelse för att minska företagens 

uppgiftslämnande. De behov av information kring företagare som anses vara nationella, 

genom att de efterfrågas brett över alla sektorer och aktörer, har bildat den gemensamma 

informationsmodellen för företag som definierar det som kan anses vara grunddata. 

Informationen i modellen hämtas i sin nuvarande form från tre olika aktörer. Arbetet har 

skett behovsdrivet där informationsförsörjningen successivt kan byggas ut och anpassas 

utifrån de behov som finns från olika konsumenter. Det är inte säkert att informationen 

behöver hämtas ur fler än en källa inom andra grunddataområden, man kan dock inte 

utesluta att så är fallet. Det är rimligt att motsvarande angreppssätt kan appliceras inom alla 

andra identifierade grunddataområden.  

Följande egenskaper karaktäriserar grunddata:  

 Nationell täckning för aktörer inom offentlig sektor och privata aktörer som utför 

offentlig verksamhet. Offentlig verksamhet bedrivs i relativt stor omfattning av 

privata utövare vilket behöver återspeglas i hanteringen av grunddata. 

 Det är inte självklart att grunddata är offentlig information. Med ett behovsdrivet 

angreppssätt är det möjligt att viss grunddata kan behöva en ändamålsprövning för 

att konsumeras. 

 Hög tillgänglighet till informationen – nivån av tillgänglighet ska brett följa de 

behov som finns hos konsumenterna. Det ska inte behöva etableras särskilda 

grunddataleverantörer baserat på specifika tillgänglighetskrav. 

 Hög kvalitet i informationen – informationen ska vara tillitbar med etablerade 

kontrollprocesser för att säkerställa kvaliteten och aktualiteten. 

 Det finns ett stort behov av informationen med goda möjligheter till kombination 

med annan information. Information mellan grunddatakällor ska kunna kombineras 

på ett enkelt sätt, relationerna mellan grunddataobjekt noteras i en gemensam 

grunddatamodell. 

 Grunddata är processoberoende och har en utpekad källa för enskilda begrepp. 

Inom ett grunddataområde kan begrepp behöva hämtas från flera olika källor. 

 Den information som betecknas som grunddata inom ett område är obligatorisk. 

Grunddata ska karaktäriseras av ett brett behov av informationsförsörjning i sam-

hället. Grunddatabegrepp är obligatoriska i den meningen att det alltid ska finnas 

innehåll för definierade begrepp.   

I ett längre perspektiv är det önskvärt att grunddata har följande egenskaper: 
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 Intressenter behöver kunna tillgodogöra sig grunddata utan att det är förknippat 

med några kostnader. 

Omfattning – en gemensam modell för grunddata 

Grunddatabasutredningen från 1997 resonerade kring att omfattningen för grunddata bör 

utgöras av uppgifter som identifierar fysisk eller juridisk person, fast eller lös egendom eller 

som anger geografiskt läge. Man kan konstatera att beskrivningen av omfattningen i stort 

håller sig än idag. Utifrån ovanstående beskrivning av egenskaper för grunddata, regering-

ens annonserade informationsområden som ska tillhandahållas avgiftsfritt som grunddata (i 

BP 2017), omvärldsanalys och behoven inom eSams arbete kan följande områden 

betecknas som grunddataområden: 

 Privatpersoner 

 Företag 

 Adresser 

 Fastigheter 

 Fordon 

 Geografisk information 

 Miljöinformation 

Förslag: Inom översiktskartan anges Juridiska person oavsett organisationsform som ett gemen-

samt informationsområde. Det finns anledning att skilja på information om företag och 

andra former av juridiska personer. Andra juridiska personer kan röra ideella föreningar 

som inte driver näringsverksamhet. Det behöver vidare tydliggöras om det bör inrättas ett 

särskilt grunddataområde för andra juridiska personer. Förändringen behöver även framgå i 

översiktskartan. SKL får i uppdrag av eSam att tydliggöra behovsbilden samt ge förslag på 

hur ett sådant område behöver definieras. 

De begrepp som avser grunddata är en mindre delmängd av den totala information som 

finns inom respektive gemensamt informationsområde och behöver definieras. På en över-

gripande nivå är det närmast intressant vad som identifierar en specifik uppsättning grund-

data och hur de relaterar till varandra. Detta ger grundförutsättningen för hur information 

från olika grunddataområden ska kunna kombineras i ett specifikt sammanhang. En sådan 

modell illustreras i nedanstående figur. Modellen är i sin första version inte komplett. 
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Precisering av respektive grunddataområde 

Utgångspunkten för hur ett arbete behöver bedrivas inom grunddataområdena utgår från 

arbetet med förenklat uppgiftslämnande för företag. Grundläggande principer för ett såd-

ant arbete är att en gemensam informationsmodell behöver etableras för varje grunddata-

område utifrån gemensamma behov samt att bästa källa ska pekas ut för samtliga begrepp. 

Detta innebär att flera källor kan samspela i leveransen av information från varje grund-

dataområde. 

Det finns ett naturligt färdledarskap för att bedriva arbetet för definierade grunddata-

områden, se tabell nedan. 

Grunddataområde Färdledare Kommentar 

Person Skatteverket  

Företag Bolagsverket Ett gediget arbete är genomfört. Den 

modell som utarbetats är att betrakta 

som grunddatamodell. 

Adress Lantmäteriet Besitter det nationella adressregistret 

Fastighet Lantmäteriet  

Fordon Transportstyrelsen  

Geodata Lantmäteriet Inom strategin och handlingsplanen 

för Geodata beskrivs en nästa steg att 
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definiera nationella basdata. Arbetet 

är således redan planerat 

Miljöinformation Naturvårdsverket  

Inom varje område finns befintliga modeller som beskriver informationen. Det behövs ett 

vidare arbete med att eventuellt komplettera modellerna utifrån gemensamma behov och 

definiera en stabil begreppsflora för varje grunddataområde. Utifrån en sådan modell 

behöver bästa källa utses för respektive begrepp. Arbetet innebär även att den gemen-

samma grunddatamodellen, illustrerade i figuren ovan, successivt kompletteras i takt med 

att respektive område färdigställer sina grunddatamodeller. Skatteverket, Bolagsverket, 

Lantmäteriet, Transportstyrelsen och Naturvårdsverket bör få i uppdrag av eSam att utifrån 

befintliga modeller definiera omfattningen på grunddata för respektive område.  

Författningsstöd 

Det befintliga författningsstödet för att etablera ovanstående grunddataområden kan vari-

era. Förändringar av författningsstödet sker i ordinarie kanaler. De myndigheter som gör 

ett fördjupat arbete med att precisera grunddatamodellerna bör i samband med detta göra 

en juridisk analys för att se på vilket sätt som författningsstödet behöver förändras. Föru-

tom ordinarie kanaler kan även dessa frågor förmedlas till utredningen om Rättsliga förut-

sättningar för en digitalt samverkande förvaltning7  

Förslag: eSams juridiska expertgrupp bör få i uppdrag att samordna arbetet och bistå i att peka 

på eventuella gemensamma frågor som särskilt bör framgå. 

Gemensamt förhållningssätt till hanteringen av grunddata 

I en utbyggd form ska grunddata försörja en stor del av samhället med information. Oav-

sett grunddataområde behöver försörjningen ske med likartade förutsättningar för att 

kunna möta efterfrågan på ett ändamålsenligt sätt. 

Det behövs tydliga gränssnitt för hur man kommer åt grunddata. Ett generellt gränssnitt 

behöver utformas som möjliggör att grunddata enkelt kan konsumeras och kombineras i 

olika former. Gränssnitten behöver stödja olika sätt att konsumera informationen beroende 

på behov. Detta kan t.ex. ske via realtidsuppslagningar eller att hantera stora volymer av 

information (t.ex. via batchkörningar). Såväl informationsstrukturen för grunddata som 

gränssnitten för åtkomst kan förändras över tid och behöver kunna versionshanteras. 

Grunddatahanteringen ska kännetecknas av hög tillit till informationen och informationen 

behöver vara aktuell och kvalitetssäkrad. Detta är inte enbart en teknisk fråga utan även en 

                                                 
7 Dir 2016:98 http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/11/dir.-201698/ 
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fråga om tydlig ansvarsfördelning (i de fall grunddata hämtas från olika källor) och ända-

målsenliga rutiner för hur grunddata uppdateras och av vem. Frågor kring Quality of 

Service (QoS) behöver tydliggöras. T.ex. om det finns anledning att peka ut prioriterade 

mottagare om källorna utsätts för höga belastningar under kortare perioder. Det är också 

viktigt att producenter kommunicerar förändringar av informationsstrukturer i tid så att 

konsumenter hinner göra de förändringar som de behöver i sina verksamhetssystem. 

Grunddatakällorna ska tillgängliggöra aktuell information. Det kan finnas olika behov av att 

hantera historik i relation till informationen utifrån olika tillämpningar, detta åligger respek-

tive tillämpningsområde att hantera enskilt eller i samverkan med andra som har mot-

svarande behov. 

Avtalshanteringen för grunddata behöver ske på ett standardiserat och effektivt sätt.  

Förslag: Det behöver etableras en gemensam ansvarsmodell och gemensamma rutiner för 

att åstadkomma en hög kvalitet i informationen. De färdledande myndigheterna inom 

grunddatahanteringen bör i samverkan utforma det generella gränssnittet utifrån perspek-

tiven organisation, juridik, arkitektur och säkerhet. Arbetet bör samordnas via eSams kansli.  

När information hämtas från källan, såväl i fallet med grunddata som vid annan typ av käll-

information, skapas beroenden till andra aktörer vilket medför att det behöver finnas en 

långsiktighet i informationsförsörjningen. En grundförutsättning för en sådan långsiktighet 

är en tydlig ansvarsfördelning.  

Bedömning och förslag:  

 Det behövs en gemensam definition av grunddata, inklusive en precisering av vilka 

egenskaper och vilken omfattning grunddata har  

 Det bör etableras en struktur, i form av ansvar och arbetssätt, för hur att grunddata-

arbetet ska bedrivas effektivt.  

 Det finns behov av att se över affärsmodellen för informationsförsörjningen generellt 

för att säkerställa att information kan utbytas på ett effektivt sätt i olika situationer. 

Öppna data  

En utgångspunkt för öppna data är EU-direktivet reuse of public sector information 

(2003/798/EC) som går under namnet PSI-direktivet. Direktivet har omsatts i svensk lag 

(2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar. Syftet med lagen är att främja utvecklingen 

av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som 

tillhandahålls av myndigheter. 

Öppna data kan diskuteras utifrån olika perspektiv, t.ex. utifrån ett tekniskt, affärsmässigt, 

informationsmässigt, juridiskt, samt ur ett organisatoriskt perspektiv. Det ena perspektivet 
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kan inte diskuteras utan att påverka något av de andra områdena. Öppna data kan dock 

förenklat beskrivas som offentliga data som är tillgängliga utan avgifter och som får 

användas, ändras och delas fritt. 

Enligt The Open Data Index8 ligger Sverige på 27:e plats av totalt 122 rankade länder. 

Finland ligger på 5:e plats och överst Taiwan. Med tanke på Sveriges lagstiftning om 

offentlighet- och sekretess av allmän information måste det anses som ett underkänt 

resultat. 

Regeringen konstaterar i budgetpropositionen 2016/17:1 att arbetet med vidareutnyttjande 

av data enligt lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga för-

valtningen behöver förstärkas. Offentlig förvaltning är en av de största dataproducenterna i 

dagens samhälle och genom att tillgängliggöra offentliga data för vidareutnyttjande kan 

tillväxt, innovation och deltagande främjas. 

Inom regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning har ett särskilt mål lagts 

fast som rör öppna data: Det ska bli lättare att hitta och använda öppna data. Genom att 

publicera handlingar som öppna data, där regeringen använder begreppet öppna data i en 

vid bemärkelse, kan statsförvaltningen uppfylla sitt uppdrag på ett mer effektivt sätt, sam-

tidigt som andra aktörer kan förbättra sina tjänster. 

Riksarkivet har fått ett tidsbegränsat uppdrag av regeringen att främja arbetet med att till-

gängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter. Uppdraget innebär att: 

 Riksarkivet ska samla och publicera den information som statliga myndigheter ska 

publicera enligt 11 § andra stycket PSI-lagen (2010:566), 

 stimulera myndigheterna att publicera öppna data enligt gemensamma riktlinjer, 

 förvalta och utveckla webbportalen öppnadata.se från och med 1 juli 2016, 

 ansvara för att förvalta webbhandledningen vidareunyttjande.se samt 

 ge stöd till enskilda att hitta var i statsförvaltningen data finns och bistå enskilda i 

kontakterna med berörd myndighet. 

Den 22 mars 2017 beslutade riksdagen, i enlighet med finansutskottets förslag, att rikta ett 

tillkännagivande till regeringen om att samtliga myndigheter bör ges i uppdrag att arbeta 

strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. 

Riksrevisionen konstaterar i deras rapport Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, 

öppnare och effektivare förvaltning? (RIR2016:14) att det saknas formella krav och incitament för 

de offentliga aktörerna att publicera öppna data. Det är därför få som publicerar öppna 

data trots att regering och riksdag anser att det är ett prioriterat område. Riksrevisionen 

konstaterar att öppna data kan skapa samhällsekonomisk nytta genom att ge förutsättningar 

                                                 
8 Global Open Data Index, http://index.okfn.org/place/ (2017-03-27) 

http://index.okfn.org/place/
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för innovation och ekonomisk tillväxt. Öppna data är dock ett nytt område där effekterna 

till stor del inte är utredda, framförallt med avseende på politiska och sociala förhållanden. 

Sverige tappar i internationella jämförelser gällande öppna data. Det finns inte en samman-

hållen strategi för hur de offentliga aktörerna ska arbeta med öppna data. Riksrevisionen 

föreslår till regeringen att ta fram en nationell strategi för arbetet med öppna data som 

tydligt anger vilken typ av information som är strategiskt viktig att publicera, hur arbetet 

ska finansieras samt i vilket format det ska publiceras. 

I Vinnovas slutrapport med anledning av uppdraget att förvalta den tekniska plattformen 

öppnadata.se konstateras att ”Det är ett fåtal aktörer som publicerar öppna data i någon 

betydande omfattning”.9 I rapporten pekar Vinnova på bristen av gemensamma format och 

verktyg som bidragande till att organisationer väljer att publicera data manuellt. Det finns 

också, enligt rapporten, behov av ökad interoperabilitet och standardisering. Ett par slut-

satser och förslag som Vinnovarapporten presenterar är: 

1. Ett organiserat myndighetsnätverk kan öka kunskapsnivån och utbytet samt 

tillgodose offentliga aktörers behov av gemensamma arbetssätt. 

2. I det fortsatta arbetet med öppna data behöver former utvecklas för att skapa 

myndighetsgemensamma format och arbetssätt.  

I Statskontorets rapport, Dnr 2014/80-5, visualiseras en intressant bild över kommuner 

och statliga myndigheters medvetenhet rörande hur långt de anser sig ha kommit i 

                                                 
9 Öppna data slutrapport, http://www.vinnova.se/upload/dokument/Regeringsuppdrag/2015-06385-oppnadata-slutrapport.pdf (2017-

04-11) 

 

http://www.vinnova.se/upload/dokument/Regeringsuppdrag/2015-06385-oppnadata-slutrapport.pdf
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processen med att främja vidareutnyttjande av information.10

 

Figur: En samlad bild av nuläget 

Statskontorets uppdrag består i två delar. Den första delen redovisades för cirka 1,5 år 

sedan, och del två redovisas i januari 2018. Mycket kan ha hänt sedan den första rapporten, 

vilket gör att slutredovisningen kan bli mycket intressant  

Öppna data i eSam 

Att tillgängliggöra data enligt PSI-direktivet behöver inte vara kostnadsfritt. Att tillgänglig-

göra öppna data är kostnadsfritt – det är också den enda skillnaden. Öppna data kan fritt 

vidareutnyttjas i valfritt syfte. Inom detta arbete har det konstateras att eSams medlemmar 

inte har en gemensam bild av vad öppna data är – t.ex. huruvida den är kostnadsfri eller 

inte. Det finns utförliga material kring detta som behöver spridas via en kommunikations-

insats. 

Det finns en automatiserad kontroll av att myndigheterna uppfyller PSI-direktivet. Varje 

myndighet ska ha en ”PSI-data”-sida där man publicerar metadata om vilka öppna data 

som myndigheten publicerar. En sammanställning över aktörer finns på 

www.psidatakollen.se. 

                                                 
10 Myndigheternas arbete med vidareutnyttjande av information, En nulägesbild 

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2015/2015105.pdf (2017-04-11) 

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2015/2015105.pdf
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Öppna data ska publiceras på den nationella portalen oppnadata.se. Varje aktör definierar 

och publicerar öppna data enligt standarden DCAT-AP. Information om öppna data sam-

las in och publiceras på den nationella portalen. Information om EU-länders öppna data 

samlas in från medlemsländerna och publiceras i en EU-gemensam portal – European data 

portal. 

Myndigheterna har kommit olika långt i arbetet med öppna data. Detta kan dels bero på 

om informationsmängden är avgifts- eller anslagsfinansierad, dels på om informations-

mängden är juridiskt reglerad, exempelvis genom ändamålsprövning, offentlighet- och 

sekretesslagstiftning, personuppgiftslag, upphovsrättslag etc.  

Följande eSam-medlemmar har publicerade dataset på oppnadata.se: 

 CSN 

 Naturvårdsverket 

 Riksarkivet 

 Skatteverket 

Följande myndigheter har en PSI-sida för öppna data men är inte med på oppnadata.se: 

 Arbetsförmedlingen 

 Bolagsverket 

 Lantmäteriet 

 Migrationsverket 

 Pensionsmyndigheten 

 SKL 

 Transportstyrelsen 

 Jordbruksverket 

Följande myndigheter saknar definierade öppna data enligt standard: 

 eHälsomyndigheten 

 ESV 

 Försäkringskassan 

 Kronofogden 

 Polisen 

 Regeringskansliet 

 Tillväxtverket 

 Tullverket 

Av eSams 20 statliga myndigheter är det 11 som arbetar aktivt med öppna data, varav 6 

myndigheter erbjuder öppna data genom: utbytesformat, kommunikationsprotokoll och 
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webbtjänster (XML, JSON, WMS, WFS, REST). Bland Sveriges kommuner och landsting 

varierat arbetet med öppna data och någon mer djuplodad undersökning har inte 

genomförts inom ramen för detta uppdrag. Det finns en samlingsvy på PSI-datakollen där 

det framgår att vissa kommuner har kommit längre i sin publicering av öppna data, där 

Umeå ligger i topp med 26 datamängder. SKL har publicerat en översiktskarta över arbetet 

med öppna data bland Sveriges kommuner och landsting som kan hittas här: 

https://oppnadata.skl.se/ 

Utmaningar  

Att prioritera och verkställa ett arbete med öppna data kan i praktiken vara svårt eftersom 

en allmän bild är att nyttorna är otydliga och hämtas hem utanför organisationen i form av 

ökad innovationskraft och ökad transparens mot det offentliga. Att utifrån sådana nyttor 

identifiera vilka data man ska börja med är inte alltid självklart. Det finns ett antal olika 

drivkrafter för att nå framgång i form av regeringsuppdrag, lagkrav, intern nytta inom orga-

nisationen, stor efterfrågan på information inom specifika områden. Exempel på informa-

tion med stor efterfrågan är öppna data om lokaltrafiken på kommunal nivå, där ett antal 

tillämpningar skapats av näringslivet. Ett annat gott exempel är väderinformationen från 

SMHI som bidragit till en rad initiativ från näringslivet. Väder och lokaltrafik är något som 

ligger nära medborgarna och kanske finns en naturligt bred efterfrågan på tillämpningar 

som underlättar vardagen inom dessa områden. Annars kan det vara svårt att hitta områden 

där externa aktörer har ett uttalat stor efterfrågan på viss typ av information.  

Efterfrågan av öppna data kan även ske i flera led. Näringslivet kan ha stark efterfrågan på 

viss information vid givna tillfällen för att tillämpa i innovativa tjänster för medborgare och 

privatpersoner. I nästa steg återstår att se bredden av tjänsternas användning.  

I avsaknad av regeringsuppdrag, lagkrav eller en bred efterfrågan från externa aktörer åter-

står de interna nyttorna som drivkraft för öppna data. Interna nyttor med öppna data kan 

vara: 

 Ökad informationskvalitet genom förbättrad informationshantering. Öppna data är 

en ”smak” på en organisations information vilket bidrar till att organisationen får 

ökad kontroll på öppen information i relation till skyddsvärd information 

 Tidsbesparingar i interna processer 

 Minskad efterfrågan i supportkanaler som konsekvens av ökad informations-

spridning. Detta kan även anses som att det finns ett behov för externa aktörer att 

ta del av den aktuella informationen som öppna data. 

 Ökad automatisering och tidsbesparing genom nyttjande av andra parters öppna 

data 

 Externa parter utvecklar lösningar som organisationen inte har förutsett eller 

prioriterat 

https://oppnadata.skl.se/
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I avsaknad av mer precisa regeringsuppdrag eller lagkrav bör enskilda organisationer sträva 

efter att hitta områden som genererar interna nyttor genom att publicera öppna data.  

Ett konkret område kan vara att tillgängliggöra årsredovisningar i ett standardiserat format 

(XBRL). Detta rör samtliga myndigheter, kommuner och landsting vilket ger förutsättning-

ar till att bedriva en gemensam insats i samverkan. Några aktörer skulle kunna gå i förväg 

för att sedan sprida erfarenheter och konkreta lösningar till andra. Detta skulle ge interna 

nyttor i form av tidsbesparingar i interna processer. Externa parter får möjligheter att göra 

myndighetsövergripande analyser utifrån årsredovisningen, t.ex. ekonomiska analyser. ESV 

skulle kunna dra nytta av en automatiserad inhämtning av information.  

Förslag: ESV bör få i uppdrag av eSam att konkretisera ett business-case för området som 

underlag för beslut om genomförande. 

Användandet av öppna data 

Ett enkelt tillgängliggörande och användning av öppna data förutsätter standardiserade 

format för tillgängliggörandet av själva data, men även metadata som beskriver data. Detta 

omfattar såväl det tekniska som det semantiska perspektiven på informationsförsörjningen. 

T.ex. kan belägenhet för skolor tillgängliggöras från varje kommun. För att underlätta 

användandet av data från 290 kommuner finns anledning att standardisera informations-

modellen för belägenheten, samt kanske även hur den tekniskt tillhandahålls.  

Öppenheten behöver även balanseras mot integritetsfrågor och säkerhetsfrågor. Det finns 

möjlighet att göra aggregerade sammanställningar från flera källor som samlat potentiellt 

kan vara ett säkerhetshot av varierande grad, utifrån rikets säkerhet eller intrång på person-

lig integritet. Bedömningar utifrån ett nationellt perspektiv eller utifrån personliga integri-

teten behöver ske inom respektive initiativ i avsaknad av ett nationellt stöd inom området. 

Man bör överväga om det finns ett behov av ett stöd för att underlätta för enskilda initiativ. 

eSams expertgrupp inom säkerhet skulle kunna vara ett sådant stöd. Gruppen bör få i upp-

drag att värdera vad ett sådant stöd innebär och hur en mer preciserad behovsbild ser ut. 

Man behöver tydligt definiera livscykeln för publicering. Öppna data stödjer externa tjän-

steleverantörer som kan användas i olika tjänster. Det är rimligtvis ett långsiktigt ansvar att 

förvalta och tillhandahålla informationen när den väl är tillgängliggjord. 

Vid användandet av grunddata förutsätts en hög kvalitet och tillgänglighet. Vid användan-

det av öppna data kan man inte förutsätta att informationen håller samma höga kvalitet och 

aktualitet. Organisationer som tillhandahåller tjänster behöver, för varje informations-

mängd, tydliggöra vilken kvalitet och aktualitet informationen har för konsumenterna. 
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Det behovsdrivna arbetet med öppna data 

Informationsområden och tillämpningar som ligger nära medborgarnas vardag, så som 

information kring adresser, platser, kontor, lokal- och regionaltrafik i kombination med 

geodatainformation, har varit framgångsrika områden där öppna data är en grundläggande 

förutsättning. Exempel på detta är https://www.livemap24.com/ där man i realtid kan följa 

offentliga transportmedel på en karta. En grundförutsättning är att viss geodata finns 

tillgänglig som öppna data.  

På ett gemensamt plan är det intressant att pröva andra områden som ligger nära med-

borgarna, t.ex. information om skolan. Enligt statistik från Skolverket gick lite drygt 2 

miljoner barn i förskola, grundskola och gymnasieskola under 2016. Detta bör innebära att 

cirka 2-3 miljoner föräldrar har en mer eller mindre omfattande relation till skolan och 

informationsflödet därifrån.  

Förslag: eSams bör ge i uppdrag åt Skolverket/SKL samt åt Lantmäteriet att fördjupa 
behovsbilden och möjligheterna kring att tillgängliggöra information inom respektive 
område som öppna data. 

Gemensam väg framåt 

Varje aktör arbetar med ett eget angreppssätt och planering framåt för öppna data utifrån 

de egna förutsättningarna. Det saknas en gemensam strategi för vilka områden som 

offentliga aktörer gemensamt borde satsa på, hur öppna data ska förmedlas till 

konsumenter etc. 

Förslag: eSam bör i ett första steg tydliggöra de olika uppdrag som finns för öppna data. I 

ett nästa steg bör eSam ta fram en gemensam strategi för hur den gemensamma hante-

ringen av öppna data bör utformas de närmaste åren.  

https://www.livemap24.com/
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Tjänsteperspektivet 

Begreppet tjänst kan betyda många olika saker. En sortering 

av olika typer av tjänster och en gemensam begrepps-

apparat skulle inte bara underlätta samverkan utan även 

möjliggöra att erfarenheter och lösningar kan sorteras på ett 

mer effektivt sätt för återanvändning i andra sammanhang. 

Olika typer av tjänster – hur hänger det ihop? 

I nedanstående figur tydliggörs relationen mellan olika typer av e-tjänster som levereras av 

offentliga aktörer i relation till infrastrukturtjänster och informationsförsörjning.  

Offentliga e-tjänsterNäringslivets e-tjänster

Aktörsspecifika 
servicetjänster

- e-tjänster
- Automatiserade 

tjänster

Informationsförsörjning

Tjänsteplattformar

RIV/TA eRecept

Kommunikationsplattformar

SHS eDelivery CSSII

Bastjänster

Sammansatta bastjänster

SSBTEK SSBTGU

Navet (?)

SGSI

Infrastrukturstjänster

Nationella 
infrastrukturstjänster
- Digital identifiering

- Digital kontakt
- Digitala original

Sektorsvisa 
infrastrukturtjänster
- Digitala fullmakter

- Digitala tillstånd

Nationella e-tjänster
- Mina 

kontaktuppgifter
- Digitala ombud

- Mitt medborgarkonto

Livshändelsetjänster
- Informationstjänst

- Guidningstjänst
- Verktygstjänster

Sektorsvisa e-tjänster
- Exempel 1
- Exempel 2

Tjänsteproducenter
- appar

- e-tjänster

 

Denna rapport fokuserar främst på tjänstestrukturen för informationsförsörjning. I ett 

nästa steg bör även andra delar av denna tjänstekarta preciseras i relation till främst verk-

samhetsvyn av översiktskartan. Ett exempel kan vara att precisera livshändelsetjänsterna, 

vilket illustreras i utkastform i nedanstående figur. Arbetet bör omfatta att ta fram en 

målarkitektur för området.  
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Livshändelse

Guidning och 
checklistor

Anpassad guidning 
genom processen utifrån 

specifika förutsättningar

Informationstjänst
Information om 

livshändelsen, viktiga 
aktörer som är berörda, 

ordning på kontakter, 
rättigheter och 

skyldigheter i förhållande 

till det offentliga.

Kundtjänst
Livshändelsegemensam 

kundtjänst för 

gemensamma frågor

Verktyg
Hjälpmedel för att räkna 
på eller behandla frågor 

som inte självklart 
behandlas av en enskild 

offentlig aktör

Sammanställningar
Sammanställningar från 

flera aktörer i 
livshändelseprocessen, 
t.ex. vad gäller ärenden 

och planering 

Behörighetshantering
Åtkomstkontroll ti ll egen information, andras information och tillgången till e-tjänster

Personlig 
information

Information som 
tillhandahålls i ett eget 

utrymme för 
informationshantering av 

andra aktörer via 

samtycke

E-tjänstekatalog
Hjälpmedel för att hitta 
e-tjänster hos berörda 

aktörer.

Appar och e-tjänster
E-tjänster från 

näringslivet som nyttjar 
den personliga 

informationen för att 

skapa mervärde

Informations-
försörjning

E-tjänster

  

Strukturer för gemensamma tjänster  

För gemensamma tjänster finns ett behov av att standardisera utbytesformat, detta kan röra 

en struktur för fullmakter eller hanteringen av digitala original. 

Arbetet kan ske på olika sätt. I de fall där en organisation har regeringens uppdrag att till-

handahålla en gemensam tjänst finns ett utpekat ansvar och en organisation som kan bed-

riva arbetet. I andra fall kan ett arbete bedrivas inom ett område som är att betrakta som 

intressant ur ett gemensamt perspektiv, i sådana fall finns möjlighet att nyttja resultatet från 

den färdledande aktören för att återanvända i andra sammanhang. Detta innebär att 

defacto-standarder etableras på ett behovsdrivet sätt i sitt sammanhang. För utvecklings-

skedet av en sådan insats finns ett tydligt ansvar och organisation för att hantera frågorna. I 

förvaltningsskedet blir det mer oklart då flera olika tillämpningar, med potentiellt olika 

intresseområden, behöver enas om och sortera gemensamma frågor kontra tillämpnings-

specifika frågor. 

Det optimala är om regeringen,eller annan part som har motsvarande förmåga, kan fördela 

ansvar för denna typ av frågor. Det bör etableras ett arbetssätt för att lyfta upp denna typ 

av gemensamma frågor för vidare behandling inom Regeringskansliet. 

I ett nästa steg bör standarder tillgängliggöras som är utformade för fullmakter inom 

fullmaktskollen. En fortsatt diskussion bör även föras med Regeringskansliet om hur 

gemensamma frågor som saknar en utpekad ansvarig bör hanteras. 
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Utformningen av bastjänster 

Bastjänster behöver stödja att försörja information under ett antal olika förutsättningar: 

 Mellan myndigheter eller offentliga aktörer där principen om organisationstillit 

gäller 

 Mellan en myndighet/offentlig aktör och privatpersoner via det egna utrymmet 

 Mellan en myndighet/offentlig aktör och företag via det egna utrymmet 

Register regleras utifrån ändamål för ansvarig aktör. Man behöver lyfta sig från det använd-

ningsområdet för att, utifrån en gemensam bild av tillämpningar, se på informationsförsörj-

ningsbehovet och det sätt som informationen bör hanteras. Det nuvarande arbetssättet, där 

producenterna bestämmer hur informationsförsörjningen ska utformas, behöver omprövas 

och ersättas utifrån ett behovsdrivet angreppssätt. Flertalet aspekter behöver beaktas vid 

utformning av bastjänster, följande är exempel på sådana frågor: 

 Versionshantering över livscykeln för tjänstens utveckling. 

 Hantering av överskottsinformation. Begreppet överskottsinformation används 

olika mellan arkitekter och jurister vilket behöver överbryggas. 

 Arkitekturen behöver stödja utlämnande till olika konsumenter 

o Medborgare 

o Ombud för privatpersoner 

o EU-medborgare 

o Företag 

o Privatpersoner som har viss roll i ett företag 

 Medgivande och samtycke 

 Säkerställande av rätt spårbarhet och loggning beroende på sammanhang 

 Gallring och arkivering 

 GDPR – rätten att få ut digital information och återanvända i andra sammanhang 

o Samtyckesvägen… 

o Avtalsvägen… 

 Koppling till informationsuppdraget – tjänster för grunddata 

I ett nästa steg bör det tydliggöras på ett mer preciserat sätt hur bastjänster bör utformas 

för att passa in i ekosystemet för informationsförsörjning. Ett sådant arbete behöver belysa 

juridiska, arkitekturella och säkerhetsmässiga frågeställningar. 

Sammansatta bastjänster för gemensamma 

informationsområden  

Utifrån topp-5 inventeringen inom eSam prioriterades ett antal områden för fördjupning av 

behoven. Ett sådant område var att skapa en ökad tillgänglighet till information om privat-
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personer. Skatteverket är färdledande för att bedriva det arbetet vidare. Utöver att öka till-

gängligheten till befintliga tjänster, vilket Skatteverket aktivt arbetar med under 2017, har 

även Skatteverket signalerat att eSam bör utreda om det finns anledning att etablera en 

sammansatt bastjänst för att möta behoven av informationsförsörjning av privatpersoner. 

En grundfråga blir om informationen behöver hämtas från flera källor/aktörer vilket topp-

5 inventeringen indikerar. Detta behöver dock tydliggöras och bekräftas. Ytterligare en 

fråga som prioriterades var samlad information om finansiell status för privatpersoner där 

det finns behov av att hämta information från ett 10-tal organisationer för samman-

ställning. Ett koncept har utarbetats för att etablera en sammansatt bastjänst, med mot-

svarande funktion som den i SSBTGU, för att möta behoven. Vidare insatser är för tillfället 

vilande för finansiell status, eSams medlemmar bekräftar dock att införandet av ett sådant 

koncept skulle ge stor nytta för många aktörer.  

Bedömning: Det finns anledning att generellt pröva tanken om det finns ett generellt behov 

av att etablera sammansatta bastjänster för identifierade gemensamma 

informationsområden. 

Ett koncept för nationell tjänsteplattform för 

informationsförsörjning 

Informationsförsörjningen blir allt mer utbyggd i och med att principer som ”hämta vid 

källan” och ”återanvänd inlämnad information” implementeras i praktiken. Detta innebär 

även att informationsresurserna blir alltmer decentraliserade, vilket skapar behov av en 

gemensam utformning av hur detta går till i samverkan mellan aktörer.  

eSam lanserar ett koncept för nationell tjänsteplattform. Konceptet består av olika bygg-

stenar för att möta olika behov av informationsförsörjning. Initialt etableras former för 

hantering av grunddata samt öppna data men även reglerade data omfattas om än i ett 

senare skede. Det behöver vidare etableras ett arbetssätt för att kontinuerligt vidareutveckla 

konceptet på ett behovsdrivet sätt. 

Konceptet hanterar grunddata, öppna data och reglerade data. Identitetshantering och 

behörighetshantering är centralt för att uppnå en effektiv och flexibel hantering baserat på 

privatpersoner och företagares olika roller och rättigheter. Konceptet ”fylls på” utifrån de 

behov som uppstår i prioriterade insatser.  
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KonsumenterTillhandahållare Ett koncept för 
distribuerad tjänsteplattform

Hanterar
Grunddata
Öppna data

Reglerade data

Säkerställer
- Personlig integritet

- Tillgänglighet
- Interoperabilitet över 

gränserna

Offentlig sektor
Myndigheter
Kommuner
Landsting

Länsstyrelser

Offentlig sektor
Myndigheter
Kommuner
Landsting

Länsstyrelser

Privat sektor
Privatpersoner

Företag
EU-medborgare

Identitets-
hantering

Behörighets-
hantering

 

Det behövs ett juridiskt ramverk kring ovanstående koncept som tar hänsyn till regleringen 

inom olika verksamhetsområden.  

”Pusselbitar” som tillförs konceptet behöver belysa såväl organisatoriska, juridiska, 

arkitektur och säkerhetsfrågor. De områden som inledningsvis beskrivs i konceptet är 

grunddataförsörjningen och informationsförsörjning mot privatpersoner. 

Utgångspunkter för ett nationellt koncept 

Konceptet bygger på ett antal principer: 

 Säkerheten ska stärkas genom hela samverkanskedjan 

 Den personliga integriteten belyses och hanteras på ett ändamålsenligt sätt 

 Den ökande förändringstakten såväl nationellt som internationellt samt förändrade 

regelverk ska kunna mötas på ett flexibelt sätt 

 Det behöver finnas en hög tillgänglighet till centrala resurser i situationen där 

informationen är decentraliserad 

 Integritetsloggning (tillgång från privatpersoner), ”jag vill som privatperson kunna 

se hur min information hanteras, vem som tar del av den och i vilket syfte”. 

Grunddataförsörjning och gemensamma informationsområden 

Utgångspunkten för utformningen av tjänster för grunddataförsörjningen och gemen-

samma informationsområden är SSBTGU. 
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Konceptet stödjer att hantera såväl grunddata som reglerad data utifrån behörigheter för 

aktuella konsumenter. Inom respektive gemensamt informationsområde etableras en 

flexibel, säker och ändamålsenligt hantering av information på ett behovsdrivet sätt. 

Ansvarsförhållanden följer tidigare resonemang kring ansvar och vidare arbete kring 

grunddata. 

Informationsförsörjning mot privatpersoner 

Det egna utrymmet är en central funktion i informationsförsörjningen mot privatpersoner. 

Med eget utrymme avses när privatpersoner själva hämtar information, eller om en annan 

part hämtar information åt en privatperson via samtycke eller via avtalsreglering. Det 

angreppssätt som utformats inom ramen för Hälsa för mig är en ”pusselbit” som tillförs 

konceptet. Utformningen avser organisatorisk anpassning, juridiska förklaringsmodeller, 

integritetsavvägningar, teknisk utformning och säkerhetshantering. 

Hälsa för mig

Eget utrymme

Vårdinformation

”Saker”

- Fitbit
- Garmin

- Apple watch

Tjänste-
producenter

Mig själv Andra personer

Administration

Behörighetsstyrning

Hälsoinformation Annan producent

 

Utformningen av Hälsa för mig stödjer såväl privatpersoners informationsinsamling om den 

egna hälsan från offentliga aktörer som från tillämpningar från näringslivet. Lösningen 

agerar innovationsnav för externa tjänste-/app-tillverkare att skapa värdehöjande 

tillämpningar på den samlade informationen åt privatpersoner.  

Aktuella behov 

Det finns behov av att fylla konceptet med andra mönster som underlättar utvecklingen 

och skapar förutsättningar för att informationsförsörjningen ska ske effektivt i samverkan. 

Detta omfattar (utan inbördes prioritering) 
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 Katalogtjänst för bastjänster 

 Säkrameddelanden 

 Identitetshanteringen och relaterad hantering av 

o Fullmakter 

o Ombud 

o Behöriga företrädare  

o eLegitimering 

 Kommungemensamma tjänster 

 Metadatakatalog för digitala dokument 

 Strukturering av digitala dokument 

 Sekretesshantering vid spridning 

 Livscykeln för information relaterat till sekretesshantering 

 Ärendeöversikt för pågående, avslutade ärenden samt det totala engagemanget för 

en enskild. 

 Begreppsmodellen för tjänster behöver tydliggöras 

 Uppgiftskravsregistret, komplettering av befintligt 

 Offentlig organisationsstruktur 

 Verksamhetsområden inom offentlig sektor 

 Standarder för statistik 

 Styrningsstruktur 

o Arbetssätt för att kontinuerligt hantera frågor som ovanstående 

o Tydliggörande av relationen till enskilda initiativ 

o Krav på arkitekturbeslut – vad har man tagit hänsyn till? 

Säkerställ personuppgiftshanteringen 

I syfte att säkerställa ett starkt skydd för den personliga integriteten och en ändamålsenlig 

informationssäkerhet behöver ett antal frågor hanteras inom ramen för varje utvecklings-

projekt. Detta utgår från Datainspektionens tillsynsansvar och rör frågor inom följande 

områden: 

 Behandling av personuppgifter 

 Personuppgiftsansvar 

 Tillåten behandling 

 Sekretess - Om det är fråga om sekretessreglerade eller sekretessbelagda uppgifter 

Förslag: Bilaga 1 innehåller exempel på frågeställningar som bör hanteras inom ramen för 

varje utvecklingsinsats. I ett fortsatt arbete bör en checklista utformas i samverkan med 

Datainspektionen. Det behöver säkerställas att checklistan tar höjd för förändringar som 

kommer i och med införande av den nya dataskyddsförordningen.  
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Summering av principer och krav  

En av utgångspunkterna för det gemensamma arbetet inom eSam är de vägledande princip-

erna som illustreras i nedanstående bild. Principerna är föremål för uppdatering och förän-

dring. Säkerhetsgruppen inom eSam har bedrivit ett arbete med att se över och konkreti-

sera säkerhetsrelaterade principer. Utifrån den nya versionen av EIF behöver även en över-

syn ske. I takt med att arbetet fortskrider i samverkan finns även anledning att omvärdera 

vad som särskilt behöver belysas i de gemensamma principerna. T.ex. kan man analysera 

om medlemmarna har uppnått en hög mognadsgrad i att arbeta utifrån privatpersoner och 

företags behov. I ett sådant fall kan principen om att ”Låta behov och nytta vara styrande” 

utgå och eventuellt ersättas av en annan princip som ger bättre stöd för aktuellt 

utvecklingsarbete.  

Förslag: Ett fortsatt arbete bör göras för att skapa en nästa version av de viktiga principer 

som bör genomsyra digitaliseringsarbetet inom eSam. 

 Det finns förslag på nya principer som bör värderas ytterligare, detta omfattar: 

 Grundprincip: Samverka först, återanvänd lösningar och information!! – såväl 

nationellt som internationellt 

 Digitala möten: Automatisera där kundmötet inte skapar mervärde 

 Digitala möten: En kontaktpunkt för medborgarna utifrån ett livshändelse-

perspektiv (från den nya EIF) 

 Tjänste- och processamverkan: Organisationstillit enligt ovanstående beskrivning 
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 Byt ”Återanvänd redan inlämnad information” till att ”Information ska endast ges 

en gång” för att anpassa principerna till EU:s beskrivningar (once only) 

Man bör även värdera om följande principer kan utgå då de kan anses överflödiga: 

 Delegera mandat och ansvar – är en självklarhet i den svenska förvaltningsmodellen 

 G3 kan utgå då omfattningen ändå täcks av de mer precisa principerna inom 

området för informationssäkerhet och juridik 
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Befintliga produkter som påverkas av resultatet 

Ett antal produkter behöver revideras som ett resultat av detta uppdrag. Detta rör: 

 Översiktskartan som uppdateras inom områdena Information och Tjänster utifrån de 

strukturer som föreslagits inom denna produkt.  

 Vägledningen för digital samverkan revideras, detta gäller i detta läge främst att ersätta 

de delar som blir obsoleta i och med uppdragets resultat. En av konsekvenserna är 

att den samverkansarkitektur som beskrivs inom vägledningen behöver ses över. 

Den juridiska bilagan till vägledningen uppdateras utifrån de resultat som skapas 

inom den juridiska expertgruppen. 

 Den juridiska vägledningen för verksamhetsutveckling innehåller arkitekturmönster, juridisk 

förklaringsmodell och säkerhetsfrågor för tjänstehantering. 

  



 

 
En effektiv informationsförsörjning  58 (64) 

Bilaga 1 – Personer som bidragit i arbetet 

Följande personer har aktivt medverkat i workshopar kring nuläge, behov och förslag. 

Urban Skilje, Arbetsförmedlingen 

Per Holmner, Arbetsförmedlingen 

Mattias Ekhem, Bolagsverket 

Fredrik Nordlander, Bolagsverket 

Viktoria Hagelstedt, CSN 

Patrick Eckemo, CSN 

Manne Andersson, eHälsomyndigheten 

Joakim Sandberg, eHälsomyndigheten 

Emmeli Gross, eHälsomyndigheten 

Martin Völcker, ESV 

Johnny Berggren, Försäkringskassan 

Frode Randers, Försäkringskassan 

Lars Samuelsson, Göteborg 

Anette Eriksson, Haninge kommun 

Peder Seippel, Haninge kommun 

Ingela Johansson, Jordbruksverket 

Andreas Ahlgren, Jordbruksverket 

Nicolas Lavigne, Lantmäteriet 

Therese Nordenvall, Naturvårdsverket 
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Åsa Söderberg, Naturvårdsverket 

Fredrik Jenslin, Pensionsmyndigheten 

Tony Jotoft, Polisen 

Jan Aspenfjäll, Riksarkivet 

Monika Jansson, Riksarkivet 

Eva Toller, Riksarkivet 

Mats Berggren, Riksarkivet 

Mikael Skyman, Skatteverket 

Malena Appell, Skatteverket 

Robin Mangs, Skatteverket 

Ulrika Hedqvist, Skatteverket 

Zsofia Szalkai, Skolverket 

Mikael Larsson, Skolverket 

Agust Wadström, Stockholm 

Jörgen Niesen, Stockholm 

Jan-Ola Broman, Tillväxtverket 

Kerstin Manderstedt, Transportstyrelsen 

Ann-Christine Olsson, Transportstyrelsen 

Mats Gahnström, Västerås 
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Bilaga 2 – Frågor för att säkerställa en 

ändamålsenlig personuppgiftshantering 

 Allmänt 

o Övergripande beskrivning av tjänsten 

o När kommer den användas av allmänheten? 

 Behandling av personuppgifter 

o Behandlas personuppgifter i tjänsten idag? Beskriv vilka personuppgifter 

det är frågan om.  

o Behandlas känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen idag? 

Kommer känsliga personuppgifter att behandlas i tjänsten när den 

lanserats? 

o För vilka ändamål behandlas personuppgifter i dag och för vilka ändamål 

kommer personuppgifter att behandlas när tjänsten har lanserats för 

allmänheten? Ange ändamålen utifrån respektive behandling, t.ex. 

insamling, lagring, och utlämnande.  

o Behandlas personuppgifter om andra än innehavaren av kontot idag eller 

kommer personuppgifter om andra än innehavaren av kontot behandlas? 

Beskriv vilka personkategorier det kan vara frågan om.  

o Från vilka kommer uppgifter att samlas in till tjänsten?  

o Kommer någon annan än innehavaren av kontot att kunna ta del av 

uppgifterna i kontot och i så fall vem?  

o Till vilka kategorier av mottagare lämnas eller kommer personuppgifter att 

lämnas ut?  

o Under vilka omständigheter och hur kan leverantören av en 

tredjepartsapplikation ta del av uppgifterna som finns på en innehavares 

konto?  

 Personuppgiftsansvar 

o Den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av 

personuppgifter är, enligt 3 § personuppgiftslagen, personuppgiftsansvarig 

för behandlingen. Personuppgiftsansvaret innebär olika skyldigheter, som 

till exempel att se till att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska 

säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, enligt 

31 § personuppgiftslagen. 

o  Är det xx-myndigheten eller någon annan – och i så fall vem – som:  

 Tagit initiativ till inrättandet av tjänsten?  

 Kravställt och upphandlat tjänsten och som därigenom bestämt 

över utformningen och uppbyggnaden av tjänsten samt satt 

ramarna för den behandling som kommer och kan komma att ske i 

tjänsten? 

 Sluter personuppgiftsbiträdesavtal med tjänsteleverantören 

(leverantören av den upphandlade tjänsten)?  
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 Godkänner tredjepartsapplikationer som vill ansluta sig till tjänsten 

och som sluter avtal med leverantören av tredjepartsapplikationen? 

o Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i 

tjänsten?  

o Om E-hälsomyndigheten anser att det finns fler som är 

personuppgiftsansvariga, beskriv hur detta ansvar är fördelat för olika 

behandlingar, såsom insamling, lagring och utlämnande av uppgifter, mellan 

dem som E-hälsomyndigheten anser vara ansvariga. Motivera varför. 

Observera i sammanhanget att ”säkerhet” är en skyldighet för den 

personuppgiftsansvarige och inte en typ av behandling av personuppgifter. 

o Kommer någon, exempelvis en innehavare av ett konto eller en leverantör 

av en tredjepartsapplikation att betala för att ansluta sig till, använda någon 

funktion i tjänsten eller få del av uppgifter i tjänsten? Ange i så fall vad 

betalningen avser och vem som erhåller betalning.  

 Tillåten behandling 

o Vilken är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling som sker i 

tjänsten? Ange även den rättsliga grunden för behandling av känsliga 

personuppgifter. Beskriv den rättsliga grunden för respektive behandling 

såsom insamling, lagring och utlämnande. Ange också om den rättsliga 

grunden skiljer sig åt vid behandling av personuppgifter avseende den som 

innehar kontot jämfört med vid behandling av personuppgifter om annan. 

Beskriv hur. Ange lagstöd.  

o Om samtycke utgör rättslig grund för någon behandling som sker i tjänsten 

– redogör för hur inhämtandet av samtycke går till och i vilket skede 

samtycke inhämtas. Ange även vilken information som lämnas till den 

registrerade i samband med att samtycke inhämtas. Bifoga relevant 

underlag.  

 Sekretess - Om det är fråga om sekretessreglerade eller sekretessbelagda uppgifter: 

o Med vilket stöd insamlas sekretessbelagda uppgifter till tjänsten? 

o Gäller sekretess för uppgifterna i tjänsten – i så fall vilken?  

o Med vilket stöd tillgängliggörs sekretessbelagda uppgifter i tjänsten och med 

vilket stöd lämnas sekretessbelagda uppgifter ut från tjänsten till annan än 

den som uppgifterna avser? Om det sker med samtycke, ange hur samtycke 

inhämtas.  
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Bilaga 3 – Modell för ägarskap 

Vägledningen för digital samverkan 

Citat från fördjupning ”Roller och överenskommelser v1.0” till Vägledningen för digital 

samverkan 4.1 från E-delegationen.  

Konsumenter är användare av de tjänster som produceras. De utnyttjar processer, 

information samt tjänster från producenter för att tillgodose sina behov. Här finns också 

ansvaret för att upprätthålla en tydlig behovsbild samt att följa upp nyttan av de aktuella 

tjänsterna.  

Producenter ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av den eller de tjänster som 

behövs för att leverera information eller processer enligt avtal/överenskommelser. Här 

ligger också kvalitets- och informationssäkerhetsansvaret för den information som leve-

reras. Det innebär bland annat att beskriva den information som ska utbytas i samverkan 

med konsumenten. En producent är ansvarig för att informationsutbytesmodellen och 

informationsbeskrivningarna tas fram och hålls aktuella och att det sker i samverkan med 

begreppsägare och konsument/er.  

Nedanstående roller kan finnas hos olika aktörer, men en enskild roll bör inte delas upp 

mellan olika aktörer. Notera att alla roller inte måste finnas i varje samverkan, utan måste 

bedömas utifrån behovsbilden, samt syftet och komplexiteten i aktuell samverkan.  

Begreppsägare för utbytesinformation: Aktör med ansvar för definitioner, beskrivningar 

och modeller av begrepp. Begreppsägare kan vara densamma som informationsägare, men 

om informationsägarskapet gäller ett begrepp som delas av flera aktörer, krävs en särskilt 

utsedd begreppsägare med ansvar för definitionen. Ett exempel på detta finns inom vården, 

där Socialstyrelsen har begreppsansvaret för den nationella informationsstrukturen inom e-

hälsa, medan informationsägarskapet ligger hos de organisationer som bedriver 

verksamheten. 

Informationsägare: Ansvar för den information som skapas och hanteras inom den egna 

verksamheten. Informationsägaren ansvarar för informationens kvalitet, samt att hante-

ringen uppfyller juridiska krav och krav på informationssäkerhet. Informationsägaren har 

också ansvaret för att beskriva den information som ska utbytas samt dess aktualitet. I de 

flesta fall har informationsägaren också ansvaret för definitionen av informationen, men 

om ett särskilt ansvar för definitionen av informationen behövs, utses en särskild begrepps-

ägare. Om samma information finns hos flera informationsägare tillförs attributet primär 

källa till den av informationsägarna som utgör källa när andra ska utnyttja just denna infor-

mation. Exempel på detta finns avseende uppgifter om företag, där primär källa kan vara 

Bolagsverket, men även vissa andra myndigheter har samma information. 
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Informationsägare behöver en tydlig bild över vem som uppdaterar information och när 

detta kan ske.  

Organisationstillit  

Inom e-delegationen etablerades en princip för organisationstillit i syfte att effektivisera 

arbetet med informationsutbyte mellan offentliga aktörer. Principen bygger på att det vid 

informationsutbyte inom ramen för myndigheternas samverkans- och serviceskyldighet 

räcker att kontrollera att den andra parten är den myndighet som den uppger sig vara, efter-

som en myndighet vanligtvis kan lita på att en handläggare som agerar för en annan myn-

dighets räkning är behörig att företräda myndigheten. Principen bygger på förvaltnings-

lagens regler om myndigheternas samverkansskyldighet samt att varje myndighet själv 

svarar för sin interna kontroll.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mer information om eSam och eSams vägledningar finns på esamverka.se 

Juni 2017 

 

 

 


