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Detta utrednings- och idédokument har producerats av utredningsgruppen inom sekretariatet, och fungerar som ett 

underlag till förslag till en långsiktig förvaltning och utveckling av en sammanhållen datainfrastruktur för 

kompetensförsörjning och livslångt lärande. Sekretariatets utredning utgör även underlag till den delredovisning som 

myndigheterna lämnar till regeringen 31 januari 2023. Diarienummer: Af-2021/0053 0693 (Arbetsförmedlingen). 

Dokument behandlas som ett arbetsmaterial. 

Under perioden 14/10 till 28/10 delades ett utkast av detta dokument med berörda intressenter, dels via 

Dataportalen - Community (se kategori Data) och dels via utskick till vissa inom uppdraget särskilt utpekade aktörer. 

Syftet var att tidigt involvera aktörer och myndigheter inom ekosystemet för KLL i processen att utveckla en 

långsiktig samverkansstruktur för en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. 

Målet var att möjliggöra för mottagarna att bidra med synpunkter och medskick som gör att utredningen utvecklas i 

en riktning som gör förslaget välbalanserat och välgrundat. 

Sekretariatet vill tacka alla som har tagit sig tid att återkoppla och ge feedback. Sekretariatet kommer att ta hänsyn 

till inkomna synpunkter för att förbättra förslaget i sin helhet under 2023 och ser fram emot fortsatt dialog. 

Delar av de frågeställningar som intressenterna hade möjlighet att besvara återfinns i gröna rutor inuti detta 

dokument. En sammanfattning av inkomna svar presenteras i kapitel 9: feedback från intressenter. 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/06/uppdrag-att-utveckla-en-sammanhallen-datainfrastruktur-for-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/06/uppdrag-att-utveckla-en-sammanhallen-datainfrastruktur-for-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande/
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Uppdragsbeskrivning 
 

Det pågår en omfattande strukturomvandling av den svenska arbetsmarknaden och 

systemet för livslångt lärande. En hållbar utveckling inom området 

kompetensförsörjning och livslångt lärande kan bidra till förbättrad jobb- och 

utbildningsmatchning i Sverige, samt främja ett kunskapssamhälle som utvecklar 

individers egenmakt och Sveriges innovations- och konkurrenskraft. 

Arbetsförmedlingen (AF), Statens skolverk (Skolverket), Myndigheten för 

yrkeshögskolan (MYH), Vetenskapsrådet (VR), Universitets- och högskolerådet 

(UHR), Statistiska centralbyrån (SCB), Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och 

Verket för innovationssystem (Vinnova), (hädanefter myndigheterna/vi) har fått i 

uppdrag1 av regeringen att utveckla förutsättningarna för tillgängliggörande av data 

och digital information om utbildning och arbetsmarknad. I uppdraget ingår även att: 

- gemensamt lämna ett förslag på hur långsiktig utveckling och förvaltning av 

myndigheternas sammanhållna datainfrastruktur för kompetensförsörjning 

och livslångt lärande bör organiseras. 

Vidare ska myndigheterna: 

- ge förslag på vilken eller vilka myndigheter som är bäst lämpade att 

samordna förvaltning och utveckling av datadelning inom området 

kompetensförsörjning och livslångt lärande. 

 
 

 

  

 
1 Regeringen (N2021/01915), Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande 
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livslångt lärande 

Innehåll 

 
 
 
 
 

5 

Innehåll 

1. Inledning ................................................................................................................ 7 

1.1 Syfte, mål och förväntat resultat med utredningen ...................................... 7 

1.2 Avgränsning ................................................................................................. 8 

1.3 Definitioner och centrala begrepp ............................................................... 8 

1.4 Angreppssätt och tankemodell för utredningsarbetet ..................................9 

2. Förutsättningar och ramverk för en sammanhållen datainfrastruktur för 
KLL ......................................................................................................................... 9 

2.1 Att styra i tvärsektoriella frågor – möjligheter och utmaningar ................. 10 

2.2 Vad kännetecknar framgångsrika organisationer? ..................................... 11 

2.3 Vilka kompetenser är kritiska? ................................................................... 12 

3. Praktiska exempel .............................................................................................. 12 

3.1 SMED-konsortiet ........................................................................................ 13 

3.2 Förvaltningsgemensam digital infrastruktur .............................................. 14 

3.3 Ekosystem för öppna data .......................................................................... 15 

3.3.1 Att förvalta och utveckla ett ekosystem för öppna data ..................... 15 

3.3.2 Styrningsstrukturer inom öppna dataekosystem .............................. 16 

3.3.3 Offentliga aktörer som plattformsledare ........................................... 18 

3.3.4 Styrning och förvaltning av de gemensamma resurserna .................. 18 

4. Identifierade hinder, möjliga mervärden och krav belysta ur olika 
perspektiv ............................................................................................................ 20 

4.1 Politiskt perspektiv .................................................................................... 20 

4.2 Juridiskt perspektiv ....................................................................................22 

4.3 Organisatoriskt/verksamhetsmässigt perspektiv ....................................... 23 

4.4 Semantiskt perspektiv ................................................................................24 

4.5 Etiskt perspektiv ......................................................................................... 25 

5. Presentation av förslagets delar ....................................................................... 26 

5.1 Förvaltningsområde 1 – samverkanstruktur för myndighets- och 
ekosystemssamverkan kring en sammanhållen datainfrastruktur för 
KLL ............................................................................................................. 27 

5.1.1 Förutsättningar för ett öppet dataekosystem för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande ................................... 27 

5.1.2 Samverkansstrukturens olika komponenter ..................................... 30 

5.2 Förvaltningsområde 2 – Förvaltning och utveckling av två nya 
grunddataområden inom Ena: arbetsmarknad och utbildning ................. 38 

5.3 Förvaltningsområde 3 – Individcentrerad 
datadelningsfunktion/infrastruktur .......................................................... 40 

6. Behov av fortsatt utredning ............................................................................... 42 



Utredning och förslag till en gemensam 
förvaltning och utveckling av en sammanhållen 
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1. Inledning 

Ökad tillgång till data och information är en förutsättning för att olika positiva 

värden2 för samhället ska kunna realiseras. Enligt den svenska datastrategins 

insatsområde 1, Ökad tillgång till data, ska det finnas delade data för att möta 

prioriterade samhällsutmaningar, samt inom en majoritet av de dataområden som 

definieras i EU:s datastrategi.3 

1.1 Syfte, mål och förväntat resultat med utredningen 

Denna utredning syftar till att utreda förutsättningar för hur ekosystemet inom 

kompetensförsörjning och livslångt lärande (KLL) samt dess dataområde, kan samlas 

och samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Målet är att identifiera hur vi kan utveckla 

förutsättningar för samverkan kring att dela, tillgängliggöra och nyttja data för ökat 

värde och nytta – på lång sikt, tillsammans. 

Sekretariatet ska inkomma med ett gemensamt förslag som beskriver hur utveckling 

och förvaltning av datainfrastrukturen samt datadelningen kan organiseras, ledas, 

styras och samordnas på ett systematiskt och kontinuerligt sätt, till värde och nytta 

för KLL-systemets intressenter, efter regeringsuppdragets slut (31/1 2024). 

Förväntat resultat för aktuell utredning: 

- Samsyn kring ett förslag som beskriver hur vi tillsammans skapar långsiktigt 

incitament för samtal, samverkan, samskapande och samnyttjande av 

resurser som kan generera nytta/värde för ekosystemet – intressenter och 

aktörer som hanterar KLL-data – samt deras slutanvändare. 

- Ett förslag som skapar förutsättningar och incitament för myndigheter att i 

samverkan tillgängliggöra KLL-data och som främjar datadelning för stärkt 

innovationskraft.  

- Förslagets delar ska skapa förutsättningar för integration med dataområdet 

för skills inom EU. 

- Ett förslag som har tagits fram i samverkan mellan myndigheter och berörda 

intressenter. 

 

Frågeställning: Vilka är de tre största utmaningarna som ni ser att en sammanhållen datainfrastruktur bör lösa? 

 
2 https://www.digg.se/kunskap-och-stod/oppna-och-delade-data (20220901) 
3 Regeringen (I2021/02739), Data – en underutnyttjad resurs för Sverige: En strategi för ökad tillgång av data 
för bl.a. artificiell intelligens och digital innovation 
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Vilket/vilka åtagande tror ni skulle behövas av exempelvis myndigheter och andra aktörer för att mer KLL-data ska 

kunna flöda fritt 2030 i en sammanhållen datainfrastruktur?  

1.2 Avgränsning 

Utredningen avser inte avrapportera hela regeringsuppdraget om en sammanhållen 

datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande, utan fokuserar på de 

delar där lösningar förutsätter myndighetsgemensamma insatser, samt en hög grad 

av intressentinvolvering. 

1.3 Definitioner och centrala begrepp 

Kommentar mot bakgrund av inkommen feedback oktober 2022: 

Ett utvidgat arbete som förtydligar definitioner, begrepp och termer, samt relationer mellan datainfrastrukturens och 

ekosystemets olika delar, efterfrågas. 

 

Sammanhållen datainfrastruktur KLL 

En sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande 

innebär en samverkan om att organisera, bygga upp och förvalta, tillgängliggöra och 

utveckla KLL-data samt underlätta användningen av KLL-data. Infrastrukturen 

möjliggörs av ett brett myndighets- och ekosystemsamarbete och omfattar flera 

organisationer, KLL-datamängder, tekniska system, plattformar och tjänster. 

Datainfrastrukturens olika delar skapar nytta var för sig, men de största effekterna 

uppstår när data och lösningar interagerar med varandra. Ett gemensamt fokus på 

interoperabilitet blir en avgörande förutsättning för långsiktig skalbarhet och 

värderealisering.  

En sammanhållen datainfrastruktur för KLL har som mål att stärka förutsättningarna 

för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster som 

stärker individers ställning på arbetsmarknaden samtidigt som privat och offentlig 

sektors kompetensbehov tillgodose. 

KLL-data 

KLL-data är en förkortning av data inom området ”Kompetensförsörjning och 

Livslångt Lärande-data”. KLL-data är digital information som produceras av bl.a. 

formella och privata utbildningsaktörer och utbildningsproducenter, lärcentra inom 

kommuner och regioner, arbetsmarknads- och utbildningsmyndigheter, 

arbetsförmedlings- och matchningsaktörer samt individer och företag i behov av 

kompetensförsörjning och livslångt lärande.  

Exempel på KLL-information/datamängder är kvalifikationer, utbildningsutbud, antal 

sökande eller utexaminerade från en utbildning, yrkeskoder, 

arbetsmarknadsprognoser, platsannonser, statistik.  
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KLL-data berör fler olika domäner som näringsliv, arbetsmarknad och utbildning. 

KLL-data ingår i vår vardag och påverkar många av våra val och möjligheter.  

Frågeställning: Vilka/vilken KLL-data är du/ni i särskilt behov av för att kunna skapa träffsäkra tjänster, exempelvis 

för validering, matchning och vägledning? 

1.4 Angreppssätt och tankemodell för 

utredningsarbetet  

De myndigheter som ingår i aktuellt regeringsuppdrag har format en 

samordningsfunktion i form av ett sekretariat, där samtliga myndigheter inom 

uppdraget finns representerade. Aktuell utredning har tagits fram som en del av 

sekretariatets uppdrag. Utredningens angreppsätt utgår från en tankemodell som 

baseras på systematiskt och kontinuerligt förnyelse- och utvecklingsarbete, samt är 

del av en utforskande lär- och designprocess som fortsätter under 2023, då 

förslagets olika delar vidareutvecklas och testas i nära samverkan med intressenter. 

 
Figur 1, Designprocessen SVID

4
 

2. Förutsättningar och ramverk för en 

sammanhållen datainfrastruktur för KLL 

I följande kapitel presenteras ett antal utmaningar, möjligheter och 

kunskapsunderlag. 

 
4 https://svid.se/vad-ar-design/designprocessen-fran-ide-till-verklighet/ 
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2.1 Att styra i tvärsektoriella frågor – möjligheter och 

utmaningar 

Det myndighetsgemensamma sekretariatet, som har arbetat fram detta förslag, har 

studerat ett antal kunskapsunderlag (se bilaga 11.1) mellan 1997-2022 rörande 

statsförvaltningens ledning, styrning, förvaltning, organisation i tvärsektoriella frågor. 

Summerat framkommer att det centrala problemet inom den svenska 

statsförvaltningen är den fragmenterade styrningen. Flera studier visar att den 

fragmenterade styrningen även leder till sämre resultat för intressenterna, samt lägre 

yttre och inre effektivitet, jämfört med en intressent- och systembaserad styrning och 

ledning (Deming, Wheeler, Wheelan, Scholtes, Seddon et al). Detta ska också ses i 

ljuset av hur medborgarna lever sina liv – i en helhet, där arbetsliv, utbildning och 

vardag inte är separata delar utan en självklar helhet. Den offentliga sektorns olika 

aktörer måste på ett bättre sätt spegla den verklighet som medborgarna lever i för att 

minska friktion och öka nyttan för medborgarna. 

Orsakerna till den fragmenterade styrningen är ett alltför stort fokus på enskilda 

myndigheters prestationer (stuprör), trots att flera av de rådande lagarna för 

förvaltningen på olika nivåer (förvaltningslagen, myndighetsförordningen, 

kommunallagen) inte hindrar, utan istället betonar, samverkan, användarfokus, 

användarnytta, effektivitet och kvalitet. Den svenska statsförvaltningen företrädare 

måste våga, vilja och kunna skifta fokus från styrning av enskilda myndigheter, till 

styrning av de statliga åtagandena. Detta är viktiga förutsättningar för alla 

samverkansuppdrag inom offentlig sektor.  

 

Vidare visar Statskontorets studie 20225 hur regeringens styrning i tvärsektoriella 

frågor kan förbättras genom att tydliggöra: 

- inriktning 

- problem- och uppdragsbeskrivningar  

- mål för samverkan  

- strategiskt fokus för att lösa komplexa frågor när det gäller tvärsektoriellt 

arbete  

- kompetens, resurser och prioriteringar hos Regeringskansliet när det gäller 

att leda och styra, organisera förvaltningen av komplexa system på ett bra 

sätt, dvs för att tillgodose individuella och kollektiva behov och lösa 

samhällsutmaningar som sträcker sig över flera områden.  

 
5 Regeringens styrning i tvärsektoriella frågor - en studie om erfarenheter och utvecklingsmöjligheter 
(Statskontoret, 2022) 
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- ansvar för förvaltningspolitiken är otydligt och ligger på flera olika 

departement. När det gäller detta regeringsuppdrag så ligger ansvaret för 

kompetensförsörjning och livslångt lärande under flera olika departement 

vilket gör det svårt att överblicka samt leda och styra samverkan mm.  

- rätt sorts uppföljningssystem när det gäller tvärsektoriellt samarbete utifrån 

ett system- , tjänste-, och intressentbaserat perspektiv så att man mäter/följer 

upp rätt saker på rätt sätt, dvs utifrån syfte, målet, det förväntade resultatet, 

uppdraget och intressenterna. 

 

Mot bakgrund av ovanstående kunskapsunderlag ser vi att det blir viktigt att utveckla 

långsiktiga förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete när det gäller 

gemensam förvaltning och utveckling, efter 2024. Viktiga områden: dialog med 

regeringskansliet, avsiktsförklaring, mandat, kompetenser, resurser, finansiering, 

överförbarhet. 

2.2 Vad kännetecknar framgångsrika organisationer?  

Det myndighetsgemensamma sekretariatet har även studerat olika erkända ramverk 

för framgångsrika samverkansstrukturer, organisationer och myndighetssamverkan 

som t.ex. European Framework for Quality Management (EFQM), Swedish Institute 

for Quality (SiQ), Malcolm Baldridge, McKinsey 7-S framework, Teal management. 

Framgångsrika organisationer skapar kontinuerligt hög kvalitet eller utmärkta resultat 

för sina användare, kunder, samhället, chefer, medarbetare. Dessa organisationer 

tänker annorlunda när det kommer till vad och hur man leder och styr helheten och 

dess delar, hur arbetet organiseras, förvaltas och hur en samverkan förverkligas, dvs 

utifrån syftet, målet och uppdraget för det aktuella ekosystemet. Det handlar om hur 

de ser/tänker på det system som ska ledas och styras, dvs vad som är syfte, målet 

och uppgiften och vad som leder till hög kvalitet samt vad som är kvalitet i konkreta 

termer och för vilka. 

Exemplen ovan ger, rätt tillämpade, vägledning till vad, varför och hur vi kan lösa den 

fragmenterade styrningen (från silos till att leda och styra helheten) samt förändra 

och förbättra samverkan i ekosystemet. De ger även vägledning till hur vi kan förvalta 

och organisera samverkan på nya, erkända och faktabaserade sätt. Ramverken 

beskriver hur man skapar samsyn kring vision, syfte, mål och uppdrag, samt ger 

exempel på hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas på ett framgångsrikt 

sätt. De beskriver hur man leder och styr så att värde skapas tillsammans med 

ekosystemets intressenter, hur man får till det i praktiken samt vilka kompetenser 

(know-how) som är avgörande och i vilken ordning det görs. 

Det är kritiskt att hela organisationen känner till vilka underliggande 

principer/värderingar som framgångsrika samverkande organisationer baseras på 

som t.ex:  
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- Vad som skapar värde för användare/kunder 

- Vad som utvecklar organisatorisk förmåga utifrån ett systembaserat synsätt 

- Vad som krävs för att leda, styra och anpassa hela systemet och dess delar 

mot intressenternas individuella och kollektiva behov 

- Vad som krävs för att tillvarata mer av chefer och medarbetares potential, 

kompetens, kreativitet och innovation 

2.3 Vilka kompetenser är kritiska?  

De kompetenser och förmågor som anges nedan utgår från Deming´s Profound 

Knowledge och beskrivs som kritiska för den organisation som vill lyckas med ett 

systematiskt kvalitetsarbete: 

- Systemsyn. Förstå vilka faktorer som utgör det specifika systemet (aktörer, 

interna, externa intressenter mm), syfte, mål och uppdrag för hela systemet 

samt hur de olika aktörerna som ingår i det aktuella systemet samspelar i 

förhållande till systemets syfte, mål, och uppdrag. Man behöver förstå system 

i både teori och i praktiken samt vad som krävs för att leda och styra ett 

sådant system i praktiken, dvs. vilka förmågor som är kritiska. 

- Variation. Förstår den praktiska betydelsen av variation och hur det hänger 

ihop med hur man leder och styr samverkan mellan relationerna i det aktuella 

ekosystemet “utifrån och in” samt “nedifrån och upp” samt med ”långsiktigt 

stöd uppifrån”, dvs. när flera aktörer från flera olika organisationer behöver 

samverka så att större värde skapas tillsammans med användarna.  

- Kompetenser. Förstå vilka kompetenser och egenskaper som är kritiska för 

att få till en utmärkt samverkan för hela systemet inklusive dess intressenter 

och dess delar i praktiken, dvs.  för att bättre kunna tillgodose användarnas 

behov, krav och önskemål. 

- Människor. Förstå vad som krävs för att flera människor från en eller flera 

olika organisationer ska kunna samspela/samverka på ett bra sätt i praktiken 

för att åstadkomma utmärkta resultat utifrån ett givet ekosystems syfte, mål, 

uppdrag. Det är människor som ska samverka från – i detta fall – flera olika 

organisationer som utgör det specifika systemet så faktabaserade 

angreppssätt för hur man får till stånd detta är kritiskt. 

3. Praktiska exempel 

I följande kapitel beskrivs ett urval av ramverk för framgångsrika organisationer, 

digital samverkan, samt ekosystem för öppna data, som vårt gemensamma förslag i 

kapitel 5 har inspirerats av. 
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3.1 SMED-konsortiet 

SMED-konsortiet utgör ett framgångsrikt och praktiskt exempel på tvärsektoriellt 

arbete under lång tid, dvs. hur man lyckats omvandla ledningssystem för kvalitet till 

praktiken på ett framgångsrikt sätt (systematiskt kvalitetsarbete). 

Vad är SMED? 

SMED bildades för att möta samhällsutmaningarna inom miljöområdet som kräver att 

flera kompletterande kompetenser samverkar på ett bra sätt mot gemensamt syfte, 

mål och uppdrag.  

SMED är en sammanslagning, en s.k. strategisk allians mellan fyra organisationer 

Statistikmyndigheten SCB (SCB), Sveriges meteorlogiska och hydrologiska institut 

(SMHI), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Svenska Miljöinstitutet AB (IVL AB). 

Dessa fyra organisationer samverkar mer strukturerat och formellt sedan 2005.6 

Regelbundna nationella och internationella utvärderingar, samt 

användarundersökningar, som har gjorts sedan 2005 visar att detta tvärsektoriella 

samarbete har fungerat mycket väl när det gäller att skapa värde för dess 

intressenter, som t.ex. Naturvårdsverket, Havs-och vattenmyndigheten, FN:s 

klimatpanel samt övriga intressenter inom miljöområdet. 

Varför fungerar SMED-konsortiet så bra? 

SMED:s ledningssystem för kvalitet (kvalitetsledningssystem) har ett starkt fokus på 

användarnas behov utifrån ett systembaserat synsätt. Syftet med SMED:s 

ledningssystem för kvalitet är att på ett effektivt sätt skapa goda förutsättningar för de 

medarbetare som jobbar i verksamheten från de olika organisationerna att 

tillsammans uppnå syftet, målen och uppdraget, dvs så att största möjliga nytta 

skapas för konsortiets intressenter (yttre effektivitet). En avgörande faktor för 

framgång var att arbetet fick ta tid och vidareutvecklas genom kontinuerligt lärande. 

Vad omfattar SMED-konsortiets ledningssystem för kvalitet? 

SMED:s ledningssystem för kvalitet omfattar alla arbetssätt, metoder och verktyg 

(förutsättningar) som krävs för att leda och styra hela detta system och dess delar på 

ett bra sätt i praktiken utifrån intressenternas behov, krav och önskemål. Det innebär 

att ledningssystemet omfattar allt som konsortiet utför utifrån dess syfte, mål, 

uppdrag mm, dvs. allt ifrån leda, styra utifrån intressenterna, vad som utgör detta 

specifika system, organisering, etablering, genomförande, avstämning, granskning, 

arbetsroller, processer, hantering av juridiska aspekter, leverans och uppföljning av 

uppdrag till syfte-, mål- och uppdragsuppfyllelse, kompetensförsörjning-/säkring, 

intern- respektive extern kommunikation och styrning av dokument. 

 
6 https://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/nytt-konsortium-
saekerstaeller-sveriges-miljoerapportering-74020 (2022-11-15) 

https://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/nytt-konsortium-saekerstaeller-sveriges-miljoerapportering-74020
https://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/nytt-konsortium-saekerstaeller-sveriges-miljoerapportering-74020


Utredning och förslag till en gemensam 
förvaltning och utveckling av en sammanhållen 
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livslångt lärande 

 

 
 
 
 
 

14 

En viktig del i SMED:s ledningssystem för kvalitet är samsyn kring de data och 

statistik som är viktiga inom detta ekosystem, dvs utifrån dess kvalitet och 

användbarhet för nationella och internationella intressenter. 

Kommentar mot bakgrund av inkommen feedback oktober 2022: Exempel på andra samverkansstrukturer ex. 

Geodatarådet, Miljöinformationsrådet, LADOK-konsortiet, DIVA efterfrågas och bör beaktas i det fortsatta arbetet 

med samverkanstrukturen. Vidare blir det avgörande att utreda vilken förvaltningsmodell (ex. PM3-modellen) som 

blir mest lämplig för gemensamma förvaltningsobjekt inom den sammanhållna datainfrastrukturen. 

3.2 Förvaltningsgemensam digital infrastruktur 

Svenskt ramverk för digital samverkan7, som är den svenska implementationen av 

det europeiska interoperabilitetsramverket, European Interoperability Framework 

(EIF)8 syftar till att stödja offentliga organisationer att digitalt samverka och fungera 

effektivt tillsammans, till nytta för privatpersoner, företag och samhället i stort. En 

utbredd och enhetlig tillämpning av ramverket kan även få positiva effekter för andra 

aktörer, utanför den offentliga sektorn. Ökad transparens om offentliga 

organisationers riktning kan skapa förutsättningar för ett ekosystem där offentliga 

organisationer kan samarbeta, såväl med varandra som med företag och 

privatpersoner, vilket främjar innovation och en inre digital marknad.7  

Data ska enligt den nationella datastrategin9 delas så öppet som möjligt och så 

kontrollerat som nödvändigt. Där det är möjligt ska data tillgängliggöras som öppna 

data, annars ska den delas med lämplig grad av kontroll över slutanvändning enligt 

tillämpliga lagar, se DIGG:s vägledning för tillgängliggörande av information10. 

Arbetet ska där det är relevant möjliggöra en integration med bl.a. dataområdet för 

skills inom EU. DIGG leder arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital 

infrastruktur, kallad för Ena – Sveriges digitala infrastruktur, för att information ska 

kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt11 och att datamängder, API:er, begrepp 

och specifikationer ska gå att hitta via Sveriges dataportal12. DIGG ger även stöd 

som nationella principer för tillgängliggörande10 och en nationell REST API-profil13. 

För att säkerställa att de data som utbyts är korrekta och tillgängliga har man inom 

Ena tagit fram ett nationellt ramverk för grunddata och upprättat ett antal 

grunddatadomäner14.  

 
7 https://www.digg.se/kunskap-och-stod/svenskt-ramverk-for-digital-samverkan (2022-11-14) 
8 https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf (2022-11-14) 
9 Länk saknas pga regeringsskiftet (2022-11-14) 
10 https://www.digg.se/kunskap-och-stod/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/vagledning-for-att-
tillgangliggora-information (2022-11-14) 
11 https://www.digg.se/ledning-och-samordning/ena---sveriges-digitala-infrastruktur (2022-11-14) 
12 https://www.dataportal.se (2022-11-14) 
13 https://dev.dataportal.se/rest-api-profil (2022-11-14) 
14 https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/digital-infrastruktur/nationella-grunddata (2022-11-
14) 

https://www.digg.se/kunskap-och-stod/svenskt-ramverk-for-digital-samverkan
https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/vagledning-for-att-tillgangliggora-information
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/vagledning-for-att-tillgangliggora-information
https://www.digg.se/ledning-och-samordning/ena---sveriges-digitala-infrastruktur
https://www.dataportal.se/
https://dev.dataportal.se/rest-api-profil
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/digital-infrastruktur/nationella-grunddata
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Figur 2 – Nationella grunddata15 

Delar av KLL-data är att betrakta som öppna data. Det kan dock förekomma KLL-

data som inte kan delas öppet på grund av t.ex. personuppgifter. Än så länge har 

arbetet med grunddatadomän(er) för KLL-data bara påbörjats. 

Grunden i dataägandet bör vara att individen äger en rätt till sin egna data. Detta är 

också linje med EU:s mycket tydliga riktlinjer och principer i arbetet med det digitala 

årtiondet (Digital Decade) och i arbetet för att samordna livslångt lärande på 

europeisk nivå. 

3.3 Ekosystem för öppna data 

Kommentar mot bakgrund av inkommen feedback oktober 2022: Detta kapitel fokuserar på etablering av ekosystem 

för öppna data. Dataekosystemet KLL omfattar såväl öppna, som delade/kontrollerade data. Metoder för etablering 

och underhåll av ekosystem för delad/kontrollerad och känslig data är således ett kunskapsområde som bör beaktas 

i det fortsatta arbetet med samverkanstrukturen. 

3.3.1 Att förvalta och utveckla ett ekosystem för öppna data 

Samverkan kring öppna data förekommer ofta i det som kallas öppna 

dataekosystem. Dessa ekosystem representerar en form av nätverkande 

 
15 https://www.digg.se/ledning-och-samordning/ena---sveriges-digitala-infrastruktur/nationella-grunddata 
(2022-11-14) 

https://www.google.com/url?q=https://www.digg.se/ledning-och-samordning/ena---sveriges-digitala-infrastruktur/nationella-grunddata&sa=D&source=docs&ust=1668424503793079&usg=AOvVaw1jGdIWVAQG5yDE_MOQJKX0
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gemenskaper av aktörer (organisationer och individer), som bygger relationer till 

varandra på ett gemensamt intresse för data16. 

Ett öppna dataekosystem stöds vanligtvis av en underliggande teknisk plattform som 

gör det möjligt för aktörer inom ekosystemet att t.ex. hitta, arkivera, publicera, 

konsumera eller återanvända data samt att främja innovation, skapa värde eller 

stödja nya företag. Aktörer samverkar kring data och relaterad programvara och 

standarder genom utbyte av information, resurser och artefakter17. I de fall där dessa 

ekosystem primärt faciliteras av, och där den delade data primärt härstammar från 

offentliga aktörer, kan ekosystemen på ett smalare sätt beskrivas som 

myndighetsdrivna öppna dataekosystem.  

Flera aktörer kan vara involverade i samarbetet i ett öppna dataekosystem vilket 

skapar en värdekedja som sträcker sig från dataproducenter till datakonsumenter18. 

Dessa kan i sin tur delas in ytterligare underkategorier som dataproducenter, 

datadistributörer, tjänsteleverantörer, apputvecklare, och slutanvändare19, även om 

ytterligare kategorier kan förekomma och överlappa20. Dessa behövs för att få en fullt 

fungerande pipeline från data till användartjänst och kan fyllas av aktörer inom en 

eller flera organisationer, eller individer. Datadistributören är vanligtvis en offentlig 

enhet eftersom delning av öppna data från privata organisationer ännu inte är ett 

vanligt förekommande fenomen16. 

3.3.2 Styrningsstrukturer inom öppna dataekosystem  

 

 
Figur 3:  Modell som kan visualisera och klassificera aktörer inom ett ekosystem utifrån dess nivå av inflytande och roll. 
Ju närmare mitten en aktör befinner sig, desto högre inflytande har den över ekosystemets inriktning, plattformens 

utveckling och den data som delas.21 

 
 

 
16 Runeson et al., 2021 
17 Linåker & Runeson, 2021 
18 Zuijderwijk et al., 2014 
19 Immonen et al., 2014 
20 Oliveira et al., 2019 
21 Iansiti & Levien, 2014 
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Från ett styrningsperspektiv (till skillnad från det funktionella som diskuterats ovan) 

brukar det särskiljas mellan tre typer av roller som visualiseras i Figur 3. Den första 

av dessa är plattformsledaren som äger och tillhandahåller den tekniska plattformen 

och därmed också vanligtvis den som styr och faciliterar samverkan inom 

ekosystemet22. Plattformsledare beslutar därmed över styrmodellen för ekosystemet, 

vilket innefattar hur den upprätthåller kontrollen och beslutar om riktningen. 

Plattformsledare beslutar också om styrningsstrukturen, vilket avser fördelningen av 

rättigheter och skyldigheter mellan ekosystemets medlemmar, och de regler och 

protokoll som måste följas för att fatta beslut angående ekosystemet23. 

Nyckelaktörer och passiva aktörer är två andra roller inom ett ekosystem22. En 

nyckelaktör är en som vårdar en symbiotisk relation med ekosystemet och dess 

andra aktörer21. Vanligtvis har de en nära koppling till plattformsledaren. Passiva 

aktörer är fokuserade på en specifik nisch av marknaden, eller användningsfall, och 

är i första hand användare av den data som tillhandahålls av ekosystemet snarare än 

aktiva bidragsgivare i samverkan runt datan och relaterade resurser22. 

Ett sätt att illustrera styrningsstrukturen för ett öppna dataekosystem är genom en 

s.k. lökmodell (se Figur 3) där ekosystemets aktörer kan delas in i lager utifrån hur 

stort inflytande de har på ekosystemets styrning22. Ju närmare aktören är kärnan, 

desto högre inflytande. Själva kärnan består av plattformsledaren som direkt eller 

indirekt bestämmer vilket inflytande ett ekosystems enskilda aktörer får ha, och 

därmed vilket lager aktören hamnar på. I de yttre lagren finns de aktörer som är mer 

passiva användare av datan, och längst ut slutanvändarna till de tillämpningar som 

skapas av aktörerna i de mellanliggande lagren. 

Som illustreras i Figur 3 kan aktörer därutöver även delas in i tre grupper när det 

gäller deras användning av och bidrag till ekosystemets gemensamma resurser: 

- En datakonsument använder den data som är tillgänglig via plattformen. 

Innefattar den vanlige slutanvändaren. 

- En dataproducent bidrar med data, antingen aktivt via en donation till 

plattformen, eller passivt genom att låta plattformsledaren samla in data från 

dem, som sedan görs tillgänglig via plattformen. 

- En generell bidragsgivare är inte nödvändigtvis en konsument eller producent 

av data, utan bidrar på något annat sätt till ekosystemets gemensamma 

resurser och hälsa, t.ex. genom kunskapsdelning eller genom att bidra med 

nya eller befintliga öppna programvaruprojekt som relaterar till den delade 

datan. 

 
22 Linåker & Runeson, 2020 
23 Alves et al., 2017 
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3.3.3 Offentliga aktörer som plattformsledare 

Rollen som plattformsledare kan ta sig olika former beroende på huruvida ett 

ekosystem innehar en organisations- eller konsortiumcentrerad styrning, respektive 

nätverksbaserad styrning16. 

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är nationell plattformsledare. DIGG 

förvaltar Sveriges dataportal som nu uppgraderas till en digital arena enligt 

regeringsuppdraget om att främja delning och nyttiggörande av data och kommer att 

breddas till att visa datadelningsinitiativ och samverkan, utbildningar, erfarenheter 

samt fler digitala resurser än data. Detta är en strategisk insats enligt den nationella 

datastrategin.  

OpenStreetMap – ett öppet dataekosystem för kartdata – är ett exempel där 

nätverksbaserad styrning tillämpas vilket innebär att styrningen är utspridd bland de 

individer som är medlemmar i ekosystemet. I organisations- och 

konsortiumcentrerade öppna dataekosystem är styrningen koncentrerad till en 

enskild grupp av aktörer. En ytterligare och delvis överlappande nyansskillnad kan 

göras avseende fördelningen av det formella inflytandet genom plattformsledaren 

mellan offentliga och icke-offentliga aktörer. 

I bilaga 11.2 beskriver vi fyra fall av myndighetsdrivna öppna dataekosystem där 

offentliga aktörer till olika delar utgör plattformsledaren, dvs. driver på ekosystemen, 

tillika datadelning och samverkan. Dessa utgör fyra av de sex möjliga utfallen utifrån 

styrform och formellt inflytande genom plattformsledaren mellan offentliga och icke-

offentliga aktörer, se Tabell 1.  

  Offentliga aktörer Offentliga och icke-offentliga 
aktörer 

Organisationscentrerad 
styrning 

JobTech Dev, City of Chicago Open 
Data program 

– 

Konsortiumcentrerad 
styrning 

HSL Developer Community Trafiklab 

Nätverksbaserad styrning - OpenStreetMap 

Tabell 1: Översikt över olika styrmodeller av plattformsledaren inom myndighetsdrivna öppna dataekosystem. 

3.3.4 Styrning och förvaltning av de gemensamma resurserna 

För att möjliggöra samverkan tillika gemensam förvaltning av de gemensamma 

resurserna inom ett öppna dataekosystem behöver gemensamma processer och 

vägval definieras22. Detta görs formellt av den sk. plattformsledaren, men bör även 

göras med hänsyn till eller dialog med (åtminstone) de nyckelaktörer som definierats 
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inom ekosystemet24. Det är avgörande att plattformsledarens mandat och 

befogenheter är tydliga. 

En del i denna process är att definiera ekosystemets gränser, formella och 

informella. Här ingår vad dess syfte är och vilka de gemensamma målen samarbetet 

inbegriper tillika hur långt dess omfattning sträcker sig geografiskt och 

demografiskt17. Geografisk omfattning kan enkelt illustreras genom hur kollektivtrafik 

och kartdata kan avgränsas tillika aggregeras mellan nationell och regional nivå sett 

till fallen Trafiklab och HSL. Demografisk omfattning kan ses utifrån huruvida ett 

ekosystem har ett generellt fokus (likt en City of Chicago) eller ett sektorsspecifikt 

fokus (ex. kopplat till arbetsmarknad som i fallet JobTech Dev). 

I förlängning påverkar detta vilka datamängder och andra resurser som delas, hur, 

och vilka som kan få tillgång till dessa, och under vilka premisser16. Från detta följer 

praktiska moment som plattformsledare måste hantera, så som kartläggning av vilka 

intressenter som ingår eller skulle potentiellt vilja ingå i ekosystemet, vilken betydelse 

de har för ekosystemet, vilket inflytande de bör ges och hur de kan engageras. Därtill 

behöver det tydliggöras vilka nyttor och värden som kan potentiellt kan skapa 

incitament och delaktighet för olika intressenter. Vidare behöver användningsfall 

lyftas och beaktas i den fortsatta planeringen av ekosystemets gemensamma arbete. 

Här gäller det att se till hur respektive agenda kan tillmötesgås och hur en 

gemensam agenda kan formas, och vid behov medla och hantera potentiella 

konflikter om divergerande agendor skulle uppstå (ex. när konkurrenter behöver 

samlas och dela data eller insikter). 

Utöver incitament, måste även de funktionella behoven kartläggas och analyseras17. 

Som nämnts ovan finns och behövs olika typer av roller för att möjliggöra en 

fungerande samverkan och värdenätverk för och kring delade data och relaterade 

resurser. De funktioner som behövs och efterfrågas måste säkras av 

plattformsledaren, antingen av egen kapacitet eller genom andra aktörer. Detta kan 

ex. avse publicering av data, transformering av data mellan olika format, eller 

tillhandahållande av särskilda verktyg. För att tillgängliggöra data och möjliggöra 

delning kan plattformsledaren aktivt behöva samla in datan från aktörer, alt. 

Möjliggöra för aktörerna att själva dela sina data, ex. genom särskilda verktyg. 

Behovsanalysen sträcker sig vidare till vilken typ av data som ska och bör delas 

(tillika andra gemensamma resurser) för att samarbetet ska lyckas och bli 

värdeskapande för ekosystemet. Därinom måste plattformsledaren och övriga 

aktörer överväga och anpassa formen data tillgängliggörs i för att möjliggöra delning 

med hänsyn till aktuella integritets-, sekretess- och affärsrisker samtidigt som 

potential för värdeskapande bibehålls. Genom att anpassa formen för hur data delas 

(ex. avseende dess granularitet, grad av bearbetning och aktualitet) finns möjligheter 

att uppnå nödvändiga kompromisser. Behov av gemensamma standarder eller 

 
24 Ianisti & Levian, 2004 



Utredning och förslag till en gemensam 
förvaltning och utveckling av en sammanhållen 
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tekniska komponenter för att främja och möjliggöra användning av delade data är 

ytterligare en aspekt som behöver beaktas. 

Kommentar: I kommande förslag om principer med tillhörande rekommendationer lyfter vi: Vägledning för att 

tillgängliggöra information | DIGG 

4. Identifierade hinder, möjliga mervärden och 

krav belysta ur olika perspektiv 

Nedan sammanfattas ett axplock av insamlade insikter kring 

problem/utmaningar/gap, behov och idéer, som förslag del 1, 2 och 3 har som 

ambition att möta och omhänderta. Många insikter skär genom och berör fler 

perspektiv; för att undvika upprepningar presenteras lösningsförslag i anslutning till 

endast ett bakgrundsresonemang. 

 
Figur 4, omvärld, intressenter och slutanvändare, myndigheter i samverkan, individer. 

4.1 Politiskt perspektiv 

En sammanhållen datainfrastruktur för den domän av verksamheter som finns inom 

kompetensförsörjning och livslångt lärande behöver förhålla sig till att domänen 

inkluderar flera politikområden, styrs nationellt från flera departement och sträcker sig 

från sammanhang där beslut tas av EU, till delar av det kommunala självstyret. 

Styrningen av produktion av rådata kan komma från ett håll, samtidigt som 

datahantering, distribution och slutligen konsumtion kan styras från andra håll. 

Myndigheterna ser behov av dialog vad gäller regeringens styrning av och arbete 

med myndighetsuppdrag och styrning som berör dataområde KLL. Det gäller särskilt 

inom följande områden: 

- Skapa förutsättningar för triple loop learning; tvärsektoriellt erfarenhetsutbyte 

och lärande som sker både genom horisontella, så väl som vertikala 

strukturer. 

- Samverkansmodellen behöver ha en inbyggd resiliens: förmåga att stå emot 

och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas oavsett 

rådande politisk styrning och dominerande megatrender. 

https://www.digg.se/kunskap-och-stod/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/vagledning-for-att-tillgangliggora-information
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/vagledning-for-att-tillgangliggora-information


Utredning och förslag till en gemensam 
förvaltning och utveckling av en sammanhållen 
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livslångt lärande 

 

 
 
 
 
 

21 

- Utveckla en framtidssäkrad och användarvärd (användbar, användarvänlig, 

användarvärd, eftertraktad, möjlig att hitta, tillgänglig samt credible) 

samverkansmodell som hjälper involverade parter att följa med i en 

föränderlig tid och som rustar myndigheter och intressenter att möta och 

förutse samhällsomvälvande skeenden, oförutsedda utmaningar, samt 

möjligheter. 

I Arbetsgruppernas slutrapportering Samprog KLLL (20220425) redovisas att ett 

antal indirekta resultat av det gemensamma arbetet, bl.a ska arbetet har resulterat i: 

”Utveckling och facilitering av arbetsprocesser och metoder för att säkra god 

samverkan mellan många aktörer, med understöd av ett gemensamt processtöd”. En 

förhoppning är att upparbetade arbetsformer och best practise som dessa kunde 

sippra nedåt och distribueras genom KLL-samverkansstrukturen, så att nystartade 

regeringsuppdrag inom datainfrastrukturområdet KLL, så som detta, projekt och 

pilotprojekt kunde dra nytta av och återbruka redan upparbetade praktiker, guider 

och dyl. 

Sverige är indelat i tre huvudnivåer med administrativa gränser: kommunal, 

regional/läns och nationell nivå som verkar och ansvarar inom överenskomna 

geografiska gränser. Till detta finns EU-nivån som omsluter de 27 medlemsstaterna. 

Utbildnings- såväl arbetsmarknadskontexten verkar på alla de fyra nivåerna. Arbetet 

med de olika EU programmen efter andra strukturer som ERUF och ESF ger 

ytterligare indelningar i geografi och innehåll och möjliggör utvecklingsinitiativ inom 

av utbildning- och arbetsmarknad. Till dessa finns även lokala 

arbetsmarknadsområden (FA-regioner) som tar i beaktande arbetsmarknadens 

gränsöverskridande i sin natur och funktion genom analys av den samma för 

ytterligare beslutsunderlag. 

Det talar för att det finns behov av såväl en god förståelse och ett utvecklat synsätt 

och arbetssätt, vertikalt och horisontellt som kommer hela ekosystemet inom KLL till 

del. Det ökar på möjligheten till en mer (och snabbare) utvecklingsorienterad, säker, 

kvalitetssäkrad och innovativ samverkan, noggrannare prioritering, där 

sammanhållenhet av och nåbarhet till förvaltningen av en nationell datainfrastruktur 

kommer hela ekosystemet inom KLL till godo. En regional, kommunal eller lokal 

kompetensverkande aktör (exempelvis lärcentrum) är närmare och har bättre 

förståelse för sina geografiska förutsättningar och mognad. Regionerna och 

handelskammare spelar en nyckelroll i att skapa en väl fungerande 

kompetensförsörjning som fångar upp företagens behov. Fördelarna med ett 

liknande angreppsätt – att bättre komplettera dagens top-down perspektiv, med 

bottom-up perspektiv – i det operationella arbetet med att ge förslag på och ta fram 

uppdrag inom KLL, är att det gemensamma lärandet om kompetensförsörjningen 

behov och status gemensamt arbetas igenom, och att på så sätt det ömsesidiga 

utbytet ger en bättre förutsättning att: 
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- ömsesidigt och på ett tidigt stadium inkludera, förstå och tydliggöra hinder,  

- operativt möjliggöra kvalitetssäkring, organisation, ledning och 

styrningsbehov, 

- operativt sprida och jämföra, kombinera med tidigare arbeten (uppdrag) 

- öka på ägandeskapen för uppdragen, 

- undvika dupliceringar, 

- och, inte minst tydligt resurssätta med bästa kompetenser, för att större kliv i 

uppdragen kan tas till ökad tillgänglighet av data i ett aktivt gemensamt 

system, samt att kunna definiera nyttan av densamma. Då finns även en 

bättre förutsättning att kunna klustra initiativ och att kombinera med tidigare, 

och att nyttja varandras resurser och kompetenser efter mognadsgrad – 

oavsett geografisk eller administrativ tillhörighet. Med målet att nå bättre och 

ökad harmonisering av tillvägagångsätt, tillhandahållande och 

tillgängliggörande av data och möjliggöra kombinationer av 

informationsutbyte. En bättre förutsättning för att luckra upp det nationella 

myndigheternas stuprörstänket och bättre fokus på användarperspektivet. 

4.2 Juridiskt perspektiv 

Den offentliga förvaltningen har en central roll i samhällets informationsförsörjning 

och det ställs höga krav på att de uppgifter som myndigheter samlar in och 

producerar digitalt också ska tillgängliggöras för att skapa större samhällsnytta. […] 

Detta får dock inte ske på bekostnad av den enskildes integritet eller medföra en risk 

för den nationella säkerheten. […] Det omarbetade PSI-direktivet innebär ökade 

ambitioner när det gäller tillgängliggörande av öppna data och annan offentlig digital 

information. Genomförandet av direktivet är därför ett bra tillfälle att också utreda 

frågan om behovsdrivet tillgängliggörande i ett bredare perspektiv och därmed skapa 

bättre förutsättningar för myndigheternas arbete med öppna data. 

Särskilt följande juridiska perspektiv behöver beaktas inom förslag del 1, 2 och 3: 

- Tillgängliggöra och länka data, inkl. utveckling av SUSA. Här finns det juridik 

som styr hur myndigheter får, bör och ska dela öppen data, t.ex. PSI-

direktivet och Nya Öppna Datalagen. 

- Utveckling av begreppsstrukturer, inkl. kvalifikationer. Det är viktigt att 

myndigheter tillämpar lagar som styr hur myndigheters data- och 

informationsflöden ska förhålla sig till grundlagen, t.ex. OSL och därmed 

relaterade frågor om personuppgifter, på samma sätt. 

- Utveckling av säkra metoder för Individdata. Det håller på att växa fram en ny 

variant på det senare som handlar om reglering av individers möjligheter att 
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hantera sina egna data på nätet, t.ex. GDPR och förslag kopplat till Min Profil, 

samt eIDAS 2. Se rättslig analys i bilaga 2. 

 

Vilka juridiska perspektiv och regelutmaningar bedömer ni som särskilt viktiga att en sammanhållen datainfrastruktur 

för KLL omhändertar och utvecklar? 

 

4.3 Organisatoriskt/verksamhetsmässigt perspektiv 

Samtidens höga förändringstakt är utmanande. Myndigheter och intressenter kämpar 

i många fall med högt tempo, komplexitet, resursbrist och ständiga förändringar i en 

intensiv och ansträngd arbetsvardag. Organisationsgränserna (olika kultur, verktyg, 

mandat, grad av förankring, krockande intressen/prioriteringar/uppdrag, osv) upplevs 

som hindrande när arbetsgrupper ska formera sig och gå samman i processer eller 

pilotprojekt för att med gemensam kraft genomföra insatser för att uppnå 

gemensamma mål. 

Det är idag en relativt hög tröskel för organisationer att publicera datamängder så att 

de blir sökbara via Sveriges dataportal, eftersom det krävs både datamognad, 

resurser och teknisk kompetens. Det saknas vidare samsyn kring vilken data som 

finns inom ekosystemet, samt hur data kan skapa värde för intressenterna. 

Användare och dataproducenter befinner sig ofta i olika stuprör. Det finns ett stort 

behov för bättre överhörning kring gemensamma fråge- och utvecklingsområden. 

Dataproducenter har vidare uttryckt att de behöver hjälp att förstå och värdera vilken 

data som är relevant att dela, samt få incitament att tillgängliggöra densamma. 

Effekter/nyttor uppstår ofta ”någon annanstans/senare”, samt incitamentet och 

behovet för att tillgängliggöra data finns/är synligt ”hos någon annan.” 

Från det organisatoriska perspektivet behöver den sammanhållande infrastrukturen 

för data understödja: 

- Skapa förutsättningar för att jobba strategiskt med systematiskt 

kvalitetsarbete. 

- Kontinuerligt bidra till att sänka trösklarna för innovativa aktörer att ta del av 

och nyttiggöra data. 

- Kontinuerligt sänka trösklarna för dataproducenter att bidra med data in i 

datainfrastrukturen.  

- Arbeta främjande och incitamentskapande - synliggör och skapa strukturer 

som gör det möjligt att räkna hem ”passade” värden. 

- Skapa ekonomiska incitament för dem som bygger tjänster på infrastrukturen, 

t.ex. genom myndighetsgemensamma innovationsupphandlingar/"tävlingar", 
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där myndigheterna kan utse "vinnare" som får en ekonomisk ersättning om 

de delar med sig av sin data och kod till ekosystemet. 

- Synliggöra vilka datamängder som produceras i vilken 

myndighet/organisation, för att bättre kunna utreda och förstå vilka möjliga 

mervärden/nyttor som kan uppstå, hos vem. (Börja förslagsvis utifrån ett 

behov och följ processen som resulterar i värde bakåt, kartlägg inblandade 

myndigheter/verksamheter osv.) 

- Synliggöra överlappande uppdrag/behov, för att få tillstånd streamlining, 

överhörning, synergier och gemensam ansats mot relevanta 

intressenter/målgrupper. 

- Synliggöra vilka resurser, kompetenser och funktionella roller som behövs för 

att lösa ut frågor som befinner sig i mellanrummen. 

- Konsekvensbeskrivning: vad är nyttan av gemensamma strukturer, för 

organisationer, HR och intressenter, vad är risken? 

- Utveckla gemensamma arbetssätt, metoder och verktyg för att avgöra vad 

som är viktigt i gränslandet mellan olika myndigheter. 

4.4 Semantiskt perspektiv 

Det sker översättningar på många ställen i samhället där viss information som 

handlar om utbildningar omformuleras och översätts till information som handlar om 

arbetsmarknaden, och tvärtom. Syftet med de semantiska gränssnitten i den 

sammanhållna datainfrastrukturen är att mottagande system med allt mindre manuell 

inblandning ska kunna hantera och använda sig av informationens innebörd på ett 

godtagbart sätt. För att öka värdet av data som transporteras i ekosystemets 

värdekedjor behövs gemensamma begrepp och/eller översättningsnycklar mellan 

olika datamängder. 

Från det semantiska perspektivet behöver den sammanhållande infrastrukturen för 

data understödja: 

- Kvalitetssäkring av begreppsstrukturer och översättningsnycklar så att data 

har kvar kopplingar till både sammanhangets legitimitet och överblickens 

systematik.  

- Samverkansstrukturer kring begrepp som agerar gemensamma fixpunkter 

där översättningsnycklar/relationer växer fram. 

- Fortsatt fokus på gemensam förståelse för centrala semantiska frågor, 

exempelvis om detaljnivå, progression och utvecklingsnivå för det som data 

refererar till. 
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datainfrastruktur för kompetensförsörjning och 
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4.5 Etiskt perspektiv 

Nya digitala tjänster och datadrivna metoder vid utbildnings- och karriärval, 

kompetens- och karriärväxling kan bidra till att motverka diskriminering på 

arbetsmarknaden, men kan också ge upphov till digitalt utanförskap, bristande 

inkludering, samt problem som springer ur bristande rutiner och okunskap kring data 

bias, AI-tillämpningar mm. Hållbarhetsaspekter och etiska perspektiv behöver därför 

omhändertas i utveckling och förvaltning av en sammanhållande datainfrastruktur för 

KLL. 

Exempel på vad ett sådant arbete skulle kunna omfatta: 

- Policystyrning av delade/öppna tillgångar 

- Gemensam kravställan på datakonsumerande- och förädlande aktörer, samt 

vid upphandling/samverkan 

- Bevaka etik- och hållbarhetsfrågor 

- Enas kring arbetsprocesser som är kvalitativt och moraliskt reflekterande, 

samt som sätter medborgar-perspektivet först. 

- Inta en objektiv och oberoende ställning gentemot politiken och näringslivet 
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5. Presentation av förslagets delar 

Utredningsarbetet har resulterat i ett samlat förslag som omfattar tre 

delar/förvaltningsområden: 

- Samverkansstruktur för myndighets- och ekosystemssamverkan kring 

en sammanhållen datainfrastruktur för KLL. Förslagets första del 

beskriver hur långsiktig utveckling av en sammanhållen datainfrastruktur kan 

bedrivas – med en hög grad av ekosystemsinvolvering. 

- Förvaltning och utveckling av två nya grunddataområden inom Ena – 

utbildning och arbetsmarknad. Förslagets andra del beskriver hur 

samordningsansvaret kring förvaltning och utveckling av datadelning inom 

området KLL kan organiseras – med utgångspunkt i nationellt ramverk för 

grunddata. 

- Individcentrerad datadelningsfunktion och infrastruktur. Förslagets 

tredje del beskriver förutsättningar för en infrastruktur som utgår från 

individen, där individer kan dela relevant data och information om sin 

kompetens med myndigheter och externa aktörer. 

 
Figur 5, förvaltningsområde 1, 2, 3 

Delarna tillsammans syftar till att skapa incitament för samtal, samverkan, 

samskapande och samnyttjande av resurser som kan generera nytta/värde för 

ekosystemet – intressenter och aktörer som hanterar KLL-data – samt deras 

slutanvändare. 
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Vi bjuder in er som läser detta utredningsdokument att ta del av ett nuvarande utkast till detaljerad 
översiktsbild/infografik i miro. Bilderna fungerar som ett förtydligande komplement och samtalsunderlag till förslag 
del 1 och 2, samt innehåller ett utkast till Process för systematiskt lärande, insiktsarbete och feedback-loopar. Håll 
musen över ytorna och tryck “C” på tangentbordet för att placera ut en kommentar som vi sekretariatet kan ta del av.  

5.1 Förvaltningsområde 1 – samverkanstruktur för 

myndighets- och ekosystemssamverkan kring en 

sammanhållen datainfrastruktur för KLL 

Förslag på hur långsiktig utveckling och förvaltning av myndigheternas 

sammanhållna datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande bör 

organiseras. 

5.1.1 Förutsättningar för ett öppet dataekosystem för 

kompetensförsörjning och livslångt lärande 

Kommentar mot bakgrund av inkommen feedback oktober 2022: Dataekosystemet KLL omfattar såväl öppen, som 

delad/kontrollerad data. Metoder för etablering och underhåll av ekosystem för delad/kontrollerad och känslig data 

är ett kunskapsområde som bör beaktas i det fortsatta arbetet med samverkanstrukturen. Den övergripande 

samverkansstrukturen bör utformas på ett sådant sätt att den ger nyckelintressenter möjlighet till både formellt och 

informellt inflytande över utvecklingsfrågor som rör datainfrastrukturens och ekosystemets långsiktiga utveckling och 

inriktning. Intressenternas formella inflytande kan organiseras genom att nyckelintressenter erbjuds medverkan i en 

eller fler referensgrupper. Det informella inflytandet kan möjliggöras genom att samverkanstrukturen tillhandahåller 

gränssnitt för dialog och kunskapsutbyte, exempelvis genom den Nationella digitala arenan och Dataportalens 

community. 

Nedan ges en kontextualisering av aktuellt förslag och dess förutsättningar. 

Kontexualiseringen lyfte även centrala steg som bör tas eller på annat sätt beaktas i 

realiseringen av data-ekosystemet givet lärdomar från tidigare studerade fall av just 

myndighetsdrivna öppna data-ekosystem (se tidigare kapitel). 

Konsortiumcentrerad men informell styrmodell 

Kommentar mot bakgrund av inkommen feedback oktober 2022: Förslaget kring ett konsortium som är 

myndighetsövergripande har mestadels mötts av positiva kommentarer, däremot har fler haft synpunkter kring 

formuleringen kring informell styrmodell. Flertalet respondenter understryker att arbetet med en sammanhållen 

datainfrastruktur behöver förankras väl i berörda myndigheter/organisationer med ett tydligt uppdrag och uppföljning 

på ledningsnivå för att det ska prioriteras och skapa värde för kärnverksamheten. 

För det myndighetsdrivna öppna data-ekosystemet för KLL utgör den 

konsortiumcentrerade styrningsmodellen det mest sannolika alternativet. Till skillnad 

från ex. Samtrafiken och HSL som utgör sina egna legala entiteter, kan rollen som 

plattformsledare snarare ses utgöras av det sekretariat som finns uppsatt mellan de 

myndigheter som deltar i samarbetet. Det formella inflytandet över ekosystemet kan 

här ses tillfalla denna grupp där representanter från respektive myndighet finns 

samlade. Det är här centralt att dessa representanter är bemyndigade att fatta 

gemensamma beslut. Likaså är det centralt att dessa kan finna en gemensam vision 

https://miro.com/app/board/uXjVPceQshA=/?moveToWidget=3458764533503090207&cot=14
https://miro.com/app/board/uXjVPceQshA=/?moveToWidget=3458764533503090207&cot=14
https://miro.com/app/board/uXjVPceQshA=/?moveToWidget=3458764533503090207&cot=14
https://miro.com/app/board/uXjVPceQshA=/?moveToWidget=3458764533503090207&cot=14
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och därmed en tydlig avgränsning för vilken typ av data och samverkan som 

ekosystemet bör omfatta, tillika vilka effektmål som man gemensamt bör sträva efter i 

linje med den gemensamma visionen. 

Därtill, och i högsta grad relaterat, är det viktigt att från början definiera hur 

ekosystemet ser ut avseende vilka dess nyckelaktörer är (utöver de som är 

engagerade i sekretariatet) som utgör en central roll för att ekosystemet ska lyckas, 

och hur dessa ska engageras. Som illustrerats i fallen ovan, är informellt inflytande 

hos dessa aktörer viktigt för att skapa incitament tillika möjliggöra för deras 

respektive agendor att få genomslag. Den enes framgång bör (idealt sett) medföra 

de samlades framgång. Utöver nyckelaktörerna är det även av vikt att se till vilka de 

mer passiva aktörerna är, tillika slutanvändarna av de produkter, tjänster och värde 

som skapas av ekosystemets olika aktörer. 

Distribuerad och interoperabel plattform 

Förtydligande kommentar mot bakgrund av inkommen feedback oktober 2022: Sveriges dataportal ska användas för 

att förteckna både öppna och delade datamängder. Arbetet kring delning av data bör ske med utgångspunkt i Enas 

nationella ramverk och vägledningar. 

Den lösare organisatoriska sammankopplingen påverkar även utformningen av den 

underliggande plattformen som möjliggör datadelning och samverkan exemplifierat 

genom ovan nämnda fall. Istället kan här en mer distribuerad plattform föreställas, 

där var myndighet inom ekosystemet delar sin egna data genom sina resp. API-

plattformar. Detta förutsätter att myndigheterna kan enas om form och format för de 

data som delas, hur de länkar till varandra, och utifrån ett systemperspektiv bidrar till 

att lösa de användningsfall som sekretariatet enats om utifrån sina gemensamma 

mål. Arbete med data kan ske internt mellan myndigheterna genom gemensam 

dokumentation och arbetsytor. För den data som tillgängliggörs kan Sveriges 

dataportal användas, vilket även lyfter behovet för en gemensam förståelse för 

datahantering, tillgängliggörande av och kommunikation om datamängder. 

Gemensamma processer för samverkan 

Förtydligande kommentar mot bakgrund av inkommen feedback oktober 2022: Sveriges dataportal ska användas för 

att förteckna både öppna och delade datamängder. Arbetet kring delning av data bör ske med utgångspunkt i Enas 

nationella ramverk och vägledningar. 

Implementation av gemensamma processer är ytterligare en central aspekt. Ex. 

avseende kommunikationskanaler och hantering av feedback som kan komma in via 

respektive funktionsbrevlåda eller via dataportalens community[1] för de olika 

datamängder, API:er, begrepp och specifikationer som synliggörs via Sveriges 

dataportal. Hur sådan feedback samlas in, hanteras och delas inom ekosystemet är 

kritiskt för att samverkan mellan myndigheter men även utåt mot andra aktörer inom 

ekosystemet ska fungera. 
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Ett samordnat synsätt behövs även för hur det gemensamma arbetet ska 

struktureras, planeras och styras, tillika hur gemensamma beslut förbereds, fattas 

och förankras. Detta kan ex. innefatta form och format för hur data delas, vilken data 

som bör delas och när i tid det sker. Likaså gäller det vem eller vilka som får 

konsumera tillgängliggjord data och under vilka villkor samt om/hur detta kan 

övervakas. Detta arbete bör ske genom förvaltningsgemensam infrastruktur eller 

med utgångspunkt i nationella ramverk och vägledningar.  

Koppling och relation till omvärlden 

Vidare är det av vikt att se till omvärlden som dataekosystemet för KLL befinner sig i. 

Ofta finns det överlapp med andra dataekosystem sett till ex. domän och 

abstraktionsnivå. I exemplet med kollektivtrafikdata i Helsingforsregionen (HSL) så är 

många aktörer inte enbart intresserade av ex. tidtabellsdata för enbart regionen utan 

även angränsande och potentiellt nationellt och internationellt beroende på vilka 

typer av resor som ska undersökas. För dataekosystemet gällande KLL är det därför 

viktigt att förstå och bygga relationer med relaterade och överlappande 

dataekosystem som ex. JobTech Dev med fokus på den svenska arbetsmarknaden. 

Vidare är det viktigt att arbeta för och anta etablerade infologiska och datalogiska 

standarder. Tillsammans bildar dessa vad som kan liknas vid ett nationellt digitalt 

dataekosystem som sys samman genom Sveriges dataportal. Detta perspektiv 

påverkar även vilka typer av standarder och typer av data som ett dataekosystem 

behöver förhålla sig till. 

Nuvarande och framtida områden för samverkan 

I det gemensamma arbetet inom ekosystemets är det också viktigt att även vara 

framåtblickande och se till hur samarbetet kan utvecklas och ex. utökas för att fortsatt 

skapa nytt värde. Allt eftersom ett ekosystem mognar och processer etableras kan 

nya möjligheter yttra sig. Ex. genom definiering av nya livshändelser eller 

användningsfall, tillika konkret kring behov av nya standarder för hur delad data kan 

behöva presenteras. En naturlig utveckling går vanligen från att data börjar delas, 

dialog och samverkan med användare påbörjas, gemensamma format och 

standarder specificeras och slutligen att gemensam teknik börjar delas och 

samutvecklas, fördelaktligen som öppen programvara. Dessa olika aspekter kan 

även beskrivas som sociala och tekniska gränsresurser som på olika sätt hjälper 

användare och aktörer i ekosystemet att ytterligare förädla och skapa värde baserat 

på den delade datan.  

- Sociala gränsresurser avser kommunikations- och supportmöjligheter inom 

ekosystemet, vilket skulle kunna utgöra communityforumet på Sveriges 

dataportal samt funktionsbrevlådor hos de respektive dataproducerande 

myndigheterna. 
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- Tekniska gränsresurser kan utgöras av dokumentation, kodexempel, verktyg 

och bibliotek samt annan infrastruktur som kan bidra till utveckling och analys 

baserat på den delade datan. 

Målsättning och syfte med community och ekosystemsarbete 

Intressent- och användarinvolvering är resurskrävande, men nödvändigt i en hastigt 

föränderlig tid, risken är annars att man missar viktiga intressent- och användarbehov 

och investerar tid och pengar i utvecklingsinsatser som ingen har användning för. 

Vidare är det avgörande att balansera behov och insikter från intressenter med olika 

förutsättningar att påverka plattformens innehåll. 

Sekretariatets utredningsgrupp rekommenderar att myndigheter inom 

samverkansstrukturen tar fram en gemensam strategi för communityarbete och 

ekosystemsinvolvering, samt enas kring en gemensam process för systematiskt 

lärande, insiktsarbete och feedback-loopar. Arbetet med att ta fram en sådan strategi 

och process baseras förslagsvis på metoder för designdrivet insiktsarbete och 

användarorientering, samt bör utvecklas i nära dialog med ekosystemets 

nyckelintressenter. 

5.1.2 Samverkansstrukturens olika komponenter 

Observera att Sekretariatet för KLL ämnar provtrycka och vidareutveckla förslagets olika delar i nära samverkan 

med olika intressentgrupper under 2023, varför förslagets delar kan komma att justeras till stor eller mindre del 

under Regeringsuppdragets kvarvarande löptid. Se även bilaga 11.4 för förslag på initiala ansvarsområden för 

samverkansgrupp A och B. 

Mot bakgrund av tidigare kontextualisering föreslår vi att långsiktig utveckling av 

myndigheternas sammanhållna datainfrastruktur för kompetensförsörjning och 

livslångt lärande samordnas genom en konsortiumcentrerad eller liknande 

samverkanstruktur, som medger både formellt och informellt ekosystemsinflytande. 

Genom samverkanstrukturen möts myndigheterna kring en distribuerad och 

interoperabel plattform, till nytta för dataekosystemet KLL. Samverkanstrukturen 

sätter ramarna för centrala steg som bör tas eller på annat sätt beaktas i 

realiseringen av dataekosystemet, samt samordnar lärandet mellan, och den 

övergripande inriktningen för, förvaltningsområde 2 och 3.  

Genom att organisera den långsiktiga utvecklingen av en sammanhållen 

datainfrastruktur för KLL enligt ovan, tror vi att man kan bidra till att sänka trösklarna 

för myndigheter och organisationer att hantera KLL-data på ett sätt som bidrar in i 

ENA – Sveriges digitala infrastruktur – och därmed främja utvecklingen av innovativa 

lösningar som slutanvändarna verkligen blir hjälpta av. 

Samverkanstrukturen för myndighets- och ekosystemsamverkan kring en 

sammanhållen datainfrastruktur för KLL omfattar förslagsvis följande delar (notera att 



Utredning och förslag till en gemensam 
förvaltning och utveckling av en sammanhållen 
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livslångt lärande 

 

 
 
 
 
 

31 

väl modellen är upprättad och implementerad är det sannolikt att samverkansgrupper 

kan uppstå och upplösas organiskt kring relevanta processer): 

  

1. Vision, mission, strategi och effektmål för hantering av KLL-data inom aktuellt 

ekosystem. 

2. Principer och rekommendationer 

3. Samverkansgrupper med formellt inflytande 

a. Samverkansgrupp A fungerar strategiskt styrande, rådgivande och 

förutsättningsskapande och samordnar den övergripande 

förvaltningen och vidareutvecklingen av, samt lärandet inom, en 

sammanhållen datainfrastruktur för KLL. 

b. Samverkansgrupp B (se Förvaltningsområde 2) fungerar 

koordinerande och organiserande för grunddatadomänerna 

arbetsmarknad och utbildning, samt informationsområdet där dessa 

grunddataområden överlappar varandra. 

c. Referensgrupp C, ger nyckelintressenter med stort intresse av, stor 

påverkan på, eller önskemål om inflytande över datainfrastrukturens 

och ekosystemets inriktning, möjlighet att bidra till dess långsiktiga 

utveckling. 

4. Gemensamma processer och ways of working 

a. Processer, ledningssystem och styrstrukturer för förv.omr 1. 

b. Strategi för communityarbete och ekosystemsinvolvering; 

systematiskt lärande, insiktsarbete och feedback-loopar. Möjliggör 

informellt inflytande. 

5. Verksamhetsstöd för samverkansgrupper, piloter och utvecklingsinitiativ 

a. Internt forum med ytor för fildelning (standarder, best practise, 

processkartor samt tillhörande stödjande och förutsättningsskapande 

guider, ways of working-metodstöd, beslutskriterier, mm, som hjälper 

myndigheter och intressenter i samverkan att arbeta enhetligt kring 

VAD frågor.) 

6. Ev. sammanslagna/poolade ekonomiska/juridiska resurser 

7. Sociala och tekniska gränsresurser 

a. Kommunikations- och supportmöjligheter inom ekosystemet, ex: 

communityforumet på Sveriges dataportal, Nationella Digitala Arenan, 
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samt funktionsbrevlådor hos de respektive dataproducerande 

myndigheterna. 

b. Dokumentation, kodexempel, relationer mellan begrepp, verktyg och 

bibliotek samt annan infrastruktur som kan bidra till utveckling och 

analys baserat på den delade datan, som tillgängliggörs under öppna 

programvarulicenser för att främja spridning och samskapande.  

Vision  

Vi bjuder in er som läser detta utredningsdokument att inkomma med förslag på gemensam formulering “Vision” för 

KLL-data. Vi ser framför oss en “hisspitch” som myndigheter och ekosystem kan förstå och vara stolta bärare av. 

Ex 1: ”Vi är Sverigeledande på tvärsektoriell samverkan kring data och verkar för att KLL-data ska hanteras som en 

strategisk och samhällsviktig resurs!” 

Ex 2: “Vi utvecklar en sammanhållen dataInfrastruktur för KLL i tjänst och stöd för tjänsteutvecklare individer, företag 

och samhällets institutioner!”  

Ex 3: ”Vår övertygelse ligger i att gemensamma kunskaper och utveckling inom ramverk inom KLL som 

verksamhetsområde (utbildning, arbetsmarknad och näringsliv…..och närliggande verksamhetsområden) ger 

ständigt bättre förutsättningar till ett livslångt lärande liv.” 

Ex 4: Samverkansorganisationen DataInfra KLL skapar samhälls- och individnytta genom att offentlig sektor delar 

data, källkod och tjänster. (Erbjudande: nätverk, finansiering och kunskap) 

Mission 

För att kunna förvalta, främja och vidareutveckla en sammanhållen datainfrastruktur 

för kompetensförsörjning och livslångt lärande, bör det utformas en 

organisation/samordning som skapar incitament för samtal, samsyn, samverkan, 

samhandling och samnyttjande av såväl tekniska som verksamhetsorienterade 

resurser. 

Funktionen för organisationen bör vara att lösa ut knutar, möjliggöra vidareutveckling, 

uppskalning och spridning av framgångar/leveranser samt skapa gemensam 

progress inom KLL-området, med fokus på datadelning för stärkt innovationskraft. 

Förvaltningsmodellen bör ge förutsättningar för delegering av mandat liksom av exekutiv förmåga som säkerställer 

att samverkan sker i linje med de samverkande myndigheternas ordinarie verksamhet. Tydliga åtaganden och 

beslutsförmåga är kritiska för att det ska fungera. 

Strategi 

Myndigheter, i samverkan med ekosystemets olika aktörer och intressenter, rör sig 

mot visionen genom att vara bärare av och vidmakthålla ett ständigt fokus på 

följande nyckelord:   

- Interoperabilitet 
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- Användarfokus och samverkan kring värdekedjor 

- Organisatorisk förmåga 

- Transparens 

- Öppna data, kod och arbetssätt  

De myndigheter som påtar sig rollen som plattformsledare, och därmed styrning och 

facilitering av den delning och samverkan ekosystemet avser, bör aktivt sträva efter 

att främja och möjliggöra ytterligare tillgängliggörande och delande av data och 

relaterade resurser som bidrar till ekosystemets gemensamma mål och kollektiva 

värdeskapande. Denna tillförsel kan dels avse ej tidigare tillgängliggjord offentlig 

information inom offentlig sektor, dels informationsmängder hos icke-offentliga 

aktörer, ex. inom privat sektor, civilsamhälle och akademi. Tillförseln kan främjas och 

möjliggöras dels genom dialog och kunskapsdelning, dels praktiskt genom att 

möjliggöra aktiva eller passiva databidrag från aktuella aktörer utefter rådande 

förutsättningar. 

Aktiva databidrag innebär data som aktörer inom ekosystemet aktivt bidrar till 

plattformen via verktyg eller infrastruktur som tillhandahålls av plattformsledaren. I 

det här fallet underhåller de bidragande aktörerna sin data och kan själva välja när 

de ska uppdatera vad som finns på plattformen. Passiva databidrag innebär data 

som plattformsledaren samlar in från ekosystemaktörerna. Originaldata underhålls av 

ekosystemaktören, men vad som finns tillgängligt på plattformen är beroende av 

plattformsledarens rutiner för insamling och uppdatering.  

Ledarrollen behöver också kompletteras med följarrollen – ett tydligt åtagande att 

delta i arbetet. ”A leader without followers is just a guy having a walk”. 

Principer och rekommendationer 

Gemensamma digitala lösningar sparar tid, kraft och pengar, möjliggör utveckling av 

ny teknik och skapar bättre offentliga tjänster; för att KLL-data ska kunna hanteras 

och utbytas mellan aktörer på ett säkert och effektivt sätt behövs utveckling av 

gemensamma överenskommelser och tekniska komponenter.  

Datainfrastrukturen för KLL behöver även stimulera dialog med aktörer inom 

ekosystemet angående det övergripande syftet och främja ett värdeskapande hos de 

respektive aktörerna, både sett till att dela data och delta i själva samverkan och 

kunskapsutbytet däromkring. 

Vi ser även att det är viktigt att vi får till en gemensam tillämpning av nationella 

standarder, ramverk, lagar och principer så att data som utbyts inom den 

förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är korrekta och tillgängliga, att 

lösningar byggs på ENA, samt att vi utgår från Agendan för regeringens 
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samverkansprogram KLL, Nationella Datastrategin och Skills-agenda (på EU-nivå) i 

allt vi gör. 

 

Principer Rekommendationer (OBS UTKAST) 

1, Datadelning för stärkt innovationskraft. 

2, Utveckla förutsättningarna för 

tillgängliggörande av data och digital 

information om utbildning och arbetsmarknad. 

3, Förenkla för privata och offentliga aktörer att 

tillgängliggöra, dela och nyttiggöra data. 

 

Tillämpa DIGGs 7 nationella principer för att tillgängliggöra 

information 

Följ Vägledning för att tillgängliggöra information 

Följ Vägledning för den nya datalagen om publik förteckning över 

den egna organisationens KLL-data 

Följ MSB:sriktlinjer för informationssäkerhetsklassning. 

Granularitet, grad av bearbetning och aktualitet kan från detta 

perspektiv användas som redskap av en plattformsledare och 

ekosystemets aktörer för att hitta en lämplig form på datan som 

alla, eller en majoritet av ekosystemets aktörer, är bekväma med. 

Överväga och anpassa datans form för att möjliggöra delning 

med hänsyn till aktuella integritets-, sekretess- och affärsrisker 

samtidigt som potential för värdeskapande bibehålls. 

Följa DIGGs rekommendation om öppna licenser och 

immaterialrätt 

Följ DIGG:s upphandlingsrekommendationer 

Utarbeta en plan för kontinuerlig mätning och uppföljning av 

ekosystemets prestation, resultat och hälsa som används och 

visas upp internt och externt för att hjälpa styrning av 

ekosystemet men också attrahera nya aktörer. 

4, Beakta det europeiska samarbetet inom 

området, särskilt arbetet med den europeiska 

kompetensagendan och Programmet för ett 

digitalt Europa (DIGITAL). 

Följ etablerade standarder och arbetssätt och arbeta gemensamt 
med andra länder inom EU. 

5, Stärka förutsättningarna för myndigheter och 

andra aktörer att skapa och tillhandahålla 

digitala tjänster som stärker individers ställning 

på arbetsmarknaden samtidigt som privat och 

offentlig sektors kompetensbehov tillgodoses. 

6, Beakta externa aktörers agendor, önskemål 

och incitament för delning och samverkan kring 

data och gemensamma resurser inom 

ekosystemet.  

7, Ta hänsyn till, diskutera och leda arbetet 

med att hantera ev. bekymmer och risker som 

aktörer ser med delning och användning av 

data, teknik och annan kunskap inom 

ekosystemet. 

Använd etablerade standarder, principer och rekommendationer 

kring delning och hantering av data där sådana finns. 

Leda, facilitera eller bidra till utveckling av nya standarder, 

principer och rekommendationer för delning och hantering av data 

när behov uppstår. 

Nyttja och utveckla öppen programvara och källkod för att få data 

i användning. “Så öppet som möjligt, så stängt som nödvändigt”, 

genom att följa DIGGs riktlinjer för utveckling och publicering av 

öppen programvara och aktivt främja, driva och bidra till 

utvecklingen av tekniska gränsresurser som dokumentation, 

kodexempel, verktyg och bibliotek samt annan infrastruktur som 

kan bidra till utveckling och analys baserat på den delade datan. 
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Kontinuerligt utföra och revidera en intressentanalys av över 

ekosystemet och därigenom identifiera nyckelaktörer inom 

ekosystemet. 

8, Datainfrastrukturen utvecklas och testas i 

feedback-loopar genom piloter, projekt och 

tjänsteutveckling. 

9, Utvecklingen kännetecknas av ett agilt, 

öppet, innovativt och värdeskapande 

förhållningssätt, som bygger på delleveranser 

och lärande. 

10, Berörda myndigheter ska skapa 

förutsättningar för det operativa arbetet med 

hög grad av handlingsutrymme, mandat och 

nytänkande. 

Sätt användaren i fokus. En användare i sammanhanget kan 

både vara den tjänsteutvecklare/aktör som använder 

infrastrukturen och den slutanvändare som använder en tjänst 

inom KLL-området. Vägleds gärna av de kvalitetsegenskaper 

som omnämns i ramverk för framgångsrika organisationer, samt 

som lyfts i Peter Morville's user experience honeycomb och 

liknande. 

Inspireras av Vinnovas åtta principer för myndighetssamverkan, 

samt wow-guider och metodstöd som utvecklas under 

regeringsuppdraget och som kommer att tillgängliggöras i ett 

delat resursbibliotek 

Tillse att gemensamma processer och arbetssätt utformas så att 

de linjerar med och understödjs av Samverkansprogrammets 

gemensamma agenda för kompetensförsörjning och livslångt 

lärande. 

Möjliggöra en öppen samverkan inom ekosystemet genom att 

tillhandahålla öppna kommunikationskanaler, facilitera en öppen 

kravhanteringsprocess och aktivt engagera aktörerna inom 

ekosystemet i samarbetet. Öppna och vedertagna verktyg bör 

väljas i största möjliga mån. 

11, Datainfrastrukturen för 

kompetensförsörjning och livslångt lärande ska 

baseras på Ena – den 

förvaltningsgemensamma digitala 

infrastrukturen för informationsutbyte. 

12, Myndigheterna inom datainfrastrukturen 

ska delta i det samverkansforum för delning 

och nyttiggörande av data som Digg har fått i 

uppdrag att etablera. Syftet med den av Digg 

förvaltade Nationella Digitala Arenan är att 

möjliggöra samverkan kring data och 

innovation baserad på data. 

Använd ramverket för nationella grunddata inom den offentliga 

förvaltningen 

Följ riktlinjer i byggblocket Metadatahantering och andra relevanta 

byggblogg inom Ena. 

Avsiktsförklaring 

Myndigheter och andra aktörer som ingår i ekosystemet för KLL föreslås ges 

möjlighet att signera en avsiktsförklaring som innebär att man ämnar dela, hantera 

och samverka kring KLL-data enligt aktuella principer. Vi ser ett värde av ett 

långsiktigt samarbete, där en avsiktsförklaring bedöms som en viktig komponent.  

Vad tycker ni är viktigast att en sådan avsiktsförklaring innehåller, och vilket värde ser ni att en sådan kan ha för er 

och för de aktörer/myndigheter som ni samarbetar med inom ekosystemet?  
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Samverkansgrupper med formellt inflytande 

Samverkansgrupperna (A och B) föreslås inleda arbetet med att skapa 

förutsättningar för myndigheter och intressenter som identifierar sig som delar av 

KLL-datainfrastrukturens ekosystem och har intresse av att långsiktigt förvalta och 

utveckla densamma, att skapa ett gemensamt förtroende, mental yta och tydligt 

mandat – hemåt och mot varandra. För att få det måste nyttan av samverkan ligga i 

linje med myndighetens uppdrag och bidra till våra respektive strategiska mål. 

Arbetet måste också ske på uppdrag av myndigheternas ledningar. 

Samverkansgrupperna har ett gemensamt ansvar att inleda arbetet med att definiera, 

tydliggöra och samordna förutsättningsskapande processer, arbetssätt, rutiner, roller 

och ansvar. Arbetet bör utgå från identifierade värdekedjor samt konkreta 

användarfall, krav och behov. 

Målsättningen är att få på plats en långsiktig process som hjälper myndigheter att 

designa och synkronisera/poola resurser (juridiskt stöd/kapital), med utgångspunkt 

från överlappande verksamhetsområden och delprocesser som är inblandade i 

värdekedjor/användarfall, på ett sätt som gör det möjligt att fånga upp och lösa ut 

hinder och flaskhalsar när de uppstår mellan/hos/inom resp samverkande part. För 

att en sådan övergripande process ska fungera, måste myndigheter ha ett 

gemensamt mandat och incitament att arbeta samman för att identifiera och leverera 

efterfrågade värden (dataset etc…) Ett tydligt ”VI” behöver genomsyra 

dataproducerande myndigheters organisationer, som tar avstamp i den vision och 

mission som datainfrastrukturen avser verka för. 

Referensgrupp C föreslås som ett första initiativ till att ge nyckelintressenter med 

stort intresse av, stor påverkan på, eller önskemål om inflytande över den 

distribuerade plattformens och ekosystemets inriktning, möjlighet att bidra till dess 

långsiktiga utveckling.  

Ramverk för ledning och styrning (systematiskt kvalitetsarbete)  

Gemensamma processer och arbetssätt behöver designas utifrån konstaterade 

behov och hinder, samt synkroniseras, distribueras, förankras och implementeras 

myndigheter emellan, inom myndigheternas egna organisationer, samt mellan 

myndigheterna och deras intressenter, för att nyttor ska kunna realiseras. 

Förutsättningar: 

- Skapa motiv och förutsättningar för myndighetschefer att jobba strategiskt 

och systematiskt med kvalitetsarbete, stötta innovativitet hos medarbetare 

samt skapa incitament för medarbetare att innovera över 

organisationsgränser, samt att fånga upp, förverkliga och förvalta innovativa 

idéer. 

- Skapa förutsättningar för ekosystemet att fylla innovationsstrukturer med 

innehåll. 
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Ansvarsområden 

Övergripande förvaltning och utveckling av den sammanhållna data infrastrukturen 

för kompetensförsörjning och livslångt lärande, samt samordning av tre identifierade 

förvaltningsområden, inbegriper vidmakthållande och vidareutveckling av ett antal 

gemensamma ansvarsområden. Ansvarsområden gör det möjligt att fokusera på 

vilka stödjande processer och resurser som behövs och hur dessa kan samnyttjas 

över organisatoriska gränser. 

Förslag på ansvarsområden återfinns i bilaga 11.4. Dessa ansvarsområden kommer 

att omformuleras, strykas, kompletteras och konkretiseras allteftersom 

myndighetsgemensamma och överlappande värdekedjor och processer identifieras, 

omhändertas och inkorporeras i den föreslagna samverkansstrukturen. På sikt kan 

det vara möjligt att utveckla ett digitalt stöd kring modellen. Eventuella förslag på 

möjliga innovationer lyfts vid regeringsuppdragets slut. 

Gemensamma processer och ways of working 

Det ska vara enkelt att identifiera överlappande funktioner, hitta synergier och få ut 

nytta, samt att arbeta med konsolidering; föreslagen modell ska minska risken för att 

det produceras informationstillgångar och processer som inte förvaltas och/eller inte 

behövs. Gemensamma processer och ways of working uppdateras förslagsvis 

genom en modell för systematiskt lärande och triple loop learning, samt designas, 

testas och utvärderas med hjälp av de kvalitetsegenskaper som exempelvis lyfts i 

Peter Morville's user experience honeycomb. 

Bemanning 

Kommentar mot bakgrund av inkommen feedback oktober 2022: Förslaget kring ett konsortium som är 

myndighetsövergripande har mestadels mötts av positiva kommentarer, däremot har fler haft synpunkter kring 

formuleringen kring organisk bemanning. Flertalet respondenter understryker att arbetet med en sammanhållen 

datainfrastruktur behöver förankras väl i berörda myndigheter/organisationer med ett tydligt uppdrag och uppföljning 

på ledningsnivå för att det ska prioriteras och skapa värde för kärnverksamheten. 

Bemanning av respektive samverkansgrupp sker förslagsvis organiskt till en början, 

med roterande samordningsansvar och fokus på vem/vilka som har bäst kunskap 

och förutsättning att leda arbetet och tillse att de nya processerna efterlevs och följs 

upp. Eventuellt kan en neutral part bjudas in att bistå med processledning om och 

där behov finns.  

Under aktuellt regeringsuppdrag (2021-2023) har Arbetsförmedlingen det 

samordnande och sammankallande ansvaret för aktuella samverkansgrupper (A och 

B), men det kan komma att ändras. Det kan även övervägas om samverkansgrupp A 

kan kanaliseras/omhändertas via den myndighetssamverkan för 

kompetensförsörjning och livslångt lärande som finns etablerad och som kommer 

vidareutvecklas under 2023. Ansvarsfördelningen för sammankallande för 

samverkansgrupp B påverkas av vilka myndigheter som utses som 

grunddatadomänansvariga (se förslag del 2).  
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Uppföljning och KPI:er 

Hur vet vi myndigheter att vi har lyckats skapa förutsättningar för en sammanhållen datainfrastruktur för KLL som 

skapar värde för er? Vilka KPI:er är viktiga för att följa upp hur väl vi utför vårt arbete enligt syfte, målet och 

uppdraget? Vad är viktigt för er i uppföljningen? Vad skulle kunna fungera som mått/mätetal för ett fungerande 

ekosystem och samarbete för att uppnå vision och mission om en sammanhållen datainfrastruktur för KLL? 

5.2 Förvaltningsområde 2 – Förvaltning och 

utveckling av två nya grunddataområden inom Ena: 

arbetsmarknad och utbildning 

Förslag på vilken eller vilka myndigheter som är bäst lämpade att samordna 

förvaltning och utveckling av datadelning inom området kompetensförsörjning och 

livslångt lärande. 

Kommentar mot bakgrund av inkommen feedback oktober 2022: Läs mer om grunddata och grunddatadomäner på 

Diggs hemsida 

Grunddata inom arbetsmarknad och utbildning  

Vi föreslår att:  

- arbetet med grunddata förbereds genom att myndigheterna inom 

regeringsuppdraget föreslår Ena att arbetsmarknad och utbildning påbörjar 

ett utforskande utredningsarbete. Delar av dessa berör dataområdet 

KLL/Skills. 

- Inom den kommande utforskande utredningen kommer frågor om ansvar att 

beredas. 

  

Ramverk för grunddata 

Kommentar mot bakgrund av inkommen feedback oktober 2022: Det är viktigt att den övergripande 

samverkansstrukturen som utvecklas inom förvaltningsområde 1, och som syftar till en välfungerande myndighets- 

och ekosystemsamverkan, inte konkurrerar med de styrmodeller och riktlinjer som utvecklas inom Ena, utan 

understödjer och kompletterar demsamma. Förslagsvis genomförs en risk- och konsekvensanalys inom ramarna för 

det fortsatta arbetet. 

Vi föreslår att de myndigheter som pekas ut som samordningsansvariga för 

grunddata inom de olika domänerna koordinerar arbetet genom en 

Samverkansgrupp B. 

Samordningsansvaret innebär att utpekade myndigheter får i uppdrag att [upprätta, 

tillhandahålla, tillämpa, utveckla och avveckla gemensamma data governance-

strukturer samt en enhetlig hantering av KLL-data] tillsammans med andra berörda 

aktörer, myndigheter och organisationer. Arbetet med att etablera 

https://www.digg.se/ledning-och-samordning/ena---sveriges-digitala-infrastruktur/nationella-grunddata
https://www.digg.se/ledning-och-samordning/ena---sveriges-digitala-infrastruktur/nationella-grunddata
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grunddatadomänerna och tillhörande samverkansformer ska utgå från och följa det 

ramverk för grunddata som utvecklas inom Ena, och som ägs och förvaltas av 

DIGG.   

Samverkansgrupp B – för gemensamt KLL-dataområde 

Samverkansgrupp B fungerar koordinerande och organiserande för 

grunddatadomänerna arbetsmarknad och utbildning, samt tar gemensamt ansvar för 

de frågor och det myndighetsgemensamma utvecklingsarbete som behöver hanteras 

när grunddataområdena överlappar varandra. 

Samverkansgrupp B ska verka för att relevanta KLL-datakällor, standardiserade 

gränssnitt (API:er) och relaterade resurser, såsom begrepp, kod och specifikationer 

från de dataproducerande myndigheter som ingår i aktuella grunddatadomän finnas 

representerade i, samt görs sökbara på, den av DIGG förvaltade tjänsten Sveriges 

Dataportal. 

För att ett tillgängliggörande av nationella grunddata ska fungera så 

behöver grunddataproducenterna inom samma grunddatadomän aktivt samarbeta 

med grunddatadomänansvarig, gemensamt hantera och nå överenskommelser. De 

ska ta hänsyn till behov hos de konsumenter som behöver tillgång till deras 

nationella grunddata. Det centrala och mest värdeskapande bör vara att börja med 

att tillgängliggöra sådana data som redan är efterfrågade, för att sedan utveckla 

domänen/domänerna successivt. Samverkansgrupp B syftar till att främja ett sådant 

samarbete. 

KLL-specifika utmaningar 

Kompetenser, kunskap, färdigheter, förmågor och kunnande har (än så länge) inte 

ett gemensamt övergripande namn, men är ett informationsområde där ovan nämnda 

grunddataområden överlappar varandra. 

Det finns behov av att samordna förståelsen av data, t.ex genom att initiera ett 

neutralt forum/verktyg där kopplingar mellan dataområden kan diskuteras på en för 

slutanvändare användbar detaljnivå. Vidare finns behov av att enas kring metoder för 

att utröna vem som har rätt kompetens att utföra matchning/tolkning; producera en 

översättningsnyckel/begreppsrelation, hålla data- och begreppsrelationer aktuella 

samt att utreda och främja incitamentstrukturer för kompetenser att bidra med 
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kunskap och tid.  

 

Figur 6, illustrerande exempel 

 

En viktig uppgift för samverkansgrupp B blir att omhänderta identifierade behov, samt 

att initiera ett forum för samordnad förståelse av data, utforma kriterier som hjälper 

dataproducenter att prioritera vilka datamängder/översättningsnycklar som är 

viktigast att börja tillgängliggöra inom de två grunddatadomänen. 

5.3 Förvaltningsområde 3 – Individcentrerad 

datadelningsfunktion/infrastruktur 

 

Området är under utveckling och med EU-initiativ varför det viktiga är att följa utvecklingen och att arbeta för att 

implementera gemensamma modeller i Sverige. Kan också handla om att kanalisera svenskt inflytande på området. 

Målet är i vilket fall att myndigheterna ska göra gemensam sak. 

 

Förvaltningsområde 3 föreslås inbegripa en individcentrerad delningsfunktion som 

syftar till att förstärka potentialen av en sammanhängande datainfrastruktur för KLL. 

Syftet är att sätta individen i centrum och möjliggöra för den att dela data om sig själv 

till tredje part.  

Det finns olika lösningar och metoder för hur en sådan individcentrerad infrastruktur 

kan åstadkommas, myndigheterna inom regeringsuppdraget kommer under 2023 att 



Utredning och förslag till en gemensam 
förvaltning och utveckling av en sammanhållen 
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titta närmare på detta och på en metod som utgår ifrån och kompletterar den 

nationella digitala infrastrukturen i Ena och Sveriges dataportal. 

I följande beskrivs ett utforskande exempel som utgår från insikter från ett pågående 

pilotprojekt. Pilotprojektets utgångspunkter (se även kap 3): 

1. Individcentrerat: Datasubjektet ges befogenhet över data om sig själv och 

utbyte möjliggörs (det vill säga inte automatisk delning mellan system). 

2. Utnyttja befintligt regelverk: Lansering med stöd av befintligt regelverk samt 

förslag på framtida förbättringar i gällande lagstiftning. 

3. Skalbarhet: Stödja en utökning av datatyper, organisationer (offentliga och 

privata) samt användare och scenarier.  

4. Användarvänlig och enkel integration: Ambitionen är att infrastrukturen ska bli 

en de facto-standard för individcentrerad digital delning av information i 

Sverige.  

5. Öppen programvara: All källkod som produceras publiceras öppet så att 

allmänheten kan både granska och bidra till utvecklingen.  

Inom beskrivet pilotprojekt har en rättslig analys tagits fram25, för att utreda de 

rättsliga förutsättningarna för den modell som har testats. Analysen pekar bland 

annat på följande utmaningar och behov:  

1. Begränsande reglering – som inte är teknikneutral - i registerförfattningar 

utgör ett potentiellt hinder för modellen (som för sin tillämpning som 

utgångspunkt är avsedd att kunna appliceras generellt av olika myndigheter, 

vilket kan vara problematiskt om olika myndigheter är begränsade på olika 

sätt i vilken elektronisk behandling de får utföra).  

2. Om en myndighet tillhandahåller (”hostar”) en datahanterare behövs sannolikt 

ett utökat uppdrag och laglig grund för att behandla de personuppgifter som 

datahanteraren kan komma att behandla genom läsning.  

3. Tillhandahållandet av en individcentrerad datainfrastruktur kräver lagligt stöd.  

I samma rättsliga rapport föreslås lösningar i syfte att överkomma hinder för en 

eventuell implementering. Exempel: 

- Ny reglering införs i, till datainfrastrukturens (modellens) anslutande 

myndigheters, registerförfattningar. Den nya regleringen kan exempelvis 

utformas så att personuppgifter om en enskild som får behandlas enligt andra 

bestämmelser får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till 

den enskilde själv. Man har i rapporten vidare noterat att det tidigare har lyfts 

 
25 Arbetsförmedlingen. (14 november 2022) Rapport ang. Oak. (Af-2021/0093 5306) 
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förslag om att införa en generell möjlighet för myndigheter att utlämna 

handlingar elektroniskt vid utlämnande efter begäran om allmän handling 

vilket skulle kunna utgöra en alternativ lösning – mot bakgrund av bl.a. att 

förslaget tidigare har lyfts i SOU 2010:4.  

- Datahanteraren kan få rättsligt stöd för sin behandling i den författning som 

kan utformas för att medföra lagligt stöd för tillhandahållande av 

datainfrastrukturen och i regleringsbrev.  

- Ny reglering införs i form av en författning som medför lagligt stöd för 

tillhandahållande av datainfrastrukturen. 

Det rättsliga perspektivet påverkar således hur data kan delas och förvaltas. En 

annan viktig aspekt är även hur en individcentrerad datadelning kan bygga på och 

komplettera Enas förvaltningsgemensamma komponenter. Utifrån detta behövs ett 

ställningstagande, då det kan finnas olika uppfattningar. Även förslag om framtida 

förvaltning kvarstår. 

Utifall en individcentrerad datadelningsfunktion och infrastruktur inte görs generell, 

utan begränsas till KLL-området, kan det även övervägas om fortsatt beredning och 

utveckling kan integreras med presenterat förvaltningsområde i föregående avsnitt, 

se kap 4.3, kopplat till utveckling och samordning av de två föreslagna 

grunddatadomänen. 

Myndigheterna inom regeringsuppdraget kommer under 2023 att titta närmare på 

flera av ovanstående frågeställningar.  

6. Behov av fortsatt utredning 

Vad ser ni skulle behöva utvecklas och utredas vidare? Vilka frågor och funderingar har väckts vid läsning av aktuell 

utredning? 

7. Behov av förändringar 

Om myndigheterna identifierar behov av författningsändringar eller andra 

förutsättningar för långsiktig utveckling och förvaltning, ska myndigheterna redogöra 

för dessa behov och lämna sådana förslag. I det fall författningsförslag lämnas ska 

dessa följas av en konsekvensutredning i enlighet med förordning en (2007:1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning. 

Ser ni något behov av regel/policyutveckling? 
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8. Risk- och konsekvensanalys 

Vilka risker ser ni med aktuellt förslag, och hur sannolikt bedömer ni risken (låg, medel, hög)? Vilka konsekvenser 

ser ni att det skulle medföra om risken inträffar? 

 

Sekretariatet ämnar arbeta vidare med risk- och konsekvensanalys under 2023. Exempel på frågeområden som kan 

belysas: 

- Hur förhåller sig arbetet med datainfrastrukturen till befintliga verksamhetsplaner/digitala strategier i 

involverade myndigheter? Risk för konflikter? 

- Vilka kända ändringar kan komma att ha påverkan på det långsiktiga arbetet med datainfrastrukturen för 

KLL i framtiden, vad gäller tex lag- och regeländringar, myndighetsbeslut, tekniskt miljöbyte osv?  

- Hur ser påverkan ut från och till andra system och datainfrastrukturen för KLL? 

- Finansiering och resurssättning framåt! RU tar slut 2024. Hur hanteras frågan om bemanning i 

Samverkansgrupp A och B långsiktigt? Avgörande att samtliga mynd ser värdet i att arbeta långsiktigt 

tillsammans. 

 

9. Feedback från intressenter 

Ett utkast på denna utredning skickades ut till: Vigeo-nätverk, tidigare representanter 

i arbetsgrupp 2 från avslutat Samverkansprogram KLL, myndighetsrepresentanter i 

Diggnätverk för andra dataområden, styrgrupp för Myndighetssamverkan KLL, 

projektledare/samordnare i pilotprojekten inom regeringsuppdraget datainfrastruktur 

KLL, samt rektorsinitiativet. 

Nedan sammanfattas inkomna synpunkter26 från myndigheter, organisationer och 

andra intressenter inom området27, med fokus på det utredningsförslag om tre 

förvaltningsområden som sekretariatet delade28 under oktober 2022. Över lag ställde 

sig intressenterna positivt till utredningens inriktning men utifrån intressenters olika 

behov finns det flera områden som uppdraget behöver fördjupa eller föra in i 

kommande utredningsarbete under 2023. 

Dialog har även först med Vigeo-nätverket, i form av en gemensam workshop och 

presentation den 25 november.  

 

Agenda vid mötet: Framtidsvision 2030. Hur ser ett önskvärt datadelningssystem ut i 

 
26 Inkomna synpunkter kan i sin helhet begäras ut (Arbetsförmedlingen, Af-2021/0053 0693) 
27 Svar har inkommit från: Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande (styrgruppen), 
Region Halland, Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG), Trygghetsfonden (TSL), Sunet (Vetenskapsrådet), 
Statistikmyndigheten SCB, Research Institutes of Sweden AB (RISE), Trygghetsrådet (TRR) 
28 Mottagare på utskick: Vigeo-nätverkets medlemmar (Rise sammankallar), tidigare representanter i 
arbetsgrupp 2 från avslutat Samverkansprogram KLL, myndighetsrepresentanter i DIGG-nätverk för andra 
dataområden, styrgrupp för Myndighetssamverkan KLL, projektledare/samordnare i pilotprojekten inom 
regeringsuppdraget datainfrastruktur KLL samt rektorsinitiativet. 
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Sverige 2030? Vilken funktion fyller det för KLL och hur har vi nått dit? 

- Samtal i smågrupper om potential och behov 

- Regeringsuppdraget; Utredning och förslag till en gemensam förvaltning och 

utveckling av en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och 

livslångt lärande 

- Samtal i smågrupper för inspel till utredningen och fortsatt samverkan 

Insikterna från detta tillfälle omhändertas av sekretariatet och förs in i det fortsatta 

arbetet, med start i samband med regeringsuppdragets uppstartsdagar 1-2 februari 

2023. 

Inkomna synpunkter rörande förvaltningsområde 1: Samverkansstruktur för 

myndighets- och ekosystemssamverkan kring en sammanhållen 

datainfrastruktur för KLL 

Det är positivt med ett konsortium som är myndighetsövergripande. Konsortiet bör ha 

ett tydligt uppdrag och beslutsmandat för att kunna skapa operativa, taktiska och 

strategiska förutsättningar. Det är också positivt med de styrande principerna som 

grund för strategi för konsortiets samverkan: interoperabilitet, användarfokus och 

samverkan kring värdekedjor, organisatorisk förmåga, transparens, öppna data, kod 

och arbetssätt. 

Flera pekar på vikten av användarcentrering och individfokus och att dessa 

perspektiv beaktas i förslagen utifrån samtliga aktörer i ekosystemet för 

kompetensförsörjning och livslångt lärande. Att förstå framtida behov ner på 

kompetensnivå blir viktigt för hela ekosystemet. 

Utkastet pekar på erfarenhet av etablering och underhåll av ekosystem för öppna 

data. Utöver ägandeskap och utvecklingsansvar för data så beaktas även vad som 

kan öka förståelsen och användningen av den i ekosystemet inklusive juridiskt och 

tekniskt stöd. Förslaget behöver kompletteras med erfarenhet av etablering och 

underhåll av ekosystem för delade eller kontrollerade och känsliga data, exempelvis 

erfarenhet kring etablering av så kallade identitetsfederationer. Inom detta område 

ligger komplexitet som uppdraget ännu inte har arbetat med. 

Arbetet med en datainfrastruktur behöver förankras väl i berörda myndigheter och 

organisationer med ett tydligt uppdrag och uppföljning på ledningsnivå för att det ska 

prioriteras och skapa värde för kärnverksamheten. Risken med en organisk och 

informell styrning är att det försvårar att nå ut till organisationer med stora behov men 

liten kunskap på området, samt att det inte får den vikten som frågorna förtjänar i de 

medverkande organisationerna.  

I fortsatt arbete bör vikten av samverkan och tvärsektoriell styrning förtydligas. 

Förslag förs fram att samverkansgrupp A kan kopplas till myndighetssamverkans 

arbete inom KLL29. Det är angeläget att en sammanhållen datainfrastruktur realiseras 

 
29 Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning och livslångt lärande 
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och genererar nytta inom en snar framtid. Fokuset ska vara på data som en 

infrastruktur, och inte förädling av data som sluttjänst.  

Använd gärna exempel på andra redan etablerade samverkansstrukturer så som 

Geodatarådet eller Miljöinformationsrådet. Begrepp och definitioner behövs i högre 

grad, det saknas en del beskrivningar om vad som menas med olika begrepp inom 

området KLL. Exemplifiera syfte, mål och målgrupp; vilka värden som kan skapas 

med en sammanhållen datainfrastruktur, samt för vem. 

Inkomna synpunkter rörande förvaltningsområde 2: Förvaltning och utveckling 

av två nya grunddataområden inom Ena – utbildning och arbetsmarknad 

Det är positivt att initiativet integreras med DIGG:s uppdrag och principer som ligger 

till grund för styrning av Ena. Dess vision, mission och kärnvärden bör gälla som 

övergripande inriktning, dock med en beskrivning av vad de innebär för KLL-området. 

Mest värdeskapande bör vara att börja med att tillgängliggöra sådana data som 

redan är efterfrågade, för att sedan utveckla domänen/domänerna successivt.  

Skillnaden mellan datainfrastrukturen och Ena utifrån ett organisatoriskt och styrande 

perspektiv kan förtydligas. Det vore värdefullt att jämföra förutsättningarna för KLL 

med övriga grunddatadomäner och den styrning som valts där, i stället för att jämföra 

med områden som ligger utanför Ena. Bra att dataportalen och DIGG:s Community 

plattform används som en knutpunkt för datainfrastrukturen. 

Den tekniska sidan behöver formuleras och de som kommer att utveckla och förvalta 

data i en bredare kontext behöver involveras mer. Detta påverkar hur man bygger 

systemet så att det inte i förlängningen riskerar att bygga två parallella spår. Värdet 

skapas av en öppen och tillgänglig struktur mellan myndigheter som även är tekniskt 

och praktiskt genomtänkt och tillgänglig, byggd på öppen källkod och öppen för peer 

review. Det är angeläget att plattformen beaktar det europeiska samarbetet och 

standarder på området, samt att lösningen utvecklas för att vara långsiktig, hållbar 

och dessutom skalbar. Detta innefattar framtidssäkrad teknik och standarder kring 

taxonomier för att säkerställa tillgänglighet och mätbarhet. 

Exempelvis högskolesektorn är beroende av att på kort sikt kunna tillgängliggöra 

data om utbildningar som inte använder central antagning. På sikt behöver susa-

navet anpassas till API:er och format som har brett stöd i edtech-branchen och inom 

EU; det betyder till exempel en anpassning till eduAPI och ELM3. En fortsatt satsning 

på en svensk lokal standard (EMIL) kan försvåra integration och anpassning till en 

gemensam marknad inom EU. 

Inkomna synpunkter rörande förvaltningsområde 3: Individcentrerad 

datadelningsfunktion och infrastruktur 

Det är viktigt att myndigheterna hittar en lösning för individen att kunna ha större 

kontroll över data som berör individen, inklusive portabilitet av data mellan 

myndigheten och tredjepartsaktörer. Det skulle skapa förutsättningar för både 

individen och tredjepartsaktörer att utveckla tjänster med verifierade data från en 
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myndighet. Individens ägande av data och hur individfokuset ska formuleras kan 

utvecklas. 

Förslaget verkar utgå ifrån antagandet att mycket känsliga data kan delas via 

användarens POD-server30. Detta motsäger erfarenhet från andra registerdata-

områden, bland annat e-hälsa, och att det bedöms orealistiskt ur ett 

skalbarhetsperspektiv. Användning av så kallade POD-servrar och W3C Solid31 

kritiseras, och anses undergräva ekosystemets skydd för den personliga integriteten. 

Vidare framförs att W3C Solid är ett avsteg ifrån EU:s referensarkitektur för den 

digitala plånboken, vilket medför allvarliga risker för projektet i ett längre perspektiv. I 

dess nuvarande form bedöms inte förslaget genomförbart. 

10. Nästa steg 

Sekretariatet tar med sig insikter som har genererats ur utredningsarbetet in i 

planeringen av det fortsatta arbetet med att etablera samverkanstrukturer kring en 

sammanhållen datainfrastruktur för KLL. 

Sekretariatet kommer att planera för utökad intressentinvolvering, dialog och 

fördjupande workshops under 2023. Datum och former kommuniceras ut efter 

årsskiftet. Arbete pågår även med att etablera en gemensam närvaro genom DIGGs 

nationella digitala arena. Sekretariatets ambition är att vara fortsatt transparenta med 

arbetet som pågår inom regeringsuppdraget och välkomnar fortsatt samtal i 

Dataportalens forum, som kommer att bevakas i mån av tid. 

  

 
30 Förklaring av pod-server 
31 Hänvisning alt. förklaring 



Utredning och förslag till en gemensam 
förvaltning och utveckling av en sammanhållen 
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11. Bilagor 

11.1 Exempel på kunskapsunderlag vi har studerat 

rörande styrning i tvärsektoriella frågor 

- Den förvaltningspolitiska kommissionen 1997 

- Vesta-projektet 1997  

- Regeringens förvaltningspolitiska program 2000 

- Styrutredningen 2006  

- Den förvaltningspolitiska propositionen 2010 

- Innovationsrådet 2011 

- Regeringens översyn av styrmodeller i offentlig sektor  2014 

- Statskontorets utredningar denna period  

- Långtidsutredningen 2015  

- Innovationsrådets slutrapport 2015  

- Tillitsdelegationen 2016 

- Utredningen Effektiv vård 2016 

- Regeringens digitaliseringsstrategi 2017 

- Skolkommissionens samling för skolan 2017 

- Kommissionen för jämlik hälsa 2017 

- SQMA (SiQ)  fyra stora utmaningar (utifrån 48) framöver enligt organisationer 

2018 

- Sverigestudien 2020 

- Statskontorets utvärderingar 2020  

- Regeringens samverkansprogram 2020 
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11.2 Fyra fall av myndighetsdrivna öppna 

dataekosystem 

JobTech Dev 

JobTech Dev är ett ekosystem som startades 2018 för att samla aktörer som verkar 

inom eller i relation till den svenska arbetsmarknaden och skapar ett samarbete via 

en gemensam plattform av öppna data, anslutna API:er och kompletterande öppna 

programvaruprojekt. Ekosystemet och dess plattform underhålls och faciliteras av 

Arbetsförmedlingen och har därmed en organisationscentrerad styrning. Syftet med 

ekosystemet är att bidra till en effektivare digital matchning och karriärvägledning 

mellan arbetssökande och arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden. 

Ekosystemet har ett organisationscentrerat styrningssätt där Arbetsförmedlingen är 

den enda parten med formellt inflytande.  

Den aktuella datadelningsplattformen tillhandahålls av Arbetsförmedlingen där data 

tillgängliggörs via API:er och som statiska kopior för nedladdning. Delad data utgörs 

primärt av arbetsmarknadsdata i form av jobbannonser, språkdata i form av taxonomi 

för kompetenser och yrkestitlar, samt individdata i form av ex. CV och arbetsstatus. 

Den delade datan härstammar både från Arbetsförmedlingen samt aktörer inom 

ekosystemet såsom privata annonsleverantörer. Trots den organisationscentrerade 

styrningsformen måste därför särskild hänsyn tas till övriga aktörer inom ekosystemet 

som får ett indirekt inflytande över ekosystemet. Vilka som får detta inflytande och 

hur mycket är däremot ett val för Arbetsförmedlingen. 

Trafiklab 

Trafiklab är ett ekosystem, startat 2011, som samlar offentliga och privata aktörer 

inom den svenska kollektivtrafiksektorn för att samarbeta genom en plattform med 

öppen trafikdata, med tillhörande API:er och kompletterande öppna 

programvaruprojekt. Ekosystemets vision är att underlätta skapandet av nya tjänster 

som gör det enklare och mer attraktivt att resa med kollektivtrafiken. Ekosystemet 

och dess plattform utvecklas och faciliteras av Samtrafiken, ett företag som samägs 

av alla regionala kollektivtrafikmyndigheter och de flesta kommersiella 

trafikoperatörer i Sverige. Operatörer har även möjlighet att vara partner till 

Samtrafiken utan att vara delägare. Ekosystemet kan därmed ses som ett exempel 

på konsortiumcentrerad styrning där både offentliga och icke-offentliga aktörer har ett 

formellt inflytande genom samägandet av Samtrafiken. 

Samtrafiken tillhandahåller den aktuella plattformen där datamängder tillgängliggörs, 

antingen som statiska kopior för nedladdning eller via API:er. Dessa datamängder är 

underhållna och delas via plattformen av Samtrafiken eller oberoende av aktörer 

inom ekosystemet. Statisk och realtidsdata om kollektivtrafiken, exempelvis kopplat 

till tidtabeller och avbrott sammanställs och delas ex. av Samtrafiken, med ex. data 

som omfattar tidtabells- och servicedata från Stockholms kollektivtrafik samt 
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livslångt lärande 

 

 
 
 
 
 

49 

trafikinformation från Trafikverket utgör ex. på externt tillhandahållna data. 

Plattformen länkar även till relaterade API:er som underhålls och tillgängliggörs hos 

andra organisationer. 

HSL Developer Community 

HSL Developer Community (HSL DevCom) är ett ekosystem, startat 2009, som 

samlar aktörer med intresse för öppna data och öppen programvara kopplat till 

Helsingforsregionens kollektivtrafik (jämfört med den nationella inriktningen hos 

Trafiklab). Ekosystemet och dess plattform utvecklas och faciliteras av Helsingfors 

Regionaltrafik (HSL enligt finska översättningen), ett bolag som samägs av nio 

kommuner i Helsingforsregionen i Finland. HSL ansvarar bland annat för planering 

och organisering av regionens kollektivtrafik. Ekosystemet kan därmed ses som 

ytterligare ett exempel på konsortiumcentrerad styrning men där enbart offentliga 

aktörer (dvs. aktuella kommuner) har ett formellt inflytande genom samägandet av 

HSL. 

Plattformen består av flera datamängder och anslutna API:er samt ett antal 

relaterade öppna programvaruprojekt som är centrala för ekosystemaktörerna, både 

vad gäller intern verksamhet och kundnära applikationer. Huvuddelen av plattformen 

är relaterad till en reseplanerare som är utvecklad som öppen programvara. Denna 

använder i sig av underliggande öppna API:er som bl.a. tillhandahåller resvägs- och 

tidtabellsdata, samt geokodningsdata med adresser och koordinater. Därtill 

tillhandahålls kartdata som HSL hämtar från OpenStreetMap (OSM) och bearbetar, 

ex. genom skapande av rutmönster och visualiseringar med hjälp av HSLs egen 

kartstil. Annan extern data som delas inkluderar cykel och parkeringsdata från 

Helsingfors stad mfl. 

City of Chicago 

City of Chicago startade sitt ekosystem 2011 genom lanseringen av stadens öppna 

data-program och dataportal. Ekosystemet, som har en organisationscentrerad 

styrning, täcker hela staden, inklusive dess medborgare, civilsamhälle och näringsliv. 

Huvudmålet är att göra stadens interna data användbar och konsumerbar av 

allmänheten. Den första drivkraften för initiativet var att öka transparensen, vilket 

med tiden utvecklades till ett högre fokus på att möjliggöra social och ekonomisk 

utveckling. Ett annat viktigt motiv är att engagera allmänheten för att förbättra sitt 

samhälle. Stadsförvaltningen arbetar därför aktivt i att främja delaktighet och erbjuder 

indirekt ett informellt inflytande till stadens invånare och olika aktörer över vilken data 

som delas och hur.  

Plattformen består av cirka 1400 olika datamängder tillgängliga via API:er. 

Uppgifterna kommer ur administrativa processer som utförs av Chicago City. Det 

finns därför en stor variation i typen av data som sträcker sig från varje tillstånd som 

utfärdas av staden, varje brott som rapporteras, till varje resa som tas via mobilitets- 

och samåkningsoperatörer. Det informella inflytandet och engagemanget bland 
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livslångt lärande 

 

 
 
 
 
 

50 

stadens invånare har vidare även renderat i flertalet bidrag till öppna 

programvaruprojekt, initierade av både staden och invånarna själva, som på olika 

sätt skapar värde baserat på den delade datan. 

11.3 Rättslig analys rörande säker hantering av 

individdata 

Att tillåta att data skickas digitalt innebär utmaningar enligt det nuvarande rättsliga 

ramverket. Arbetsförmedlingen har anlitat en extern juridisk byrå för att hjälpa 

utvecklingsteamet att uppfylla kraven. Rapporten är endast delvis utarbetad, och den 

slutliga versionen förväntas vara färdig i december 2022. Dokumentet analyserar i 

detta skede endast de problem som hindrar digitalt utbyte av information och 

erbjuder inga lösningar. Preliminär sammanfattande rättslig analys: 

1. Handlingar kan inte hämtas av den enskilde från en myndighet i digitalt 

format utan att det finns en laglig grund eller en lagbestämmelse möjliggör 

digital överföring. För närvarande finns det inte en rättslig grund som kan 

användas konsekvent av alla myndigheter under alla omständigheter för att 

tillåta överföring av data. Digitalt utbyte uppgifter som finns hos myndigheter 

är i allmänhet inte tillåtet och kräver ett resonemang innan det "godkänns". 

Statliga myndigheter regleras dock av olika registerförfattningar som reglerar 

behandling och utbyte av digital information. Detta innebär att en lösning för 

specifika fall, för specifika myndigheter, inte är tillämplig på alla ärenden och 

myndigheter, eftersom begränsningarna (eller möjligheterna) att överföra 

data digitalt skiljer sig åt mellan olika myndigheter. En generell lösning för 

utbyte av digital information behöver därför sannolikt utökat juridiskt stöd. 

2. När det väl har fastställts att information kan flyttas digitalt, får uppgifter som 

inte omfattas av sekretess i princip överföras digitalt av en myndighet. Det 

kan dock vara oklart vilken information som kan flyttas och under vilka 

omständigheter, i det enskilda fallet. Myndigheter kommer därför att behöva 

riktlinjer för att avgöra vilken information som kan anförtros den enskilde och 

under vilka omständigheter samma information inte kan lämnas digitalt. Helst 

bör alla dokument som tillhandahålls i pappersformat tillhandahållas digitalt 

till individen. Vi vet dock inte om det finns annan information som för 

närvarande inte tillhandahålls (t.ex. anteckningar från en handläggare) som 

skulle kunna delas digitalt, och inte heller under vilka omständigheter 

information som kan lämnas inte bör delas (t.ex. från skyddade individer). 

3. För närvarande kan ingen enskild byrå få ansvaret att hantera en 

individcentrerad datainfrastruktur och vara förvaltande myndighet för de 

verktyg som används av individen för att kontrollera sin data. Myndigheter får 

endast behandla information (i.a. lagring och delning) som hänför sig till 

deras eget syfte och med rättslig grund. Detta leder till utmaningen att finna 

en myndighet som har rätten att hantera alla typer av data från alla andra 
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myndigheter, enligt instruktioner från den enskilde individen som önskar dela 

data. Det bör noteras att lagen kan förbjuda utvidgning av en befintlig 

myndighet syfte och uppdrag, eller inrättandet av en myndighet vars enda 

syfte är att fungera som en lagrings- eller delningspunkt för data för att skapa 

ett juridiskt fungerande ramverk. 

Det har även uppdagats rättsliga utmaningar gällande "samtycke", särskilt gällande 

om "samtycke" kan vara en rättslig grund som gör det möjligt för myndigheter att 

befrias från ansvaret för en individs data som finns i deras system. Offentliga 

myndigheter får dock generellt sett inte använda samtycke som rättslig grund i 

enlighet med GDPR i förhållande till en individ (på grund av maktbalansen mellan 

myndigheten och individen). Överlåtelse av handlingar från en myndighet bör i stället 

grundas på den enskildes egen begäran att lämna ut en allmän handling, vilket skulle 

utgöra en rättslig grund för myndigheten att dela handlingen enligt lagbestämmelsen i 

2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen (1949:105). 

Eftersom individen är avsedd att stå i centrum för utbyte av digital information bör 

dock individen godkänna digitala överföringar så att individen kan anses ha kontroll 

över uppgifterna. För att undvika de begränsningar till effektivitet genom att behöva 

individens godkännande vid varje digital överföring, undersöker de juridiska 

konsulterna just nu möjligheten att få en individ att ingå ett avtal med 

datainnehavaren och datahanteraren. Om detta visar sig vara möjligt så ersätts 

behovet för individen att godkänna varje gång data flyttas med ett 

engångsgodkännande under registreringen till infrastrukturen, t ex att godkänna 

användarvillkor. 

Skulle samtycket användas som en rättslig grund för digitala överföringar, även om 

den rättsliga ställningen är otydlig, måste det noteras att grunden för samtycke, så 

som det regleras i GDPR, ställer vissa begränsningar på infrastrukturens funktioner. 

Specifikt anger GDPR att ett samtycke måste vara kontextuellt, informativ och 

explicit. På grund av detta verkar det inte vara möjligt att uppfylla: 

a)     Once-only principle (OOP): tillåter individer att uppdatera information med 
en part och dela den automatiskt med andra (många och ibland okända) 

parter
[6]

. 

b)   Data Grouping & Continuous sharing: allowing individuals to share groups 
of information after being updated, without reconsenting it (e.g. 
unemployment status, visa status etc.) 

c)      Datagruppering och kontinuerlig delning: tillåter individer att dela 
informationsgrupper efter att de har uppdaterats, utan att ge ett samtycke 
igen (t.ex. arbetslöshetsstatus, visumstatus etc.) 

d)      Förhandsgodkännanden: tillåta individen att samtycka till framtida 
händelser (t.ex. anställningsstatus med en arbetslöshetsförsäkring, så 
snart den övergår till status arbetslös) 

   

https://mysite.arbetsformedlingen.se/personal/lejer/Documents/Desktop/Individdata.docx#_ftn6
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[1] T ex kompetenser och andra datapunkter kopplade till Livslångt Lärande för en 
individ 
[2] T ex att man inom Arbetsförmedlingen diskuterar om en individs “arbetsstatus” 
är en datapunkt relaterat Livslångt Lärande 
[3] Detta är inget krav. Som beskrivet i det juridiska kapitlet, kan vissa 
myndigheter föredra att lämna ut data till en individ genom en Eget Utrymme-
miljö. 
[4] Se bland annat https://www.mydata.org/ 
[5] Se bland annat https://solid.mit.edu/   
[6] Det har påpekats av vårt juridiska team att engångsprincipen (OOP eller TOOP 

som den ibland förkortas) endast bör gälla gränsöverskridande inom EU. I skäl 42 i 

SDG-förordningen (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=EN) anges att 

engångsprincipen måste tillämpas i enlighet med med alla tillämpliga 

dataskyddsregler. Avsikten är inte att bara använda engångsprincipen som grund för 

att bygga centrala datasamlingar. 

11.4 Förslag på ansvarsområden för 

samverkansgrupp A och B 

Samverkansgrupp A fungerar styrande, rådgivande och förutsättningsskapande och 

samordnar den övergripande förvaltningen och vidareutvecklingen av, samt lärandet 

inom, en sammanhållen datainfrastruktur för KLL. 

Samverkansgrupp A ansvarar för att upprätta, tillhandahålla, tillämpa, utveckla och 

avveckla: 

Ansvarsområde Förslag på innehåll/aktiviteter 

Vision, mission, strategi och effektmål  

Principer och rekommendationer för hantering av 

KLL-data. 

 

Gemensamma processer och wow 

 

Processer, ledningssystem och styrstrukturer Processer för målstyrning, implementering, drift, 

vidareutveckling och nyttorealisering av nya arbetssätt och 

lösningar; förslagsvis med utgångspunkt ur ramverk för 

framgångsrika organisationer. 

Förankrings- och påverkansarbete 

Omvärldsbevakning och analys 

Bevaka EU-perspektiv 

Bevaka nationella strategier 

https://mysite.arbetsformedlingen.se/personal/lejer/Documents/Desktop/Individdata.docx#_ftnref1
https://mysite.arbetsformedlingen.se/personal/lejer/Documents/Desktop/Individdata.docx#_ftnref2
https://mysite.arbetsformedlingen.se/personal/lejer/Documents/Desktop/Individdata.docx#_ftnref3
https://mysite.arbetsformedlingen.se/personal/lejer/Documents/Desktop/Individdata.docx#_ftnref4
https://www.mydata.org/
https://mysite.arbetsformedlingen.se/personal/lejer/Documents/Desktop/Individdata.docx#_ftnref5
https://solid.mit.edu/
https://mysite.arbetsformedlingen.se/personal/lejer/Documents/Desktop/Individdata.docx#_ftnref6
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Bevaka rättsliga krav, lagar och förordningar 

Bevaka etik- och hållbarhetsfrågor 

Piloter och utvecklingsinitiativ: överblick, insiktsinsamling, 

vidareutveckling, testplattformar, uppskalning. 

Sammankalla Samverkansgrupp B för synkronisering, 

lärande och gemensam framdrift inom datainfrastrukturen 

KLL och gemensamma prioriteringar (t.ex. identifierade 4 

delområden). 

Sammankalla Referensgrupp C: ge intressenter möjlighet till 

inflytande på ekosystemets och samverkansmodellens 

inriktning och innehåll. Undersök och samplanera med 

intressenter/ekosystem i god tid innan införande av nya 

initiativ. 

Strategi för communityarbete och 

ekosystemsinvolvering; systematiskt lärande, 

insiktsarbete och feedback-loopar 

Kommunikatörsnätverk 

Avgränsa vilken typ av data och samverkan ekosystemet bör 

omfatta (öppen + delad/kontrollerad) 

Enas kring effektmål 

Förtydliga värdekedjor 

Främja relationer mellan externa ekosystem/plattformar samt 

EU-nivån 

Samordna myndigheternas innehåll och närvaro på Digitala 

Arenan samt i Dataportalens community 

Främja open source hos berörda myndigheter och inom 

aktuellt KLL-community 

Verksamhetsstöd för samverkansgrupper, piloter 

och utvecklingsinitiativ 

 

Internt forum med ytor för fildelning (standarder, 

best practise, processkartor samt tillhörande 

stödjande och förutsättningsskapande guider, ways 

of working-metodstöd, beslutskriterier, mm, som 

hjälper myndigheter och intressenter i samverkan 

att arbeta enhetligt kring VAD frågor.) 

 

Ev. streamlinade/poolade ekonomiska/juridiska 

resurser 

 

Skapa förutsättningar för myndigheter och aktörer i 

samverkan att lösa ut hinder som relaterar till 

värdekedjor/innovationsgap 

Utred behovet av och möjligheten att upprätta en pool av 

ekonomiska resurser/kapital 

Skapa ekonomiska incitament för dem som bygger tjänster 

på infrastrukturen, t.ex. genom myndighetsgemensamma 
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innovationsupphandlingar/"tävlingar", där myndigheterna kan 

utse "vinnare" som får en ekonomisk ersättning om de delar 

med sig av sin data och kod till ekosystemet.  

Utred möjligheten att upphandla gemensamma 

kompetenser/resurser 

Sociala och tekniska gränsresurser 

 

Kommunikations- och supportmöjligheter inom 

ekosystemet, ex: communityforumet på 

dataportalen samt funktionsbrevlådor hos de 

respektive dataproducerande myndigheterna. 

 

Dokumentation, kodexempel, verktyg och bibliotek 

samt annan infrastruktur som kan bidra till 

utveckling och analys baserat på den delade datan. 

Erbjuda och informera om verktyg och tjänster för open 

source, datakvalitet, interoperabilitet, databehov mm … 

 

Samverkansgrupp A bemannas förslagsvis genom att [ROLL] sammankallar 

representanter från [XXX-myndigheter]. 

Vid bemanning av Samverkansgrupp A bör utredningens rekommendationer och 

best practise vad gäller kompetenser och funktionella roller beaktas.   

  

Samverkansgrupp B ansvarar för att upprätta, tillhandahålla, tillämpa, utveckla och 

avveckla:  

Ansvarsområde Förslag på innehåll/aktiviteter 

Gemensamma data governance-strukturer 

 

Policys/principer 

Processer 

Standarder och best practise  

Funktionella roller och ansvarsområden 

Vi bör se hur motsvarande arbete sköts genom SIS. Där 

borde det finnas mycket erfarenheter att lära sig av. 

Enhetlig hantering av KLL-data/data management 
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Clean, consistent, accesible, secured, defined and 

understood 

Integrated, modeled, interoperated  

Analyzed, transformed, disseminatet 

 

Kvalitetssäkra kategorisering av data enligt 

utpekade/överenskomna standarder (+ forum). 

 

Relatera befintliga standarder t.ex EMIL/EML. Återanvänd 

och koppla till EU-nivå. 

Samordnad datadelning 

 

Samordna de grunddataansvariga myndigheternas 

arbete med att tillgängliggöra data via Sveriges 

dataportal 

Paketera och marknadsföra dataset via Digitala 

Arenan som visar på/inspirerar kring möjliga nyttor 

som kan skapas genom tjänsteutveckling. 

Utreda och tillgängliggöra särskilt värdefulla 

datamängder 

Ge råd och stöd till informationsansvariga 

organisationer 

Öka kunskapen om efterfrågade offentliga 

lösningar för datadelning och sänk trösklar. 

Bevaka och främja tillgängliggörande av data via 

SDG - en gemensam digital ingång 

EU: följ utvecklingen och undersök 

påverkansmöjligheter.  

Skapa förutsättningar för att European data space 

for skills korrelerar mot delar av det nationella 

dataområdet KLL. 

2023: Utred ladokkonsortiets arbete med den data som 

högskolorna (via rektorsinitiativet) har signalerat att de 

behöver. 

 

Utred om det behöver utarbetas överenskommelser kring 

(formerna kring) när myndigheter delar data: 

frekvens/push/best practise … gemensamma policies? 

 

  

Samordnad arkitektur 

 

Driva frågor kring hur dataområdets 

komponenter/teknik ska organiseras 

(arkitekturmässigt).  Fokus kanske bör ligga på 

befintliga processer/arenor inom Digg. ENA – 

byggblock mm. 

Etablera samverkan om länkade data och 

beständiga identifierare 

Det finns delar av europass som även är av 

datainfrastruktur karaktär, precis som t.ex. Sdg. 

Något om principen att bevaka EU-perspektiv? 

save-the-space bl.a. här till efter heldag i 

semantikprojektet (Det finns flera lärdomar kopplat 

till arkitekturfrågor, då det fokuserat på den 

2023: Fortsätt initierad kartlägging av nuvarande 

samkataloger, system, datamängder, bef.processer, API:er, 

mm … 
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semantiska interoperabiliteten mellan KLL-

verksamheter). 

Samordna förståelse av data initiera ett neutralt 

forum/verktyg där kopplingar mellan dataområden 

kan diskuteras på en användbar detaljnivå. 

 

Samla nyckelintressenter som tillsammans skapar 

ett gemensamt förtroende, mental yta, tydligt 

mandat – hemåt och mot varandra. 

Främja nyttiggörande av delade och öppna data genom aktiv, 

organisk och öppen samverkan kring värdeskapande, 

kravställning, standardisering, system perspektiv, 

interoperabilitet, mm – med syftet att uppnå en delad kultur, 

med gemensamma incitament och problembilder 

 

Samverkansgrupp B bemannas förslagsvis genom att [ROLL] sammankallar 

representanter från [grunddatadomänsansvariga myndigheter]. 

Sammankallande [ROLL] för Samverkansgrupp B bör beakta utredningens 

rekommendationer och best practise vad gäller kompetenser och funktionella roller. 
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