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VAD ÄR ÖPPNA DATA?

• ”Data kan kallas öppna data om vem som helst 

fritt får använda, återanvända och distribuera 

dessa med som största motprestation att ange 

källa eller krav på att dela data på samma sätt” 

Open Data Foundation

• Open data foundations 6 kriterier

– Komplett

– Primär

– Aktuell

– Tillgänglig 

– Maskinläsbar 

– Fria 

– I öppet format
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ÖPPNA DATA =/= PSI

PSI Öppna 

data

Öppna PSI-

data (OGD, 

Parycek, & al 

2014)

Geo-data
Öppna 

offentliga 

Geo-data
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VAD KAN FORSKNINGEN SÄGA OM VÄRDET AV

ÖPPNA GEO-DATA?

• Begränsad forskning – både om PSI och om 

geodata. Ingen publicerad forskning om 

samhällsekonomiska effekter av tillgängliggörande 

av geo-data för Sverige

– Forskning har dock ökat på senare år (se ex 

sammanställning i Häggström 2015)

• Företag sätter stort värde på tillgång till geo-data 

(Lakomaa & Kallberg 2013)

– Geodata den datatyp som (med stor marginal) 

bedömdes vara mest värdefull för IT-entrepenörer
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TILLÄMPNINGAR DÅLIGT BESKRIVNA

• Svårt att räkna ut hur data kan komma att användas 

(Meijer mfl 2014) – data en ”experience good” 

• I synnerhet om man går utanför tjänster som bygger på 

direkt vidareförmedlning av data (Zuiderwijk mfl 2012)

– Tidtabellsinformation, adresserad direktreklam

• Några andra exempel

– Förbättring av e-tjänster

• Ex för beräkning av fraktalternativ (Lakomaa & Kallberg 2013)

– Testkörning av applikationer

• Med riktiga dataset (Lakomaa & Kallberg 2013)

– Underlag för bättre upphandlingar (Lakomaa 2013)

• Gör spelplanen jämnare och öppnar för fler anbudsgivare

– Innovation i offentlig sektor (Windrum & Koch 2008, Parycek

& al 2013, Hartley 2005, Lakomaa 2014)
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FORSKNING VISAR PÅ VÄRDE

• ”Various studies have confirmed that proactively releasing 

public and private data in open formats creates considerable 

benefits for citizens, researchers, companies and other 

stakeholders, such as business creation or having the ability to 

understand public or private problems in new ways through 

advanced data analytics” Zuiderwijk mfl 2014 (intro) se också 

Blakemore and M. Craglia 2006, Charalabidis mfl 2011, Zhang 

mfl 2005

• ”While serveral reports have sought to evaluate the economic

impacts of open data ex ante (see e.g. Vicker, 2011), ex post 

analysis focusing on the materialised economic impact is still in 

its early stateges. This is due to challenges within the resarch

area (e.g. measurement difficulties, lack of systematically

collected statistical data on the use of data) and the fact that

the phenomenon is relatively new.” Koski 2015, s 3

• Häggström (2015) har sammanställt empiri: Öppnande av geo-

data ger ROI på 1,2 till 1000
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KONSULTRAPPORTER

• ConsultingWhere 2010, The Value of Geospatial Information to Local 
Public Service Delivery in England and Wales

– ConsultingWhere bedömer att BNP i England och Wales var 320 miljoner GBP 

högre under 2008-2009 än den hade varit om man inte använt geodata. År 

2014-2015 förväntas denna siffra öka till 560 miljoner GBP.

• Vista Analyse 2014, Verdien av gratis kart- og eiendomsdata

– Nyttan av att göra data gratis beräknas vara mellan 32 och 174 miljoner NOK 

om året. Förväntat värde är 90 miljoner NOK om året. Kostnaden beräknas 

vara 30 miljoner NOK. Det är mer än 95% sannolikt att nyttan är större än 

kostnaden. Totalt diskonterat värde av nyttan är 2.4 miljarder NOK.

• Deloitte 2014, Effekten af de frie geografiske grunddata

– Den årliga nettovinsten för offentlig och privat sektor tillsammans beräknas vara 

till 100 miljoner DKK fram till 2020. Den offentliga sektorn beräknas förlora de 

första åren, men detta uppskattas vända till en vinst varje år med start ungefär 

2020. Den privata sektorn beräknas tjäna stort under alla år, till ett sammanlagt 

värde av 822 miljoner DKK fram till 2020.

• WSP 2016, Modell för ekonomisk värdering av geodata 

– Geodata värd ca 500 miljoner
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VÅR STUDIE

• Syfte: Att beräkna samhällsekonomiska effekter av 

att tillgängliggöra geo-data som öppna data (i 

Sverige)
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VÅR METOD OCH MODELL

• Beräkna intäkter från tillgång till öppna geo-data

• Beräkna kostnader för att tillgängliggöra data som 

öppna data

• Beräkna förlorade intäkter från försäljning av data 

idag. 

• Beräkna nuvärdet av de skattade framtida 

nettointäkterna 
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DATA

• Information från de myndigheter som säljer geo-

data (till kommuner och till företag) om intäkter 

och kostnader

• Information från urval av kommuner (18) om 

intäkter och kostnader (även vad som påverkar 

kostnader)
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ANTAGANDEN

• Konservativa antaganden i grundmodellen

– Ej större värdeskapande i Geo/GIS-sektorn än i 

ekonomin i stort (privata sektorn)

– Inga indirekta effekter (dvs ex nya tillämpningar)

– Inga direkt effektiviseringar i kommunerna

– Öppnande av data innebär inte ökad användning 

av data

– Data som säljs idag (till kommuner och till externa 

användare) säljs till marknadspris. Data som inte 

används värderas till 0.

Flera av dessa antaganden är orealistiska. Men 

modellen visar även på en samhällsvinst av att 

tillgängliggöra data som öppna data. 
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NÅGRA SIFFOR

• Nettonuvärde med grundantaganden 

(konservativa):  186 MSEK (20 % till privat sektor)

• Nettonuvärde med grundantaganden:  228 MSEK 

(30 % till privat sektor)

• Nettonuvärde med grundantaganden:  457 MSEK 

(30 % till privat sektor, 4% value added i privat 

sektor)

Observera att det inte går att säga att 

tillgängliggörande kommer leda till 186 eller 457 MSEK 

i ”vinst”. Antaganden styr. 
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VAD PÅVERKAR KALKYLEN? VAD ÄR OSÄKERT?

• Myndigheters och kommuners nuvarande intäkter från 

dataförsäjning – dessa känner vi till

• Förväntat värdeskapande i företag – kan antas vara 

högre åtminstone på kort sikt (20% i norsk studie)

• Räntan

• Andelen av offentliga data som kommer privata företag 

till del 

• Kostnader för att tillgängliggöra – intervjuer med 

kommuner och myndigheter uppger låga kostnader för 

att ex rensa dataset på personuppgifter och öppna 

interna datasystem så att de kan kommas åt av externa 

användare 

• Effektiviseringar i offentlig verksamhet – kan få stor stor

påverkan
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MÖJLIGA EFFEKTIVISERINGAR OCH INDIREKTA VINSTER

• Bättre upphandlingar/ökad konkurrens vid offentliga 

upphandlingar.

– 1 procent lägre totala anbudspriser motsvarar  ca 6 miljarder per år 
(och infrastruktur är en stor del av volymen)

• Effektiviseringar av plan- och byggfrågor

– Överblick över byggbar mark/markanvändning

– Förenkling av bygglovsprocesser

• Effektivare hantering av miljöfrågor

– Beräkning att tillgång till öppna geo-data på EU-nivå minskar 
kostnader för miljökonsekvensbeskrivningar med 2 miljarder EUR 
årligen (Vickery, 2011) – kan också ge mindre miljöpåbverkan

• Minskat slöseri/lägre risk vid anläggningsarbeten

– Ex brunnsborrning, grävarbeten, transportplanering

• Minskat behov av licenshantering 

– Minskar risk


