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Säker och effektiv tillgång till grunddata

Uppdrag 

Myndigheterna ska lämna förslag som 
syftar till en säker och effektiv tillgång 
till grunddata, bl.a. genom att 
tydliggöra ansvaret för grunddata och 
att öka standardiseringen av grunddata

Deltagande myndigheter

DIGG (samordnare)
Bolagsverket
Lantmäteriet
Skatteverket
Samverkan med  bl a SKL



Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket fick under våren 2018 i uppdrag att –
tillsammans med DIGG – Myndigheten för digital förvaltning som samordnande 
myndighet - analysera och ta fram förslag på gemensamma riktlinjer för grunddata.

Riktlinjerna skulle 
• omfatta kvalitet, aktualitet, tillgänglighet 

och användbarhet avseende rutiner, 
modeller, begrepp och behov av samordning 

• avse hur krav som ställs med anledning av 
regelverk för sekretess, integritetsskydd och 
informationssäkerhet kan upprätthållas 

• vara förenliga med gällande rätt 
• följa eller överensstämma med andra 

europeiska eller internationella standarder

• I uppdraget ingick att myndigheterna skulle 
analysera konsekvenser, föreslå nödvändiga 
åtgärder och beskriva eventuella hinder, 
samt lämna förslag till åtgärder för att 
tydliggöra ansvaret och öka 
standardiseringen av grunddata. 

• I uppdraget ingick även att beakta de krav 
som ställs för att värna Sveriges säkerhet, 
behovet av ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete och skyddet av 
den personliga integriteten.



Vad är grunddata?

Grunddata används inom ramen för detta uppdrag för att beskriva uppgifter, inom 
offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av och som är viktiga i samhället.

Eftersom uppdraget syftar till att på ett säkert och effektivt sätt tillgodose behovet 
av digital åtkomst till data omfattas samtliga uppgifter som är värdefulla i 
samhället, oberoende av om de är utpekade i särskilda register eller inte. I 
rapporten beskrivs dessa uppgifter som standardiserade grunddata. 



Behov och nytta av grunddata 

Myndigheterna har analyserat och 
identifierat följande behov och nytta med 
grunddata :
• aktörer ges tillgång till standardiserade grunddata 

med känd åtkomlighet, kvalitet och aktualitet 
• aktörer får säkrad tillgång till enhetliga grunddata 
• tillgång till grunddata skapar en potential för 

effektivisering och kostnadsbesparing samt bättre 
kontroll och styrning 

• digitaliseringen av de offentliga processerna 
underlättas och påskyndas 

• bättre underlag för samverkan 
• förvaltning och tillhandahållande av grunddata 

effektiviseras nationellt 
• innovation och tillväxt stimuleras.



Egenskaper för grunddata

Myndigheterna har identifierat och enats om 
följande egenskaper för de standardiserade 
grunddata som ska modelleras inom ramen för 
förslagen i denna rapport: 
• Grunddata identifierar eller beskriver 

kärnobjekten i samhällsprocesser, till 
exempel person, företag och 
fastighetsinformation och geografisk 
information. 

• Grunddata används i samhällsprocesser av 
flera aktörer. 

• Grunddata har ett tydligt beskrivet 
skyddsvärde.

Myndigheterna har analyserat behovet av att 
peka ut ytterligare uppgifter som grunddata, 
men bedömer att behovet primärt handlar om 
att säkerställa nationellt standardiserad 
informationsarkitektur för grunddata. Därför 
lämnas inte något förslag på ytterligare 
uppgifter. 



Principer och riktlinjer för grunddata 

Principer
• Grunddata ska hämtas från källan 

• Grunddata ska vara informationsklassad 
• Grunddata ska leva upp till fastställda krav 

gällande informationens tillgänglighet, 
interoperabilitet, kvalitet, 
informationssäkerhet och aktualitet. 

• Grunddata ska vara nationellt avgiftsfria 
inom offentlig förvaltning 

• Grunddata ska kunna utbytas med andra EU 
länder

Riktlinjer
• Tillgängliggörande av grunddata ska styras 

av användarbehov 

• Samarbete mellan aktörer 
• Innan grunddata tillgängliggörs ska det 

godkännas inom grunddatadomänen 
• Tillgängliggörande sker i en formell process 

• Identifierad grunddata ska modelleras i en 
gemensam nationell informationsmodell för 
grunddata 

• Grunddataarbetet ska harmoniseras mot 
EU:s grunddataarbete



Förslag till åtgärder 

Ett nationellt ramverk för grunddata etableras 
på två nivåer. 
• Dels införs ett förvaltningsansvar för 

nationella regler och riktlinjer på nationell 
nivå och det ansvaret tillfaller DIGG. 

• Vidare införs förvaltningsansvar för 
domängemensamma principer och riktlinjer 
för så kallade grunddatadomäner där 
ansvaret fördelas på Bolagsverket för 
företag, Lantmäteriet för 
fastighetsinformation och geografisk 
information och Skatteverket för person.

• Det fortsatta arbetet med att etablera det 
nationella ramverket för grunddata bör 
bedrivas inom ramen för nya uppdrag till 
myndigheterna.



Om det nationella ansvaret

DIGG föreslås få ansvaret för ramverket på 
nationell nivå. I ansvaret ingår att ge 
förutsättningar för ett effektivt användande av 
grunddata. Det innebär att ansvara för det 
nationella ramverket för informationsarkitektur 
för grunddata inklusive:
• gemensam informationsmodell för 

grunddata 

• gemensamma modelleringsstandarder för 
grunddata, inklusive dokumentation 

• ett ställe att lagra och publicera information 
om grunddata/nationellt repositorium

• standard för kvalitetsmärkning för 
grunddata 

• standarder för UID (unik ID) för 
grunddataobjekt 

• ta stöd från nationella expertmyndigheter 
för juridik och säkerhet



Om domänansvar

Domänansvar för grunddata innebär att 
• ansvara för implementering av riktlinjer och 

grundläggande principer på domännivå 

• samordna arbetet inom domänen 
• förvalta och utveckla domänen 
• hantera frågor som rör domänen 

• besluta om att lägga till befintlig information 
(eller grunddata) inom domänen i 
samverkan med producenter 

• samverka med den ansvariga på nationell 
nivå 

• kartlägga vilka andra producenter av 
grunddata som kan finnas inom domänen 

• samverka med andra grunddatadomäner.



Förslag till fortsatta uppdrag 

Uppdrag 1 – Etablera nationellt 
ramverk för grunddata 

Uppdrag 2 – Etablera 
grunddatadomäner



Grunddata som öppna data 

Myndigheterna konstaterar att det 
finns författningskrav som hindrar att 
grunddata hos Bolagsverket, 
Lantmäteriet och Skatteverket 
tillgängliggörs som öppna data. 
Som minimum krävs att berörda 
datamängder görs avgiftsfria. 

Myndigheterna vill därutöver peka på 
behovet att skapa tydlighet i fråga om 
hur ”öppna data” styrs i gällande rätt. 
Regeringen bör tillsätta en utredning 
som tar ett helhetsgrepp om dessa 
frågor. 



Juridisk analys av grunddata som öppna data

1. Kan grunddata tillgängliggöras som 
öppna data?

Det finns direkta och indirekta rättsliga 
hinder, men dessa är olika beroende på 
vilka grunddata det är fråga om.

2. Vilka åtgärder krävs för att åstadkomma 
det?

- Författningsändringar

Det finns olika nivåer av öppenhet för 
grunddata, vilket innebär att åtgärderna kan 
variera.

För Bolagsverket, Lantmäteriet och 
Skatteverket krävs mindre justeringar.

- Systematiskt informationssäkerhetsarbete



Definition av öppna data

”Information som uppfyller kraven för 
så kallad öppen kunskap, det vill säga 
information som tillhandahålls fritt utan 
krav på avgifter och med få eller inga 
tekniska eller rättsliga begränsningar 
för hur den får användas.”

Digitaliseringsrättsutredningen SOU 2018:25 s. 99.

Sluten

Öppen

Information

Öppna data



Grunddata i uppdraget

Bolagsverket
Lantmäteriet
Skatteverket

Sluten

Öppen

Information

Krav på avgifter. 
Tekniska eller rättsliga 
begränsningar.

Öppna data

Grunddata



1. Rättsliga hinder för grunddata som öppna 
data Krav på avgifter. 

Tekniska eller rättsliga 
begränsningar.

Rättsligt stöd för tillgängliggörande
Sekretess?
GDPR eller registerförfattning?
Avgifter och immateriella rättigheter?
Säkerhetsskydd och tillstånd?
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2. Åtgärder för att tillgängliggöra grunddata 
som öppna data
1

2

3

4

5

Krav på avgifter. 
Tekniska eller rättsliga 
begränsningar.

Öppna data

Grunddata

Enhetligt rättsligt stöd för tillgängliggörande
Enbart avgränsade ”dataprodukter”
Undantag för vissa indirekta 
personuppgifter
Avgiftsfritt och max CC0-licens
”Säkerhetstvättad” och ”märkt”

Viktigt med helhetsgrepp för 
alla data
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