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Introduktion 
Denna rapport syftar till att ge en bild av arbetet med öppna data inom SATIN-projektet, vad 
som har fallit ut och vilka möjligheter som ligger framför oss. Jämfört med andra aktiviteter 
inom SATIN-projektet som har haft en mer praktiskt karaktär relaterad till att bygga upp 
plattformen för editorn som möjliggör användardrivna tjänster, har öppna data spåret mer 
undersökt ett potentiellt ekosystem i vilken SATIN som helhet kan verka i framöver.  

Öppna data idag kan ses som en stark parallell trend inom både tjänste- och regional 
utveckling. Sedan 2003 finns ett EU-direktiv som ålägger medlemsländerna att göra offentliga 
data tillgängliga i digitalt format för bland annat användning som råmaterial i nya digitala 
tjänster [1], [2], [5], [13]. Detta sker också idag i Sverige i en allt högre utsträckning, vilket 
bland annat har resulterat i både regeringsinitiativ [4], [14] och en rad regionala initiativ, bland 
annat i Luleå kommun, Skellefteå kommun och Umeå kommun. Syftet med dessa initiativ är 
att både accelerera takten på öppnandet av data samt att sätta öppna data i användning av 
medborgarna, en användning som kan öka om Tinkerspace editorn integreras med dessa 
initiativ.  Dessa två parallella spår, tjänsteutveckling för icke-programmerare och öppna data, 
bygger alltså delvis på samma drivkrafter, att generera fler och innovativa digitala tjänster. 

I SATIN-projeket kan Öppna data ses ur flera olika perspektiv relaterat till plattformen 
”Tinkerspace” som editorn numera kallas: 

1. Som ett gratis råmaterial till nya byggkomponenter i editorn, och därmed också ett 
råmaterial till nya tjänster 

2. Som en kontext vari man kan finna människor intresserade av tjänsteutveckling som går 
utanför den traditionella mansdominerade IT-branschen 

3. Som ett område där vi kan finna potentiella framtida ägare och driftsorganisationer av 
Tinkerspace plattformen 

Dessa tre perspektiv kommer att beskrivas mer i detalj längre fram i rapporten. Kortfattat gäller 
dock att det finns en stark regional nytta att finna såväl regionalt men också på en större mer 
internationell arena med en Tinkerspace plattform som möjliggör tjänster baserade på öppna 
data. Denna nytta ligger framför allt inom utvecklingen av tjänster baserade på regionalt 
intressanta data som kan generera både nyföretagande och innovation regionalt [12]. Dessutom 
kan man också hävda att för öppna data så det ett demokratiskt perspektiv på nytta, att det är än 
viktigare att data som omfattas av offentlighetsprincipen också kan användas av en representativ 
del av befolkningen. Alltså att både programmeringskunniga och icke programmeringskunniga, 
såväl en jämställd fördelning mellan män och kvinnor, får tillgång till tjänsteutveckling baserat 
på öppna data. Idag är inte detta fallet utan den största användningen av öppna data återfinns 
inom IT-sektorn och av män som är programmeringskunniga. Slutligen har öppna data många 
likheter med trenden ”Internet of things” (IoT), i och med att integrationen av öppna data i 
Tinkerspace plattformen ställer krav på att man hanterar tredjepartsleverantörer av 
komponenter, vilket också integrationen av externt ägda IoT komponenter gör.  



 

 

Sammantaget visar kombinationen av SATIN-projektets Tinkerspace plattform och öppna data 
att det finns många möjligheter inom räckhåll som kan generera både regional och 
internationell nytta. Vi har också i SATIN-projektet påbörjat denna resa och kan visa på 
praktiska exempel på applikationer byggda av öppna data samt diskussioner med intresserade 
aktörer inom offentlig sektor. 

Bakgrund till öppna data 
Under decennier har länder i västvärlden haft tillgång till offentlig information genom olika 
former av lagstiftning kring rätten till information. I Sverige har rätten till offentlig information 
funnits sedan 1766 och därigenom har Sverige också varit en föregångare och inspirationskälla 
för andra länder. Denna lagliga rättighet har oftast rent praktiskt resulterat i information som 
skrivits ut på papper och distribueras till medborgare efter en direkt förfrågan.  

Som ett svar på den alltjämt pågående digitaliseringen i samhället kom 2003 ett nytt EU-
direktiv [1] som syftade till att transformera utlämningen av offentliga handlingar till att ske 
direkt på nätet, i digitala och maskinläsbara format, och utan en föregående process av en direkt 
förfrågan. I korthet innebär detta att all offentlig information som omfattas av 
offentlighetsprincipen direkt ska läggas ut på internet för att alla medborgare enklare ska kunna 
ta del av informationen. Detta fenomen är globalt, med bl.a. USA, Brasilien, Mongoliet och 
Storbritannien som aktiva aktörer1. Exempel på offentlig information som idag läggs ut som 
öppna data är exempelvis: kartdata, budgetdata, miljödata, väderdata, trafikdata och skoldata. 
Drivkraften bakom detta är inte bara en ökad tillgänglighet till offentlig information, utan 
framförallt att det digitala formatet öppnar nya möjligheter till att skapa nya innovationer och 
nya värden med hjälp av befintlig informationsteknologi. Genom detta ser man att nya 
webbaserade tjänster, mobila applikationer, forskning, journalistik och media kommer fram2. 
Man tror även att detta kommer att effektivisera den offentliga förvaltningen och förändra 
relationerna mellan offentliga aktörer och medborgare genom en ny typ av öppenhet. Idag är 
detta område fortfarande outforskat och man vet lite om hur dessa framtida effekter av öppna 
data egentligen skapas och hur man formar förutsättningarna för att innovation och 
värdeskapande ska uppkomma. Likväl som i den övergripande IT-branschen är frågan om hur 
man ska kunna engagera och motivera unga tjejer och kvinnor att delta i innovationsracet 
alltjämt en väldigt aktuell fråga3.  

 

  

                                            
1 En internationell sammanslagning av länder som arbetar med att öppna upp sina data är 
http://www.opengovpartnership.org/, och idag är mer än ett 60-tal länder engagerade.  
2 Några exempel på öppna data tjänster kan hittas här: http://www.opengov.se/appar/, 
http://www.dagenspatient.se/nya-health-innovation-platform-oppnar-for-battre-e-tjanster/, och 
http://www.svt.se/pejl.  
3 Ett exempel på ett initiativ som skapats just för att det är för få kvinnor som skapar nytta av öppna data: 
https://theodi.org/blog/guest-blog-women-data  



 

 

Nyttan av öppna data för SATIN-projektet 
Arbetet med att undersöka öppna data spåret i SATIN-projektet har resulterat i att det finns tre 
olika perspektiv av nytta som kan fås av att integrera Tinkerspace plattformen med öppna data. 
Dessa tre perspektiv på öppna data relaterar till teknik och komponenter, användning och 
tjänsteutveckling, samt ett övergripande affärsperspektiv.  

Teknik: Som ett gratis råmaterial till nya byggkomponenter i editorn 
I likhet med situationen för olika sociala applikationer så är en utmaning för Tinkerspace 
plattformen att om man inte har tillräckligt med innehåll, i vårt fall antalet komponenter, så 
riskerar användningen inte att lyfta ordentligt. En annan begränsning är att resurserna (såväl tid 
och pengar) för att skapa komponenter i projektet är begränsade och att det därför inte har setts 
som någon framkomlig väg att skapa ett system som bygger på att komponenter skapas enbart 
av dom som driver plattformen. Som påpekas i andra delar av rapporteringen av SATIN så är 
därför tanken att skapandet av komponenter ska ske via ”the crowd”, alltså att enskilda 
utvecklare motiveras att skapa komponenter för att fylla biblioteket med material att använda 
för app-byggande. Och helst bör denna process vara självgenererande, alltså att dessa 
komponentutvecklare på eget bevåg initierar utvecklingen av intressanta komponenter för att 
plattformen ska fyllas med tillräckligt mycket ”byggmaterial”.  

För denna utmaning erbjuder öppna data en intressant och lovande väg framåt. Som visat 
tidigare så finns det en drivkraft hos offentliga organisationer att skapa förutsättningar för 
innovativ användning av deras data4, dvs., engagemanget och drivkraften går bortom enskilda 
personers intresse att skapa en kul eller nyttig komponent. Inom öppna data sfären finns ett 
allmänt intresse att göra öppna data från offentliga myndigheter tillgängliga för innovativ digital 
tjänsteutveckling, men den demokratiska aspekten på öppna data genom offentlighetsprincipen 
skapar också en naturlig drivkraft att göra öppna data tillgängligt för olika människor från olika 
sektorer i samhället. En bred integration av öppna data i Tinkerspace plattformen skulle 
därmed öppna upp för möjligheten att öppna data komponenter kontinuerligt fylls på i editorn 
av personer med drivkraften inom offentlig sektor, förutsatt att man kan skapa både ett intresse, 
praktiska och enkla möjligheter, samt etablerade samarbeten med öppna data aktörer. Uttalade 
intressen finns redan, t.ex. från konstellationen OpenNorth5 som vill ha in Tinkerspace editorn 
i deras öppna data plattform. Öppna data spåret kan därmed ses som en möjlighet att få in 
komponenter med intressant innehåll från en sektor som har framtiden för sig. Detta skapar en 
kontinuitet och långsiktighet för Tinkerspace editorn. 

Vi har skapat öppna data komponenter i SATIN-projektet, bl.a. data om handikapparkeringar i 
Stockholm, och även genomfört tester med studenter för att visa på att detta koncept fungerar, 

                                            
4 Vinnova har i dagarna den femte utlysningen som berör öppna data, och denna omgång syftar till att visa på 
värdet av användning av öppna data. Se http://www.vinnova.se/EffektaXML/ImporteradeUtlysningar/2015-
00013/%C3%96ppna%20datak%C3%A4llor%205%20-%20utlysningstext(643101).pdf Tidigare utlysningar har 
mestadels syfta till att stödja olika organisationers process med att skapa öppna data. 
5 OpenNorth är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Skellefteå kommun, Umeå kommun och Umeå 
universitet. Samarbetet kretsar kring Öppna Data och syftar till att öka båda utbud och återanvändning av data.  
http://www.opennorth.se/  



 

 

och har också fått positiva gensvar från användarna på dessa typer av komponenter. Bilden 
nedan visar hur det kan se ut när en öppna data komponent används tillsammans med andra 
komponenter för att skapa en applikation.   

 

Figure 1. En skärmdump från editorn som hur komponenten över Stockholms handikapparkering han användas i 
innovativa appar. Här finns en integrerad ringfunktion i appen för att tipsa någon som behöver parkera. 

 

Användning: Som en kontext vari man kan finna tjänsteutvecklare  
Potentiella användare av Tinkerspace editorn finns att finna på många ställen i världen, dock 
kan det anses vara en fördel om man hittar en sektor där plattformen finner en naturlig plats 
och har en efterfrågad funktion. Det gör att det är enklare att skapa ett naturligt community 
som användarna kan verka i. Man kan också argumentera för att det vore bra om denna sektor 
inte bara är en tillfällig trend utan att det finns en viss långsiktighet i användningen. En 
etablering av Tinkerspace editorn under dessa förhållanden kan anses bjuda på gynnsamma 
förutsättningar.  

Öppna data erbjuder sådana förutsättningar genom de satsningar på mötesplatser för innovation 
och utveckling som för tillfället skapas av olika offentliga aktörer. I projektet har vi identifierat 
två olika användningskontexter som kan anses vara värdefulla för etableringen av Tinkerspace 
editorn: 

1. Synlighet på olika öppna data webbsidor – Här skulle Tinkerspace editorn kunna 
locka till sig tjänsteutvecklare som inte kan programmera men är intresserade av 
tjänsteutveckling, t.ex. medborgare i en region (privatpersoner och företag) men också 



 

 

anställda inom regionens offentliga förvaltning. Våra studier6 visar på att anställda inom 
offentlig förvaltning kan vara en förbisedd grupp av potentiella användare som ofta 
sitter på behov och problem som dom i dagsläget inte har resurser eller kunskap att 
testa. En sådan här synlighet gör det möjligt för ägarna av öppna data portalen att skapa 
initiativ som riktar sig till en bredare publik än IT-sektorn som idag är den mest 
prioriterade målgruppen. Denna kontext är icke tidsbegränsad och karaktäriseras 
mycket av att användaren själv initierar användning av Tinkerspace editorn för att skapa 
nya applikationer. Bilden nedan visar ett exempel på en sådan webbsida. 

 

            Figure 2. På www.opendata.opennorth.se7 kommer öppna data från norra Sverige att publiceras.  
 

2. Deltagande i olika hackathons – Öppna data aktörer i Sverige och internationellt 
har under många år arrangerat olika öppna data hackathons som ett led i att öka 
intresset och medvetenheten om möjligheterna med öppna data. Kortfattat beskrivet 
har dessa arrangemang ofta två olika spår; ett spår för idéer på appar generade av öppna 
och där kan alla delta, och ett spår för utveckling av appar och här brukar majoriteten 
vara personer från IT-sektorn vilket innebär ett stort överskott på män i yngre 
medelåldern som källa till innovation. Vår tanke är att Tinkerspace editorn kan vara ett 
medel för att öka närvaron av lag med kvinnor i, men även bredda deltagandet till att 

                                            
6 Resultat från en fokusgrupp genomförd den 17 okt 2014 på Skellefteå kommun där en blandning av anställda på 
kommunen och medborgare engagerade i öppna data var inbjudna. Syftet var att diskutera ett koncept från ett 
annat projekt där medborgare deltar inte bara i användningen av öppna data utan även i insamlingen av nya 
intressanta öppna data. Under fokusgruppen blev det väldigt tydligt att anställda på olika förvaltningar som inte har 
en IT bakgrund känner en frustration över att de varken har kunskap eller medel för att testa olika applikationer 
för såväl internt som externt bruk.  
7 Se fotnot 5. 



 

 

omfatta människor från andra sektorer än IT-sektorn, eller med tillräckliga IT- eller 
programmeringskunskaper. Vi tror att dessa människor har erfarenhet och insikt om 
behov och problem från andra sektorer (t.ex. skola, hälso- & sjukvård, transport, finans 
och bygg) som kan ligga till grund för innovativa och nytänkande applikationer vi inte 
har sett ännu. Denna kontext är tidsbegränsad och karaktäriseras mer av att olika 
potentiella tjänsteutvecklare blir lockade att delta. Bilderna nedan visar exempel på 
sådana hackathons i Sverige.  

 

Figure 3. Open Stockholm Awards 20148 
 

 

Figure 4. Hack for Sweden 20159 

Sammantaget bjuder detta perspektiv på både möjligheter att göra Tinkerspace plattformen 
synlig och genom detta möjliggöra en breddning av potentiella målgrupper för öppna data från 
idag primärt IT-sektorn och programmeringskunniga män till att både kunna inkludera fler 
kvinnor men även människor från fler sektorer i samhället. Det senare argumenterar vi för är 
en oerhört viktig ingrediens när man arbetar med regional utveckling. Studier som ligger inom 
projektets ramar och där nyttan med att integrera fler grupper av människor från samhället i 
innovativ tjänsteutveckling tas upp är [7-10].  

                                            
8 Stockholm Stads öppna data hackathon som syftar till att skapa innovationer av öppna data från kommunen och 
är uppbyggd på olika teman. http://www.openstockholmaward.se/  
9 Öppna data hackathonet ”Hack for Sweden 2015” arrangeras tillsammans av ett stort antal myndigheter och 
syftar till att skapa nya innovativa lösningar för framtiden. http://hackforsweden.se/  



 

 

 

Affärer: Som ett område där vi kan finna potentiella framtida ägare av Tinkerspace 
Som vi alla vet så är det ju inte nog med att ha en bra produkt, denna produkt måste även vara 
omgiven av ett väl fungerande ekosystem av aktörer som upprätthåller den affärsmässiga 
långsiktigheten och håller produkten på marknaden. Inom detta område har vi inom SATIN-
projektet brottats med diverse utmaningen i och med att produkten som sådan, Tinkerspace 
editorn, är i ett tidigt skede och ännu inte färdigutvecklad. Detta gör att det av naturliga skäl 
blir svårare för externa aktörer att gå in och ta på sig ett ansvar för en produkt som man inte 
ännu sett några riktiga exempel på från en riktig driftssituation. Vi har under projektarbetet 
arbetat med att identifiera hur produkten ska kunna stödja de olika intressentgrupper som vi 
ser, varav dataägare är en roll som skiljer från andra roller, se bild nedan. En dataägare inom 
offentlig sektor är oftast inte programmeringskunnig, men däremot har ansvaret att tillsätta 
resurser för att möjliggöra öppna data samt är ansvarig för att de publika öppna data man släppt 
ut uppfyller befintliga standarder och allmänna rekommendationer [4]. Detta innebär att rollen 
är mer samordnande och kontrollerande, än utvecklande. Denna roll kan också finnas på olika 
nivåer, dels på övergripande ansvarig för t.ex. en kommun eller en myndighet, men också på 
en nivå där man är ansvarig för en specifik typ av data, t.ex. geodata eller befolkningsdata.  

 

Figure 5. Utdrag ur en presentation om intressenter till SATIN från 2012,  
varav dom inringade var dom som vi arbetade mot vid det tillfället. 

Relativt nyligen har rollen dataägare även visat sig ha ett potentiellt intresse som ägare av själva 
Tinkerspace editorn. Drivande personer inom OpenNorth, organisationen som driver arbetet 
med att samla öppna data från både offentliga myndigheter och kommuner i norra Sverige såväl 
från företag och privatpersoner har uttalat ett konkret intresse att integrera Tinkerspace editorn 
i deras öppna data portal10. Ambitionen är att delta i vidareutvecklingen av editorn samt att 
skapa processer och stöd för att möjliggöra att befintligt öppna data också skapas som 
komponenter i Tinkerspace editorn. 

                                            
10 Se fotnot 5. 



 

 

Genomförda aktiviteter 
Detta avsnitt syftar till att ge en kortfattad överblick av vilka aktiviteter relaterade till (den 
numera kallade) Tinkerspace editorn och öppna data och som ligger till grund för de slutsatser 
och rekommendationer som görs i denna rapport. Löpande projektarbete, t.ex. löpande 
diskussioner och samverkan inom projektet, har inte tagits med som en specifik aktivitet utan 
betraktas i denna rapport som basen för denna övergripande summering av genomförda 
aktiviteter som relaterar till öppna data spåret. 

Forskning  
Kartläggning och undersökning av Skellefteå kommuns och Stockholms Stads öppna data 
inititativ, vilket har resulterat i artiklarna [9], [10]. En undersökning och analys av hur EU 
policies kring öppna data (vilken påverkar alla medlemländers och dess organisationers öppna 
data initiativ) ser på användning av öppna data har genomförts och resultatet har jämfört det 
med hur den rapporterade användningen i Europa ser ut. Detta resulterade i två artiklar [7], 
[8].  Denna forskning har legat till grund för beslut som tagits i SATIN-projektet och synen på 
vilket prioritet som är rimlig för öppna data som applikationsområde för SATIN-projektet. 

Omvärldsbevakning  
Förutom ovanstående insatser har löpande omvärldsbevakning genomförts och speciellt fokus 
har funnits på att följa den svenska utvecklingen mot öppna data. Detta har lett till diskussioner 
med ansvariga för med Luleå kommuns öppna data initiativ samt deltagande på ett antal av 
deras start-upp möten. Insikter härifrån var att de flesta mindre kommuner inte ännu är redo 
för att själva ta in Tinkerspace editorn pga. brist på resurser och tid. Det har även lett till 
diskussioner med organisationer som Sveriges Kommun och Landsting (SKL)11 och resultaten 
från dessa diskussion är att dom ser positivt på fortsatta diskusisoner kring samarbete kring 
SATIN-projektet även om dom i nuläget inte kan säga om de skulle kunna delta i ett framtida 
samarbete. Inom denna aktivitet har också deltagande på ett antal webbsändningar av 
föreläsningar och workshops om öppna data genomförts.  

Extern presentation av Öppna data spåret för SATIN 
På ett av ovanstående workshops som Vinnova arrangerade har SATIN-plattformen 
presenterats vilket resulterade i många intressanta och positiva gensvar12. Exempel på andra 
presentationstillfällen var ett möte mellan CDT och Dave Carter från Manchester, drivande 
inom EU för frågor som rör Smart Cities (Se Bilaga 1: Exempel på presentationsmaterial). 
Utöver dessa mer föreläsningsliknande presentationer, så har öppna data spåret kommunicerats 
regelmässigt som en del av vanliga pretentioner av SATIN-projektet.  
 
 

                                            
11 Utdrag från deras hemsida: ”SKL arbetar för att samordna arbetet med kommunernas, landstingens och de statliga 
myndigheternas arbete med öppna data. Projektet utförs med stöd från VINNOVA.” Läs mer på 
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/oppnadata/samordningoppnadata.1185.html  
12 Presentationen finns att titta på via Vinnovas: http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--
publicerat/Kalendarium/2013/130412-Forum-oppna-data/   



 

 

EIT ICT Labs driven affärsutveckling 
Under en sommarskola i Trento, Italien där SATIN-
projektet deltog, valde undertecknad att lämna den 
övriga SATIN-gruppen som arbetade med portalen 
för komponentutveckling för att istället arbeta 
tillsammans med en grupp från Fraunhofer Institute i 
Berlin som utvecklade en öppna data portal, se Figure 
6. Syftet var att undersöka möjligheten att integrera 
SATIN-plattformen i en öppna data portal för att 
möjliggöra en ökning av tjänsteutvecklare utan 
programmeringskompetens samt att ta reda på om det 
gick att skapa en integrerad process i portalen som kunde stödja dataägares utveckling av öppna 
data komponenter i SATIN. Vår grupp blev en av två grupper som bedömdes ha intressant 
affärspotential och därmed blev vinnare av fem tillfällen av affärsutvecklingssupport från 
experter inom EIT ICT Labs. Detta arbete resulterade i mer omfattande koncept av hur en 
potentiell integration skulle kunna se ut och fungera. Och även om det inte ledde till något 
faktiskt vidareutveckling kan detta ses som ett försök till att skapa ett ”proof of concept” av hur 
Tinkerspace editorn skulle kunna integreras i en öppna data kontext. Exempel på resultaten 
kan ses i Figure 7 och Figure 8, samt att en översikt av resultaten kan ses i den bifogade 
presentationen i bilaga 2.  

 

Figure 7. Konceptet ”Open data portal +” inkluderade inte bara stöd för visuell programmering (SATIN) utan tog 
även ett eko-system perspektiv vilket bl.a. inkluderade lösningar för en SATIN integrerad datapubliceringsprocess för 
dataägare samt en kontrollerad process för användardriven dataförbättring.  

Figure 6: Arbetsgruppen ”Fraunhofer 
Institute” på EIT ICT Labs sommarskolan  



 

 

 

Figure 8. Affärsmodellen för konceptet ”Open Data Platform+” byggde på en intressentmodell med olika 
”freemium-” och ”premium”för de olika intressentgrupperna.  

Planering av x-jobb och/eller framtida vidareutveckling av Tinkerspace 
Under förvaltningsdelen av SATIN-projektet identifierades som tidigare beskrivits flera arbeten 
som skulle behöva genomföras för att skapa en bra grund för en bredare integration av öppna 
data i Tinkerspace editorn. Eftersom vi inte hade den nödvändiga tiden i förvaltningsprojektet 
har istället ett arbete med att specificera och konkretisera dessa åtgärder i form av potentiella 
ex-jobb. Detta arbete kan också ses som input till nya projekt baserade på SATIN-projektet 
med fokus på vidareutveckling av plattformen. Följande punkter summerar huvuddragen i vad 
som skulle behöva undersökas mera och läggas utvecklingstid på: 

 Att säkerställa stöd för öppna data standarder i Tinkerspace: Till skillnad mot 
många andra digitala trender är öppna data omgärdat av ett flertal standarder som bl.a. 
syftar till att säkerställa att data släpps ut i samma format och på samma sätt så att data 
från olika datakällor är kompatibla med varandra [3], [6], [11], [12]. Detta är en 
förutsättning för att kunna skapa digitala tjänster på ett inte alltför komplicerat sätt. I 
Sverige arbetar t.ex. Vinnova med att sprida kunskap om standarder som 
rekommenderas av EU13.  Internationellt florerar fler standarder, t.ex. för dataportaler14 

                                            
13 Vinnova arrangerar t.ex. kurser i standarder för att hantera metadata korrekt 
http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Kalendarium/2014/140925-Beskriva-datamangder-med-
DCAT/.  
14 Organisationen ”Open Knowledge” var pionjärer inom öppna data rörelsen och har skapat en standard för 
dataportaler: http://ckan.org/  



 

 

och för ett API för att hantera medborgardrivet data15. Om och i så fall hur dessa 
standarder påverkar Tinkerspace editorn bör utredas. 

 Mall för öppna data komponenter: Som ett resultat av ovanstående arbete är det 
troligt att det faller ut kunskap som gör det möjligt att skapa en eller flera mallar för att 
skapa öppna data komponenter i Tinkerspace. Detta tror vi skulle snabba på skapandet 
av öppna data komponenter samt säkerställa att dessa är i enlighet med gällande 
standarder vilket är en viktig fråga data ägare.  

 Publiceringsprocess för öppna data komponenter: Utöver mallen för öppna data 
komponenter har vi även identifierat att det behövs ett processtöd för dataägare 
eftersom de mest troligt behöver en kontrollerad process för ett långsiktigt arbete 
snarare än att de agerar som enskilda komponentbyggare. Detta arbete relaterar till 
komponentutvecklarportalen och bygger mycket på erfarenheterna från arbetet 
tillsammans med Fraunhofer Institute.  

 Anpassning av editorn till öppna data komponenter: Eftersom öppna data 
komponenterna kommer att ha nya inslag och karakteristika, t.ex. en viktig koppling 
till en tredjepart samt standardiserade krav på metadata, är det högst troligt att designen 
på både komponentbiblioteket och av hur komponenterna visualiseras blir påverkad.  

Diskussioner om framtida potentiella projekt 
Till skillnad från ovanstående mer tekniskt inriktade förbättringsplaner har även diskussioner 
om hur Tinkerspace editorn kan integreras i en större kontext via framtida potentiella projekt 
genomförts, se ett exempel i Figure 9. 

 

Figure 9. Ett exempel på en tänkt projektidé där SATIN-plattformen ses som ett verktyg bland andra verktyg för 
att möjliggöra data driven miljöinnovation. Denna idé hann vi tyvärr inte färdigställa innan ansökningsdeadline.  

                                            
15 Standarden http://www.open311.org/ är en ”crowddriven” standard som gör det möjligt att skapa digitala 
tjänster som bygger på att medborgare skickar in data till offentliga organisationer på ett strukturerat sätt, t.ex. som 
i tjänsten ”Fix my street” https://www.fixmystreet.com/.  



 

 

Framtida möjligheter & utmaningar 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att öppna data spåret i SATIN-projektet erbjuder stora 
möjligheter för framtiden för Tinkerspace editorn vad gäller arbetet med att skapa ett intressant 
innehåll i form av komponenter, hitta nya potentiella tjänsteutvecklare samt att hitta ägare till 
plattformen. Allt detta ökar chanserna till värdeskapande innovation drastiskt. Dessutom 
erbjuder öppna data spåret en speciell drivkraft för att möjliggöra innovation skapad av en bred 
del av våra medborgare, något som överensstämmer väldigt väl med SATIN-projektets fokus 
på att speciellt skapa ett stöd för kvinnor som tjänsteutvecklare. Idag återspeglas inte kvinnors, 
och inte heller andra medborgargrupper som ligger utanför majoriteten inom IT-branschen, 
erfarenhet, intressen och problemlösningsförmåga i det innovationssystem som dagens öppna 
data rörelse kan kallas för. Dessutom ger öppna data en dubbel regional koppling på det 
värdeskapande som uppstår när nya digitala tjänster kan skapas av regionala data; ofta är både 
utvecklare och användare inom den region som öppna data kommer ifrån.  

Ännu återstår arbete att göra innan Tinkerspace editorn kan komma i löpande drift och skapa 
verklig nytta. Men vi tror fullt och fast på att en etablering av Tinkerspace inom öppna data 
sfären skulle innebära enormt stora möjligheter för att göra det möjligt för icke-
programmeringskunniga att använda deras viktiga erfarenheter av bl.a. olika branscher och 
olika problemställningar. Men vi tror också att det skulle ge Sveriges öppna data rörelse något 
som vi inte har sett någon annanstans i världen; ett verktyg för att engagera alla som idag inte 
kan nyttja världens idag öppna data. Och detta är inte bara en fråga om innovationskraft och ett 
jämställt samhälle, det är också en fråga om att digitalisering av något som alla människor har 
ett demokratisk rättighet till, information som omfattas av offentlighetsprincipen, också ska 
kunna nyttjas av alla.  
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Bilaga 1: Exempel på presentationsmaterial vid externa möten 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2: Affärsutveckling tillsammans med Fraunhofer 
Institute, ett EIT ICT Labs initiativ 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


