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DIGG ska främja arbetet med öppna data 
och datadriven innovation

”DIGG ska öka den offentliga förvaltningens förmåga att 
tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven 
innovation samt öka den offentliga förvaltningens förmåga 
att använda artificiell intelligens.”

”DIGG ska […] utveckla stöd i form av principer och riktlinjer 
om enhetlighet när det gäller licensiering, spridning, delning 
och tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande”

Maj 2019 regeringsuppdrag 



Sju principer för tillgängliggörande
• Öppenhet som standard
• Bedriv ett riskbaserat och systematiskt 

informationssäkerhetsarbete
• Tillgängliggör aktuell och uppdaterad information 

med användaren i centrum
• Gör information lätt att hantera 
• Använd villkor som främjar bred användning
• Dokumentera och beskriv information
• Uppmuntra till användning och dialog 



Kort om PRV

• Under Näringsdepartementet
• Stockholm och Söderhamn
• GD Peter Strömbäck
• Omsättning ca 350 MSEK
• Ca 350 anställda
• ISO-certifierad sedan 2007
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PRV:s 
myndighetsinstruktion

Patent- och registreringsverket 
ska långsiktigt främja tillväxten 
samt stärka innovationsförmågan 
och konkurrenskraften i hela 
landet.

Foto: Casper Hedberg



Utgångspunkter i 
samverkansprojektet

• DIGG:s regeringsuppdrag från maj 2019
• Startskottet - workshop 5/5 för 17 myndigheter, 7 

lärosäten och flera användare  avstämningsmöte 
den 1 september via goto10.se med 60 deltagare. 

• EU-kommissionens intresse för Creative
Commons (och öppna data)

• Skapa rekommendation om öppna licenser 
och immaterialrätt:

• Gälla för olika typer av material/information som 
skapas på myndigheter.

• Öppna licenser  Creative Commons-modellen.
• Handlar främst om upphovsrätt, men även patent.

• Grunden:
• Ensamrätten
• PSI-direktivet
• Tidigare framtagna vägledningar/rekommendationer
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Public Domain Mark -
No known copyright

CC0 – No rights reserved

CC Erkännande (grundlicens)

CC Erkännande Dela På Samma Villkor

CC Erkännande Inga Bearbetningar

CC Erkännande Icke Kommersiellt



Workshopens bidrag 
till arbetet:

• Bekräftade behovet av en 
rekommendation om öppna licenser 
och immaterialrätt

• Identifierade innehållet för en 
rekommendation

• Viktigt med koppling till befintliga 
policydokument/vägledningar/ 
rekommendationer

• Visade tydligt användarperspektivet

Foto: Casper Hedberg



Skapandet av 
rekommendationen

Foto: Casper Hedberg

• Google Drive-dokument:
• Agilt skapande; redigerbart för DIGG 

och PRV, möjligt att kommentera för 
övriga

• Tidsaspekten:
• Påbörjades 10 juni – överlämnades 

formellt till DIGG 1 oktober 
• Målgruppen:

• Allmänna statliga 
förvaltningsmyndigheter med och 
utan kunskaper om öppna licenser 
och immaterialrätt



Rekommendationen i 
sammandrag 
• Myndighetens egenskapade information 

och data som inte är föremål för skydd 
PDM eller CC0.

• Myndighetens egenskapade databaser 
CC0.

• Myndighetens egenskapade övriga 
information som är upphovsrättsligt 
skyddad  CC-BY 4.0.

• Förutsättning: Inget hinder av annan 
lagstiftning och tillräckligt förvärv av 
rättigheter för licens- och märkningsvalen.

Foto: Casper Hedberg



Rekommendationen i 
sammandrag
• Myndighetens återanvändning och 

vidareutnyttjande av annans 
information med öppen licens eller 
märkning  CC-BY 4.0, PDM eller CC0.

• Förutsättning: Inget hinder av annan 
lagstiftning 

• Myndighetens hantering av uppfinning 
eller mönster som skapats hos 
myndigheten  Ansöka om skydd i 
tidigt skede för att förebygga annans 
inlåsning eller offentliggöra 
uppfinningen eller mönstret i tidigt 
skede i syfte att förhindra patentering 
eller inlåsning.



Viktiga avgränsningar

• Myndighetens eget val och ansvar
• Försiktighet vid tredje mans skapande
• Allmänna statliga 

förvaltningsmyndigheter i första hand
• Information som skapats hos myndighet
• Undantag:

• Datorprogram
• Upphandlad information
• Personuppgifter 

Foto: Casper Hedberg



Vad händer nu med 
rekommendationen?
• DIGG bearbetar och förankrar 

rekommendationen
• Lätt vidgning av omfattningen – kommuner 

och regioner omfattas
• En del av annat vägledande material
• Publicering inom kort
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