
Är du upplyst?
Data – din digitala allemansrätt



Sveriges dataportal samordnar och tillgäng-
liggör data som tillhandahålls av offentliga 
och privata organisationer. Det är en natio-
nell resurs som bidrar till samhällets, närings-
livets och den offentliga sektorns utveckling. 
Vi möjliggör och underlättar för användare att 
söka efter data som tillhandahålls för en vidare 
användning.

I Sverige produceras, bearbetas och tillgänglig-
görs data från hela den offentliga förvalt-
ningen bestående av statliga myndig-
heter, regioner och kommuner och 
offentliga bolag. Även andra orga-
nisationer från civilsamhället och 
näringslivet tillgängliggör data 
som kan skapa värden för andra. 

Genom att Sveriges dataportal 

är en del av ett större digitalt eko-

system möjliggör vi att fler ska kunna 

använda informationen och att den ska 

skapa fler och större nyttor i samhället. 

Fritt för alla. Vår digitala allemansrätt.

Det är en väg till transparens, kunskap, innova-
tion och tillväxt som gynnar hela samhället som 
skapas av medborgarna, näringslivet och myn-
digheter tillsammans.

På dataportal.se kan du som användare enkelt 
söka, hitta och förstå om data passar för dina 
ändamål, både innehållsmässigt och tekniskt. 
Här finns information om datamängder och 
API:er som kan hämtas eller efterfrågas hos res-
pektive ansvarig organisation.

Ni som organisation har möjlighet att 

själva bidra med innehåll till Sveriges data-

portal genom att publicera information 

om er data. Den blir då sökbar för 

alla och därmed ökar chanserna 

att de används och skapar nytta. 

Data synliggörs på Sveriges data-
portal genom att ni publicerar 
information om data och API:er 

enligt en fastställd specifikation. 
Hur data avgränsas och organiseras 

kan variera mellan olika verksamheter. 
Det kan till exempel motsvara data som lagras 

i ett visst system, data som en viss målgrupp är 
intresserad av, data som handlar om ett speci-
fikt ämne eller data som förvaltas på ett enhet-
ligt sätt.

Välkommen att botanisera på dataportal.se

Digital allemansrätt En nationell resurs

Dataportal.se är en del av ett digitalt ekosystem för data. Det möjliggör transparens, kunskap och 

innovation i samhället. 



Håll dig upplyst!


