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Hvorfor er der behov for en ny måde at
føre dialog om åbne offentlige data?
Arbejdet med åbne offentlige data kan ofte være præget
af en hønen eller ægget udfordring. Mange myndigheder
ønsker at udstille data, så virksomheder kan gøre brug af
dem. Samtidig er der mange virksomheder, der ønsker at
bruge offentlige data i deres forretning. Men hvem tager
det første skridt? Skal myndigheder bare udstille data, og
så kan virksomhederne vælge frit på hylderne? Eller skal
virksomhederne give udtryk for deres behov, og så kan
myndigheder udstille netop de data?
Udfordringen opstår, når myndighederne ikke kan
prioritere, fordi de ikke kender efterspørgslen, og
virksomhederne ikke kan udtrykke et behov, fordi de
ikke ved, hvad der er på hylderne. Arbejdet for at udstille
offentlige data kan derfor strande dér, hvor myndigheder
og virksomheder opgiver samarbejdet, inden det
overhovedet er kommet i gang.
Det er i netop disse situationer, at metoden Efterspørgselsdrevet udstilling af offentlige data kan tilbyde en ny
tilgang, som skal gøre det lettere at samarbejde. Metoden
tager udgangspunkt i, at udstillingen af data skal være
målrettet til at opfylde et konkret behov i erhvervslivet. Behovet bliver derfor styrende for dialogen mellem
virksomhed og myndighed i processen. På denne måde
bygger metoden på en bottom-up tilgang, hvor man

arbejder i lille skala med et konkret behov og en specifik
løsning. Udbyttet af metoden er, at man får kvalificeret
og konkretiseret efterspørgslen på bestemte data, så det er
lettere for myndigheden at udstille dem, så de ender med
at blive anvendt.
Tilgangen i efterspørgselsdrevet udstilling af offentlige data
er ikke som sådan ny. Metoden bygger på eksisterende
metoder fra lean innovation og agile processer og tager
udgangspunkt i demand-driven open data udviklet i
The U.S. Department of Health and Human Services.
Dele af disse metoder er allerede at finde på tværs af
myndigheder, der aktivt arbejder med virksomheders
efterspørgsel, når de udstiller data. I denne guide har
vi videreudviklet metoden og koblet den med konkrete
redskaber, som gør det lettere at gentage den.
Ønsket med publikationen er at hjælpe især m
 yndigheder,
der ønsker at udstille data, til at få et bedre og mere
frugtbart samarbejde med relevante virksomheder. I
et pilotprojekt for Partnerskabet for Åbne Offentlige
Data har Seismonaut afprøvet metoden i et forløb med
fire kommuner og fire virksomheder. Publikationen
om metoden er udviklet på baggrund af erfaringerne
fra pilotprojektet og er udgivet sammen med
analysen Efterspørgsel på og behov for kommunale data

(Seismonaut, 2018), der giver et kvantitativt indblik i den
erhvervsmæssige efterspørgsel på kommunale data.
Publikationen starter først med en betragtning om
den bredere kontekst for at benytte metoden. Dernæst
følger en nærmere forklaring af forløbet i efterspørgselsdrevet u dstilling af offentlige data. Efter forklaringen
af forløbet følger fire centrale redskaber, der indgår i
forløbet. H
 erefter udfolder vi en række udfordringer og
overvejelser, man som facilitator skal forholde sig til i
forbindelse med at benytte metoden. Til sidst i bilag, kan
du finde skabeloner, som du frit kan bruge eller finde
inspiration i.
God læselyst!
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Vekselvirkning mellem udbuds- og
efterspørgselsdrevet arbejde
Efterspørgselsdrevet udstilling af offentlige data er en velfungerende metode, men den kan ikke stå alene. Metoden
tager udgangspunkt i en virksomheds konkrete behov,
hvilket kræver, at man først fokuserer tematisk eller strategisk. Det tematiske eller strategiske fokus har til formål
at sikre, at de konkrete resultater af metoden er relevante
for en bredere kreds af virksomheder, og at der er politisk
opbakning til at udstille data efterfølgende. Uden fokus
er der risiko for, at myndigheden efterfølgende ikke kan
sikre opbakning til at udstille det resulterende data, eller
at værdien af løsningen, man finder frem til, ikke kan
retfærdiggøre den nødvendige indsats.
En mulig løsning er derfor at udstille offentlige data i en
vekselvirkning mellem en udbuds- og en efterspørgsels-

drevet tilgang. At der er tale om en vekselvirkning skal
ikke ses som, at der er tale om to modparter, som skiftevis
skal agere. Metoden bygger i høj grad på at se arbejdet
som et partnerskab. Pointen er i stedet, at startskuddet og
initiativet, for at opbygge partnerskaber i denne metode,
ligger hos myndigheden.

Herefter bruger myndigheden efterspørgselsdrevet
udstilling af offentlige data til at identificere og kvalificere
efterspørgslen blandt virksomhederne. Resultatet af
metoden kan efterfølgende bruges i en koordineret indsats
om at samle og styrke udbuddet, så data bliver udstillet på
tværs af myndigheder.

Vekselvirkningen ligger i, at myndighederne indledningsvist udvælger sig et tematisk fokus, hvor der er politisk
vilje og opbakning fra myndigheden til at udstille data.
Valget af tematisk fokus kan eksempelvis være drevet af,
at en eller flere virksomheder har vist interesse eller af et
politisk ønske. Det vigtige er, at myndigheden indsnævrer
fokus for den efterfølgende proces, så det er lettere at gøre
arbejdet relevant for de virksomheder, man involverer.

Efterspørgselsdrevet udstilling af offentlige data er dermed
et redskab for myndigheder, når de skal i gang med at
udstille data. Og formålet er at skabe en bedre dialog med
virksomheder, og herigennem sikre, at udstillede data i
sidste ende bliver anvendt.

Hensigt

Koordineret udstilling

Udbudsdrevet

Efterspørgselsdrevet
Efterspørgsel

Anvendelse
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Efterspørgselsdrevet
udstilling af offentlige data
Efterspørgselsdrevet udstilling af offentlige data har til
formål at identificere og kvalificere virksomheders behov
for data, samt kvalificere de data, myndighederne vil
udstille for at opfylde det behov.
Metoden er grundlæggende et forløb, hvor en facilitator
hjælper med at skabe dialog mellem myndighed og
virksomhed med udgangspunkt i et konkret behov.
Overordnet består forløbet af seks dele, der starter med
kvalificering af virksomhedens behov og munder ud i to
produkter. Det ene produkt er en løsningsbeskrivelse på
at frembringe og anvende konkrete data, mens det andet
er en business case, der beskriver værdien og potentialet i
de data.
Forløbet starter med bilateral dialog mellem facilitatoren
og henholdsvis virksomheden og dernæst myndigheden.
Hos myndigheden er det vigtigt at involvere de 

medarbejdere, der har et praksisnært kendskab til de data,
der skal arbejdes med. Hos virksomheden er det vigtigt at
involvere medarbejdere med en blanding af forretningsmæssige og IT-tekniske kompetencer (læs afsnittet om
rekruttering på side 19 for yderligere uddybning).
Herefter mødes alle parter til en workshop, hvor de
sammen udforsker mulige løsninger på virksomhedens
behov. Efter workshoppen skal begge parter teste deres
respektive del af løsningen. Myndigheden skal teste,
hvordan den kan frembringe de ønskede data, mens
virksomheden skal teste, hvordan den kan implementere
data. Testperioden kan vare få dage eller et par uger
afhængigt af, hvor svært det er for myndigheden at
frembringe data, og hvor let det er for virksomheden at
vurdere eller afprøve data (se afsnittet om test på side 9
for yderligere uddybning).

Herefter mødes alle parter igen til en workshop, hvor
resultatet af den foregående test bruges til at udvikle og
beskrive løsningen og business casen for løsningen – altså
beskrivelser af, hvordan myndigheden kan frembringe
og implementere data, så det har værdi for både
myndighed og virksomhed. Forløbet kan munde ud i, at
myndigheden udstiller netop de data, der er arbejdet med
i forløbet. Men resultatet af forløbet kan også anvendes i
en koordineret indsats efterfølgende, eksempelvis på tværs
af myndigheder til at udstille data i større skala.
Forløbet kan gennemføres i et intensivt format, som
en sprint på få uger, men kan også gennemføres over
en længere periode, hvor man gentager enkelte dele.
Eksempelvis kan man afholde flere workshops for iterativt
at arbejde med at udvikle og afprøve løsningen.
På de følgende sider præsenterer vi hver af de seks dele
i forløbet.

5
Brugsscenarium

Identificere data

Etablering af match

Test

Løsning og business case

Skalering

Identifikation af brugsscenarier

I den første del af forløbet er målet at identificere
og udvikle relevante brugsscenarier, der kan danne
grundlaget for samarbejdet mellem virksomhed og
myndighed. Allerede her er det en fordel, at myndigheden har indkredset et tematisk fokus af særlig interesse,
eksempelvis trafik og trængsel, kultur og fritidsliv, natur
og miljø eller energi. Et indsnævret fokus vil gøre det
lettere at identificere en målgruppe af relevante virksomheder. Samtidig vil det gøre den indledende dialog med
virksomhederne mere målrettet og konkret.
Når først dialogen er etableret, er det virksomhedens
behov, der er udgangspunkt for forløbet. Til gengæld
kan det være svært at efterspørge bestemte data, når man
som virksomhed ikke ved, hvad myndighederne har af
muligheder for at udstille data. Derfor bygger metoden på
at identificere og udvikle brugsscenarier. Et brugsscenarie
skal forstås som en konkret situation, hvor en virksomhed
har et behov, problem eller en idé, der potentielt kan løses
eller realiseres med brug af offentlige data. Scenariet tager
dermed udgangspunkt i, hvad virksomheden ønsker at
opnå ved at anvende offentlige data, frem for hvilke data,
de nødvendigvis ender med at efterspørge.

Facilitatorens rolle er sammen med virksomheden at
identificere og udvikle brugsscenariet. Som del af den
indledende kontakt med virksomheden er det en god
ide, at facilitatoren interviewer virksomheden for at få
et indblik i mulige brugsscenarier. I bilaget finder du
et forslag til en interviewguide, som du kan bruge til at
interviewe virksomheder om mulige brugsscenarier.
Resultatet af interviewet bruger facilitatoren til at beskrive
brugsscenariet. Scenariet beskrives med udgangspunkt i
virksomhedens nuværende situation, den mulighed eller
problemstilling, som skal løses, og et indledende bud på,
hvilke typer af data, der kan skabe værdi. I bilag er også
en skabelon som inspiration til at udforme brugsscenariet.
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Identifikation af data

Med brugsscenariet som udgangspunkt skal facilitatoren
i næste led identificere relevante data sammen
med myndigheden.
I denne del af forløbet gælder det om at finde en vifte af
dataemner, der kan være interessante for virksomheden at
afprøve. Fordi brugsscenarierne rummer et bredere behov,
er det en god ide, at facilitatoren hjælper myndigheden
med at identificere potentielle data på tværs af siloer i
myndigheden, hvad enten det er forvaltninger, afdelinger
eller ressortområder.

Resultatet i denne del af projektet kan være en liste af
emner over data, som myndigheden kan medbringe på
den workshop, som følger i næste del af forløbet. Hvis
muligt, kan det være en fordel at forberede eksempler
enten i form af data dumps, print eller skærmbilleder.
Det kan dog også være tilstrækkeligt, at myndighedens
medarbejdere deltager i workshoppen og bidrager med
deres viden om data.

Foruden data er det også vigtigt, at myndigheden
involverer de relevante medarbejdere, der har det
praksisnære kendskab til data. Hvis det tematiske område
eksempelvis er trafik, kunne det være relevant at inddrage
trafikplanlæggere. Medarbejderne spiller en vigtig rolle i
det videre forløb, da det typisk er dem, der har detaljeret
viden om, hvad data dækker over, hvad de kan, og
hvordan de kan gøres tilgængelige.
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Etablering og
udforskning af match
I denne del af forløbet samler facilitatoren den eller
de deltagende myndigheder og virksomheder til en
workshop for at etablere og udforske mulige match
mellem brugsscenarier og data.
Workshoppen har til formål at have ansigt-til-ansigt
dialog mellem de to parter. Dialogen giver mulighed
for at undersøge brugsscenariet sammen og identificere
et fælles mål med at udstille og anvende bestemte data.
Målet er at identificere og udforske et match af behov
og data mellem en virksomhed og en myndighed, som
efterfølgende kan testes.
Typisk er en halv dag nok til denne workshop. Der skal
være tid til at dykke ned i de match, der opstår, men det
kan samtidig være en fordel at holde arrangementet kort,
så det er lettere at få folk til at deltage.
I forhold til antallet af deltagere er det muligt at
afholde workshoppen med alt fra én myndighed og én
virksomhed til mange af hver. Det er dog en fordel, at
der er cirka lige mange myndigheder og virksomheder,
der deltager. Det gør det lettere at planlægge bilaterale
dialoger til workshoppen, så alle parter har nogen at tale
med. Samtidig er det en fordel, at der er facilitatorer nok
til, at alle match af myndigheder og virksomheder kan
have en facilitator tilknyttet, som hjælper dem med at
drive dialogen fremad.

Workshoppen kan bygges op med følgende agenda:
•

15 min
Introduktion
Facilitatoren byder velkommen og sætter rammerne
for processen.

•

30-60 min afhængigt af antal
Brugsscenarier
Virksomhederne præsenterer deres brugsscenarier.

•

30-60 min afhængigt af antal
 peed-dating
S
Hver virksomhed møder alle de deltagende
myndigheder (såfremt, der deltager flere myndigheder
til workshoppen) og drøfter kort, om der er potentiale
for et match mellem virksomhedens brugsscenarie, og
det data, myndigheden kan tilbyde. Lad hvert møde
vare 5-7 minutter, så der er tid til at tale sammen
uden, at de når at gå i dybden.

•

60 min
 dforskning af match
U
I de tilfælde, hvor en virksomhed og en myndighed er
nået frem til et match, udforsker de sammen, hvilke
data, der kan anvendes i scenariet. I bilagene er forslag
til arbejdsark, der kan bruges til at facilitere denne
samtale. Lad hvert match bruge 20-25 min på at
udforske det, og giv gerne plads i programmet til, at
man kan nå at have to til tre runder.

•

 ftale om test
A
Afslutningsvis skal de to parter aftale i hvilken form
og hvordan, de kan teste h
 enholdsvis m
 yndighedens
frembringelse og v irksomhedens brug af data.
Begrænser man antallet af match til et til to for hver
deltager, letter det den efterfølgende byrde med at
teste for den enkelte. Er der udforsket flere match
end to per deltager, kan det derfor være nødvendigt
at prioritere et eller to. Ellers kan en af parterne ende
som flaskehals for den efterfølgende test.
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Test af data

Til workshoppen i den foregående del af forløbet har
myndigheden og virksomheden sammen identificeret
relevante data til at opfylde behovet i virksomhedens
brugsscenarie. Myndigheden skal derfor nu frembringe
data, hvilket kan betyde alt fra at lave et datadump til at
lave en særskilt adgang til data. Virksomheden får dernæst
resultatet i hænderne og skal undersøge, hvordan den kan
implementere og anvende data.
Omfanget af testen kan variere. Virksomheden kan
overordnet vurdere, hvorvidt data matcher dens behov til, eller den kan afprøve data i en egentlig teknisk
løsning, som gør brug af datasættet. Derfor kan perioden
til test også variere i længde. Har myndigheden allerede
identificeret data på workshoppen og kan fremsende det
umiddelbart efter, og skal virksomheden kun gennemse
og vurdere datasættet, kan få dage være nok. Hvis
virksomheden ønsker at afprøve en egentlig teknisk
implementering af data, kan det være nødvendigt med
længere tid.

I pilotprojektet var afsat to uger til test mellem
de to workshops, hvilket viste sig at være rigeligt.
Myndighederne kunne umiddelbart efter workshoppen
frembringe og sende data til virksomhederne,
mens virksomhederne blot skulle gennemgå og
vurdere datasættene.
I denne del af forløbet er det dog vigtigt, at facilitatoren
følger op med begge parter, så de lever op til deres
respektive dele af aftalen om at teste deres løsning. Ellers
er der fare for, at tiden rinder ud i testperioden, og at
virksomheden ikke har tid nok til at forholde sig til data
inden anden workshop.

Typisk vil en kortere tidsperiode være en fordel. Er der
afsat mere end to uger, kan det være svært at fastholde
begge parters interesse i processen. Derfor kan en kortere
testperiode være en fordel, så man fastholder momentum
og interessen i arbejdet.
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Udarbejdelse af løsningsbeskrivelse
og business case
På forløbets anden workshop er formålet at bruge
erfaringerne fra testen til at beskrive løsningen; altså
hvordan myndigheden udstiller data, og hvordan
virksomheden anvender data. Ligeledes er det formålet
at beskrive en tilhørende business case for, hvordan
løsningen skaber værdi for begge parter, og hvilket
potentiale, der ligger i at skalere løsningen.
Til workshoppen samler facilitatoren de myndigheder
og virksomheder, der har testet et match af brugsscenarie
og data. Hvert par får til opgave at samle op på deres
erfaringer og beskrive først en løsning og dernæst en
business case.
I denne sammenhæng er løsningen dels en beskrivelse
af, hvilke data myndigheden har frembragt og hvordan
myndigheden har båret sig ad, og dels en beskrivelse
af hvordan virksomheden har gjort brug af data og
til hvilket formål. Den beskriver altså løsningen på
brugsscenariet set fra begge parters perspektiv.
Business casen har dernæst til formål at beskrive det
potentiale, som løsningen har, såfremt man skalerer den
med flere data og flere brugere. Den beskriver værdien
af at udstille og anvende data for både virksomheden og
myndigheden samt eventuelle slutbrugere.

Workshoppen kan struktureres efter følgende agenda:
•

15 min
 enerelle erfaringer
G
Indledningsvis kan det være en fordel at give rum for
at dele generelle erfaringer mellem deltagerne. Spørg
gerne ind til, om det var let eller svært at levere på
deltagernes respektive dele af løsningen.

•

30 min
 eskrivelse af løsning
B
Hvert par beskriver deres løsning og præsenterer den
på tværs af par.

•

30 min
 dvikling af business case
U
Hvert par beskriver business casen for at arbejde
videre med løsningen.

•

20 min
 rioritering af cases
P
Er der flere business cases inden for samme område
prioriteres de i forhold til hinanden, så det er
muligt at vælge, hvilke løsninger, man bør arbejde
videre med.

Har en myndighed ikke kunnet levere data i dens match
med en virksomhed, eller har virksomheden ikke kunnet
anvende data, kan det være en fordel at undlade de to
parter til workshoppen. I stedet kan det være en ide at
lave en bilateral samtale, hvor man som facilitatorer
spørger ind til processen, hvad der gik galt, hvad man
kunne have gjort anderledes, og om der er noget at lære af
deres erfaringer.
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Skalering

Den sidste del af forløbet er også det første skridt i den
videre proces – at skalere de løsninger, forløbet har
resulteret i.
Resultatet af forløbet er en eller flere løsningsbeskrivelser
med tilhørende business cases, som beskriver data
med erhvervsmæssigt potentiale, som en eller flere
myndigheder kan udstille. Næste skridt er derfor at gå fra
løsningsbeskrivelse til skaleret løsning, hvor myndigheden
udstiller data, ikke blot til den enkelte virksomhed, men
til alle interesserede.
Her bliver arbejdet en anelse mere komplekst, da der
ikke findes et entydigt svar på, hvordan man skalerer
løsningen. Et godt udgangspunkt er at tænke skalering,
som et spørgsmål om at etablere partnerskaber omkring
de data, der skal udstilles.

Skal flere myndigheders data være til rådighed for, at
løsningen virker, eksempelvis data på tværs af kommuner,
kan det næste skridt være at etablere partnerskaber
på tværs af myndigheder. Her kan det være en fordel
at inddrage Open Data DK, som kan bistå med at
identificere de rette partnere. Afhængigt af, hvilke
myndigheder, der er tale om, kan partnerskaberne være
eksempelvis mellem kommuner, gennem en business
region eller på nationalt niveau gennem KL.
Uanset behovet for partnerskaber er det en fordel at
benytte sig af en af de eksisterende tekniske løsninger til
at udstille offentlige data. Det kan eksempelvis være Open
Data DKs portal, der bygger på en CKAN database, eller
en lignende eksisterende portal.

Er der tale om en løsning, hvor den enkelte myndigheds
data er tilstrækkelige, kan myndigheden blot udstille data.
Partnerskabet vil i så fald være mellem myndigheden og
de virksomheder, der aftager data. Et partnerskab med
en privat virksomhed, som udstiller data, kan også være
en mulighed. Eksempelvis kan en data-broker være en
partner i at udstille myndighedens data.
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Fire vigtige redskaber

Brugsscenarie

Brugsscenariet beskriver en konkret situation, hvor en
virksomhed har et behov eller problem, som potentielt
kan opfyldes eller løses med brug af offentlige data.
Hvad brugsscenariet drejer sig om, afhænger af
virksomheden og dens forretningsmodel. I mange tilfælde
vil der være tale om et af virksomhedens produkter eller
services, hvor data kan styrke værdien over for en bestemt
målgruppe. I nogle tilfælde kan det være i forbindelse
med forretningsmæssige analyser, hvor virksomheden
kan træffe bedre valg, hvis den havde adgang til bestemte
informationer fra offentlige data.
Facilitatoren udarbejder brugsscenariet gennem
samtale med virksomheden. Når først kontakten med
virksomheden er etableret, kan det være relativt simpelt
at identificere et godt brugsscenarie. Virksomheden
vil typisk have en god fornemmelse af, hvor der er en
mulighed eller et problem at arbejde med. Facilitatorens
opgave er i så fald at hjælpe med, at scenariet er let at
forstå for de deltagende myndigheder. Her kan man
bruge interviewguiden i bilaget som udgangspunkt for en
samtale med virksomheden.

Brugsscenarierne består som udgangspunkt af fire dele:
•

 n beskrivelse af produktet, servicen eller aktiviteten,
E
hvor virksomheden forestiller sig, at offentlige data
kan have værdi

•

 n beskrivelse af, hvordan produktet eller
E
servicen virker i dag, eller hvordan virksomheden
gennemfører aktiviteten

•

I dentifikation af den eller de muligheder,
virksomheden ser for at styrke dens arbejde

•

 n indikation af mulige data, som virksomheden
E
forestiller sig kan
have værdi.

Samordnet data til Dansk Energi Management
Virksomhedens service/produkt
Eksempel - nøgletal for energiforbrug

DEM lever bl.a. af at drive bygninger på den mest energieffektive måde. En del af virksomhedens services består i at blive klogere på, hvor
der med fordel kan sættes ind og med hvilken effekt.
Sådan fungerer det i dag
I dag anvender virksomheden Datahubben fra EnergiNet, som elselskaberne leverer data ind til. Men varme- og vandværkerne er ikke med i
hubben. Alle værkerne drives som selvstændige enheder. Dvs. data er tilgængelig, men det er ikke samordnet og det skal stykkes sammen
manuelt.

Samordnet data
til Dansk
Her identificeres
mulighedenEnergi Management

Er det muligt at få adgang til samordnede energidata via kommunerne? Det kunne være relevant både på den private og den offentlige
bygninsmasse; hvis fx kommunerne kan sige noget samlet om energiforbrug på skoler, plejehjem eller andre offentlige bygninger, eller hvis
der kan identificeres bygningstyper, som drives rigtig godt energimæssigt, så kunne det være relevant at skalere erfaringer derfra til andre typer
bygninger.

Ny data anvendelse

Fremtiden
Værdiskabelse
Disse dataemner kan være relevante
Samordnet data om
Bedre analyser og dermed
Data om energiforbrug i offentlige bygninger + samordnet data om energiforbrug mere generelt
offentlige bygninger +
bedre service overfor DEMs
samordnet data om det
kunder
private erhvervslivs
energiforbrug
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I dag
Manuel samordning af
data - ingen API eller
samordnet søgning på
tværs af forsyningsværker

Match af behov og data

Produktet af den første workshop er et match mellem
en virksomhed og en myndighed. I det match beskrives
formålet med løsningen, samt hvilke data, der er tale
om, og hvordan begge parter har tænkt sig at teste deres
respektive del af løsningen.
Matchet udforskes og udarbejdes på den første workshop.
Her har facilitatoren en vigtig rolle i at hjælpe de to parter
med at blive konkrete, når de har etableret et match. En
måde at gøre det på, kan være ved at identificere en fælles
målgruppe, som både virksomheden og myndigheden
har en interesse i. Tilbyder virksomheden services
til børnefamilier, og har myndigheden en interesse i
netop børnefamiliers ve og vel, kan det være et godt
udgangspunkt for at identificere og udforske muligheder
og brug af konkrete data. Det kan også være en fælles
dagsorden eller formål, som begge parter har interesse i.

Som afslutning skal facilitatoren hjælpe de to parter med
at få en aftale om, hvad de skal teste og hvordan. Her
kan det være en god ide at få myndigheden til at gøre
det første skridt ved at sende data. Det kan fortsat kan
være uklart præcist, hvordan virksomheden skal ende
med at implementere data. Til gengæld er det bedre at få
sendt konkrete data fra myndighed til virksomhed end,
at parterne forlader workshoppen med en opgave om at
blive mere konkrete hver for sig.

Med det fælles formål som udgangspunkt skal
virksomheden og myndigheden blive konkrete på, hvilke
data, der kan være grundlag for løsningen. Som facilitator
er det en god ide at hjælpe parterne med at få overblik
over alle de data, der kunne have potentiale, og få dem
alle beskrevet.
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Løsningsbeskrivelse

Løsningsbeskrivelsen opsummerer resultatet af
virksomhedens og myndighedens samarbejde.
Beskrivelsen rummer både hvilke data, der er tale om,
hvordan virksomheden vil anvende dem og til hvilket
formål, samt hvordan myndigheden har frembragt data.
På kort sigt kan både virksomhed og myndighed have
gjort sig krumspring for at frembringe eller anvende data.
Derfor giver løsningsbeskrivelsen rum for at beskrive
løsningen på både kort og længere sigt.
Med andre ord er det først formålet at beskrive hvad de to
parter har gjort, som del af testen, og hvordan, de har løst
problemer eller udfordringer på den korte bane. Dernæst
er det formålet at få de to parter til at beskrive, hvordan
en god løsning kunne se ud på længere sigt – altså,
hvordan data bør blive frembragt og udstillet, af hvem,
og hvordan virksomheden i sidste ende forestiller sig at
implementere data.
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Business case

Business casen beskriver værdien af løsningen – altså
hvordan løsningen kan skabe værdi for henholdsvis
virksomheder, myndigheder, borgere og samfund.
Formålet med business casen er at synliggøre potentialet
i at arbejde videre med løsningen. Business casen skal
derfor først og fremmest beskrive den værdi, som
henholdsvis virksomhed, myndighed og eventuelle
slutbrugere får ud af, at virksomheden bruger
myndighedens data i deres forretning. Foruden værdien
har business casen fokus på, hvordan de identificerede
data kan anvendes af flere segmenter af virksomheder,
og hvordan løsningen kan skaleres til at involvere
flere myndigheder.
Business casen er det redskab, der skal gøre det tydeligt
for andre interessenter, hvilken gevinst, der er, i at
udstille de data, casen omhandler. I pilotprojektet har det
været tydeligt, at myndighederne har brug for et stærkt
incitament, når det handler om at udstille data. Det
kan derfor være en god ide at være grundig i at udforske
værdien for myndigheden, når man udarbejder casen.
For virksomhederne har det i pilotprojektet været lettere
at identificere det mulige forretningspotentiale i casen,
når først man er nået frem til business casen. Her er det
derfor også facilitatorens rolle at spørge ind til de to
parter, så de når hele vejen rundt i deres drøftelse af casen
og ikke kun ser gevinsten fra deres eget perspektiv.
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Hvad du skal overveje
undervejs i forløbet
Foruden selve metoden og de fire produkter, man udvikler undervejs i efterspørgselsdrevet udstilling af
offentlige data, er der nogle udfordringer og overvejelser, man som facilitator kan have gavn af at være
opmærksom på i forløbet. Overvejelserne bygger på erfaringer fra pilotprojektet med metoden, hvor fire
kommuner og fire virksomheder deltog. I dette kapitel har vi samlet seks indsigter og overvejelser, der er
med til at påvirke udfaldet af forløbet:
•

Find de rette virksomheder og myndigheder til forløbet

•

Parker barriererne

•

Facilitatoren skaber det gode match

•

En god løsning bygger på fælles mål

•

Afsøg eksisterende offentlige data

•

Brug løsningsbeskrivelser og business cases i det videre forløb

På de følgende sider udfolder vi hver af de seks indsigter.

Find de rette virksomheder og
myndigheder til forløbet
Som beskrevet i introduktionen fungerer
efterspørgselsdrevet udstilling af offentlige data bedst,
når metoden bringes i spil inden for et tematisk eller
strategisk fokus. På den måde sikrer man politisk vilje fra
start, og man gør det samtidig nemmere at rekruttere og
finde fællestræk blandt deltagerne. Hvilke virksomheder
og myndigheder, der deltager, er derfor også et springende
punkt i forhold til forløbets udfald.
Virksomheder med relevante brugsscenarier
Hvilke forudsætninger, virksomhederne træder ind i
forløbet med, har vist sig afgørende for forløbet. For
det første er det vigtigt, at virksomhederne allerede
bruger eksterne data. Samtalen mellem virksomhed og
myndighed kommer hurtigere i gang, når virksomheden kender forskellige måder at anvende eksterne data i
deres forretning.
Samtidig er det en fordel, at den eller de personer, der
deltager fra virksomheden har kompetencer i krydsfeltet
mellem IT/digital og forretningsudvikling. Den rette
medarbejder er ikke nødvendigvis den øverste leder, så
længe vedkommende har den rette profil. I pilotprojektet
var det en styrke, at deltagerne både besad teknisk
forståelse af deres egne systemer og samtidig havde et
strategisk og forretningsmæssigt blik på mulighederne.

1

Efterspørgsel på og behov for kommunale data, Seismonaut (2018)

Foruden virksomhedens og deltagernes profil har et
afgørende punkt vist sig at være, om virksomheden har et
klart og målrettet brugsscenarie at tage udgangspunkt i.
Uden et klart defineret brugsscenarie har dialogen mellem
virksomhed og myndighed været diffus.
Samtidig er det en fordel i forløbet, at der er fællestræk
på tværs af virksomhedernes brugsscenarier. Hvis
brugsscenarierne er vidt forskellige, stiller det større krav
til myndighederne, som skal stille med væsentligt flere
medarbejdere med praksisnært kendskab til de respektive
data. Et fællestræk i brugsscenarierne kan også beskrives
som et fælles genstandsfelt, eksempelvis boligmarkedet,
trafik og trængsel, kultur og fritidsliv, natur og miljø
eller energi. Genstandsfeltet vil naturligt hænge sammen
med det tematiske eller strategiske fokus, der fra
myndighedens side rammesætter processen.
Hvilken branche eller størrelse af virksomhed, der er
tale om, er mindre vigtig. Erfaringerne fra forløbet og
analysen af virksomhedernes efterspørgsel på og behov for
kommunale data viser, at interessen for offentlige data går
på tværs af både brancher og virksomhedsstørrelser. Med
andre ord, så længe brugsscenarierne kredser om fælles temaer, fx det private boligmarked, så er det mindre vigtigt,
om virksomhederne beskæftiger sig med ejendomshandel,
udlejning, finansiering eller markedsføring. Der vil stadig
være et stort overlap i, hvilke data de interesserer sig for,
netop fordi genstandsfeltet er det samme.

Den direkte kontakt til medarbejdere i myndighederne
var et godt incitament for virksomhederne i
pilotprojektet. Fordi virksomhederne kendte til at bruge
offentlige data, kendte de også udfordringerne med
at få kontakt til medarbejderne bag de relevante data.
Muligheden for at møde relevante medarbejdere fra
myndighederne og få direkte dialog, med udgangspunkt i
virksomhedens behov, var derfor et stærkt incitament.
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Specialister og generalister
fra myndighederne
På myndighedssiden er det også vigtigt, hvilke profiler af
medarbejdere, der deltager. Metoden er bygget op om, at
en myndighed og en virksomhed sammen kan identificere
og udvikle muligheder for at anvende konkrete data i en
virksomheds brugsscenarie. Derfor har det også vist sig at
være en klar fordel, at medarbejderne fra myndighedens
side, har været specialister indenfor deres område.
Medarbejderne med dybere viden om data inden for deres
domæne har haft lettere ved at identificere og udvikle
muligheder med virksomhederne.

Som facilitator er det derfor vigtigt i den indledende
kontakt med myndighederne at gøre det klart for dem, at
de skal involvere de specialister, der kender data. Vær dog
opmærksom på, at det kan være svært for myndigheden
at identificere de rette specialister uden at kende
brugsscenarierne. Derfor er brugsscenarierne et vigtigt
redskab til at hjælpe generalister ved myndighederne med
at identificere de rette kolleger til at deltage i forløbet.

For generalisterne, med mere viden på tværs af områder,
har det været sværere at få en konkret dialog i gang med
virksomhederne. Dog kan generalisterne spille en vigtig
rolle i den indledende kontakt med myndighederne, da
de vil være i stand til at tænke på tværs af fagområder
og siloer i organisationen. Pilotprojektet tyder på, at
generalister og specialister på myndighedssiden begge
spiller en vigtig rolle, men på forskellige tidspunkter
i processen.
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Parker barriererne

For både virksomheder og myndigheder er det vigtigt,
at de er indstillede på at deltage i en innovationsproces.
Metoden har fokus på at udstille nye data. Det er derfor
også på forhånd uvist, hvad resultatet bliver. Undervejs
kan det vise sig, at der ikke opstår et match mellem en
virksomhed og en myndighed. Eller den ene part kan
finde ud af i løbet af sin test, at det ikke er muligt at
frembringe eller bruge data som forventet. Netop derfor
er det vigtigt, at både virksomheder og myndigheder
træder ind i forløbet med det rette mindset.
Hos både virksomheder og kommuner kan man
hurtigt forfalde til at lade potentielle barrierer bremse
samarbejdet. Forventningen om politisk modvilje,
usikkerhed om anonymisering eller tvivl om tekniske
muligheder vil opstå i forløbet. Alle disse barrierer skal
parkeres, så længe virksomhederne og myndighederne
arbejder for at udvikle og teste deres løsninger.

Allerede i den indledende dialog med både virksomhed
og myndighed er det vigtigt at facilitatoren afstemmer
forventningerne, så alle parter er indforstået med, at
det kan være, der ikke opstår et match. Ligeledes til den
første workshop kan det være en god ide, at facilitatoren
italesætter parkeringspladsen for barrierer, som er del
af arket til at udforske matchet mellem myndighed og
virksomhed. Parkeringspladsen kan bruges til at skrive alle
de udfordringer ned, som opstår undervejs i processen.
På den måde kan deltagerne få luft for eventuelle
udfordringer og så efterfølgende parkere dem, så de ikke
blokerer samarbejdet.

Potentielle barrierer er naturligvis relevante, og de skal
adresseres på det rette tidspunkt, men dét er ikke i
starten af processen. Derimod skal barrierer adresseres,
når myndigheden og virksomheden skal udvikle business
casen, hvor parterne vurderer det samlede potentiale for
at skalere en værdifuld løsning.
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Facilitatoren skaber det gode match

Facilitatorens vigtigste opgave er at få dialogen til at glide
mellem virksomheder og myndigheder, og hjælpe dem
med at målrette deres samtale mod en fælles løsning.
Under forløbet er det facilitatorens opgave at etablere
et godt match mellem virksomhedens brugsscenarie og
myndighedens mulighed for at tilbyde data.
Især i den indledende dialog på den første workshop,
hvor de to parter skal finde et fælles fokuspunkt, har
facilitatoren en vigtig rolle. Her skal de to parter finde
et fælles mål, som giver både myndighed og virksomhed
incitament til at fortsætte samarbejdet, og det kommer
ikke nødvendigvis af sig selv. Facilitatorens rolle er derfor
at hjælpe de to parter med at udforske mulighederne, hvis
ikke det lykkes for dem på egen hånd. En god måde at
gøre dette er at spørge ind til mulige fælles målgrupper
for de to parter. Sælger virksomheden eksempelvis
services til et bestemt erhverv, som myndigheden også
har en interesse i, kan det være vejen ind til at finde et
fælles formål.

Ligeledes er det facilitatoren, der har ansvar for, at
parterne ikke lader sig bremse af barrierer. Det gælder
både til workshops og i forbindelse med test, hvor det
kan være vigtigt at hjælpe parterne med at holde fokus
på det fælles mål og perspektiv. Her kan facilitatoren
italesætte behovet for at parkere barrierer, så alle
parter er opmærksomme på ikke at lade sig bremse af
potentielle udfordringer.
Sidst men ikke mindst er facilitatoren bro til, hvad
der sker efter forløbet. Hvad der sker efterfølgende
afhænger af, hvilke data, der er tale om. Facilitatoren
kan her inddrage Open Data DK, der kan hjælpe med
at udforme næste skridt. Her kan løsningsbeskrivelser og
business c ases være facilitatorens redskab til at formidle
resultaterne af processen med at identificere relevante
partnere til at skalere løsningerne.
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En god løsning bygger på fælles mål

Det gode match mellem virksomhed og myndighed
opstår, når de finder et fælles mål at arbejde ud fra. I
pilotprojektet var det ikke alle samtaler, der ledte til
match mellem virksomhed og myndighed. I de tilfælde,
hvor det lykkedes, var nøglen, at virksomheden og
myndigheden fandt et fælles mål at tale ud fra.
Målet hjælper med at indsnævre fokus i samtalen om
brugsscenariet. I stedet for at tale bredt om et produkt,
kan det eksempelvis hjælpe at fokusere på en bestemt
målgruppe, som både virksomheden og myndigheden har
en interesse i.
Når facilitatoren spiller en vigtig rolle i at skabe match,
er det blandt andet fordi, det ikke nødvendigvis er
oplagt, hvor der er et fælles mål, som kan motivere
begge parter. Derfor bliver facilitatoren nødt til at spørge
nysgerrigt ind; Er der eksempelvis en fælles målgruppe?
Er der et formål, som begge parter er interesserede
i? Hvilke muligheder er der for virksomheden for at
bruge data fra myndigheden? Og hvilken værdi kunne
der ligge for myndigheden i, at virksomheden bruger
myndighedens data?
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Afsøg eksisterende offentlige data

Ingen har et komplet overblik over tilgængelige
data. Derfor er det nødvendigt at afsøge eksisterende
løsninger undervejs.
Meget offentlig data er allerede tilgængelig i dag. Nogle
data er velkendte og anvendt i bredt omfang. Andre data
er tilgængelige, men kan være svære at finde. Metoden har
til formål at få data i brug, der ikke er anvendt i dag. Det
kan både gælde data, der endnu ikke er udstillet, og data,
som kun er udstillet i begrænset omfang, i dårlig kvalitet
eller på en måde, der gør data svære at finde.
Da der ikke eksisterer et komplet overblik over
tilgængelige offentlige data, kan en virksomhed og
en myndighed, uden at vide det, risikere at fokusere
på data, som allerede er frit tilgængelige. Undervejs i
forløbet er det derfor vigtigt at være opmærksom på
mulige eksisterende løsninger, der giver adgang til de
data, virksomhederne efterspørger. Det kan både være til
hjælp, så virksomheden og myndigheden kan få en endnu
mere kvalificeret dialog, og det kan være en mulighed for
at identificere mangler ved eksisterende løsninger, som
virksomheden og myndigheden i dialog kan søge at løse.

I praksis kan det være en fordel som facilitator at læne sig
op ad myndighedernes medarbejdere med praksisnært
kendskab til data. De kender typisk bedst deres eget
felt, og kan pege på nationale registre eller systemer,
som samler og strukturerer offentlige data på tværs af
myndigheder. Når myndigheden og virksomheden
udforsker deres match, kan det derfor være en god
ide som facilitator at spørge ind til, om de data,
virksomheden er interesseret i, allerede er tilgængelige et
sted. Samme spørgsmål kan være relevant i forbindelse
med testen og igen til anden workshop, når parterne skal
udforme en løsningsbeskrivelse.
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Brug løsningsbeskrivelser og business
cases i det videre forløb
Løsningsbeskrivelsen og business casen kan danne bro fra
forløbet og til videre skalering af løsninger.
Den sidste overvejelse handler om metodens produkter.
Metoden har potentiale for at identificere konkrete
datasæt, som myndigheden efterfølgende kan udstille.
Det kan være tilfældet både for kommune, region og
statslige myndigheder, hvor de data, myndigheden
ligger inde med, er tilstrækkelige til at løse
virksomhedens brugsscenarie.
I mange tilfælde vil det dog være nødvendigt
efterfølgende at arbejde videre med enten den tekniske
løsning eller med at involvere flere myndigheder på tværs.
Her spiller løsningen og business casen vigtige roller.
For det første kan de tjene som case-eksempler, der
kan h
 jælpe til at sikre politisk opbakning. Samtidig
kan de bruges som afsæt for at arbejde videre med den
tekniske løsning. Her kan løsningsbeskrivelsen hjælpe
arbejdet med at udvikle en standard for udstilling af data
på tværs af myndigheder, da den rummer indsigter i
virksomhedernes krav til data.
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Næste skridt

Denne guide beskriver metoden e fterspørgselsdrevet
udstilling af offentlige data. Dele af metoden er
forhåbentlig velkendte. I sin helhed er metoden dog en ny
måde at se på, hvordan man bedst skaber dialog mellem
myndigheder og erhvervsliv i arbejdet med at udstille
offentlige data. Som medarbejder i en myndighed,
der ønsker at udstille data, kan du bruge metoden
som inspiration til, hvordan du strukturerer dialogen
med virksomheder.
Første skridt i at anvende metoden er at identificere
et tematisk eller strategisk område, hvor du kan bruge
metoden til at kvalificere efterspørgslen. Råder I som
myndighed over data, der i sig selv er nok til, at I regner
med, at der er efterspørgsel? Så kan det være t ilstrækkeligt,
at I internt finder et fokus. I mange tilfælde kan det dog
være en fordel at gå sammen flere myndigheder. Det giver
et bredere fundament af data at arbejde med, ligesom det
gør indsatsen mindre for den enkelte myndighed.
Næste skridt er at identificere potentielle virksomheder,
der kan deltage. Her kan du bruge publikationen
Efterspørgsel på og behov for kommunale data (Seismonaut,
2018) som input til at vurdere, om der er en særlig type af

virksomheder eller en særlig branche, I kan henvende jer
til. Her kan relevante også brancheorganisationer være en
mulig vej til at få kontakt til virksomhederne.
Vores generelle erfaring fra pilotprojektet er, at
virksomhederne er meget interesserede i at deltage, når
forløbet er målrettet deres behov. Det gælder derfor om at
få kommunikeret, at der netop er tale om et forløb, som
tager udgangspunkt i deres behov.
Til at starte med kan du tage kontakt til Open Data DK.
De står klar til at hjælpe med at identificere relevante
myndigheder at samarbejde med og kan også hjælpe med
at vælge et godt tematisk eller strategisk fokus.
Held og lykke!

Skabeloner til redskaber

•

Interviewguide

•

Brugsscenarie

•

Udforskning af match

•

Definition af løsning

•

Udvikling af business case
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10. Hvis du fik adgang til et testsæt/en mockup/en dummy af relevante data, ville det så
være muligt at test-anvende data i jeres forretning/service/produkt?
a. Hvis ikke, hvordan tænker du så, at I kan vurdere, 1) om data har det rette
indhold, 2) har den rette type/kvalitet, og 3) at I får adgang på rette vis?
11. Andet?

Andre spørgsmål

4. I forbindelse med hvilke produkter eller services, har du overvejet, at data fra
kommunerne kan have værdi?
5. Fortæl mig om jeres produkt/service i dag og den situation, hvor du tænker data kan
have værdi?
a. Kan du tage mig gennem et eksempel omkring jeres produkt/service fra start til
slut?
6. Hvad er problemet/udfordringen/mulighed i den situation, som du ønsker data skal
hjælpe med at løse?
7. Hvilke områder/emner forestiller du dig, at data skal vedrøre?
8. Hvad forventer du at opnå ved at få adgang til de data?
9. Er der nogle udfordringer i forhold til at skulle gøre brug af (de) data?
a. Er der særlige krav/behov, som data skal leve op til for, at I kan anvende dem?

Om scenarium for brug af data

1. Fortæl mig om jeres erfaringer med at anvende data fra offentlige kilder i jeres
arbejde/produkt/service?
a. Hvis virksomheden ikke har erfaring med offentlige data, så andre eksterne
datakilder?
2. Hvordan er du involveret i arbejdet med data i jeres produkter/services/virksomhed?
3. Hvad håber du at få ud af at deltage i forløbet?

Om virksomheden og dens erfaring med data

Spørgeramme
Baggrundsinterview til udvikling af brugsscenarier
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Om publikationen

Denne publikation er udgivet af Partnerskabet for
Åbne Offentlige Data. Partnerskabet består af KL,
Danske Regioner, Erhvervsstyrelsen og Open Data DK
og arbejder for at få flere myndigheder til at udstille
offentlige data og samtidig fremme brugen af dem i det
private erhverv.
Som del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har
partnerskabet igangsat og gennemført flere initiativer.
Herunder har partnerskabet fået gennemført en
række analyser af både udbuddet af offentlige data,
efterspørgslen samt af hvilke redskaber, der kan bidrage til
at flere offentlige data bliver udstillet og anvendt. Foruden
analyser, har partnerskabet igangsat konkrete indsatser
såsom en serie af challenges, der skal stimulere interessen
for at bruge åbne offentlige data.

Denne guide er en del af partnerskabets arbejde, der
har haft fokus på kommunale data. Guiden bygger på
erfaringer fra et pilotprojekt gennemført af rådgivningsvirksomheden Seismonaut med fire kommuner og fire
virksomheder, som deltog i at afprøve efterspørgselsdrevet
udstilling af kommunale data. Foruden selve forløbet
gennemførte Seismonaut en spørgeskemaundersøgelse
med over 200 virksomheder omkring deres efterspørgsel
på kommunale data. De analytiske indsigter fra surveyen
og pilotprojektet findes i publikationen Efterspørgsel efter
og behov for åbne kommunale data.
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