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Förord
Denna rapport utgör examensarbete för programmet IT-forensik och informationssäkerhet
vid Högskolan i Halmstad (teknologie kandidat). Uppsatsen är skriven på uppdrag av Andreas
Tylenius, Digitaliseringschef/CDO, CIO vid Halmstad Kommun för att främja förståelsen för
ämnet Big Data och visa på de möjligheter som finns för offentliga verksamheter inom ämnet.
Vi skulle vilja tacka Andreas Tylenius för uppdraget och all den hjälp och de råd han försett
oss med. Vi skulle även vilja tacka Urban Bilstrup för den vägledning han givit oss. Sist men
inte minst skulle vi vilja tacka våra respondenter Lars Nilsander, Patrik Edvardsson, Erko
Mujanovic, Anders Ingemarsson samt Catarina Markow och Klara Rydhög, utan er hade
arbetet ej varit möjligt.
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Abstrakt
Ett arbete om vad Big Data är samt vad det kan medföra för nyttoeffekter för offentliga
verksamheter. Resultaten av detta arbete visar att Big Data har stor potential och medför ofta en
effektivisering i många olika branscher, inklusive offentliga sådana. Tips och råd
angående implementationsområden samt översiktliga metoder för att fullända
dessa implementationer presenteras även. Som slutsats till detta arbete föreslås det
att en offentlig verksamhet bör inventera sina system för att se vilka möjligheter
det finns i ett Big Data syfte och därefter implementera någon form av Big Dataanalys för att effektivisera där det behövs mest.
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Abstract
An essay about what Big Data is as well as what positive effects it might have on
government controlled businesses. The results of this essay shows that Big Data has a large
potential and often brings with it an increase in efficiency in a large variety of branches,
including government controlled ones. Advice and counsel regarding areas of implementation as
well as overall methods about how to fulfil these implementations are also presented. The
conclusion to this essay recommends government controlled businesses to take inventory of
their systems in order to see what Big Data possibilities exist, and thereafter implement some
kind of Big Data-analysis to raise the efficiency where it’s needed the most.
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Definitioner
Dataflödeshastighet: Hur snabbt data kan överföras eller “flöda” från en plats eller ett
lagringsmedia till ett annat.
EU: Europeiska Unionen
GDPR: General Data Protection Regulation, allmänna dataskyddsförordningen på svenska.

IOT: Internet of Things
Oracle: Ett amerikanskt mjukvaruföretag.
Realtidsanalys: Analys av inkommande data så fort denna datan kommer in i ett system.
Respondent: Person som blir intervjuad.
Timvärden: Antalet kilowatt som används under en timme i en bostad eller företag.
Öppen Data: Data som är öppet tillgänglig utan inskränkningar.
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1. Introduktion
1.1 Vad är Big Data?
I sin simplaste form så handlar Big Data om precis det namnet står för “Stor Data” eller stora
mängder data. Denna data som kan samlas in från alla möjliga källor kan sedan analyseras och
omvandlas till något som kan användas för att främja en verksamhet. Det viktigaste är dock
inte mängden data som hämtas in eller lagras utan hur den kan användas och vilka fördelar som
kan utvinnas ur den.

Dessa fördelar kan bland annat innebära ökad effektivitet och större förtroende
för verksamheten.

“Big data analytics is the
process of analyzing big data to find hidden patterns,
unknown correlations and other useful information that
can be extracted to make better decisions. ”[1]
Big Data är ett växande fenomenen som nyligen har “återupptäckts” och blivit mer och mer
populärt, men långt ifrån alla verksamheter drar nytta av de många fördelarna som kan nås
med Big Data. Inte minst offentliga verksamheter enligt de källor som använts i denna uppsats.
Den stora mängden data tillsammans med de möjligheter som analysen av denna sorts
dataset erbjuder gör offentliga verksamheter till ett mål för granskning och eventuell
assistans kring vilka användningsområden gällande Big Data som kan vara applicerbara för
just deras verksamhet.
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1.2 Användningsområden
Ett tydligt exempel på Big Data i användning är Google, Yahoo och Facebook. Deras system är
världsledande och exempelvis Google måste kunna hantera över 3.5 miljarder sökningar om
dagen, utöver det måste dessa företag även lagra data i enorma serverhallar som kan hantera
dessa mängder data[2]. Det är därför självklart att ett företag med så stora mängder data även
behöver kunna samla in, hämta och kategorisera data på sätt som en “vanlig” användare eller
ett företag inte gör.
Ett sätt att tackla problemet med Big Datas stora mängder data är ett system som används av
bland annat Yahoo och Facebook [3], ett system vid namn Hadoop. Det är en mjukvara med
öppen källkod som används frekvent vid hantering av Big Data. Genom att använda Hadoop
kan informationen delas upp över olika diskar men ändå hanteras som en hel enhet. Detta låter
alltså användare spara, hantera och skicka större filer än vad som ryms på en enda disk. Detta
öppnar upp goda förutsättningar för att kunna hantera stora mängder data och därefter analysera
den. Eftersom Hadoop är byggd på öppen källkod så har många företag lagt till kod som är
applicerbar på just deras miljöer. Möjligheten att själva kunna skapa tillägg till Hadoop har även
gjort systemet populärt inom Big Data-analys. [4].

Fler företag har börjat implementera Big Data i sin verksamhet. Dessa företag kan hittas inom
alla samhällets delar. Ett par exempel är Disney, Ford Motors, och American Express. Även
inom sjukvården och på en nationell nivå används Big Data i alla möjliga former. Så varför finns
denna popularitet kring Big Data? Är Big Data en god investering för framtiden?

Varje år utförs en Big Data undersökning gällande företags användning, implementation och
framtidssyn. Undersökningen utförs mot världsledande företag och kallas Big Data Executive
Survey 2017 [5]. Fler än 80% av företagen som deltog meddelar att deras Big Data investeringar
har visat sig vara framgångsrika. Samma rapport visar också att 85% av deltagande företag har
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påbörjat att skapa en datakultur inom sina verksamheter, alltså att medarbetarna använder sig av
den data som finns tillgänglig och bidrar till att ytterligare data skapas. Endast 37% rapporterar
att de har lyckats med att skapa en datakultur inom verksamheten. Denna relativt låga
procentsats misstänks komma ifrån att systemen som har satts i bruk kräver en hel del tid för att
samla in och analysera data och att företagskulturen behöver omfamna idén om att använda sig
av Big Data i sina verksamheter. Samma undersökning visar även att över 50% av företagen
tror att de måste ställa om sig inför framtiden, alltså använda sig av Big Data i någon form för
att kunna nå framgång inom sina respektive områden [5].

Vad detta tyder på är bland annat att implementationen av Big Data-analys inom en verksamhet
kan vara, och i många fall är, en bra investering. Utöver den fakta som Big Data Executive
Survey 2017[5] producerade finns många andra indikationer på att en investering i Big Data
och analys av denna sortens dataset är en bra ide.

1.3 Big Data inom den privata och offentliga sektorn
Enligt McKinsey Global Institutes [6] rapport där den offentliga sektorn inom EU har granskats,
har det funnits tydliga skillnader på offentlig och privat sektor när det kommer till produktivitet.
Den offentliga sektorn är ofta stor, svår att hantera och drivs inte med samma mål på vinst som
den privata sektorn. Detta kan leda till att effektiviteten ofta är lägre i offentlig sektor än vad
den är inom privat sektor. I rapporten ställs frågan “Can big data help the public sector raise its
game on productivity?”, kan den det?

Svaret på frågan verkar vara ja. Precis som de tidigare nämnda verksamheterna inom privat
sektor finns det även stora möjligheter för offentlig verksamhet att utvecklas med hjälp av Big
Data. Med hjälp av bland annat ökad transparens och tillämpandet av analys på befintlig data
kan verksamheter öka effektiviteten, en uppskattning av den minskade kostnaden för
administrativa aktiviteter ligger mellan 15-20%.
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Det faktum att offentliga verksamheter, hanterar stora mängder av data samt att stora
utvecklingsmöjligheter finns inom Big Data, utgör ett bra tillfälle att granska de nyttoeffekter
en implementation av Big Data och Big Data-analys kan ha inom en offentlig verksamhet.
Målet med denna uppsats är därför att göra ett försök till att finna vinsterna och möjligheter till
implementering av Big Data i en offentlig verksamhet.

4

2. Problemformulering
I följande kapitel presenteras uppsatsens problemställning, syfte, problematisering och
slutligen positionering.

2.1 Problemställning
Offentliga verksamheter hanterar ofta stora mängder data, men vilken typ av data hanterar de och
hur används, eller kan data användas? Finns det på en lokal kommunal nivå en form av Big Dataanalys inom de olika förvaltningarna och bolagen som kan hjälpa till att fatta viktiga beslut redan
nu eller är det en framtidsplanering?

Baserat på utgångspunkten ovan är målet med denna uppsats att ta reda på vad Big Data är samt
hur det kan utveckla en offentlig verksamhet baserat på datan som finns till förfogande.

Eftersom kommuner hanterar stora mängder data i många skeenden så kommer en
fullständig analys av hela den deltagande kommunens verksamhet vara omöjlig att utföra
inom rimliga tidsramar för detta projekt. Därför har valet gjorts att avgränsa uppsatsen till en
mer övergripande frågeställning och två mindre:
● Hur kan Big Data användas i offentliga verksamheter?
● Vilken sorts data hanteras i de granskade verksamheterna?
● Hur kan Big Data användas?
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2.2 Syfte
En stor mängd information kring ämnet Big Data finns tillgänglig. Mycket av den data som finns
är väldigt specifik för ett precist ändamål och i många fall teknisk. Vad denna uppsats önskar att
uträtta är mer baserat på den information som finns att tillhandahålla kring Big Data och hur den
kan appliceras i en aktiv verksamhet, inte de tekniska processerna såsom algoritmer och
analystekniker. Produkten av detta kommer att bli en samling råd och möjligheter för offentliga
verksamheter som är baserade på andra verksamheters implementationer av Big Data.

I uppsatsens startskede gjordes det klart av uppdragsgivare Andreas Tylenius att det finns
förbättringspotential angående kunskap inom den granskade kommunala verksamheten. I
uppsatsen belyses det vad Big Data är och hur det skulle kunna gynna den offentliga
verksamheten. Därför blir även syftet med uppsatsen att sprida kunskap och förståelse för de
potentiella möjligheterna till implementering som finns och hur de kan gynna olika delar av
en offentlig verksamhet.

När dessa problemställningar besvaras i denna uppsats kommer en överblick över hur Big
Data kan användas och specifikt inom offentlig verksamhet produceras. Big Data inom
offentlig verksamhet är ett ämnesområde som är illa belyst och med hjälp av uppsatser som
denna kommer förhoppningsvis ämnet både förstås bättre samt accepteras inom verksamheter.
Detta kan i sin tur leda till, med stort förtroende, implementation av Big Data i större
utsträckning än i dagsläget och därmed ökad effektivitet och ett besparande av resurser.

Kunskap om ämnet och inspiration till att implementera Big Data i offentliga verksamheter finns
det behov av. Detta framkommer tydligt i intervjun med Andreas Tylenius. Under intervjun
sades bland annat följande:

“ Däremot så ser jag ju att det arbetet ni gör nu
skulle jag gärna vilja se att de leder fram till några
6

rekommendationer från eran sida, ...så att ni kan föreslå
hur processerna skulle kunna se ut, vilket mervärde
skulle de ge oss och om vi nu skulle jobba mer med Big
Data. Utifrån ert perspektiv vad skulle det kunna ge för
effekter mot oss isåfall, vad skulle vi vinna på det helt
enkelt. Alltså, att när jag läser er rapport att den ska
kunna inspirera mig lite granna, inspirera mina kollegor
framöver, att kunna se möjligheterna i att nyttja Big
Data och öppen data på andra sätt än vad vi har gjort
hittills...”

2.3 Problematisering
Ett möjligt problem som kan uppstå med den valda problemställningen kan vara att de svar som
ges indikerar att Big Data inte kan eller bör implementeras inom offentliga verksamheter. Trots
detta är en insikt av att en implementation inte kan göras lika värdefull som vetskapen om att
det skulle kunna göras.

Det finns en risk att de bakomliggande antagandena som ligger till grund för de tre
frågeställningarna inte stämmer. Detta skulle kunna medföra problem när de sedan skall
besvaras. För att motverka detta är frågeställningarna därför breda och kan besvaras på olika
sätt. Ett problem denna bredd medför är att det blir orimligt att i en kandidatuppsats besvara
frågorna på ett uttömmande sätt. Istället läggs fokus på besvara frågorna på ett översiktligt sätt
med inriktning mot offentliga verksamheter. Målet med uppsatsen är alltså inte att ta reda på alla
typer av Big Data samt alla potentiella möjligheter med dess implementation. Det är inte heller
rimligt att ta reda på all typ av data som finns inom de granskade verksamheterna.

Ännu ett problem kan vara att problemställningen är inriktad på ett område som ännu inte
utforskats väl nog av andra, därmed kan det bli svårt att besvara problemställning på ett
7

tillfredsställande vis. Detta försöker uppsatsen lösa genom att hitta källor som passar in
på ämnesområdet så bra som möjligt trots det specifika ämnesområdet.

2.4 Positionering
Om man jämför denna uppsatsen med exempelvis rapporten från McKinsey Global Institute [6]
eller boken New Horizons for a Data-Driven Economy [18] så är det två stora arbeten som är
författade och framtagna av stora företag och flera olika författare. Deras problemställningar
liknar dock de som tas upp av denna uppsats. Deras arbeten handlar om att ta fram kunskap
kring hur Big Data ser ut och kan användas inom bland annat den offentliga sektorn. Dessa
arbeten sprider också ut sin granskning och lägger fokus vid en betydligt bredare aspekt än vad
som är aktuellt i denna uppsats. McKinseys arbete sträcker sig globalt och räknar med allt från
sparanden inom Europa till den amerikanska sjukvården. Deras målsättning har varit att ge en
världsomspännande inblick i möjligheterna som finns med Big Data-analys och implementation.
I det stora hela finns det bristande information samt arbeten framtagna kring Big Data på
svenska och även de svenska offentliga verksamheternas möjligheter till implementation av Big
Data. Detta inspirerade bildandet av denna uppsats, att kunna granska något i mindre skala och
bidra med mer spetsad kunskap och även råd kring ämnet.

Vidare så finns det arbete som NewVantage Partners [5] undersökning där den påverkan Big Data
har på en verksamhet undersöks. I undersökningen sägs det att tidigare varianter av undersökningen
har haft ett fokus på ifall Big Data är en kraft att räkna med eller bara en fluga, men att fokuset
numera har skiftat till att ta reda på vilka effekter Big Data kan ha på en verksamhet. Detta
fokusskifte motiveras genom att klart och tydligt statera att Big Data inte är påväg någonstans. Big
Data och Big Data-analys blir mer och mer aktuellt för var år i takt med att datamängder och
datakällor ökar och sprider sig. Detta fokus är i enlighet med denna uppsats. Fokus läggs på att hitta
vad Big Data kan ha för nyttoeffekt på offentliga verksamheter istället för att försöka ta reda på ifall
det kan ha någon verkan över huvud taget. I arbetet ställs frågor såsom “Har Big Data gett er
verksamhet mätbara resultat?”, “Vilka motgångar till Big Data succé har er verksamhet mött?”, samt
“Vad är er bedömning av resultaten i verksamheten som er Big Data-investering givit?”. I detta fallet
har frågeställningarna riktats mot människor i så
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kallade “Fortune 1000” företag, alltså företag som anses vara bland de 1000 rikaste i världen.
Vad besvarandet av frågeställningar som dessa kan förse ett arbete likt detta med är viktig
information av hur Big Data trender ser ut i framgångsrika verksamheter. Utöver detta
förmedlas kunskap och förståelse för vilka hinder och framgångar en Big Data-implementation
kan ge. Trots den viktiga kunskap ett arbete med frågeställningar så som det av NewVantage
Partners kan producera är syftet återigen med denna uppsats att belysa ett mindre utforskat
område. Denna uppsats position är att förse offentliga verksamheter med kunskap kring Big
Data samt råd kring hur Big Data kan användas inom verksamheterna.

Till skillnad från de ovan nämnda källorna så har denna uppsats möjlighet att fånga in ett
smalare område att analysera. Tanken är att genom detta kunna påvisa att Big Data inte enbart
är relevant för stora företag eller länder utan något som en förhållningsvis liten sektor,
exempelvis en kommun, kan dra nytta av. De problem och frågor som hanteras i denna
uppsats kan vid första anblick kännas igen i de källor som använts. Positioneringen som denna
uppsats utgår ifrån är dock inte samma som i exempelvis McKinsey Global Institute [6] som
fokuserar på en global bild av Big Data. De ställer också fråga om hur Big Data kan användas
men besvarar den med ett globalt perspektiv. Denna uppsats har ställt en snarlik fråga men
besvarar den på en mindre skala med ett annat fokusområde. Jämför man istället med
NewVantage Partners [5] som också ställer en liknande fråga angående resultaten av Big Datat
så hanteras samma fråga här men med annan anfallsvinkel. Denna uppsatts mål är att belysa en
sektor med ett urval som inte tidigare har fått samma belysning.
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3. Bakgrund
I detta kapitlet presenteras en bakgrundsbeskrivning av ämnet Big Data.

3.1 Förklaring av Big Data
Uttrycket Big Data har funnits i en eller annan form sedan början av 90-talet, men definitionen
av Big Data så som det känns till idag myntades först 1997 av Michael Cox och David Ellsworth
i deras uppsats “Application-controlled demand paging for out-of-core visualization”. Trots detta
brukar John Mashey ofta anges som den som myntade uttrycket i sina arbeten[7] från 1998.

Vad Big Data brukar innebära för de som läser termen är data i stor mängd, det vill säga
dataset som är mycket större än de datamängder som annars stöts på och som är i storleken runt
ett par gigabyte till ett par terabyte. Dessa dataset är till exempel flera peta- eller exabyte stora.

I dagsläget blir fler och fler delar av människors vardag uppkopplade till vad som har fått
namnet IOT alltså “Sakernas internet”. Detta syftar till att fler och fler ting som samhället
tidigare associerat som separata vardagssaker, såsom kylskåp, huset, bilen, lås, lampor med mera
får stämpeln “smart-” tillagt och detta innebär ofta att tinget nu har blivit utrustat med någon
form av elektronik, sensorer, app-styrning eller liknande. Det finns redan i dagsläget planer för
att skapa smart-cities eller smarta städer, affärer, fordon och industrier som utnyttjar denna
sortens teknologi [8].

Ett flertal företag har förutspått en stor ökning av uppkopplade enheter till IOT, två av dessa
företag som har gett sina framtidsanalyser är Cisco och Eriksson. Cisco förutspår att det kommer
finnas över 50 miljarder enheter uppkopplade vid år 2020, en fördubbling av antalet uppkopplade
enheter från 2015 där 25 miljarder enheter var kopplade [9]. Eriksson har förutspått ett något
lägre antal , 29 miljarder enheter. Dock har Eriksson enbart räknat med enheter som har en IPstack och kan hantera tvåvägs-dataflöde [10].
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Oavsett vad antalet blir så visar estimeringen tydligt att antalet uppkopplade enheter lär öka i
framtiden. “Smart-”saker som nu är uppkopplade till internet och genererar data skapar på ett
effektivt sätt dataflöden och öppnar upp för möjligheter till Big Data-analys. Ett bra exempel på
detta är appen Waze som samlar data från dess användare angående trafiksituationer. Här kan
trafikhinder såsom ombyggnader, bilköer, polisverksamhet läggas in och delas mellan
användarna för att underlätta framkomst och hjälpa till att finna alternativa rutter för bilister [11].

3.2 “The Three V’s”
Utöver att Big Data brukar benämnas som stora dataset så sägs det vanligen att Big Data är
uppdelat i “Three V’s”. Dessa tre V står för Volume, Variety, och Velocity och myntades av
Doug Laney år 2001 [12]. Dessa kommer nu presenteras nedan.
Volume

Detta står för den volym data som finns. Big Data rapporteras ofta in i storlekar från ett par
terabyte till flera petabyte. Vad som gäller som Big Data just nu kan dock förändras i takt med
att lagringsmedier blir bättre och bättre. Ännu en faktor som kan avgöra om ett dataset är inom
ramen för vad som kallas för Big Data är vilken sorts data det är och hur den hanteras. Dessa
anledningar gör att det blir opraktiskt att definiera en gräns för vad som gäller som Big Data.

Variety
Begreppet refererar till hur varierad strukturen av datan är i ett dataset. Ostrukturerad data är
saker så som bilder, ljudfiler och filmer. Strukturerad data är saker så som tabelldata i kalkylblad
eller databaser. Den data som är ostrukturerad är ibland svårare för maskiner att läsa av och
analysera. Det finns även data som är så kallad “semi-strukturerad”, ett exempel på sådan data är
XML-dokument.

Velocity
Detta är den hastighet som data skapas i samt hur fort den eventuellt analyseras. Hastigheten i
12

vilken data skapas ökar för varje år, vilket i sin tur har ökat kraven för realtidsanalys.

3.3 Veracity, Variability, Complexity
Utöver “Three V’s” finns flera andra dimensioner som klassificerar Big Data. Bland dessa finns
Veracity, ett så kallat fjärde V, som används för att förklara den osäkerhet som finns i vissa data.

Variability and Complexity är två andra dimensioner som tagits fram. Variability refererar till
variationen i dataflödeshastigheten och complexity refererar till det faktum att datan som
samlas in kommer från en uppsjö av olika källor.

Den sista dimension som nämns är vad Oracle kallar Value. Value hänvisar till det faktum att
data i sin ursprungliga form har ett ganska lågt värde i relation till dess volym, men när data
analyseras tillsammans med stora mängder av liknande data ökar värdet [13].

3.4 Insamling och implementation av Big Data
Big Data samlas in på många sätt och på flera olika platser. Vanliga typer av Big Data är video,
bilder, ljudfiler, sensordata, samt nätverk och loggfiler. Data används i vanliga fall inte till mer
än vad den framtas för, men om data analyseras så kan det påvisa att data kan användas för att
fatta beslut. Den kan ge statistik över trender, lokala eller globala data kan visa på förändringar
i sökhistorik eller ekonomiska trender [14].

I dagsläget kan Big Data användas av verksamheter på en väldigt bred skala, det handlar ofta om hur
kreativ den som skapar ett system är. Redan i nuläget så försvinner anledningar till att använda sig
av konventionella medel för att samla information och kan ersättas med hjälp av Big Data. Ett
exempel på detta är sociala medier som innehåller en uppsjö av data som människor frivilligt delar
med sig av till omvärlden. Detta har lett till att verksamheter inte längre behöver
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inhämta data genom telefonkontakt eller frågeformulär angående vad folk tycker och tänker. Nu
kan verksamheter analysera sociala medier om samhällets syn på verksamheten genom till
exempel hashtags, Twitter eller andra plattformar där människor kan uttrycka sina tanka och
idéer. Nu behöver exempelvis statliga verksamheter inte längre spendera stora summor pengar
på att skaffa sig insikt i vad deras medborgare tycker utan kan låta dem aktivt interagera och
framföra sina tankar, frågor och åsikter [15].

I verksamheter där data samlas in med mer konventionella medel kan sättet denna data
genereras skilja sig åt på många olika sätt. Det kan handla om vem som skapat datan, var och
hur datan lagras, och vart datan kommer ifrån. Data genereras ofta från många olika delar av en
verksamhet, speciellt när man kollar på en väldigt bred verksamhet, exempelvis en kommunal
sådan. Här kan data komma ifrån många olika källor och se väldigt olika ut eftersom
verksamheterna ofta hantera väldigt verksamhetsspecifika data.

För att Big Data ska kunna fungera på ett effektivt sätt så behöver verksamheter väga in att vara
så öppna som möjligt inom sin verksamhet, det handlar om att ge och ta. Desto mer en
verksamhet som exempelvis en kommun använder sig av sina medborgares personliga data desto
mer öppna behöver de själva vara. Ett exempel på detta är att företag använder sig av öppen data
så mycket som möjligt och ger allmänheten insikt i hur verksamheten fungerar. Om
verksamheter samlar in data, åsikter och kritik så är det viktigt att de tar till sig den och agerar i
enlighet med den så långt det är rimligt. I dagsläget så är det oerhört viktigt att en verksamhet
framstår som trovärdig och säker, det är viktigt att visa på att den informationen som är insamlad
inte hanteras hur som helst utan följer aktuella regler och lagar kring informationssäkerhet [15]
[16].

Det finns redan satsningar på att använda sig av öppen data vilket kan ta form som Big Data, för att
ge allmänheten en bättre insikt i hur saker och ting fungerar. Ett bra exempel på detta är hemsidan
www.kolada.se där företag kan skicka in öppna finansiella nyckeltal (företags nyckeltal är tal som
visar på och används för att sätta värde på företag och organisationers verksamheter). De samlar
data från alla Sveriges kommuner och jämför dem sedan mot varandra för att ge en bild av hur det
ser ut i landet. Här kan privatpersoner se allt från data angående
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förskolor/fritids och äldreomsorg till anställningsförhållanden och personalkultur i kommunen
[17].

Utöver alla drivande krafter som talar för Big Data implementation i bland annat den
offentliga sektorn finns det även hinder som dyker upp. Dessa hinder kan vara allt ifrån
avsaknaden av tekniskt kunnande till motstridiga anställda inom verksamheten. De mest
prominenta hindren är följande [18]:
● Inte nog viljekraft bland beslutstagare
● För lite kunskap om hur mycket Big Data kan främja verksamheten
● Osäkerhet kring hur offentlig data skall hanteras
● Oklarheter kring implementation av Big Data-teknologi
● Svårigheter att nå full nytta av Big Data i verksamheter som är utspridda i delar
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4. Metod
Här kommer metodval och problematisering framföras.

4.1 Granskning av litteratur
Valet att göra en granskning av befintlig litteratur inom ämnet gjordes på grund av att det
redan finns en stor mängd information om vad Big Data är och vad det innefattar. Det ger en
generell bild av ämnesvalet och en bra grund att stå på. Användningen av befintlig litteratur
tillåter en stor mängd information från ett bredare sortiment av kunskap att samlas in.
Informationen som samlas in kan användas för att ge en tydlig bakgrundsbeskrivning och även
användas som material för att sätta resultaten från den kommunala verksamheten i perspektiv.

4.2 Intervjuer
Granskandet av litteratur kompletteras med kvalitativa intervjuer utförda med anställda i den
kommunala verksamheten som i dagsläget har kunskap om den data som finns. Urvalet av
respondenter är baserat på vilka personer som har varit tillgängliga efter de kontaktats och som
har varit villiga att ge en insikt i respektive verksamhet. Respondenternas kontaktuppgifter
förseddes av en kontaktperson inom kommunen. I bästa fall är respondenterna även folk som har
kompetens inom Big Data men detta är ej ett krav. Intervjuernas syfte är att ge insikt i den
kommunala verksamheten. De syftar även till att vara kompletterande till informationen som
samlas in med hjälp av befintlig litteratur. Det skapar också tillfälle att komma med förslag på
vad som kan göras med en offentlig verksamhets data ur ett Big Data perspektiv.

De intervjuer som utförs kommer utföras i person med formen av kvalitativa intervjuer.
Frågorna som kommer ställas gäller i första hand Big Data och den kommunala verksamhetens
data men är ej restrikterad till enbart dessa ämnesområden. Respondenterna erbjöds även tillfälle
att komma med information som de själva tycker är relevanta för uppsatsen.
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Frågor ställs till respondenter och hela konversationen spelas in och transkriberades därefter.
Dessa transkriberingar användas som underlag för att besvara de problemställningar som
formulerats. Frågorna var sedan tidigare nedskrivna och skickades ut till respondenterna i
förtid. Frågor utöver de som är nedskrivna kan förekomma.

Om respondenten av någon anledning ej kan medverka på en intervju i person kommer
kanal såsom mejl eller telefon användas för att få svar på de frågor som utformats.

Gällande de etiska aspekterna med intervjuer så tillfrågas alltid respondenterna om de samtycker
till att intervjuerna spelas in. Respondenterna tillfrågas om det är okej att ta med deras namn i
dokumentet. Respondenterna har rätt att begära att bli anonyma under hela arbetets skede. Även
syftet med intervjun förklaras även och respondenterna har rätt att avbryta intervjun samt återta
saker som är sagda om de rör känslig information. Arbetet kommer vara tillgängligt för de
respondenter som vill ta del av den färdiga uppsatsen.

4.3 Problematisering
De två använda metoderna besvarar på ett effektivt sätt problemställningen. De ger dels svar
på vilken data som finns i den kommunala verksamheten och vad som kan göras med den.
Även vad som är det mest realistiska målet för offentliga verksamheter och/eller det bästa
tillvägagångssättet för att nå målen.

Ett problem med valet av intervjuer som metod kan vara storleken på urvalet av respondenter
som intervjuas. Detta skulle kunna medföra en skev bild av vilken typ av data kommunal
verksamhet hanterar och i sin tur hur offentliga verksamheter i allmänhet kan främja sin
verksamhet inom Big Data ändamål. De respondenter som intervjuas kan till exempel vara
tillhörande en av väldigt få kommunala verksamheter som behandlar en viss sorts data som
skiljer sig från andra kommunala verksamheter inom samma kommun.

Det ovan nämnda problemet försöker därmed lösas genom att få ett så stort urval av respondenter
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som möjligt och i bästa fall från olika kommunala verksamheter inom samma kommun som
arbetar med Big Data och/eller hanteringen av data. Detta förser i sin tur uppsatsen med
information från ett större antal skilda förvaltningar och bolag vilket sedan leder till ett
bättre genomsnitt än vad ett lägre antal olika kommunala verksamheter hade gjort.

De delar av den offentliga kommunala verksamheten som granskas i uppsatsen kan vara ovilliga
eller av sekretesskäl inte kunna dela med sig av specifik information som skulle kunna leda till
förbättringar av deras system. Det skulle även kunna visa sig att den data som den kommunala
verksamheten handskas med är rent av olämplig gällande Big Data implementation.

De metoder som använts i de källor som det refereras till i detta arbete har främst varit
granskning av litteratur och/eller intervjuer. Dessa metoder går hand i hand och förser uppsatsen
med tillräckligt med information att använda sig av. Ett exempel på detta är boken “New
Horizons for a Data-Driven Economy” [18]. Här har en sammansättning av olika källor gjorts för
att bilda helhetsbilder kring olika delar av Big Data [18].

Arbeten så som boken av McKinsey Institute[6] har stor arbetskraft till sitt förfogande samt en
relativt stor budget. Vad detta medför är möjligheten att göra en utförlig utredning kring hur
saker och ting ser ut. I sin bok beskriver de den metod de använt för att granska offentlig
verksamhet inom EU. Här har de undersökt diverse delar av offentlig verksamhet, såsom
skatteverk och arbetsförmedlingar. Detta ger i sin tur en aktuellt och riktig bild som är mer fri
från tolkning än vad till exempel en granskning av litteratur är [6]. Det är dock något som är
utom räckvidd när denna uppsats skrivs. Metodvalet har anpassats till ett omfång som utgår
från uppgiftens syfte och dess tidsram men metodvalet anses inte vara det absolut bästa
metodvalet om resurser och tidsramar ej var en faktor. Hade tidsramar och resurser inte varit en
faktor så hade det exempelvis kunnat vara mer uttömmande och givande att utföra kvantitativa
enkätundersökningar tillsammans med de kvalitativa intervjuerna för att ge en bredare inblick i
kommunens olika verksamheter.

På grund av de anledningar som angivits ovan är denna uppsats positionering gällande metoden
tydlig. Det är en metod som är beprövad och allmänt godkänd då uppsatser så som denna på ett
väldigt effektivt sätt förses med information. För relativt låg kostnad och arbetsmängd kan stora
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mängder kvalitativ information utläsas och analyseras. Positioneringen av detta metodval har
tydligt uttryckt att trots att metoden ej är unikt applicerad för att besvara en problemformulering
så lämpar den sig bäst i detta fall för att göra just detta. Vad som däremot är unikt med denna
uppsats metod är att personer inom en och samma kommun, fast olika kommunala verksamheter
och bolag, direkt söks ut för att kunna ge dels en helhetsbild av den kommun som granskas men
även för att se på de olikheter som finns mellan olika verksamheter inom en och samma kommun.
Positioneringen kan sammanfattas genom att påpeka att den metod som används i sig icke är unik,
men de respondenter och de verksamheter som granskas för att besvara frågeställningen är
uppbygga utav ett urval som ej iakttagits i tidigare arbeten på samma vis.
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5. Resultat
Nedan kommer uppsatsens resultat att presenteras.

5.1 Vilken sorts data hanteras i de granskade verksamheterna?
Som tidigare nämnt kan Big Data sägas innehålla ett flertal olika beståndsdelar. De
absolut vanligaste brukar sägas vara “Three V’s”.

Dessa tre V handlar rent praktiskt om hur organiserad data är samt vilket format den är i,
hur snabbt dataflödet och analysen av denna data är, samt hur stor datamängden är [19].

[Figur 1. Three V’s. ]

Ovan (Se figur 1) ges exempel på vad som kan finnas i varje enskilt V.
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Gällande volym data i den granskade kommunala verksamheten så det kan sägas att mängden
innefattas i begreppet Big Data, åtminstone bland de kommunala verksamheterna där
respondenterna har arbetat. Detta bekräftas av respondenter som Anders Ingemarsson som
konfirmerar att deras analoga datamängd uppnår mängder som kan kallas Big Data. Ifall detta
stämmer inom alla delar inom den granskade kommunala verksamheten är oklart, Andreas
Tylenius sa under intervjuns gång att den granskade kommunala verksamheten både genererar
och sparar mycket data men att det finns skillnader mellan olika förvaltningar och bolag.
Andreas kunde alltså inte med säkerhet säga ifall alla förvaltningar och bolag inom den
granskade kommunala verksamheten hade datamängder så stora så att de kan innefattas i
begreppet Big Data. Trots detta har de respondenter denna uppsats använt sig utav angett att
deras verksamhet har mängder data som kan innefattas i begreppet Big Data.

När det kommer till vilken data som hanteras i den granskade kommunens olika verksamheter så
skiljer sig det väldigt mycket från mellan olika förvaltningar och bolag. Om det handlar om
exempelvis HEM, Halmstads energi och miljö AB, som är halmstad elleverantör så samlas data
kontinuerligt. Datan samlas in från Halmstads medborgare och företag vilket innebär att det
handlar om stora mängder personuppgifter och i förlängning persondata. Deras insamlade
mätvärden såsom energieffekt och hur många kilowattimmar, alltså energivolymen, de använder
på en daglig bas är inte offentligt tillgängliga utan granskas enbart av kunden själv eller av
HEM. Under intervjun med Anders angående Halmstads arkiv så nämner han att de arkiverar
mängder med allmänna handlingar, patientdata och socialtjänstakter. De hanterar även stora
mängder analoga data och även data i form av exempelvis CD-ROM-skivor med digitala
hemsidor. En tydlig trend från de utförda intervjuerna är att de granskade verksamheterna alla
använder sig av persondata och personuppgifter i någon form, allt från patientjournaler till
allmänna handlingar av diverse slag.

Under intervjun med Patrik och intervjun med Andreas så nämner dem att mycket av den data
som samlas in i de olika förvaltningarna är kopplade till personuppgifter och kan därför inte
användas hur som helst. Skulle man dock ta bort personuppgifterna från denna data så kan den
dock bli användbar ur ett analyssyfte.
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Gällande hur strukturerad data är inom den granskade kommunens olika verksamheter så skiljer
det sig från verksamhet till verksamhet. Det beror på hur verksamhetskraven ser ut i de olika
delarna och hur de implementerade systemen för lagring och insamling är uppbyggda. Till stor
del är de granskade verksamheternas data strukturerad men inte på ett enhetligt sätt genom alla
kommunens delar. Våra respondenter nämner att de gärna skulle uppgradera sättet de spara data
på. Det finns enligt Anders planer på att digitalisera delar av den analoga data som finns lagrad.
Utöver detta nämner Anders att, eftersom i stort sätt all data genereras digitalt kommer de i
framtiden även lagra denna data digitalt, mer specifikt i ett nytt e-arkiv som verksamheten
inhandlat. Även Andreas nämner att det finns planer på att digitalisera delar av den analoga data
som finns sparad inom kommunen, detta är dock ett långtidsarbete och kommer ske under en
lång process.

Samma sak som sägs om datavolym kan sägas om Velocity, eller hastigheten i vilket data
skapas och analyseras. Den granskade kommunens olika förvaltningar och bolag har alltså alla
olika hastigheter och olika sorters data de genererar. Trots detta har de delar som granskats i
denna uppsats angett att relativt stora mängder data genereras. I fallet med Patrik Edvardsson
talas det till exempel om “timvärden”, det vill säga ett mätvärde som tas varje timme, varje dag.
Dessa värden skall i framtiden bli “kvartsvärden”, det vill säga, ett mätvärde per kvart. Detta
multiplicerat med de cirka 40,000 kunder som den granskade kommunala verksamheten arbetar
med genererar en stor mängd data i ett stadigt flöde. Liknande uttalanden yttras om till exempel
barn och utbildningsförvaltningen där Andreas nämner att verksamheten samlar in information
från bland annat förskola, grundskola, och gymnasier var dag.
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5.2 Hur kan Big Data användas?
När det kommer till att tämja Big Data och därmed utnyttja ett stort flöde av data så har institutet
McKinsey[6] skapat fem nyckelpunkter eller områden som både krävs för att effektivt använda
Big Data, samt är områden inom vilket Big Data kan appliceras.

1. Creating transparency - skapa transparens.

Ökad transparens leder till högre effektivitet. Med hjälp av högre transparens, eller mer
Öppen Data, kan data nås enklare och även analyseras mer lättillgängligt.

Ett bra exempel på transparent data är användningen av inkomstdata från staten. I Sverige
fylls deklarationen i av staten och sedan är det upp till var och en i landet att göra de ändringar
som krävs. Att deklarationen är ifylld från första början är dock ett stort steg i rätt riktning ur
ett effektivitetsperspektiv. Det spar på tid både hos de som behöver fylla i formulär, samt hos
de verksamheter som måste ta emot data som de redan har.

2. Enabling experimentation to discover needs, expose variability, and improve
performance - att experimentera för att hitta behov, exponera variabilitet och öka effektivitet.

Denna punk handlar om att använda Big Data för att öka effektiviteten hos verksamheter. Här tas
upp exempel om dashboards, det vill säga digitala mätare som visar med hjälp av till exempel en
graf eller diagram hur situationen ser ut i verksamheten. Det kan vara allt från försäljningssiffror till
kundomdömen/kundbetyg. Detta kan användas för att öka effektiviteten i en verksamhet genom att
tydligt måla upp en bild av hur dagsläget ser ut. Instinktivt vill anställda att siffrorna eller mätarna
ska visa så bra som möjligt, de anställda har då något att sträva efter. Är organisationen en offentlig
verksamhet så kan det även vara en idé att ha öppen data så att till exempel kunder kan se omdömen.
Detta kan underlätta för kunder, beslutsfattare med flera att skapa sig en bättre helhetsbild för att
sedan fatta ett bättre beslut baserat på tillgänglig data.
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Ett exempel på detta som nämns är att låta skolbetygen och elevernas utvärdering av lärare
och lokaler från alla skolor i en kommun eller dylikt vara offentliga. Detta ska alltså ge
föräldrarna information som kan underlätta för dem i beslutet om vilken skola barnet ska gå
på. Detta kommer även, enligt boken, leda till ökad effektivitet och motivation för personal
och lärare då resultaten av deras arbete blir offentlig.

3. Segmenting populations to customize actions - segmentera populationen för att
anpassa åtgärder.

Boken nämner att om offentliga verksamheter gör som privata verksamheter länge har gjort
gällande segmentera befolkningen i grupper för att ge en jämnare bild av en situation, så kan det
öka både effektiviteten och nöjdheten hos befolkningen. Här tas exempel från Tyskland upp där
de kartlade historik från tidigare arbetslösa om hur länge de var arbetslösa, vilken typ av jobb de
fick och vilka stödinsatser som användes. Denna informationen användes sedan för att skapa ett
nytt stödprogram med ovanstående data som grund. Detta resulterade i att de sparade 10
miljarder euro och reducerade snittiden som folk var arbetslösa samt ökade nöjdheten hos de
arbetslösa som genomgick programmet.

4. Replacing/supporting human decision making with automated algorithms - byta
ut mänskliga val mot automatiserade sådana.

En stor ökning av effektivitet kan uppnås via automatisering av beslut. Analys av data som i sin
tur hittar till exempel avvikande resultat eller liknande kan vara till stor hjälp vid till exempel
val av anställning eller upptäckten av bedrägeri. Ett exempel kan vara en person som söker
arbetslöshetsersättning samtidigt som hen söker ersättning för en arbetsrelaterad skada, det vill
säga två motsägelsefulla ansökningar.

5. Innovating new business models, products, and services with big data - innovativa
nya affärsmodeller, produkter och tjänster med Big Data.
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Offentliggörandet av data, eller Öppen Data, möjliggör innovativa lösningar, modeller, och
tjänster från utvändiga och invändiga verksamheter. Ett exempel på detta är den brittiska
hemsidan “Wheredoesmymoneygo.org” som använder offentlig data för att göra det enklare
för invånare i England att se och förstå vad deras skattepengar går till.

Användningsområdena är många och det kan sägas att begränsningarna bestäms utav fantasin
hos den som skall implementera ett system som brukar Big Data. Eftersom Big kan appliceras på
en mängd olika sorters data så kan Big Data också appliceras på en stor variation av
verksamheter, därför är användningsområdet väldigt brett. Som ovanstående punkter pekar mot
så finns det en väldigt stor potential för implementation av Big Data och Big Data Analys.
Användningsområdena för Big Data är många och kan främja en stor variation av verksamheter
på diverse sätt.

Big Data kan exempelvis användas för att samla information om användning av elektricitet för
hushåll och företag. Det går att mäta i snitt hur mycket energi som används under exempelvis en
månad. Ett elbolag som använder sig av denna informationen kan alltså reglera hur mycket
energi som produceras per dag för att undvika att överproducera och minska sina kostnader samt
erbjuda ett billigare pris för sina el-abonnemang. Big Data kan även användas inom sjukvården.
Om patienter villigt delar med sig av exempelvis sin journalinformation, innehållande
behandling, symptom, återhämtningsperiod samt slutresultat av en behandling, så kan denna data
samlas in inom sjukvården. Informationen kan sedan användas för att skräddarsy
patientbehandlingar, kartlägga olika sjukdomar och dess processer [18].

När det kommer till användningsområden inom offentlig verksamhet så är möjligheterna stora
även där. Områden som har berörts kraftigt av Big Data är bland annat offentlig säkerhet och
ökad prestanda hos verksamheter som jobbar med att hjälpa arbetslösa att få jobb. Även högre
effektivitet av räddningstjänster har uppnåtts med hjälp av Big Data. Dessa resultat nås genom
att analysera insamlade data och hitta mönster. Säkerheten kan till exempel ökas när data
granskas och en kartläggning av var de största och vanligaste hoten görs. Efter det kan polis
eller liknande sättas ut vid utsatta platser. Detta i sin tur leder till mer effektiv användning av
resurser samt ökad säkerhet för alla inblandade [18].
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Detta är enbart ett litet urval av de implementationsmöjligheter som finns att nyttja genom
att använda sig av Big Data och möjligheterna för utveckling är stora.

Än så länge finns det en väldigt bred potential när det kommer till användning av Big Data men
dessa möjligheter kan komma att begränsas. Den 25e maj 2018 så kommer GDPR [20] att träda i
kraft. Detta kommer leda till begränsningar när det gäller hantering av personuppgifter gällande
EU-medborgare. Alla framtida system kommer behöva ha GDPR i åtanke vid sitt skapande.
Enligt artikel 22 i GDPR skall “Den registrerade ... ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som
enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder
för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. “.
Detta förbud mot automatiserade beslut gäller endast om följande EJ uppnås:
● Besluten görs med tillstånd från den registrerade.
● Beslutet är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den
registrerade och den personuppgiftsansvarige.
● Beslutet tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den
personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd
för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen.
I punkt ett och två ovan “ska den personuppgiftsansvarige genomföra lämpliga åtgärder för att
säkerställa den registrerades rättigheter, friheter och rättsliga intressen, åtminstone rätten till
personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna uttrycka sin åsikt och
bestrida beslutet.”.

Den personuppgiftsansvarige skall bland annat kunna erbjuda personlig kontakt där den
registrerade kan få reda på om personuppgifterna tillhörande hen har använts i en process
samt vad logiken kring processen är. Utöver det skall de konsekvenser beslutstagandet i
processen förklarats [21].
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Vad detta betyder för användningen av Big Data när GDPR träder i bruk är bland annat att ett
tydligt godkännande av registrerade användare kommer krävas, samt ett system byggt på ett så
pass strukturerat sätt att om frågor uppstår kring hanteringen av personuppgifter som används i
processer, så ska svar kunna formuleras. Detta kommer i sin tur ge de registrerade användarna
en högre nivå av kontroll av deras personuppgifter, vilket är ett av huvudsyftena i GDPR.

5.3 Hur kan Big Data användas i offentliga verksamheter?
Fördelarna med att använda sig av Big Data inom en offentlig verksamhet är många, men kan
delas upp i tre primära delar [18].
● Big Data-analys
Analys av data inom verksamheten av algoritmer för att lösa problem och
hitta mönster samt förutspå händelser.
● Ökad effektivitet
Med data i stora mängder innebär offentliggörandet av denna data goda
möjligheter för den offentliga verksamheten och de medborgare som
kan ta del av datan. Medborgare kan enklare göra val och till och med
utveckla tjänster (exempelvis www.kolada.se som tidigare nämnts).
● Ökad prestanda
Ökad prestanda kan nås när tjänster skräddarsys efter individuella
användare eller användargrupper baserat på analyserad data inom
den grupp. Detta kan till exempel innebära skräddarsydda
trafikvarningar beroende på var du bor.

Dessa tre delar är i högsta grad kritiska för att nå full effekt av Big Data i en verksamhet.
Analys av data, öppen och tillgänglig data, samt användning av den analyserade datan för att
öka prestandan inom verksamheten.

När dessa tre drivande delar nyttjas till sin fulla potential kan fördelarna vara många.
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Fördelarna inkluderar inte enbart ekonomiska besparingar utan också ofta en tydlig ökning av
verksamhetens allmänna anseende. Detta leder i många fall till ökad användning av den
offentliga verksamhetens tjänster. En av de fördelar som medföljer är det faktum att personer
vars data som den offentliga verksamheten har till förfogande ofta är intresserade av
hanteringen och korrektheten av den data som gäller dem själva. Om felaktigheter uppstår
uppmärksammas detta i vissa fall av de berörda personerna och rättas därefter [6].

Inom den granskade kommunala verksamheten kan långt ifrån all data kan göras offentlig
eller delas ut till diverse företag på grund av den sekretess som finns kring de personuppgifter
verksamheten hanterar, men enligt Andreas Tylenius finns det data som borde delas. I enlighet
med punkten “Ökad Effektivitet” tycker Andreas att ett offentliggörande av viss data skulle
skapa tillväxt och samtidigt ge företag möjligheten att kunna hjälpa den kommunala
verksamheten att samla data. Detta i sin tur kan leda till bättre samhällstjänster.
Vad Andreas säger är helt i enlighet med den data och de exempel som givits tidigare
i uppsatsen. Exempel såsom kolada, skatteverket, och den tyska arbetsförmedlingen.

Under intervjun med Lars Nilsander så nämner han att en Big Data tjänst som de använder är
just Kolada och den används för att för att kunna jämföra nyckeltal mellan olika kommuner. Han
tar upp som exempel att man kunde jämföra kostnaderna på skolmat mellan exempelvis
halmstad och falkenberg men även med resterande svenska kommuner. Verktyget är menat för
att lättare fatta beslut på kommunal nivå. Enligt Lars så var kunskapen och kompetensen för att
fullt utnyttja verktyget inte tillräckligt hög och de har därför parkerat projektets utveckling men
Kolada används fortfarande och uppdateras kontinuerligt med ny statistik.

Aktuell data som möjligen kan offentliggöras för den granskade kommunala verksamheten är
bland annat saker som exempelvis olika tillstånd. Övriga exempel från Andreas är
serveringstillstånd, ledig mark inom kommunen, geodata, och ekonomisk data. Ett exempel på
utnyttjandet av denna typ av data är hemsidan karta.halmstad.se. Där finns i dagsläget en karta
över halmstad med diverse kartlager som kan appliceras. Allt från förskolor, äldreboenden,
grillplatser, gratis wifi och motionsspår till vilka tomter som ägs av kommunen. Lars tar även
upp andra exempel på hur man skulle kunna använda data inom kommunen, exempelvis så kan
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man analysera trafikflöden för att styra lyktstolparna och därmed spara ström i områden utan
fordon, cyklister och fotgängare. https://karta.halmstad.se/

För att få en helhetsbild över vilken data som skulle kunna offentliggöras och vidare användas
för utveckling av tjänster måste en analys av datan i den granskade kommunala verksamheten
göras, detta något som Andreas är mycket intresserad av. Ifall Data som denna offentliggörs kan
den senare användas på liknande vis som i de exempel som givits. E-tjänster kan upprättas, appar
kan byggas, tillväxt kan skapas.

Under intervjun med Patrik nämner han att i framtiden vill de använda sig av sin Big Data för
att hitta felkopplingar och felmönster i elnätet och minska driftkostnader. Detta skulle kunna ske
genom att analysera data från de olika el-stationerna och se om det finns några trender i
användning, felrapportering eller driftstörningar. Detta är inget som HEM idag sysslar med i
nuläget utan något som håller på att planeras och som befinner sig i ett tidigt utrednings- och
prognosstadie. De använder sig dock av Big Data i ett eget program, Patrik beskriver det på
följande vis.

“Där kan vi nu köra in de här, ska vi säga, timvärdena
på kundnivå och så räkna baklänges på
kabeldimensioneringen utifrån verkliga timvärden... nu
räknar man med verkliga timvärden för att se hur stor
kabel vi behöver just där, det är en skarp beräkning.
Det gör att vi kan dimensionera vårt kabelnät på ett
effektivare sätt än vi kunde innan…”

Big Data kan vid många fall öka prestandan hos ett företag och effektivisera den dagliga
verksamheten. En effekt av detta kan vara att verksamheten under en längre tid kan möta
de kraven som ställs på dem, vilket gjordes tydligt av Andreas Tylenius.
Under de kommande åren beräknas det behövas en markant ökning av kommunalt anställda i den
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granskade kommunala verksamheten för att möta de krav som ställs av befolkningen. Ett
alternativ till detta skulle möjligen kunna vara analys av den granskade kommunala
verksamhetens data och därefter implementation av automatiserade beslut. Detta är i
enlighet med vad som sägs av McKinsey Global Institute [6] om de besparingar som kan
göras vid implementation av analys på verksamhetens data.

Om parallellen dras mellan den granskade kommunens framtida personalbehov samt deras
önskan om en implementation av Big Data inom kommunens verksamheter så stämmer det väl
överens med statistiken som togs fram av Big Data Executive Survey 2017 [5]. Som nämnts
tidigare så svarade över hälften av de kontaktade företagen att de behöver ställa om sin
verksamhet med Big Data som en del av verksamheten för att kunna möta de framtida kraven
som ställs av konsumenter och kunder.
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6. Diskussion
Nedan presenteras uppsatsen diskussionsdel.

6.1 Resultatdiskussion
Big Data är ett väldigt aktuellt ämne. Ämnet kräver belysning för att det ska kunna förstås och
användas på ett vettigt sätt. De resultat som samlats in angående uppsatsens olika
problemställningar visar tydligt att granskningen av litteratur och respondenterna tror på att Big
Data kommer spela en viktig roll för framtida beslutstagande och dataanalys i allmänhet.
Verksamheter som planerar på att börja använda sig av, eller vidareutveckla sin Big Data, bör
göra en inventering av sitt företag och ta reda på vilken typ av data som finns tillgänglig och
även ta reda på vad som kan tänkas vara användbart och tillräckligt strukturerat för att
analysera. Som nämnt tidigare i uppsatsen så finns det många arbetsområden och det är något
som varje enskild verksamhet bör fundera på. Det kan vara klokt för större verksamheter att
forma en central ledningsgrupp eller dylikt för att kunna kartlägga och se till att tankesättet och
målbilderna stämmer överens inom hela verksamheten.

Gällande hur Big Data kan användas och utnyttjas så har en del omvärldsexempel nämnts tidigare i
uppsatsen och även exempel på vad som görs idag har tagits upp. Användningsområdena är många
och vad som är användbar data är inte alltid självklart. Vad som går att använda styrs ofta av en rad
olika parametrar som sekretess och specifika verksamhetssystem. Men
implementationsmöjligheterna styrs av utvecklarnas uppfinningsrikhet.

Resultaten som tagits fram i denna uppsats visar på att Big Data kommer få en större
inblandning i verksamheter i framtiden och även då ge viktiga nyttoeffekter för dessa företag.
Dessa resultat kommer som en logisk följd av det inte bara snabbt ökande dataflödet men även
all data som sparas undan för historiska syften. Med större mängder data och mer press för att
möta kunders krav är nästa logiska steg en effektivisering av verksamheten. Big Data är då ett
bra val om stora mängder data finns tillgängligt.
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Konsekvenserna av uppsatsens resultat blir förhoppningsvis att den granskade kommunala
verksamheten och även allmänna offentliga verksamheter kan använda sig av denna uppsats
för att påbörja arbete med implementation av Big Data inom deras verksamheter. Uppsatsens
syfte är att ge inspiration och påbörja en tankeprocess om hur Big Data kan vara gynnsamt för
en verksamhet och hur man bäst kan lägga upp starten till en sådan förändring. Uppsatsen ska
ge inspiration till både beslutsfattare men även påvisa vikten av ämnet för de som sedan
kommer sitta med Big Data verktyg eller system på en daglig bas.

6.2 Metoddiskussion
Om en annan metod hade använts för att ta reda på om Big Data kan hjälpa offentliga
verksamheter och vidare även hur det skall göras, anses det att snarlika resultat hade uppnåtts.
De källor som använts för att besvara de frågeställningar som denna uppsatsen har haft som mål
att granska har använt sig av dels samma metoder som de denna uppsats har utnyttjat , men
även vilt skilda metoder. Till exempel en granskning av ett stort antal offentliga verksamheter
inom EU. Trots detta finner både denna uppsats samt dess källor liknande resultat.

Granskningen av litteratur inom ämnet började med att Big Data i stort undersöktes. Poängen med
detta var att bilda en uppfattning om ämnet och vad som vidare hade behov av att studeras närmare
och i sin tur appliceras på denna uppsats. Under denna process upptäcktes det att det fanns stora
mängder litteratur kring Big Data och därmed inleddes urvalsprocessen. Fokus lades på att hitta
litteratur som hanterade Big Data inom offentlig verksamhet samt hur Big Data kan implementeras
på ett lyckat sätt. Avsikten med detta var att få en hanterbar mängd data att sålla igenom utan att
avgränsa uppsatsen för mycket. Resultaten av avgränsningen blev att lämplig information för att
besvara problemställningarna kunde extraheras utan att energi lades på att gå igenom information
som inte direkt besvarade de problemställningar uppsatsen behandlar.

Under intervjuerna med respondenterna så har samma frågor ställts till alla fem. Intervjun med
Andreas Tylenius kompletterades med ett par specifika frågor eftersom han utöver att vara
respondent även agerade som uppdragsgivare och hade bredare kunskap än de resterande. Valet att
ha samma frågor till alla respondenter gjordes för att hålla alla respondenter inom samma ramar
och ge oss en samlad inblick i de olika delarna av verksamheten. I efterhand kan det
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fastställas att vårt tillvägagångsätt fungerade relativt väl men att det hade kunnat vara
gynnsamt att ha djupare intervjuer med de respondenter som hade en större kunskap gällande
ämnet. Det hade kunnat hjälpa oss att skapa konkreta exempel på framtida möjligheter för
implementation av Big Data och Big Data-analys inom offentliga verksamheter.

Att utföra intervjuer som en del av detta arbete uppkom naturligt eftersom att en granskning av
verksamheten skulle utföras. Det var ett sätt att samla information om hur läget i den granskade
verksamheten såg ut gällande Big Data och datahantering. Tanken var att på så sätt kunna finna
förslag till framtida möjligheter inom Big Data implementationer. Valet av en kvalitativ
intervju kom ifrån att Big Data inte är allmänt känt inom verksamheten och används inte i
någon större utsträckning. Istället lades fokus på att intervjua respondenter med kunskap om
datahantering eller Big Data för att ta reda på vad de hade för tankar kring ämnet kopplat mot
den tillhörande förvaltningen. Intervjuerna tillförde även information kring den data som
respektive förvaltning använde sig av. Den informationen användes för att kunna se likheter och
skillnader mellan förvaltningarna. En enkätundersökning hade kunnat vara ett möjligt alternativ
till intervjuerna men eftersom arbetet utförs inom en relativt kort tidsram och att kunskapen är
relativt låg angående Big Data i verksamheten så lades det förslaget till sida i mån för mera
riktade och djupare frågor till nyckelpersoner inom några av verksamhetens olika förvaltningar.

6.3 Övrig diskussion
Ett delmål med uppsatsen har varit att ta fram konkreta råd och möjligheter för implementation
av Big Data i den granskade verksamheten samt allmänna råd till offentliga verksamheter. Det
har visat sig svårt att komma fram till konkreta exempel på implementationsmöjligheter i den
granskade verksamheten eftersom en möjlighet att granska hela verksamheten inte funnits. Delar
av helheten har granskats och visar att det finns många nyttoeffekter och potentiella möjligheter.
Under intervjuernas gång nämnde även Andreas Tylenius att han gärna hade sett att tidsomfånget för
denna uppsats hade varit längre så att fler förvaltningar och bolag inom den granskade kommunala
verksamheten kunde ha granskats. Hade det varit en möjlighet så hade resultatet av
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en mer omfattande granskning gett en tydligare bild av vilka möjligheter som fanns att nyttja.
Utöver den relativt korta tidsplan som funnits till förfogande har även utbudet av respondenter
varit något lägre än önskat. Med en längre tidsplan och smartare uppdelning av tiden skulle
kvaliteten på arbetet kunnat öka.

Ett eventuellt problem med Big Data, speciellt inom offentlig verksamhet där personuppgifter
används, är att dessa uppgifter används på ett felaktigt sätt. Vid fall där personuppgifter är
inblandade i Big Data-processer måste stor försiktighet och noggrannhet iakttas. I bästa fall finns
tydliga regler och policys för hur saker och ting skall göras när uppgifter av denna natur är
inblandade. Här krävs ett ansvarstagande från beslutsfattarna inom verksamheten. I de fall där
respondenter tillfrågats har de alla angett att de ej delar med sig av sekretessbelagda data. I den
granskade offentliga verksamheten finns det klara regler kring detta. Eftersom offentliga
verksamheter till vardags hanterar känsliga uppgifter så är förtroendet till att dem ska kunna
hantera känsliga personuppgifter i Big Data-sammanhang större än i andra verksamheter. Detta
är på grund utav att verksamheten är van vid att följa de gällande regler och lagar kring just
denna typ av data och därmed har förutsättningarna för lyckad Big Data implementation ökat.
Utöver vanan vid att följa dessa regler och lagar finns det även kraftiga incitament att följa dessa.
De offentliga verksamheterna svarar inte bara till den regering de tillhör men även folket de är
där för att tjäna. Att då inte hantera sekretessbelagd information på ett lämpligt sätt kan ha
förödande konsekvenser för verksamheten.
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7. Slutsats
Som inledande moment i denna slutsats upprepas de resultat uppsatsen har presenterat tidigare
fast på ett kortfattat vis. Följande delar av slutsatsen levererar avslutande ord, råd, och en lite mer
utförlig beskrivning av de svar som nåtts i denna uppsats.
De problemställningar som ställts är följande:
● Hur kan Big Data användas i offentliga verksamheter?
● Vilken sorts data hanteras i de granskade verksamheterna?
● Hur kan Big Data användas?

De svar, eller resultat, som denna uppsats är följande:
● Implementationsområdena är ofta begränsade av den som skall implementera Big
Data-analys på en datamängd. Exempel på implementation av Big Data-analys finns
det gott om, allt ifrån sophämtning till effektivisering hos en arbetsförmedling. Vad
som är klart är att en märkbar effektivisering ofta är effekten när Big Data och analys
av denna sortens datamängder används inom ett område.
● I den granskade kommunens olika förvaltningar och bolag hanteras en otrolig mängd
olika sorters data, men i många fall handlar det gemensamt om sekretessbelagd
sådan. Utöver denna sekretessbelagda data hanteras även verksamhetsspecifika data
som i många fall kan användas för att effektivisera den berörda förvaltningen eller
bolaget. Exempel på detta är kabeldimensionering hos elbolaget HEM.
● Big Data kan användas för att effektivisera en verksamhet genom att höja kvalitén på de
beslut som tas och även i vissa fall automatisera dessa beslut. Var dessa
effektiviseringar implementeras bör baseras på var en effektivisering behövs mest och
var en implementation av Big Data-analys är mest realiserbart.
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Big Data har stor potential bland många olika sorters verksamheter, däribland kommunala
sådana. Ett tydligt mönster hos både respondenter och de källor uppsatsen använt sig av visar på
att implementationen av Big Data i en verksamhet kommer ge en ökad effektivitet och positiva
nyttoeffekter i sinom tid. Ännu en sak som gjorts tydligt av respondenter och källor är att
adekvat kunskap kring området Big Data inte finns inom många verksamheter. Detta gäller
även den granskade kommunala verksamheten. Inte heller finns det något centralt initiativ
gällande Big Data i den granskade kommunala verksamheten.

Ett steg i rätt riktning för att nyttja Big Data till dess fulla potential är att informera och lära ut om
ämnet så att medarbetare i verksamheten får en djupare förståelse för vad det handlar om. Om en
förståelse för ämnet kan uppnås kan en implementation av Big Data enklare genomföras.

Kommunala verksamheter bör dessutom, för att nå full potential av Big Data, inventera sina
system och kartlägga den data som finns tillgänglig. Datan bör offentliggöras i så stor mån som
möjligt. Här bör säkerhetsaspekter och andra restriktioner av den tillgängliga datan undersökas
och lämpliga åtgärder bör tas. Sådana åtgärder kan vara till exempel avidentifiering av känslig
persondata. Datan borde därefter analyseras och sedan användas till effektivisering av
verksamhetens tjänster och uppdrag eller som grund vid skapandet av nya system.

En ständig analys av all data som genereras i alla verksamhetens delar är troligen för omfattande
och därmed rekommenderas det att ett urval istället görs. Rekommendationen är att den
granskade kommunens olika förvaltningar och bolag inventerar den data de har till sitt
förfogande och sedan avgör var en implementation av Big Data kan ha störst nyttoeffekt eller var
en effektivisering behövs. Genom att applicera en analysprocess på data inom en verksamhet och
därefter basera beslut på de uppgifter man får av analysen får man en effekt i form av bättre
beslut och ökad effektivitet.

På lång sikt tyder denna uppsatsens resultat på att en implementation av Big Data inom den
granskade kommunala verksamheten ge viktiga effekter som kommer underlätta för fortsatt arbete.
Vidare visar resultaten även på att en implementation av Big Data är något som i framtiden kommer
vara ett måste ifall verksamheten skall klara att hålla uppe den kvalitet på sina
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tjänster som de har haft historiskt sett. Alternativet är att verksamheten lägger stora summor
pengar på att kontinuerligt öka mängden medarbetare, vilket i längden är orimligt och relativt
sett ineffektivt. Detta gäller inte bara den granskade kommunala verksamheten utan i stort sett
alla verksamheter som hanterar stora mängder data och förser sina användare med diverse
tjänster.
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Bilagor
Bilaga 1

Transkribering av inspelad intervju från 2018-03-27 klockan 15:30.
Intervju utfört av Erik Markow och Simon Hansen.
Respondent Patrik Edvardsson.
Namnen Erik, Simon, samt Patrik kommer förkortas till E, S och P.

S:Första frågan vi har är om ni har någon förkunskap om Big Data eller Big Data Analys sedan
tidigare?

P: Big data är väl egentligen i min värld när man har stora datamängder på något vis. Man
skall kunna analysera stora datamängder. Vilket är skillnad mot att plocka ut enskilda värden,
så mycket har jag ju förstått. Det är något som vi försöker bygga upp en kunskap runt, vi
försöker bli bättre på det, vi försöker skaffa ny kunskap. Det är inte helt självklart, det är ett
nytt tankesätt.

S: I dagsläget, används Big Data inom verksamheten och hur främjar detta isåfall er verksamhet?
Om inte, tror ni att Big Data skulle kunna främja för er och har ni någon åsikt om det?

P: Jag tror det kommer ha stor betydelse i framtiden, vad vi gör idag är att samla in mätvärden
från alla kunder, det har vi ett lagkrav på att göra. Då samlar vi in timvärden, det säger lagen
att vi ska göra. Men vad kan vi använda de här timvärdena till? Kan vi göra något annat? Det
har vi försökt jobba lite med.

S: Har du något konkret exempel?

P: Ja, dels inom elnätsverksamheten så är sådana här timvärden ingen offentlig egendom, det
är då kunden som har rätt att se sina egna timvärden och vi som nätägare, vi kan liksom ha rätt
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att använda dem för att driva och förvalta våra nät. Däremot så kan man göra dem lite mer
anonyma, man tar bort vem som är kunden eller innehavare. Mer för att arbeta med stora
datamängder och se om kan man hitta felkopplingar i nätet. Kan vi se saker och ting i våra nät?
När man ser jättestora datamängder och då har vi då tillsammans med högskolan ett
doktorandprogram med cg någonting, cg..is någonting företagsforskarprogrammet där det finns
andra då tror jag, HMS är med där och Volvo är med där just för att det är samma tanke det är
samma princip. Dem har mängder med sensorer i sina fordon eller inom sina applikationer. Kan
man då se felmönster? Kan man hitta någonting i dem här stora datamängderna? Så där är vi ju
med. Vi har faktiskt en egen doktorand som sitter här som vi bekostar helt själva. Lite samma
syfte, där har vi då även för våra stationer har vi mängder med mätvärden som kommer in,
timvärden och metanvärden och det kommer in jättemycket värden ju. Kan man använda de här
stora datamängderna så att jag hittar felkopplingar, minskar underhållskostnader, ja vi är i början
av någonting här tror vi.

E: Men det är inte någonting ni gör just nu? Det är något ni undersöker om ni kan använda er av?

P: Ja vad ska man säga,vi är liksom på utrednings-stadiet, prognos-stadiet. Däremot så har vi
egna program för att göra nätberäkningar. Där kan vi nu köra in de här , ska vi säga, timvärdena
på kundnivå och så räkna baklänges på kabeldimensioneringen utifrån verkliga timvärden innan
fanns då ett antal konstanter, det fanns olika konstanter man räknade med nu räknar man med
verkliga timvärden för att se hur stor kabel vi behöver just där, det är en skarp beräkning. Det
gör att vi kan dimensionera vårt kabelnät på ett effektivare sätt än vi kunde innan. Här är vi nu
det är inte imorgon så jobbar vi idag.

S: Då kan ni spara in pengar tänker jag, på kostnader?

P: Ja, vissa behöver då kanske inte förstärkare, de kan klara sig. Vi har tillräckligt bra kabel.

S: Så ni kan framtidssäkra?
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P: Ja, så sådär använder vi det skarpt idag. Vi har också att vi ska ju också ta betalt och prissätta
det. Då är det effekt, det är effekt idag som kommer bli bristvaran det är inte energi då kan man
räkna på alla kunders högsta timvärde och räkna effekt på det sättet. Vi har inte gjort det mot
kund ännu däremot håller vi på att simulera det.

E: Internt då?

P: Ja internt, så framtida prissättning kommer ju baseras på verkliga timvärden.

S: Så man kan prispressa?

P: Ja så man kan optimera nätet ju, så det kostar mer när det är som mest effekt i nätet och lite
mindre när det är gott om effekt. Jag tror ???[oklart va som sägs här] det här med
energiomställning, med fordonsflottan som ska bli fossilfri det blir ju elbilar. För att klara
kanske kraftkapaciteten i nätet. Det är ju igenom att man då kan ha lite koll på effekten och ta
lite betalt när det är brist i nätet och när det är gott om effekt så är det lite billigare ju. Då
använder man ju data det är Big Data egentligen.

S: Sen så långt du kan gå in på det, vilken sorts data hanterar ni inom verksamheten? Här har vi
tagit som exempel platsdata eller användaruppgifter.

P:Det vi jobbar med idag är egentligen, det är sånt vi mäter. Timvärden och energieffekt på våra
stationer. Vi använder inget annat. Det kanske blir i framtiden men det vet man inte. I dagsläget
är det mätvärden, energieffekt.

S: Sen är det då vilkas uppgifter hanterar ni och varifrån kommer dem uppgifterna.

P: Det är vi väldigt försiktiga med, att vi inte på något vis sprider iväg det som på något vis
kan vara personlig integritet. Det håller vi liksom i vårt hus ju. Samma för högskolan och så,
då kan man inte se vem som är kund och så, det är helt anonymt ju.
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E: Ja precis, men det är kunders uppgifter ni använder bara?

P: Ja alltså vi, ja det är det ju .

E: Ok

P: Och så är det anläggningsuppgifter och andra elanläggningar.

S: Men det är både privatpersoner och företag?

P: Ja det är det, visst. Men det är återigen helt anonymt. Man kan aldrig peka ut att du är kund
eller du är kund utan Det är energivolymer är det. Timvärden vi tittar på.

S: Sen, delar ni databas med någon annan eller något annat företag och har ni åtkomst till
andras databaser?

P: Nej. Det är rätt så, vi är ganska så slutna internt här. Så de här datamängderna vi pratar om nu,
dem får inte våra kollegor se på, energiförsäljning. Eller energitjänster . Så att dem får inte säga
oufh ja här kan man kanske göra bra affärer. Det är stängda dörrar. Det är egentligen väldigt
strikt och vi har egentligen det för att kunna optimera våra egna nät. Optimera våran egen
utverksamhet. Sänka riskkostnaderna, alltså ja, bli en bättre nätoperatör. Plus kunna prissätta.

E: Det för oss vidare till nästa fråga faktiskt, det där med hur öppna ni är med data.

S: Ja, hur öppna är ni med datan ni har och är all data offentligt tillgänglig, om inte, vilken
data är då kanske offentligt tillgänglig?

P: Nej det som är offentligt är på en väldigt aggregerad nivå, alltså hur mycket energi går åt i
vårt nät. Hur mycket är vår högsta effekttopp. Alltså dem här aggregerade värdena är offentliga
ju. Men ska vi säga till exempel de här timvärdena, det är inte offentligt. Det blir bara striktare
och striktare med den här nya lagstiftningen GDPR som kommer den 25e Maj.
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E: Hur funkar det sen om någon kund till er, det vill säga vill se sina egna värden och den
information ni har om en viss kund. Kan den personen begära att få se sin egen information?

P: Via mina sidor, då kan kunden gå och se sina egna timvärden ju.

S: Sen en annan fråga då, som kom upp här rätt nu då. Jag var inne på HEMs hemsida så hade ni
något samarbete med, jag vill minnas att det heter Kolada eller något sånt där ni lagt upp
finansiellanyckeltal och sånt så att ni bidrar till hela Sveriges öppna data. Där ni har visat
ungefär hur mycket el som förbrukats i olika län och andra nyckeltal om hur många invånare och
sånt där, är det något du känner till?

P: Det är på den här aggregerade nivån och de känner jag inte till. Vi lämnar rätt så mycket
statistikuppgifter till olika myndigheter. Men all den är ju på en aggregerad nivå så det är ju
inte Big Data. Det har vi gjort sedan sjuttiotalet. Förr hade vi folk som läste mätarna, vi hade
folk som sprang runt och läste manuellt. Men man läste liksom en gång om året. Och där
aggregerades ju inte den här mer stora nivån ju. Det intressanta är när vi läser varje kund timme
för timme. Det är då vi kan börja se saker, det är då vi kan se mönster, det är då saker händer.
Det är ju det som är roligt nu.

S: Sen den sista frågan som är lite större som vi har tagit upp är. Inom Big Data finns det, det
som kallas för tre v’n då på engelska. Det är ju volume, velocity, variety. Den första punkten
där, volume, är ju mängd data. Har du någon fakta om hur stor är mängden data ni hanterar.

P: Det är svårt att ta på, nu pratar vi om timvärden. Vi pratar om 40000 kunder det är varje
timmes mätvärde 24 timmar per dygn alltså det är bara att börja multiplicera. Blickar vi framåt
så pratar vi om kvartsvärden då blir det 4 värden i timmen. Tittar vi på våra stationer, vi kanske
plockar hem ett metanvärde, ett 5-minutersvärde, så det är jätte, jätte.... Det är ju det vi
upptäckte för några år sedan. Vi har jättemycket mätvärden, vad gör vi med dem? Vad använder
vi dessa för för att utveckla vårt nät?
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E: Sparar ni alla de här värdena eller är det någonting ni bara tänker använda för Big Data just så
har man ju realtidsanalys där du analyserar data i realtid. Men du kanske inte i alla fall sparar
dom så att du sen kan gå tillbaks och se mönster. Ni sparar all er data eller?

P: Mycket spara vi nog idag ju. Men det kanske man behöver fundera sen, vad kommer vi att inte
spara? Vi är inte riktigt där ännu. Alltså vi börjar med någonting spännande och nytt ju. Så ni
läser helt rätt utbildning för jag tror det här…

S: Sen har vi punkt 2 var ju Velocity och det handlar om hur snabbt data genereras och
eventuellt analyseras och det tog vi ju upp här nu då.

P: Där tror jag vi kommer bli snabbare på att analysera, vi kommer bli bättre på det. Vi har inte
riktigt de systemen ännu men de har framtiden för sig. De har det.

S: Sen sista punkten handlar om hur strukturerade datan är alltså om den har, om man kan
avläsa den rent eller om den ligger helt spritt i olika system eller om den är kategoriserad eller…

P: Ja datan vi har är nog ganska strukturerad i sina system om man säger så.

S: Man kan liksom hitta den?

P: Ja det tror jag man kan göra.

S: Ja för det är ett problem man har upptäckt tidigare att data som kan ligga spritt på många
olika system, så för att kunna använda sig av Big Data på ett effektivt sätt så brukar man då
kräva att de är på något sätt strukturerat så att man kan ta tag i det.
Då ska vi se… Sen, angående den här strukturen. Om ni har någon uppfattning om hur den ser
ut i eran verksamhet och som du sa så är den relativt strukturerad.
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P: Det är ju min uppfattning, jag kan ju tror någonting jag har inte sagt verkligheten. Men jag tror
den vi har den har vi hygglig koll på hur den är strukturerad.

S: Ni verkar ha någon form av framtidsplan där ni har försökt implementera detta på något
sätt…

P: Ja, på något sätt, vi vet inte hur men det kommer få betydelse. Det är det enda jag vet.

S: Sedan är det väl bara om du har några frågor annars. Rent generellt eller om det är något vi
inte har tagit upp som du vill lägga ljus på?

E: Det är kanske något du skulle vilja se i en sådan här uppsats vi skriver ju om Big Data
inom kommunal verksamhet och så här. Om du själv har några tankar kring vad som skulle
vara intressant att veta.

P: Nej inte mer som jag sagt många gånger innan, tiller och till andra med, Att här har vi ju
någonting som förändrar vårt sätt att vara och vårt sätt att se på saker. Speciellt när vi börjar
analysera på snabbare sätt jag menar här finns ju nu Watsson maskiner, ja, som jag inte
riktigt förstår men kan någonstans förstå att det händer saker och ting.

[Tackar och avslutar intervjun]
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Bilaga 2

Transkribering av inspelad intervju från 2018-04-03 klockan 10:00.
Intervju utfört av Erik Markow och Simon Hansen.
Respondent Anders Ingemarsson.
Namnen Erik, Simon, samt Patrik kommer förkortas till E, S och A.

S:som om vi börjar med den första frågan då, den handlar ju om förskunskapen då, så har
ni någon förkunskap om big data eller big data-analys sedan tidigare?

A: Nej inte speciellt mycket. Jag har läst lite på nätet sen vi hade kontakt då, första gången. Så
har jag kollat lite på vad begreppen står för egentligen och sådär. Jag har haft en egen tanke
också kring vad det skulle kunna vara. Men det kanske inte va riktigt det som va det de stod för
egentligen. Så nej, inte jättemycket faktiskt.

S: Används Big Data i nuläget inom er verksamhet? I så fall, hur främjar detta er
verksamhet. Om inte, tror ni Big Data skulle kunna främja er verksamhet. Hur?

A:Big Data används inte inom vår verksamhet just nu. Om man inte räknar det, för det är ju i
digital form. I analog form har vi mycket Big Data skulle man kunna säga. I och med att vi har
hela kommunens samlade informationsbank i kommunarkivet. Det är ju ifrån alla verksamheter
inom kommunen.

S: Kommer det digitaliseras någon gång?

A: Ja, det är ju en bra fråga, jag vet inte riktigt. Det är klart ett stort jobb att digitalisera allt. Men
man kan ju tänka sig att man kommer digitalisera vissa delar iallafall. Just de som används och
efterfrågas mycket. Som skulle kunna göra stor medborgarnytta och kunna öka vår effektivitet också
då. Medborgarna kanske skulle kunna få ta del av information på enklare sätt, kanske
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själva, ja liksom vi gör någon sorts E-tjänst eller liknande. Längre fram då, inte i nuläget,
när dem löst teknik och liknande så det blir möjligt.

S: Så det kanske är för att främja i framtiden då?

A: Ja men helt klart. Det tror jag, vi har ju upphandlat ett E-arkiv, det är inte i drift ännu, vi
håller fortfarande på, men tilldelningsbeslutet är skickat så det kommer att införas i andra
hälften av det här året. Säga fram till hösten kommer man börja installera då och sen så kommer
det ju införas efterhand och i med att stort sätt all information skapas i digital form idag så då
kommer vi ju också arkivera i digital form.

S: Ja då knyter vi an till tredje frågan, Vilken sorts data hanteras inom verksamheten?
(exempelvis platsdata, användaruppgifter). Här pratade vi mycket om att ni hade analog och
även digital data. Men det blir kanske mer digital i framtiden. I nuläget, finns det någon digital
data i stora mängder som ni hanterar?

A: Nej det är det inte, inte i stora mängder, inte så stora mängder att det skulle kunna inbegripas i
begreppet Big Data.

E: Men den digitala datan då, vad är det för data ni hanterar och sparar?

A: Det som vi har i digital form idag är främst det som vi har tagit emot i kommunarkivet. Det är
skillnad på det som vi hanterar i kommunarkivet och det förvaltningarna hanterar i digital form.
Så liksom vi har ju generellt försökt hålla det så analogt som möjligt och det är just för att vi inte
haft möjlighet att tillgodose en hållbar arkiv standard för digital information i och med att
format, alltså cd-skivor och liknande bryts ju ner efterhand ett papper har ju betydligt bättre
hållbarhet än en cd-rom till exempel. Både tekniskt och fysiskt. Ja, ja till frågan. Vi har
socialtjänstakter på cd-romskivor och kommunens hemsida till exempel har vi också på cdromskivor. Det är exempel iallafall, det är främst sociala handlingar som är digitala och hemsidor
då.
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S: Då går vi till fråga fem då. Delar ni er databas med någon annan, och har ni åtkomst till
andras databaser?

A: Nej, det har vi inte. Vi har egentligen bara en databas själva och det är vårt visual arkiv, vårt
arkivförteckningsprogram och det är inget stort program allt, det är bara ett register över vilka
arkiv vi hanterar och det är vår egen databas.

S:Hur öppna är ni med den data ni har? Är all data offentligt tillgänglig? Om inte, vilken data är
offentligt tillgänglig?

A: Jo alltså, är det all data vi talar om nu både digital och analog?

E: Precis.

A: Jo men jag skulle vilja säga att, huvuddelen av vår data är allmänna handlingar. Allmänna
handlingar är generellt offentliga. Det ,mesta är offentligt att ta del av. De begränsningar
som finns handlar ju om sekretess. Det är ju oftast där när det gäller individer och personer i
socialtjänst till exempel eller hälsovård, passientjounaler, det är ju egentligen den typen
socialtjänstsekretess och just för sjukvårdens sekretess, det är ju dom stora sekretess bitarna.

S: Inom Big Data finns det så kallat tre V. Dessa V handlar om Volume, Velocity, och
Variety. Så om man börjar med det första då så är det ju mängden data. Har du någon
uppfattning om mängden data ni hanterar? Då kan vi ta både analog och digital data.

A: aej, den digitala mängden är inte speciellt stor egentligen. Jag tror att det kanske skulle kunna
vara 10 GB.

E: hur stor är då den analoga delen i relation till den digitala mängden?

A: den är mycket mycket mycket mycket mycket betydligt mycket större .
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S: så hade den då digitaliserats rent hypotetiskt så hade vi pratat om en stor mängd data?

A: ja det skulle jag vilja säga.

S: Så hur snabbt genereras datan och eventuellt analyser den även på något sätt?

A: njae, det kan jag inte säga, det är lite svårt. Jag vet ej hur jag skall svara på just
snabbheten. Vad tänker du på?

S: är det ett väldigt stort flöde av indata när det gäller det du håller på med? Är det till exempel
mycket akter från socialtjänsten som kommer in var dag? Eller är det relativt lugnt?

A:

det är nog ett ganska jämnt flöde faktiskt. Det är ju rätt svårt att säga, jag har inga

siffror. Det är ju generellt ett hyfsat flöde in från kommunens verksamheter hela tiden till
kommunarkivet. Men det är som sagt i analog form.

S: hur strukturerad är datan som ni får? Där kan vi då ta exempel med olika typer av data. Du
skulle ju kunna få in bara fragment av data, hur ser det ut i ditt fall där? Ni får ju in exempelvis
patientjournaler, hur tänker ni runt det?

A: ja, den är ju ganska strukturerad skulle jag tro. Vi ställer ju också krav på det vi får in. vi tar
ju inte emot informationen eller data i vilket skick som helst. Det måste vara enligt en viss
standard. Det handlar ju om att vi ska kunna ha kontroll över vad vi förvarar. Också för att
kunna göra den tillgänglig.

E: är det samma med er digitala data? Är den strukturerade på ett bra sätt? Eller är den
utspridd och uppdelad mellan olika system och så vidare?

A: nej, det som vi får ta del av är ju inte i olika system utan vi begär att få in det på cd-rom
faktiskt.
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E: ja precis, men då har all er data i cd-rom form på ett ställe.

A: ja det har vi, sen har vi backup på det också på en server. Det är lite hängslen och livrem
faktiskt. Det är det. Inte på allt, men på stora delar är det.

S: sen har vi lite avslutande frågor bara. Och det är ju hur du själv tror att framtiden kan se ut
inom just din verksamhet och vad har du för förhoppningar, kan du se något användningsområde,
är det något som kan främja för dig eller dina kollegor och deras verksamhet?

A: ja men det tror jag. Det tror jag helt klart. Ett av skälen till att vi bevarar data är ju också för
att man skall kunna bedriva forskning. Vi har ju en del forskning och en del forskare som
besöker oss och det kan ju vara från olika genrer då och det kan vara väldigt svårt att förutse vad
man ska använda för data och vad den kommer användas till för forskning. Det är jättesvårt att
förutse. Så det tror jag att om vi just får in det i digital form så kanske det kommer bli enklare,
då kommer vi ha det i vårt e-arkiv också, då kommer det vara enklare för forskare att ta del av
den på distans. Dem kanske inte behöver besöka oss. Man kanske kan använda datan genom att
göra sökningar på olika sätt som kombinerar de här olika tabellerna med information.
Man kan få ut annan data än vad man tänkte sig , annan data än vad det ursprungliga syftet var,
och det är ju lättare i digital form än analog form. I analog form så har man papprena att bläddra
i men här kan man göra sökningar, liksom tvär-sökningar eller liknande. Man kommer använda
datan på ett annat sätt än vad man gjort idag. Jag tror det kommer öka tillgängligheten,
forskningsmöjligheter, och liknande. Det är ganska positivt faktiskt men det stället också krav på
oss som jag då till exempel som arkivarie, jag är med och hjälper förvaltningar och bolag att
avgöra vad ska vi bevara och vad ska vi gallra. Det vi bevarar, man kan ju inte bevara allt, då
blir det ju liksom inte sökbar eller överblickbart. Så det gäller ju att välja ut vad är det vi ska
bevara och vad är det som vara av nytta för framtiden. Så där ju vi med och utformar vad som
kommer kunna forskas på så det är rätt intressant.

S: har du några frågor eller tankar kring något du känner att du inte fått tagit upp? Eller finns det
något du vill fråga oss eller ta upp?
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E: eller kanske något du önskar skulle vara med i en sån här uppsats om big data?

A: bra fråga. Jag vet ju ganska lite om området egentligen.

E: är det då kanske något stort frågetecken? Det kanske du delar med någon annan så fall.

A: jag är lite intresserad av just det här med tillgängligheten. Hur man ska få tillgång till det och
det kommer vara vissa begränsningar också, jag tänker det i sekretess och liknande. Ibland gör
man ju nu förbehåll, vissa forskare får ju ta del av viss data mot att man inte använder den till
något annat än bara för just sin forskning och avanonymiserar och liknande. Just när det
kommer till elektronisk form är det ju lättare att sprida det också. Det kanske inte är större
säkerhetsbrister här, jag vet inte.

S: det finns ju en diskussion att ta kring det.

E: ja, det är en jätteviktig punkt faktiskt. Det håller vi med om.

S: ja men vi kan ju säga att finns det något du vill lägga till sen så har du självklart möjlighet
att göra det i framtiden.

A: ja men det är ju jättebra.

S: annars säger vi väl tack så mycket.
A, e , s: tack så mycket.

Bilaga 3
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Transkribering av inspelad intervju från 2018-04-12 klockan 15:30.
Intervju utfört av Erik Markow och Simon Hansen.
Respondent Andreas Tylenius.
Namnen Erik, Simon, samt Andreas kommer förkortas till E, S och A.

S: Första frågan vi har är, har ni någon förkunskap inom Big Data Eller Big Data analys
sedan tidigare?

A: Jag som digitaliseringschef och övergripande IT-chef har ju en hyfsad kunskap om vad Big
Data är för någonting och hur man skulle kunna använda det. Inte minst då hur man skulle kunna
göra analyser för att kunna göra helt andra slutsatser för att jobba i vår verksamhet. Däremot så
när vi pratar om Big Data och vi pratar analysarbete och så är det ju begränsad kunskap för alla
förvaltningar och bolag i stort. Det är ett antal personer som vet vad det handlar om och vissa
förvaltningar och bolag jobbar också delvis med de här frågorna. Men Big Data och tillhörande
analysarbete är ju så pass viktigt för oss framöver så det är ju någonting som vi behöver jobba
mycket mera med och diskutera vad Big Data är och innebär, vilka metoder och modeller man
kan använda för att jobba med systematiskt analysarbete.

S: Nästa fråga då, används Big Data i nuläget inom er verksamhet och hur främjar det isåfall
er verksamhet?

A: Nu jobbar jag ju för alla förvaltningar och bolag. Det hade ju varit enklare då om jag hade
svarat för en förvaltning eller ett bolag. Det är ju såhär att vi använder ju självklart Big Data
idag. Vi har ju massor med system i kommunen och flera av de systemen är ju så kallade
verksamhetssystem som är kärnsystem för respektive förvaltning och bolag och sen finns det
ganska många andra system och applikationer som är kopplade och integrerade med
kärnsystemet eller kärn-systemen. I de kärn-systemen om vi till exempel tar socialförvaltningen
eller hemvårdsförvaltningen så läggs det ju väldigt mycket uppgifter, vi samlar på oss mycket
uppgifter i de här systemen som handlar framförallt då om individuppgifter utifrån de
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målgrupper som vi hjälper i vardagen på olika sätt. Äldre som behöver vård och omsorg eller
andra som är sjuka som behöver någonting. All den data blir ju tillslut väldigt mycket data och
där kan man ju nyttja den datan för att göra fördjupad analys för att göra prognoser framåt. Jag
skulle nog vilja säga att vi vill ha mycket data men generellt sätt så nyttjar vi den datan i
väldigt begränsad omfattning idag.

S: Utförs någon analys i nuläget överhuvudtaget till din vetskap, av eran data på något sätt?

A: Jag misstänker att det finns vissa verksamheter som gör åtminstone enklare analyser. Att man gör
det utifrån att man tittar på hur är statistiken till exempel, hur många målgrupper har vi med vissa
besvär och att man så att säga kan göra prognoser för att också utifrån den informationen.

Däremot så tror jag inte verksamheten idag har varken resurser eller till och med kanske
kompetens eller metoder för att systematiskt jobba med analysarbete utifrån all den mäng-data
som vi samlar på oss. Jag tror att vi också har förbättringspotential i att vi skulle nog utifrån vårt
vardagsarbete samla på oss andra delar utav uppgifter också som vi kan ha som grund för
fortsatt analysarbete för att kunna förbättra oss ytterligare och vi har nog inte diskuterat Big
Data som en möjlighet helt enkelt tillräckligt noga för att vara optimalt idag helt enkelt.

S: Fråga tre då, Vilken sorts data hanteras inom verksamheten och eftersom att de är en såpass
stor verksamhet så förstår jag om du inte kan täcka över alla baserna men om du har något
exempel eller liknande…?

A: Ja men tar vi till exempel hemvårdsförvaltningen som har hand om äldre eller
socialförvaltningen som har hand om personer under olika funktionsnedsättningar eller barn och
ungdomar eller familjer som mår dåligt eller så, så tar vi den typen utav mjuka verksamheter så
är det ju väldigt mycket individdata som vi hanterar. Allt ifrån för-utredningsarbete till
utredningsarbete till behandlingsarbete till att man följer upp enskilda individinsatser. Så ser det
ju ofta ut i den typen av system. Beslut om insatser till att vi genomför till att vi följer upp och
förhoppningsvis också skriver ut personer. Sen har vi också andra verksamheter som till exempel
vårt energibolag eller vårt stadsnät de ha rju andra typer av mängddata i sina system. Andra typer
av data som hanteras på andra sätt.
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S:Nu täcker vi över lite på den fjärde punkten, vilkas uppgifter hanterar ni och var får ni er
data ifrån? Här har du ju gått in lite på det här, de olika exemplen. Och varifrån , har du något
att kommentera på det, mer än det du sa där? Lite olika källor på var data kan tas ifrån?

A: Det är ju egentligen beroende på vad det är för verksamhet vi bedriver. Är det så att det
är stora verksamheter som hemvårdsförvaltningen [Telefon ringer, intervju pausas.]

S: Ja, varifrån får ni er data och vilkas uppgifter hanterar ni?

A: Vi får ju oftast data utifrån den verksamhet som, beroende på vilken verksamhet och vilket
uppdrag den verksamheten har. Prata vi till exempel om hemvårdsförvaltningen som har ett ansvar
för äldre personer så blir det ju väldigt mycket data utifrån alla de personer som vi hjälper i vardagen
på olika sätt på olika insatser. Vi har ju till exempel personer som bor på särskilda boenden, alltså
äldreboenden där vi hjälper till att dokumentera deras vardag. Vi har personer som vi åker hem till
som får hemtjänst där vi dokumenterar hälso och sjukvårdsinsatser men också omsorgsinsatser och
all denna data blir ju större och större hela tiden så det är ju bara ett exempel. Sedan har vi
naturligtvis bolag som är mindre som jobbar med, vi har ett näringslivsbolag till exempel som
kanske hanterar mycket av näringslivets uppgifter, då får de ju

hanteras i särskild ordning tänker jag…

E: Så man kan säga att denna data genereras på många olika sätt?

A: Ja, och eftersom den kommunala verksamheten är så bred, den är ju allt ifrån att planera hela
samhällsstrukturen med vägar, parker, torg och broar till att vi ska då jobba med enskilda
omsorgsinsatser för personer som är i livet slutskede. Det är ju så otroligt brett, därför blir det
också den här typen av data väldigt väldigt olik.

S: Fråga fem sen, delar nik databas med någon annan och har ni åtkomst till någon annans
databas och i detta fallet då så kanske jag tänker databaser som inte är sparade inom kommunen.
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A: Ota så gör vi inte alls det på grund av att de är väldigt stark sekretess både inom och mellan
myndigheter. Om jag pratar om förvaltningar och bolag så är de olika myndigheter. Då kan det
vara sekretess som gäller inom en myndighet men framför allt om du pratar om en myndighet till
en annan, så är det väldigt stark sekretess. Vi delar oftast inte databaser. Däremot så kan vi ju
sända över uppgifter till en gemensam databas det finns till exempel något som heter SSB tech
som är ett system där flera olika myndigheter kan ansluta sig till och dela uppgifter så att inte
försäkringskassan och arbetsförmedlingen och kommunen till exempel då ska behöva sitta och
ringa till varandra om samma person, utan då har man delade uppgifter i systemet och det sparar
ju otroligt mycket tid. Så SSB tech tycker jag ni kan ta med det kan ni också söka på, så ni vet
vad det är för något. Det är ett lysande exempel på hur man kan jobba med informationsdelning
och för att effektivisera och spara tid helt enkelt.

S: Hur öppna är ni med den data ni har? Är alla data offentligt tillgänglig, om inte vilka typer av
data är offentligt tillgängliga?

A: Jag skulle vilja säga att vi är inte är speciellt öppna med vår data idag. Det beror delvis på att
vi hanterar väldigt mycket uppgifter med sekretess. Det finns ingen anledning till att vi ska
öppna upp eller dela dem på något sätt. Sen har vi ju uppgifter som vi samlar på oss som vi
borde dela, vi borde öppna upp dem. Framför allt mot olika företag i näringslivet för då skulle
dem fundera och börja utveckla olika typer av tjänster utifrån den data vi kan öppna upp. Då
skapar vi tillväxt och samtidigt får företag möjlighet att kunna hjälpa oss i kommunen med att
samla data, dela data så att vi kan leverera bättre samhällstjänster till de det är till för.

E: Kan du ge oss ett exempel på en sådan sorts data du pratar om?

A: Vi pratar till exempel om olika typer av serveringstillstånd, tillstånd i övrigt. Det kan vara
ledig mark som finns ute någonstans som man kan tillgängliggöra. Lantmäteriets data i
förhållande till kommunens data i övrigt. Olika typer av geodata helt enkelt om man vill gå in
och söka vilka tomter och sånt som finns ledigt i kommuner, då skulle man kunna samköra den
datan med andra olika typer av data. Det va kanske lite dåliga exempel men måste göra en
ordentlig analys härifrån först. Vad är det för data som skulle kunna öppna upp. Vi har all vår
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ekonomidata, vi har jättemycket ekonomisk data, om man till exempel skulle lämna ut all den
datan på ett sätt som företagen skulle kunna titta på den, skulle de då kunna använda den
datan kopplat mot annan data för att starta igång processer som vi inte riktigt kan förutse.
S: Inom Big Data så finns de så kallat de tre “V”’n det är volume velocity och variety. Den första

, volume, handlar om mängden data. Har du någon uppfattning om hur stora mängder data
det finns inom kommunen och som samlas in?

A: Nej men det har jag inte. Utan naturligtvis så samlar vi på oss väldigt mycket data och vi
har väldigt mycket uppgifter, men hur mycket och hur stor mängddata vi har det har jag
faktiskt ingen uppfattning om. Men jag är oerhört nyfiken på att veta det.

E: Tror du begreppet Big Data skulle kunna appliceras på alla de olika delarna inom kommunen?

A: Jag tror att de skiljer sig. Jag tror att det finns förvaltningar och bolag som framförallt är lite
större och kanske jobbar med många målgrupper. Där finns det mycket mera mängd-data och
mycket större potential samt intresse att kanske göra den här typen av fördjupad analys av
metoder och modeller. Det är intressant för andra förvaltningar och bolag men de borde vara mer
intressant för vissa. Vi har ju tillexempel Halmstad Kommun som jobbar tillsammans med
regionen. Region Halland jobbar tillsammans med Boston sjukhuset där man har delat uppgifter
men man har inte skickat med personnummer.

S: Vi har läst liknande exempel där man har delat patientuppgifter och symptomer och
analysera olika typer av sjukvårdsdata.

A: Precis då kan man ju se mönster och man kan fundera på vad man skulle kunna göra på
ett annat sätt. Varför söker folk sig till sjukvården överhuvudtaget och så. Så att den typen av
data är ju väldigt intressant tänker jag. Men man måste ha ordentliga analyser på den data vi har.

S: Vi har sedan velocity och de handlar om hur snabbt data genereras och eventuellt analyseras.
Det här är också svårt att ta på, så övergripande del av kommunen, hur snabbt data genereras,
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Men inte för att lägg ord i munnen på dig, men det genereras väl en hel del data på daglig
bas. Även det skulle ju kunna klassas som en form av Big Data i sig tänker jag. Har du några
kommentarer om det eller några andra tankar?

A:Nej men det är väl egentligen återigen att i vissa verksamheter sker det väldigt mycket
aktivitet varje dag och där vi till exempel i hemvårdsförvaltningen, det är en stor förvaltning
och likadant socialförvaltningen eller barn och utbildningsförvaltningen. De tre förvaltningarna
står för 75% - 80% av hela den kommunala verksamheten och tänker vi oss all den mängddata
som finns bara inom barn och utbildningsförvaltningen med förskola och grundskola bara de då.
Sen så kanske gymnasie och de delarna så är de ju oerhört mycket aktiviteter varje dag där vi
samlar in uppgifter.

S: Det låter bra. Hur strukturerad är datan, som det står på sista punkten där? Finns det några
riktilinger idag om hur man ska spara datan på olika sätt, är det lätt att komma åt eller finns
den på många olika ställen och är mer ostrukturerad? Har du någon kommentar på det?

A: Det ser nog väldigt olika ut beroende på vad det är för system, vad det är för leverantörer
som har utvecklat systemen och vad är det för kravställning vi från verksamheter har haft på
leverantören. Så när vi ska plocka ut statistik eller plocka ut, alltså, det förutsätter ju att
systemen också är uppbyggda på det sättet att man kan köra korstabuleringar och man kan ta ut
rätt statistik och man kan hanterar data på rätt sätt.

S: Enligt din vetskap, finns det några riktlinjer eller guidelines på hur man använder eller sparar
data på vissa sätt eller är det enskilt per verksamhet?

A: Ja det skulle jag vilja säga att det är, det är väldigt mycket enskilt på de systemen de olika
förvaltningarna och bolagen har valt och i vissa fall tror jag att vissa förvaltningar och bolag
har väldigt noggrannna med hur man har gjort upphandlingen så att den här datan måste vi få ut
medans andra kanske mer har accepterat de man har köpt och att det då har varit sekundärt helt
enkelt.
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S: Vad tänker du om framtiden och hur tror du att Big Data skulle kunna främja kommunen
om du har något….

A: Eftersom jag också har velat att ni kommer hit och gör detta så är ju jag super intresserad utav
detta området. Både Big Data men också öppen data. Pratar vi om öppen data till att börja med
så hade jag gärna sett att vi, och det ska vi göra, där ska vi inventera, vilken data har vi i vår
verksamhet och vad är det för data som vi vill öppna upp för oss själva för komunnivåerna men
också för företag så småningom . Så det jobbet ligger framför oss och det kommer jag iscensätta
den processen så småningom. Sedan finns det data som vi har som vi inte får offentliggöra för
den är viktig för rikets säkerhet och sådär, så den väljer vi att inte offentliggöra. Sen när vi pratar
om Big Data så är jag säker på att vi har ett jobb där också där vi måste inventera all den data vi
har i våra system, hur skulle vi kunna nyttja den för ett kommande förbättringsarbete genom att
hitta en modell eller metod till att analysera denna data bättre och använda den för att kunna
styra verksamheten framåt på ett bättre sätt. Om jag bara tar ett exempel så har ju alla sociala
medier som Facebook, Google eller Amazon, överallt så samlar dem hela tiden stor data om oss
och riktar sin information och hjälper till att styra vår vardag på olika sätt. Jag tror att vi i
kommunal verksamhet måste börja fundera på liknande sätt så småningom, inte att manipulera
och styra på det sättet men däremot att analysera all data vi kommer över och verkligen fundera
på det kopplat mot de tjänsterna som vi vill utveckla framöver för våra olika målgrupper, så att
vi styr våra kommunala offentliga tjänster rätt i förhållande till de behoven och kraven som finns
ute. Där tror jag vi har en resa att göra helt enkelt. Det här hänger också ihop med att minska
kvalitétsbristerna framöver och därmed också att man ska effektivisera vår verksamhet utifrån ett
kostnadsperspektiv. Så bättre analyser, att kunna rikta vår verksamhet och kunna hitta rätt så att
leveranser blir bättre framöver…[Telefon ringer och intervju pausas].

S: I nuläget så har vi ju en hel del data som är sparad på analogt sätt, alltså i pappersform eller
liknande. Det är också en hel del som man kan kalla inte helt hundra procent digitaliserat men
på CD-rom skivor eller liknande. Finns det till din vetskap en plan att digitalisera denna typen
av data och i så fall finns det liksom redan en framlagd framtidsplan eller är det någonting som
kanske kommer dyka upp i framtiden eller är det helt otänkbart i nuläget?
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A: Jag tror att mycket utav den analoga datan vi har idag vilar just exempelvis de här medlen
som just du har. Vissa utav dem kan digitaliseras andra kommer inte att kunna göra det och det
kan handla om att vi inte vill göra det men det kan också handla om att det finns stora tekniska
svårigheter eller otroligt merarbete men det kan också vara så att vi utifrån ett
säkerhetsperspektiv inte bara vill ha digitala uppgifter utan att vi faktiskt vill ha dem på usbminnen eller på papper eller på CD-ROM skivor eller vad det nu är för någonting och att vi
ska kunna spara data parallellt på flera olika medier helt enkelt. Men att vi härifrån framåt ska
digitalisera os mera, det råder det inget tvivel om. Däremot, allt det vi idag har sparat det
kommer nog, mycket av det kommer nog digitaliseras i ett efterarbete men mycket kommer
heller inte att göra det tror jag.

S: Och sen en avslutande fråga kan vi säga. Vad vill du se ur ett sådant här arbete som vi göra
nu då? Är det något som du vill tillägga eller som du känner att, det här måste vara med?

A: Nej men jag hade ju gärna sett att ni hade haft mycket mera tid utifrån mitt perspektiv att gå
igenom alla förvaltningar och bolag och då hade den blivit lättare och bättre för mig att kunna
dra egna slutsatser, att kunna nyttja den här informationen för att sätt igång arbete sen i dem
arenorna som jag har tillgången till. Däremot så ser jag ju att det arbetet ni gör nu skulle jag
gärna vilja se att de leder fram till några rekommendationer från eran sida, att vi har ni
omvärldsbevakare de här delarna, vi har fått fram den här informationen när vi har lyssnat av
några utav era förvaltningar och bolag. Vi skulle kunna se att ni skulle behöva göra följande för
att komma vidare. Det vill säga, vi tycker att ni bör inventera alla förvaltningar och bolag utifrån
de här frågeställningarna ,så att ni kan föreslå hur processerna skulle kunna se ut, vilket
mervärde skulle de ge oss och om vi nu skulle jobba mer med Big Data. Utifrån ert perspektiv
vad skulle det kunna ge för effekter mot oss isåfall, vad skulle vi vinna på det helt enkelt. Alltså,
att när jag läser er rapport att den ska kunna inspirera mig lite granna, inspirera mina kollegor
framöver, att kunna se möjligheterna i att nyttja Big Data och öppen data på andra sätt än vad vi
har gjort hittills. Det skulle jag gärna vilja lägga till lite grann.

S: Är det något annat du vill ta med eller känner vi oss klara där?
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A: Vi är nog klara där.

E + S: Då tackar vi så mycket.

A: Tack.
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Bilaga 4

Transkribering av inspelad intervju från 2018-04-12 klockan 15:30.
Intervju utfört av Erik Markow och Simon Hansen.
Respondent Andreas Tylenius.
Namnen Erik, Simon, samt Andreas kommer förkortas till E, S och A.

S: Första frågan vi har är, har ni någon förkunskap inom Big Data Eller Big Data analys
sedan tidigare?

A: Jag som digitaliseringschef och övergripande IT-chef har ju en hyfsad kunskap om vad Big
Data är för någonting och hur man skulle kunna använda det. Inte minst då hur man skulle kunna
göra analyser för att kunna göra helt andra slutsatser för att jobba i vår verksamhet. Däremot så
när vi pratar om Big Data och vi pratar analysarbete och så är det ju begränsad kunskap för alla
förvaltningar och bolag i stort. Det är ett antal personer som vet vad det handlar om och vissa
förvaltningar och bolag jobbar också delvis med de här frågorna. Men Big Data och tillhörande
analysarbete är ju så pass viktigt för oss framöver så det är ju någonting som vi behöver jobba
mycket mera med och diskutera vad Big Data är och innebär, vilka metoder och modeller man
kan använda för att jobba med systematiskt analysarbete.

S: Nästa fråga då, används Big Data i nuläget inom er verksamhet och hur främjar det isåfall
er verksamhet?

A: Nu jobbar jag ju för alla förvaltningar och bolag. Det hade ju varit enklare då om jag hade
svarat för en förvaltning eller ett bolag. Det är ju såhär att vi använder ju självklart Big Data
idag. Vi har ju massor med system i kommunen och flera av de systemen är ju så kallade
verksamhetssystem som är kärnsystem för respektive förvaltning och bolag och sen finns det
ganska många andra system och applikationer som är kopplade och integrerade med
kärnsystemet eller kärn-systemen. I de kärn-systemen om vi till exempel tar socialförvaltningen
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eller hemvårdsförvaltningen så läggs det ju väldigt mycket uppgifter, vi samlar på oss mycket
uppgifter i de här systemen som handlar framförallt då om individuppgifter utifrån de
målgrupper som vi hjälper i vardagen på olika sätt. Äldre som behöver vård och omsorg eller
andra som är sjuka som behöver någonting. All den data blir ju tillslut väldigt mycket data och
där kan man ju nyttja den datan för att göra fördjupad analys för att göra prognoser framåt. Jag
skulle nog vilja säga att vi vill ha mycket data men generellt sätt så nyttjar vi den datan i
väldigt begränsad omfattning idag.

S: Utförs någon analys i nuläget överhuvudtaget till din vetskap, av eran data på något sätt?

A: Jag misstänker att det finns vissa verksamheter som gör åtminstone enklare analyser. Att man gör
det utifrån att man tittar på hur är statistiken till exempel, hur många målgrupper har vi med vissa
besvär och att man så att säga kan göra prognoser för att också utifrån den informationen.

Däremot så tror jag inte verksamheten idag har varken resurser eller till och med kanske
kompetens eller metoder för att systematiskt jobba med analysarbete utifrån all den mäng-data
som vi samlar på oss. Jag tror att vi också har förbättringspotential i att vi skulle nog utifrån vårt
vardagsarbete samla på oss andra delar utav uppgifter också som vi kan ha som grund för
fortsatt analysarbete för att kunna förbättra oss ytterligare och vi har nog inte diskuterat Big
Data som en möjlighet helt enkelt tillräckligt noga för att vara optimalt idag helt enkelt.

S: Fråga tre då, Vilken sorts data hanteras inom verksamheten och eftersom att de är en såpass
stor verksamhet så förstår jag om du inte kan täcka över alla baserna men om du har något
exempel eller liknande…?

A: Ja men tar vi till exempel hemvårdsförvaltningen som har hand om äldre eller
socialförvaltningen som har hand om personer under olika funktionsnedsättningar eller barn och
ungdomar eller familjer som mår dåligt eller så, så tar vi den typen utav mjuka verksamheter så
är det ju väldigt mycket individdata som vi hanterar. Allt ifrån för-utredningsarbete till
utredningsarbete till behandlingsarbete till att man följer upp enskilda individinsatser. Så ser det
ju ofta ut i den typen av system. Beslut om insatser till att vi genomför till att vi följer upp och
förhoppningsvis också skriver ut personer. Sen har vi också andra verksamheter som till exempel
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vårt energibolag eller vårt stadsnät de ha rju andra typer av mängddata i sina system. Andra typer
av data som hanteras på andra sätt.

S:Nu täcker vi över lite på den fjärde punkten, vilkas uppgifter hanterar ni och var får ni er
data ifrån? Här har du ju gått in lite på det här, de olika exemplen. Och varifrån , har du något
att kommentera på det, mer än det du sa där? Lite olika källor på var data kan tas ifrån?

A: Det är ju egentligen beroende på vad det är för verksamhet vi bedriver. Är det så att det
är stora verksamheter som hemvårdsförvaltningen [Telefon ringer, intervju pausas.]

S: Ja, varifrån får ni er data och vilkas uppgifter hanterar ni?

A: Vi får ju oftast data utifrån den verksamhet som, beroende på vilken verksamhet och vilket
uppdrag den verksamheten har. Prata vi till exempel om hemvårdsförvaltningen som har ett ansvar
för äldre personer så blir det ju väldigt mycket data utifrån alla de personer som vi hjälper i vardagen
på olika sätt på olika insatser. Vi har ju till exempel personer som bor på särskilda boenden, alltså
äldreboenden där vi hjälper till att dokumentera deras vardag. Vi har personer som vi åker hem till
som får hemtjänst där vi dokumenterar hälso och sjukvårdsinsatser men också omsorgsinsatser och
all denna data blir ju större och större hela tiden så det är ju bara ett exempel. Sedan har vi
naturligtvis bolag som är mindre som jobbar med, vi har ett näringslivsbolag till exempel som
kanske hanterar mycket av näringslivets uppgifter, då får de ju

hanteras i särskild ordning tänker jag…

E: Så man kan säga att denna data genereras på många olika sätt?

A: Ja, och eftersom den kommunala verksamheten är så bred, den är ju allt ifrån att planera hela
samhällsstrukturen med vägar, parker, torg och broar till att vi ska då jobba med enskilda
omsorgsinsatser för personer som är i livet slutskede. Det är ju så otroligt brett, därför blir det
också den här typen av data väldigt väldigt olik.
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S: Fråga fem sen, delar nik databas med någon annan och har ni åtkomst till någon annans
databas och i detta fallet då så kanske jag tänker databaser som inte är sparade inom kommunen.

A: Ota så gör vi inte alls det på grund av att de är väldigt stark sekretess både inom och mellan
myndigheter. Om jag pratar om förvaltningar och bolag så är de olika myndigheter. Då kan det
vara sekretess som gäller inom en myndighet men framför allt om du pratar om en myndighet till
en annan, så är det väldigt stark sekretess. Vi delar oftast inte databaser. Däremot så kan vi ju
sända över uppgifter till en gemensam databas det finns till exempel något som heter SSB tech
som är ett system där flera olika myndigheter kan ansluta sig till och dela uppgifter så att inte
försäkringskassan och arbetsförmedlingen och kommunen till exempel då ska behöva sitta och
ringa till varandra om samma person, utan då har man delade uppgifter i systemet och det sparar
ju otroligt mycket tid. Så SSB tech tycker jag ni kan ta med det kan ni också söka på, så ni vet
vad det är för något. Det är ett lysande exempel på hur man kan jobba med informationsdelning
och för att effektivisera och spara tid helt enkelt.

S: Hur öppna är ni med den data ni har? Är alla data offentligt tillgänglig, om inte vilka typer av
data är offentligt tillgängliga?

A: Jag skulle vilja säga att vi är inte är speciellt öppna med vår data idag. Det beror delvis på att
vi hanterar väldigt mycket uppgifter med sekretess. Det finns ingen anledning till att vi ska
öppna upp eller dela dem på något sätt. Sen har vi ju uppgifter som vi samlar på oss som vi
borde dela, vi borde öppna upp dem. Framför allt mot olika företag i näringslivet för då skulle
dem fundera och börja utveckla olika typer av tjänster utifrån den data vi kan öppna upp. Då
skapar vi tillväxt och samtidigt får företag möjlighet att kunna hjälpa oss i kommunen med att
samla data, dela data så att vi kan leverera bättre samhällstjänster till de det är till för.

E: Kan du ge oss ett exempel på en sådan sorts data du pratar om?

A: Vi pratar till exempel om olika typer av serveringstillstånd, tillstånd i övrigt. Det kan vara
ledig mark som finns ute någonstans som man kan tillgängliggöra. Lantmäteriets data i
förhållande till kommunens data i övrigt. Olika typer av geodata helt enkelt om man vill gå in
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och söka vilka tomter och sånt som finns ledigt i kommuner, då skulle man kunna samköra den
datan med andra olika typer av data. Det va kanske lite dåliga exempel men måste göra en
ordentlig analys härifrån först. Vad är det för data som skulle kunna öppna upp. Vi har all vår
ekonomidata, vi har jättemycket ekonomisk data, om man till exempel skulle lämna ut all den
datan på ett sätt som företagen skulle kunna titta på den, skulle de då kunna använda den datan
kopplat mot annan data för att starta igång processer som vi inte riktigt kan förutse.
S: Inom Big Data så finns de så kallat de tre “V”’n det är volume velocity och variety. Den
första , volume, handlar om mängden data. Har du någon uppfattning om hur stora mängder data
det finns inom kommunen och som samlas in?

A: Nej men det har jag inte. Utan naturligtvis så samlar vi på oss väldigt mycket data och vi
har väldigt mycket uppgifter, men hur mycket och hur stor mängddata vi har det har jag
faktiskt ingen uppfattning om. Men jag är oerhört nyfiken på att veta det.

E: Tror du begreppet Big Data skulle kunna appliceras på alla de olika delarna inom kommunen?

A: Jag tror att de skiljer sig. Jag tror att det finns förvaltningar och bolag som framförallt är lite
större och kanske jobbar med många målgrupper. Där finns det mycket mera mängd-data och
mycket större potential samt intresse att kanske göra den här typen av fördjupad analys av
metoder och modeller. Det är intressant för andra förvaltningar och bolag men de borde vara mer
intressant för vissa. Vi har ju tillexempel Halmstad Kommun som jobbar tillsammans med
regionen. Region Halland jobbar tillsammans med Boston sjukhuset där man har delat uppgifter
men man har inte skickat med personnummer.

S: Vi har läst liknande exempel där man har delat patientuppgifter och symptomer och
analysera olika typer av sjukvårdsdata.

A: Precis då kan man ju se mönster och man kan fundera på vad man skulle kunna göra på
ett annat sätt. Varför söker folk sig till sjukvården överhuvudtaget och så. Så att den typen av
data är ju väldigt intressant tänker jag. Men man måste ha ordentliga analyser på den data vi har.
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S: Vi har sedan velocity och de handlar om hur snabbt data genereras och eventuellt
analyseras. Det här är också svårt att ta på, så övergripande del av kommunen, hur snabbt data
genereras, Men inte för att lägg ord i munnen på dig, men det genereras väl en hel del data på
daglig bas. Även det skulle ju kunna klassas som en form av Big Data i sig tänker jag. Har du
några kommentarer om det eller några andra tankar?

A:Nej men det är väl egentligen återigen att i vissa verksamheter sker det väldigt mycket
aktivitet varje dag och där vi till exempel i hemvårdsförvaltningen, det är en stor förvaltning
och likadant socialförvaltningen eller barn och utbildningsförvaltningen. De tre förvaltningarna
står för 75% - 80% av hela den kommunala verksamheten och tänker vi oss all den mängddata
som finns bara inom barn och utbildningsförvaltningen med förskola och grundskola bara de då.
Sen så kanske gymnasie och de delarna så är de ju oerhört mycket aktiviteter varje dag där vi
samlar in uppgifter.

S: Det låter bra. Hur strukturerad är datan, som det står på sista punkten där? Finns det några
riktilinger idag om hur man ska spara datan på olika sätt, är det lätt att komma åt eller finns
den på många olika ställen och är mer ostrukturerad? Har du någon kommentar på det?

A: Det ser nog väldigt olika ut beroende på vad det är för system, vad det är för leverantörer
som har utvecklat systemen och vad är det för kravställning vi från verksamheter har haft på
leverantören. Så när vi ska plocka ut statistik eller plocka ut, alltså, det förutsätter ju att
systemen också är uppbyggda på det sättet att man kan köra korstabuleringar och man kan ta ut
rätt statistik och man kan hanterar data på rätt sätt.

S: Enligt din vetskap, finns det några riktlinjer eller guidelines på hur man använder eller sparar
data på vissa sätt eller är det enskilt per verksamhet?

A: Ja det skulle jag vilja säga att det är, det är väldigt mycket enskilt på de systemen de olika
förvaltningarna och bolagen har valt och i vissa fall tror jag att vissa förvaltningar och bolag
har väldigt noggrannna med hur man har gjort upphandlingen så att den här datan måste vi få ut
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medans andra kanske mer har accepterat de man har köpt och att det då har varit sekundärt
helt enkelt.

S: Vad tänker du om framtiden och hur tror du att Big Data skulle kunna främja kommunen
om du har något….

A: Eftersom jag också har velat att ni kommer hit och gör detta så är ju jag super intresserad utav
detta området. Både Big Data men också öppen data. Pratar vi om öppen data till att börja med
så hade jag gärna sett att vi, och det ska vi göra, där ska vi inventera, vilken data har vi i vår
verksamhet och vad är det för data som vi vill öppna upp för oss själva för komunnivåerna men
också för företag så småningom . Så det jobbet ligger framför oss och det kommer jag iscensätta
den processen så småningom. Sedan finns det data som vi har som vi inte får offentliggöra för
den är viktig för rikets säkerhet och sådär, så den väljer vi att inte offentliggöra. Sen när vi pratar
om Big Data så är jag säker på att vi har ett jobb där också där vi måste inventera all den data vi
har i våra system, hur skulle vi kunna nyttja den för ett kommande förbättringsarbete genom att
hitta en modell eller metod till att analysera denna data bättre och använda den för att kunna
styra verksamheten framåt på ett bättre sätt. Om jag bara tar ett exempel så har ju alla sociala
medier som Facebook, Google eller Amazon, överallt så samlar dem hela tiden stor data om oss
och riktar sin information och hjälper till att styra vår vardag på olika sätt. Jag tror att vi i
kommunal verksamhet måste börja fundera på liknande sätt så småningom, inte att manipulera
och styra på det sättet men däremot att analysera all data vi kommer över och verkligen fundera
på det kopplat mot de tjänsterna som vi vill utveckla framöver för våra olika målgrupper, så att
vi styr våra kommunala offentliga tjänster rätt i förhållande till de behoven och kraven som finns
ute. Där tror jag vi har en resa att göra helt enkelt. Det här hänger också ihop med att minska
kvalitétsbristerna framöver och därmed också att man ska effektivisera vår verksamhet utifrån ett
kostnadsperspektiv. Så bättre analyser, att kunna rikta vår verksamhet och kunna hitta rätt så att
leveranser blir bättre framöver…[Telefon ringer och intervju pausas].

S: I nuläget så har vi ju en hel del data som är sparad på analogt sätt, alltså i pappersform eller
liknande. Det är också en hel del som man kan kalla inte helt hundra procent digitaliserat men på
CD-rom skivor eller liknande. Finns det till din vetskap en plan att digitalisera denna typen av
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data och i så fall finns det liksom redan en framlagd framtidsplan eller är det någonting
som kanske kommer dyka upp i framtiden eller är det helt otänkbart i nuläget?

A: Jag tror att mycket utav den analoga datan vi har idag vilar just exempelvis de här medlen
som just du har. Vissa utav dem kan digitaliseras andra kommer inte att kunna göra det och det
kan handla om att vi inte vill göra det men det kan också handla om att det finns stora tekniska
svårigheter eller otroligt merarbete men det kan också vara så att vi utifrån ett
säkerhetsperspektiv inte bara vill ha digitala uppgifter utan att vi faktiskt vill ha dem på usbminnen eller på papper eller på CD-ROM skivor eller vad det nu är för någonting och att vi
ska kunna spara data parallellt på flera olika medier helt enkelt. Men att vi härifrån framåt ska
digitalisera os mera, det råder det inget tvivel om. Däremot, allt det vi idag har sparat det
kommer nog, mycket av det kommer nog digitaliseras i ett efterarbete men mycket kommer
heller inte att göra det tror jag.

S: Och sen en avslutande fråga kan vi säga. Vad vill du se ur ett sådant här arbete som vi göra
nu då? Är det något som du vill tillägga eller som du känner att, det här måste vara med?

A: Nej men jag hade ju gärna sett att ni hade haft mycket mera tid utifrån mitt perspektiv att gå
igenom alla förvaltningar och bolag och då hade den blivit lättare och bättre för mig att kunna
dra egna slutsatser, att kunna nyttja den här informationen för att sätt igång arbete sen i dem
arenorna som jag har tillgången till. Däremot så ser jag ju att det arbetet ni gör nu skulle jag
gärna vilja se att de leder fram till några rekommendationer från eran sida, att vi har ni
omvärldsbevakare de här delarna, vi har fått fram den här informationen när vi har lyssnat av
några utav era förvaltningar och bolag. Vi skulle kunna se att ni skulle behöva göra följande för
att komma vidare. Det vill säga, vi tycker att ni bör inventera alla förvaltningar och bolag utifrån
de här frågeställningarna ,så att ni kan föreslå hur processerna skulle kunna se ut, vilket
mervärde skulle de ge oss och om vi nu skulle jobba mer med Big Data. Utifrån ert perspektiv
vad skulle det kunna ge för effekter mot oss isåfall, vad skulle vi vinna på det helt enkelt. Alltså,
att när jag läser er rapport att den ska kunna inspirera mig lite granna, inspirera mina kollegor
framöver, att kunna se möjligheterna i att nyttja Big Data och öppen data på andra sätt än vad vi
har gjort hittills. Det skulle jag gärna vilja lägga till lite grann.
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S: Är det något annat du vill ta med eller känner vi oss klara där?

A: Vi är nog klara där.

E + S: Då tackar vi så mycket.

A: Tack.
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Bilaga 5

Transkribering av inspelad intervju från 2018-04-18 klockan 15.45.
Intervju utfört av Erik Markow och Simon Hansen.
Respondent Lars Nilsander, chef för It-Service i halmstad.
Namnen Erik, Simon, samt Lars kommer förkortas till E, S och L.

S: Första frågan är, har ni någon förkunskap om Big Data eller Big Data analys sedan tidigare?

L: Ja

S: Vill du förtydliga det på något sätt?

L: Ja, jag kan förtydliga på så sätt att Big Data för oss är ju är ju själva datat men vi pratar oftare
om business analytics eller business intelligence som är mer nyttjare av data och datakällor än
just Big Data i säg. Men vi känner till begreppet och vi har inte i halmstad kommun skapat
någon central, något centralt initiativ gällande Big Data i halmstad, det finns inte.

S: Okej, används Big Data i nuläget inom verksamheten?

L: Det kan man ändå svara på att det görs, men det görs i stuprör kan man säga. Vi har gjort den
typen av, vi genererar till exempel väldigt massa data i vår nätverksutrustning i halmstad
kommun. Det vi har gjort är vissa projekt för att skapa beslutsstöd internt hos oss och det kan,
det är enorma datamängder som tar extremt lång tid att parsa också men det är lite liksom
stuprörsinitiativ och inte inte initiativ där vi tillgängliggjort datan generellt för alla
verksamheter. Utan det är för eget bruk, jag kan tänka mig att det har gjort inom andra
verksamheter i halmstad kommun.

S:Hur tror du Big Data skulle kunna främja för er verksamhet, har ni några tankar kring det?
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L: Asså data generellt sätt är ju förutsättningen för all typ av automatisering och AI och. Om vi
bara tar IOT området och smarta städer och sensorteknik och allt möjligt. Allting kommer
skapa enorma datamängder och den här datan måste man både kunna producera och konsumera
på något intelligent sätt så att det finns hur mycket som helst som vi skulle kunna göra inom

kommun för att effektivisera, automatiser och öka kvaliteten och spara pengar genom Big
Data men för mig så, Big data det är mycket fokus på datan, det är mer AI och analyser och
intelligensen som är det intressanta.

E: Har du konkreta exempel på vad det här kan leda till för effekter, till exempel, du nämnde
exempel med att spara pengar till exempel. På vilket sätt skulle man kunna nå de målen med
hjälp av Big Data analys och liknande?

L: Ja, för det första kan man ta bättre beslut rent generellt sett så kan man ta bättre beslut men
det finns enkla saker som är enkla att förstå. Det kan ju vara till exempel vår gatumiljö med data
som kan handla om både väder, årstid och trafikflöde och tid på dygnet, alla möjliga parametrar
där som kan till exempel styra när belysningar ska vara tända eller släckta, hur infrastrukturen
ska byggas i en stad. Man ser hur trafikströmmarna går och jag tror man kan läsa in nytta i
nästan allt.

S: Vilken sorts data hanteras inom verksamheten och där har vi haft exempel som platsdata
eller användaruppgifter. Nu använder ju ni ganska mycket data men har du något exempel på
vilken typ av data ni hanterar?

L: Som vi hanterar i våran verksamhe, Vi är ju den centrala verksamheten så ur den aspekten så
är det vi som hanterar lagringsplatserna för all data i kommunen och data i molnet och on premis
här i halmstad kommun. Så vi hanterar all data. Där vi producerar mycket data skulle jag säga är
framförallt är i våran inloggningsplattform och infrastruktur våran it-platform genererar ju
jättemycket data och framförallt skulle jag säga våran kommunikationsplattform genererar
oändliga mängder data.Ett sånt klassiskt exempel som vi har ritat upp för kommunens
verksamheter som genererar mycket data är ju spam till exempel. Under en tid hade vi ungefär
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10 miljoner spam meddelanden i månaden till halmstad kommun. Det går ju givetvis att göra massa
saker med den data och det går att göra massa kontra… intelligenta sker man kan göra med den,
motangrepp och eller skapa filter och göra massa med saker av den datan. Vi har gjort en del saker,
när vi gjorde det största initiativet så innebar det att vi gick från 10 miljoner till 2 miljoner spam och
det påverkar ju våran internetförbindelse ganska mycket när vi kan minska antalet spam på det sättet
och det sparar vi pengar på. Då slipper vi öka hastigheten på internet och all möjlig infrastruktur
som äts upp av alla dessa spammeddelanden. Ja men det finns hur mycket saker som helst. Ett annat
initiativ vi gjorde är att, jag haren kille som är anställd här hos mig han är extremt kompetent inom
ramen för beslutsstöd och business analytics och sånt där. Då har vi använt data från källor som inte
bara finns hos oss utan vi har använt Kolada som är…

E: Det har vi gett exempel på i vårt arbete faktiskt.

L: Då tog vi fram, nu är det i och för sig ett par år sedan men vi tog fram verktyg där vi kunde
jämföra massa nyckeltal för alla sveriges kommuner. Så vi kunde jämför till exempel vad kostar
skolmaten i snitt på en förskola att producera i halmstad jämfört med falkenberg eller jämfört
med hallands kommuner. Man samlade det här beslutsstödet i ett och samma verktyg oavsett
verksamhetsområde i halmstad kommun. Tyvärr så va kompetensen inom det området och att
kunna dra nytta av det alldeles för låg då parkerade vi det för tillfället.

E: Det va ju lite synd.

L: Det kunnat gå att utveckla det och göra något fantastiskt bra. Sedan efter det öppnades
möjligheterna med Microsofts Power BI så vi började nosa på att bygga oss nya
visualiseringar också av data men vi har lagt det på is tillsvidare, vi har massa andra projekt.
Andra saker jag kan nämna som vi hjälper verksamheter med idag är att vi, ni kanske känner
till grundvattennivåproblematiken inom halmstad kommun? Där har vi byggt verktyg som
hjälper (*NVA*?) att bättre förstå hur grundvattnet förändras över tiden i olika mätstationer.
Vi har byggt verktyg som hjälper till att förstå hur turistnäringen och hur det ser ut med
beläggningsgraden på hotell och campingar och hjälpt våra destinationsbolag. Vi har hjälpt
teknik och fritid med att sammanställa mängderna för all kemikalieanalys av vatten i våra
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badhus. Alla bilar i halmstad kommun, alla de här vita bilarna ni ser med kommunloggor de har
digitala körjournaler i sig och genererar massa data. De har GPS’er inbyggda i sig, precis hur de
har kört. Alla bilar registreras i en stor dataplattform och där har vi byggt ett fordonsbokslut så
att verksamheterna kanske kan avöra vilka bilar de kanske ska avnyttja snabbast, vilka som
kanske inte körs så ofta. Mycket som visar att vi kanske inte behöver den längre, vilka bilar
som kräver väldigt mycket reparationer och som av den anledningen kanske inte är så klokt att
ha kvar.Vi har gjort massor med saker så vi har ju, jag har utvecklare hos mig som jobbar med
just sådana här saker.

E: Det är ju jättebra exempel.

S: Vilkas uppgifter hanterar ni och varifrån får ni er data, det har du ju rört i med det du sa
precis men har du något du vill tillägga där?

L: Den mesta datan kommer ifrån våra verksamheters verksamhetssystem som genererar
mycket data. Sen kan det vara våran infrastruktur som genererar mycket data och sen kan vi ju
få data från generella källor som till exempel Kolada där vi, där vi även kan ta del av andra
kommuners data och skapa jämförelsetal.

S: Delar ni databas med något annat företag och har ni åtkomst till andras databaser. Där
tänker vi framförallt externt från Halmstad kommuns databaser.

L: Som jag sa så Kolada är ju i sådana fall ett sådant men sen finns det ju tjänster som vi köper.
Vi köper sådana här tjänster som Navet till exempel från skatteverket där vi har all persondata
där vi kan kontrollera folkbokföring och all möjlig typ av sådan data. Vi har data från boverket
och vi prenumererar på massa olika typer av tjänster där man får central nationell data som jag
nämnde med beläggningsgrader på hotell och sådana saker. Det är en tjänst som vi, den data
får vi genom att vi köper en tjänst från statistiska centralbyrån så vi får massa data därifrån. Så
det finns ett gäng sådana tjänster som vi köper data ifrån.
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S: Mm, okej. Hur öppna är ni med datan ni har och är all data offentligt tillgänglig. Om
inte, vilken data är offentligt tillgänglig?

L: Bra fråga. Vi har ju offentlighetsprincipen så i princip så skulle man kunna fråga och be och
få ut vilken data som helst och då kanske få ut på papper istället för digitalt. Vi har ingen policy,
riktning kring öppen data i halmstad kommun idag och därför så är det så också att vi är inte
speciellt öppna med data. Vi skulle kunna göra mycket mer, men andreas tylenius och hans enhet
som ansvarar för d en här frågan, han har ju ingen personal hos sig idag, han är helt ensam. Så
att, och, under det här året nu så, eller, det är redan två personer anställda men dom har inte
hunnit börja ännu. Men när dom två personerna är på plats då kommer det nog finnas muskler för
att göra någon typ av öppen data initiativ.. Vi väntar på det. En policy behövs, en riktlinje för hur
våra förvaltningar ska resonera kring enskild data, sen går det nog tillgängliggöra data.

E: Har du ett konkret exempel på vissa sorters data som skulle kunna göras offentliga som inte
kanske strider mot sekretess eller liknande?

L: Jaa du. Det var en bra fråga. Att komma på det i huvudet. Jag kommer bara på såna här enkla
dumma saker liksom i huvudet.

E: Det kanske inte är så dumt som du tror.

L: Om du var en mobil glassförsäljare som gick och sålde glass på tylösand så kanske det hade
varit bra för dig att veta hur många bilar som har kört ut vid tylösandsvägen på en dag liksom,
eller, alltså den typen av, men det finns ju massor med data i våran, våra system som kanske inte
är så smart och .. kring människor och personer så som kanske inte är så jätte smart att släppa ut
va. Jag skulle nog behöva tänka lite mer på det.
E: Det är ju möjligt att vi skickar ett mail eller liknande till dig…

L: för det är en annan väldigt stor datakälla när man pratar om öppen data , som är förvisso
öppen till viss del i halmstad kommun idag också, det är ju kartdata, GIS data, det tills ju till
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exempel en tjänst, ni har kanske varit inne på det någon gång, kartdata.halmstad.se.

E och S: Nej, jag tror inte det.

L: Då rekommenderar jag att ni går in där någon gång för att där får ni upp en karta över halmstad
och på samma sätt som med google maps så kan ni slå på olika kartlager. Ni kan se satellitbild eller
flygfotografi på halmstad kommun. Ni kan lägga på massor med olika lager till exempel så kan ni
se vart det finns gratis internet, gratis wifi, i halmstad kommun, och ni kan se vart alla tomter, vilka
tomter som ägs av kommunen och.. Det finns en massor med information

där. Så, karta.halmstad.se, det kan man säga är ju en öppen data tjänst …

S: Ja det låter ju som det passar in där väldigt bra. Eh, om vi går vidare då så inom big data finns
det dom så kallade tre Vna och det är ju Volume, Velocity och Variety och den första då,
volume, handlar om mängd data. Har du någon uppfattning om mängden data som hanteras
inom verksamheten här?

L: I just big data området liksom?

S: Ja egentligen allmänt .

L: Alltså, i halmstad kommun så har vi ju en kapacitet på något sådär 120 TeraByte eller
någonting sånt där liksom data, men jag skulle säga att, att.. Ponera , säg att det är någonstans
mellan 60 och 80 TeraByte som används idag. Men, det är ju, det är ju då när vi är väldigt.. Vi
har ju inte kommit igång med, alltså om vi kommer igång med IoT ordentligt och börjar med
sensorer som genererar mängder med data och alla andra tänkbara initiativ så behöver vi ju
antagligen bygga upp någon form av data-warehouse liksom där vi.. Eller köpa tjänster ute i
molnet has amazon eller microsoft. För vi har inte den kapaciteten idag, att i stor skala , då skulle
vi behöva investera eller köpa tjänster .
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S: Nästa del är ju velocity, och det handlar ju om hur snabbt data genereras och eventuellt
analyseras. Där kan man kanske ta det på en daglig basis till exempel eller vad du nu har
för möjlighet att prata om. Hur snabbt data genereras.

L: Ja.. allt har ju med hur mycket hårdvara man slänger på problemet liksom. Och vi har ju en
väldigt , vi har ju en kan man säga, en ..incitamentsmodellen vi bär idag är ju pengar ,liksom, ju mer
pengar du har ju snabbare så kan du få ut data och vi är en intäktsfinansiell verksamhet så så funkar
det mycket på våra verksamheter att, dom betalar ju för hur mycket prestanda dom vill ha för att
räkna ut saker och ting. Sen kan man ju säga att att... vi bygger ju idag de beslutsstöds och businessintelligence lösningar vi har byggt dom bygger vi mycket på microsoft platform, det ligger ute på
molnet i *usher* (?). Så där är också en sån, där är ju deras kostnadsmodell som gäller liksom. Så
incitamentsmodellen är ju liksom för hur snabbt man vill ha data och om det

är… antingen så ska det ju bara produceras massa data eller så ska ju kanske i en form av styr
och reglersystem som även konsumerar data och, ja, jag skulle säga att de flesta initiativ idag är
ju att vi inte har någon automatiskt styr och reglersystem som både producerar och konsumerar
data,utan det är väldigt mycket konsumption, slutsater, dra slutsatser manuellt, och göra åtgärder
för att styra det. Men det finns ett manuellt steg inblandat.

S: Sista punkten då, variety, handlar om datastrukturer och hur strukturerad datan är. Det är både
då för att man ska kunna utnyttja den till exempel i ett big data perspektiv så behöver den ju vara
någorlunda strukturerad så att man vet var man ska hämta den och hur den ser ut , har du någon
uppfattning om hur det ser ut idag? Är datan strukturerad och är den lagrad på ett ställe eller är
det utspridd över hela kommunen eller hur ser det ut?
L: Japp, det är… den är … Dels har vi ju ett stort databashotell, så data som sparas i
relationsdatabaser, SQL-databaser, dom är ju, dom ligger ju samlat i mycket av det här
databashotellet. Men sen så genereras det en massa data i system som lagrar på andra sätt. Och det
kan vara helt egna, liksom, databaser och .. som är systemberoende och så vidare. Så vi , nä,

vi har inget sätt i halmstad kommun där vi normaliserar all data från alla datakällor så att det
ser likadant ut. Men det mesta datan vi hanterar idag är ju i traditionella relationsdatabaser.
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S: En slutlig fråga då är väl egentligen hur tänker du om framtiden? Är det någonting speciellt
som du skulle vilja se big data använd för inom halmstad kommun?

L: Jag kan nog inte pricka ut något specifikt område utan det är ju.. Digitalisering för mig handlar ju
väldigt mycket om effektivisering och automation, och att höja kvaliteten på befintliga tjänster och
ny utveckling. Det är väldigt mycket som går att göra inom nästan vilket område man än tänker sig
liksom så att det är... Jag vet inte kanske i det här rummet just men ifall du hade gått in i något av
våra konferensrum bredvid här så sitter det sändare på väggen, eller det sitter små sensorer på
väggen. Dom känner av hur ofta det är människor inne i rummet. Och det skulle ju till exempel
kunna, den datan.. Bygger man färdigt all den automatiken vi har i alla våra robotdammsugare vi har
stående här ute, så då skulle det kunna återfödas till robotdammsugaren så den vet hur ofta den ska
gå in i det rummet och dammsuga, och det är ett ganska enkelt scenario men det finns liksom,
tekniken egentligen finns redan på plats.. Och det finns så otroligt många såna scenario av den typen
så vi har ju redan , vi har ju redan det som experiment, vi har ju våra papperskorgar här på kontoret
som mäter om de är fulla eller inte , det genererar data. Jag vet inte om ni har lagt märke på det, det
finns ute på stan, så finns det, dom är ganska, de för ganska anonym tillvaro, men det finns några
såna här, de heter big belly tror jag de heter, hade säkert Catarina Mehlin berättat mer om ni träffat
henne. De är ju papperskorgar i våra offentliga

miljöer på några ställen, som har, som… överst på papperskorgen så är det en solcellspanel. Och
dom komprimerar automatiskt soporna så att du inte behöver tömma dom så ofta. Och sen så
indikerar dom då, med anslutning via mobilnätet, så dom indikerar när dom är fulla och behöver
tömmas. Ni vet, normalt sätt så åker man ju ut som renhållningsarbetare och så har man en viss,
ett visst schema med man ska tömma alla papperskorgar men de kan ju vara bara halvfulla.

S: Så det effektiviserar då.

L: Ja. Med den här typen av sensorteknik så kan man ju åka till bara dom papperskorgarna
som är fulla.
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S: Om du inte har något annat att tillägga så tackar vi för oss.

L och E: Tack.
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