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Sammanfattning 
Dagens informationssamhälle står inför ständigt nya utmaningar, en av 
dessa är hur offentlig sektor ger ut information till medborgare. Sverige 
har länge varit ett föregångsland när det gäller öppenhet och 
transparens.  Enligt en undersökning från Europeiska kommissionen är 
Sverige ett välutvecklat digitalt land, medan den digitala transparensen 
och insynen hos den offentliga sektorn fortfarande är lägre än hos andra 
länder. Problemet är att Sveriges offentliga sektor inte har följt med i 
utvecklingen gällande öppna data och arbetet har under åren skett på 
ett decentraliserat sätt. Timothy Berners-Lee, en engelsk dataingenjör 
och grundare till World Wide Web, förespråkar öppna länkad data och 
syftar till att dataägare ska frisläppa deras datalöpande, oavsett format. 
Denna studie baseras på Timothys teori gällande öppna data och har 
genomförts med hjälp av en litteraturstudie, enkätundersökning och en 
proof-of-concept modell. Syftet med studien är att göra en teknisk 
analys av öppna data i Sverige för att kunna presentera status för detta i 
en nulägesbild då det finns väldigt få konkreta studier om det. Enligt 
denna studie är Timothys teori fullt applicerbar i Sverige och det finns 
flertalet faktorer den offentliga sektorn bör ta i anspråk vid publicering 
av data för vidareutnyttjande på Internet. Den tekniska potentialen för 
Sverige att uppfylla EU-direktivet finns redan och de största 
fallgroparna är kunskapsbrist eller juridiska hinder. Styrande organ i 
Sverige behöver göra en större nationell satsning för att centralisera 
arbetet med öppna data så landet återigen kan bli ett föregångsland när 
det gäller digital transparens och öppenhet. 
 
Nyckelord: Vidareutnyttjande, PSI, API 
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Abstract 
Today's information society is facing constant new challenges, one of 
which is how the public sector gives out information to their citizens. 
Sweden has long been a pioneer when it comes to openness and 
transparency. According to a study by the European Commission, 
Sweden is a well-functioning digital society, while the digital 
transparency and the openness to the public sector is still lower than 
other countries. The problem is that Sweden's public sector has not kept 
up with developments regarding the work with open data over the 
years and it has taken place in a decentralized manner. Timothy 
Berners-Lee, a British computer engineer and founder of the World Wide 
Web, advocates open linked data and addresses data owners to release 
their data as soon as possible, regardless of format. This study is based 
on Timothy's theory of open data and contains a literature study, a 
survey and a proof-of-concept model. The purpose of this study is to 
make a technical analysis of open data in Sweden’s public organizations 
and to be able to present a situational picture, as there are few technical 
studies about it. According to this study Timothy's theory is fully 
applicable in Sweden and there are several factors that the public sector 
should take notice of in the event of publication of data on the Internet. 
The technical potential for Sweden to comply with the EU-directive 
already exists and the biggest pitfalls have been the lack of knowledge 
from certain authorities and certain legal obstacles. The Swedish 
government needs to do a larger national effort to centralize the work 
with open data in order to turn Sweden into a leading country in terms 
of digital transparency and openness once again.  

Keywords: Reuse of information, PSI, API
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1 Inledning 
I kapitel 1.1 - 1.4 beskrivs bakgrunden med öppna data, det 
övergripande syftet med studien, vilka de uppsatta målen är och 
slutligen vilka avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering  
Öppna data från offentliga sektorn är en stor resurs och ett område som 
ännu inte är tillräckligt utforskat. Dels för att organisationerna och 
myndigheterna inom offentlig sektor besitter stora mängder data som 
samlats in, men också för att en stor mängd av data är offentliga 
uppgifter och enligt PSI-direktivet (Public Sector Information) bör detta 
publiceras så det kan återanvändas. 
 
Det finns många områden där öppna data kan vara värdefullt och idag 
finns det redan exempel på hur det kan brukats. Exempel där 
privatpersoner utvecklat gränssnitt är bland annat cykelranking.nu som 
är framtagen under Hack for Sweden 2016 där cykelincidenter listas. Ett 
annat exempel är riksdagsskolket.se som listar olika partiers ledamöters 
närvaro vid formella voteringar. De båda exemplen är baserade på data 
som offentlig sektor publicerat.  
 
Både personer och organisationer kan dra nytta av öppna data, vilket 
även inkluderar den offentliga sektorn själv. Däremot är det svårt att 
avgöra hur och vart mervärde av den öppna data kommer att skapas i 
framtiden. 
 
I ett välfungerande demokratiskt samhälle behöver medborgare veta 
vad dess styrande organ gör. För att förstå det sociala och kommersiella 
värdet av öppna data, allt från att hitta publika toaletter till att bygga 
avancerade sökrobotar, så krävs att öppna data blir analyserad och 
visualiserad. Genom att göra data mer lättillgänglig för 
tredjepartsutvecklare kan regeringen hjälpa till att driva sociala och 
kommersiella värdeskapande ändamål. Problemet idag är att den 
offentliga sektorns arbete med öppna data sker delvis på ett 
decentraliserat sätt och att det inte finns tillräckligt med öppna data 
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tillgängligt för vidareutnyttjande, varken rådata eller i standardiserade 
maskinläsbara dataformat. 
 
Denna tekniska studie fokuserar på att undersöka den öppna data som 
finns tillgänglig från offentliga sektorn i Sverige. Under studiens gång 
kommer även en webbapplikation att utvecklas med bas från en eller 
flera datamängder som införskaffats.  

1.2 Övergripande syfte 
Denna studie syftar till att göra en analys av nuläget gällande öppna 
data från den offentliga sektorn och presentera status för detta ur ett 
tekniskt perspektiv. Det finns i dagsläget väldigt få konkreta tekniska 
analyser av öppna data i Sverige och det är inte tillräckligt många 
offentliga organisationer som publicerar deras data elektroniskt i ett 
maskinläsbart format. 
 
Problemet som ska lösas i detta examensarbete är att bevisa Timothy 
Berners-Lee teori med öppna data och att det är applicerbart. Detta för 
att bidra till att föra arbete med öppna data framåt och för att påvisa 
nyttorna som kan skapas när dataägare släpper deras data i format som 
inte nödvändigtvis behöver kräva någon större arbetsinsats.  

1.3 Konkreta och verifierbara mål 
• En nulägesbild av arbetet med öppna data från offentlig sektor i 

Sverige 

• Ett bevis att Timothy Berners-Lee teori: Raw data, now! även är 
applicerbar i Sverige 

• Ett proof-of-concept (POC) på att öppna offentlig rådata kan vara 
användbart 

 
 
 
 
 



Öppna data – En teknisk undersökning av Sveriges offentliga sektor 
Henrik Larsson  2016-06-14 
 

3 

1.4 Avgränsningar  
På grund av den begränsade tiden denna studie har att tillgå är det inte 
möjligt att undersöka öppna data i hela världen. Därför avgränsas 
studien till Sveriges offentliga sektor, tredjepartsutvecklare och rådata. 
Eventuella konsekvenser detta kan få är att alla inte upplever att 
resultatet representerar en rättvis bild över hur Sverige mår gällande 
öppna data.  
 
Studien lämpar sig till öppen och avgiftsfri data som är till för 
vidareutnyttjande och därmed kommer även säkerhet att utelämnas i 
denna studie. 

1.5 Översikt 
I kapitel 2 presenteras relevant teori- och bakgrundsinformation som 
hjälper läsaren förstå rapporten i sin helhet. Kapitel 3 beskriver vilka 
metoder som används för att hitta relevant teori och för att lösa 
problemen som fastställts. Kapitel 4 beskriver utformningen av proof-of-
concept modellen. Kapitel 5 presenterar resultaten av en 
enkätundersökning och ytterligare om proof-of-concept modellen. 
Slutligen i kapitel 6 diskuteras metoderna som använts, resultaten från 
enkätundersökningen, proof-of-concept modellen och vilka slutsatser 
som dragits från studien.  



Öppna data – En teknisk undersökning av Sveriges offentliga sektor 
Henrik Larsson  2016-06-14 
 

4 

2 Teori 
I kapitel 2.1 - 2.7 beskrivs öppna data och inleds med vilka direktiv och 
lagar som har etablerats, följt av en beskrivning av öppna data. Efter det 
belyses en viktig person inom ämnet, drivande organisationer i Sverige, 
relevanta webbplatser, en undersökning gällande digitalisering i Sverige 
och slutligen tas tidigare rapporter inom ämnet upp. 

2.1 Regelverk 
Europa kommissionen är EU:s verkställande organ och främjar EU:s 
allmänna intressen. EU-kommissionen kom den 31 december 2003 med 
direktivet 2003/98/EC [1] som ofta benämns PSI-direktivet, vilket 
förbinder medlemsländerna - däribland Sverige - att uppfylla 
direktivets minimikrav för vidareutnyttjande av information från 
offentlig sektor. Direktivet syftar att göra offentlig information från den 
offentliga sektorn mer tillgänglig, vilket innebär att olika aktörer i 
samhället ska kunna bruka den offentliga informationen för att skapa 
nya produkter eller tjänster. Ur ett demokratiskt perspektiv medför 
detta att medborgare ska få en större insyn hos regeringen och därmed 
minska avståndet mellan offentlig sektor och medborgare genom att 
göra information mer lättillgänglig för medborgare.  
 
PSI-direktivet berör offentliga myndigheter och organisationer i EU, 
vilket har gett upphov till PSI-lagen (2010:566) i Sverige - lagen om 
vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen:  
 
“1 § Syftet med denna lag är att främja utvecklingen av en 
informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av 
handlingar som tillhandahålls av myndigheter.” [2] 
 
PSI-lagen [2] är huvudsakligen formulerad som en ramlag och 
innehåller inget tvång på att myndigheterna måste tillgängliggöra data 
för vidareutnyttjande. Men i den mån de gör det så är de skyldiga att 
genom praktiska arrangemang se till att data är tillgänglig för alla, på 
lika villkor. Lagen utfärdades 3:e juni 2010 och avser att underlätta 
enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter 
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och att förhindra myndigheter från att sätta upp villkor för hur 
handlingar får brukas som begränsar konkurrensen.  

2.2 Beskrivning av öppna data 
Att få tillgång till information från offentliga verksamheter har varit en 
grundpelare i svensk demokrati sedan 1766 då offentlighetsprincipen 
infördes. Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller 
transparens och öppenhet, tack vare offentlighetsprincipen. 
 
Medborgare och andra som önskar tillgång till offentlig information 
måste i vissa fall fortfarande själv begära att få den eftersökta 
informationen utlämnad. Men idag är det tekniskt möjligt och önskvärt 
att information både tillgängliggörs och i större omfattning publiceras 
digitalt, för att också kunna återanvända och vidareutvecklas så att helt 
nya produkter och tjänster kan skapas. 
 
Öppna data är ett ämne som kan belysas på flera olika sätt, bland annat 
tekniska, ekonomiska, juridiska och organisatoriska sammanhang. Det 
finns många fördelar med öppna data, framförallt data som regeringen 
kan tillhandahålla där information från olika områden kan nyttjas. Den 
offentliga sektorn samlar in stora mängder data och genom att göra data 
publik kan informationen delas, analyseras och återanvändas på många 
olika sätt. Data kan även användas för att skapa innovativa lösningar 
inom olika områden för samhället, exempelvis genom att skapa 
webbapplikationer för att hitta de närmsta återvinningscentralerna, 
motionsspår eller för att se vart skattepengar används. Möjligheterna är 
stora och skapar inte bara större tillgänglighet till information om olika 
myndigheter, utan även en möjlighet att bidra längs vägen. 
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2.2.1 Definition av öppna data 
Det finns ännu ingen internationell formell definition av vad öppna data 
är, vilket medför att det råder vissa tveksamheter. Men bland annat 
Europeiska dataportalen pekar på definitionen som organisationen 
Open Knowledge Foundation publicerat. Detta är ett utdrag från dagens 
aktuella definition, version 2.1 [3]: 
 
“Summary: Knowledge is open if anyone is free to access, use, modify, and 
share it — subject, at most, to measures that preserve provenance and 
openness.” [3] 
 
En mer utförlig beskrivning av definitionen återfinns på deras hemsida. 
Termen öppna data är specifik och berör enligt den Europeiska 
dataportalen två skilda aspekter av öppenhet [4]: 
 

● Uppgifterna är juridiskt öppen - vilket i praktiken innebär i 
allmänhet att uppgifterna publiceras under öppen licens och 
villkoren för vidareutnyttjande inte begränsas. 

● Datat är tekniskt öppen - filer eller rådata som publiceras är 
maskinläsbara och generiska om så är möjligt. I praktiken innebär 
detta att uppgifterna är gratis och får brukas av vem som helst. 
Filformaten och dess innehåll är inte heller begränsad till en ett 
särskild icke-öppen källkodsverktyg.  

 
Vidare enligt den Europeiska dataportalen får öppna data brukas fritt, 
modifieras och delas till vem som helst. Det faktum att öppna data kan 
fritt användas på olika sätt betyder inte nödvändigtvis att uppgifterna 
är tillgängliga utan kostnad. De är dock företrädesvis nedladdningsbara 
utan kostnad. 
 
De tidigare belysta definitionerna gäller för alla typer av öppna data, 
men det finns mer specifika principer för data som offentliga 
organisationer publicerar, följande principer [5] beslutades i ett möte i 
Sebastopol i Kalifornien 2007. Detta möte hölls för att få en större 
förståelse varför öppna data är viktigt i ett demokratiskt samhälle och 
åtta principer togs fram: 
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● Komplett. All offentlig data görs tillgänglig.  
● Primär. Största möjliga detaljnivå på data som samlas in vid 

källan. 
● Läglig tid. Data görs tillgängligt så snabbt som möjligt för att 

bevara värdet. 
● Anpassad. Data göras tillgänglig för så många olika typer av 

användare som möjligt. 
● Maskinläsbart. Rimligt utformad data för att möjliggöra 

automatiserad behandling. 
● Icke diskriminerande. Utan krav på registrering är data 

tillgänglig för alla. 
● Generiskt. Data måste delas i format som finns tillgängliga för 

alla. 
● Licensfritt. Ingen upphovsrätt, patent eller märkning ska 

begränsa att data delas. 
 
Deltagare på detta möte [6] var 30 olika företrädare från varierande 
organisationer, bland annat Google, Yahoo och Stanford.  

2.2.2 Utmaningar med öppna data 
Det finns flertalet svårigheter som måste adresseras innan offentliga 
organisationer och myndigheter kan publicera deras data som öppna 
data. Svårigheter som rör politik, teknologi, finansiering, organisation, 
kultur och legala ramverk kan hindra eller begränsa fördelar med öppna 
data om det inte hanteras riktigt. Exempel på svårigheter i varje fält är 
[7]: 
 

● Politik. Kan begränsa datas öppenhet och upphovsrätt kan 
resultera i brist på klarhet om vem som äger myndighetsdata. 
Specifika långsiktiga strategier och relaterade politiska beslut 
som adresserar tekniska, ekonomiska, sociala och legala aspekter 
är viktiga för att uppnå uppsatta mål för öppna data.  

● Teknik. Öppna data från den offentliga sektorn finns ofta i 
många olika typer av format och standarder då de offentliga 
myndigheterna har sina egna data-set. Det kan göra det svårt för 
tredjepartsutvecklare att veta om data är verifierat och trovärdigt. 
Värdet av öppna data kan även begränsas om PSI inte kan 
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återanvändas och om det inte är enkelt att bruka, med tanke på 
alla de olika typerna av dataformat.  

● Ekonomi. Ett antal ekonomiska och finansiella utmaningar 
hindrar den snabba utvecklingen av öppna data. Investeringar 
krävs för att utbilda personal, uppgradera teknik och nätverk, 
HR-personal kostnader för organisering och preparering av data 
som ska publiceras.  

● Organisation. För att få ett större intresse för offentlig sektors 
data krävs en dialog mellan regeringen och tredjepartsutvecklare 
om data-set som borde släppas för att skapa mervärde. Sociala 
medier spelar en viktig roll genom inte minst återkoppling, men 
även för att inspirera och för att skapa ett intresse att använda 
öppna data. 

● Kultur. För att lyfta fram fördelar med öppna data behöver 
allmänheten bli medveten om deras rätt att ta del eller 
återanvända öppna data. Detta kan förslagsvis åstadkommas 
genom partnerskap mellan regering och samhällsgrupper, 
undersöka medborgares informationsbehov för att använda och 
återanvända öppna data för att skapa innovativa lösningar i 
samhället. 

● Lagar. Den legala delen som omfamnar datadelning och 
öppenhet i världen är omfattande och komplex. De lagar som 
berör öppna data, hur data får brukas och återanvändas, kan 
skapa förvirring för slutanvändare och kan även vara ett hinder 
för att publicera data.  

 
Rekommendationer är därmed viktigt att skapa för att främja arbetet 
med öppna data. Inte enbart lagar, utan även tekniska problem, 
ekonomiska problem och kommunikativa strategier kan täckas med 
hjälp av riktlinjer.  
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2.2.3 PSI-data och öppna data 
Termerna PSI-data och öppna data används ofta i sammanhanget öppen 
och avgiftsfri data utan att dessa termer separeras. Anledningen till att 
förvirring kan uppstå är för att vissa datamängder kan överlappas med 
andra, se figur 1. 
 

● Öppna data. Syftar till all data som utan kostnad, med öppen 
licens, maskinläsbart format, får vidareutnyttjas och modifieras 
fritt över Internet [8]. Denna term hänvisar även till andra typer 
av data som inte publiceras från offentlig sektor, exempelvis 
sociala medier. 

● PSI-data. Syftar till data inom den offentliga sektorn som är 
tillgänglig för allmänheten, med eller utan avgift. Det vill säga 
allmänna handlingar. Denna typ av data gäller även för 
exempelvis skriftliga dokument, diarier, bandinspelningar med 
mera [9].  

 

 
Figur 1. Överlappande data-set, öppna data och PSI-data. [10] 

 
Enligt studien som tas upp i kapitel 2.7.1 är PSI-data och öppna data 
även ett sub-set av det så kallade Big Data, som används för att beskriva 
en stor samling av informations-set. Enligt Gartner [11], ett 
informationsteknologiskt forskningsföretag, så definieras Big Data som 
hög volym, hög hastighet och hög variation av informationstillgångar 
som kräver kostnadseffektiva, innovativa former av 
informationsbearbetning för ökad insikt och beslutstagande. Enligt 
Wikipedia [12] definieras Big Data som data-set så stora eller komplexa 
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att traditionell databehandling är otillräcklig. Hur PSI-data, öppna data 
och Big Data överlappar visualiseras i figur 2. 

 
Figur 2. Överlappande data-set, PSI-data, öppna data och Big Data. [8] 

 
Anledningen att detta tas upp är för att skillnaden är viktig, eftersom 
avgifter och begränsad öppenhet försämrar förutsättningarna för 
vidareutnyttjande av data. Fokus i denna undersökning ligger enligt 
figur 1 på öppna offentlig data och kommer betraktas som en synonym 
till öppna data. 

2.3 Timothy “Tim” Berners-Lee 
Den engelska dataingenjören Timothy Berners-Lee, även kallad Tim, är 
idag en stor förespråkare till öppna länkad data. Han är även känd som 
grundaren till World Wide Web [13]. Redan i mars 1989 kom Tim med ett 
förslag till ett informationshanteringssystem och lyckades implementera 
den första lyckade kommunikationen mellan en klient och server över 
Internet med http protokollet i mitten av november samma år. 
 
Tim är bland annat direktör för World Wide Web Consortium (W3C) 
som ser över utvecklingen av Internet. Han är även grundare till World 
Wide Web Foundation och senior undersökare och innehavare av 
Founders Chair (akademisk ranking) hos MIT Computer Science and 
Artificial Intelligence Laboratory. 
 
Något annat som bör belysas och som står skrivet i Tims biografi [14] är 
att sedan maj 2012 är Tim ordförande för Open Data Institute och han 
leder även koalitionen av offentliga och privata organisationer för 
Alliansen för Allicance for Affordable Internet (A4AI) vilket inkluderar 
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Google, Facebook, Intel och Microsoft. Den skapade alliansen syftar till 
att göra Internet mer överkomligt och lättillgängligt i utvecklingsländer 
eftersom endast 31 procent av människor är uppkopplade. Tim arbetar 
med dem som syftar till att sänka Internetleverantörernas kostnader för 
att få tillgång till Internet, målet ligger att kostnaden faller under FN:s 
bredbanskommission världsomspännande mål på fem procent [15] av 
månadsinkomsten. 

2.3.1 Tims teori om öppna länkad data 
Tim förespråkar öppna länkad data, ett klart och tydlig budskap där han 
försöker förmedla, bland annat på konferensen The Next Web TED2009 
[16], till offentliga organisationer och myndigheter runt om i världen är 
Raw data, now! [17]. Poängen som Tim försöker förmedla till de 
styrande organen i världen är att dataägare i alla länder ska släppa sina 
data-set fria så de kan komma till användning och gynna samhällen. 
Tim syftar först och främst till att tillgängliggöra rådata på Internet som 
öppna data för vidareutnyttjande, oavsett format. När rådata väl är 
publicerat, kan den offentliga sektorn fokusera på att göra bättre 
användargränssnitt till tredjepartsutvecklare så det blir enklare för dem 
att förädla data till slutanvändare. 
 
“..the raw data should be made available as soon as possible.” 
“As a lower priority, nice user interfaces should be made to it..” [18] 
- Timothy Berners-Lee  
 
Med citatet från Tim menas att rådata från offentliga organisationer bör 
tillgängliggöras under en fri licens på Internet så snart som möjligt så att 
informationen kan komma till användning, istället för att endast lagras i 
databaser. När väl data finns tillgänglig på Internet under en öppen 
licens kan de offentliga organisationerna fokusera på att göra bättre 
användargränssnitt till tredjepartsutvecklare, antingen via möjligheten 
att ladda ned strukturerade maskinläsbara data-set eller via ett API 
(Application Programming Interface). 
 
Tim har även föreslagit en modell för öppna länkad data [19][20]. Det är 
ett graderingssystem där stjärnor tilldelas baserat på hur väl data är 
publicerat och sammanlänkat. Mer om detta presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Femstjärnsstegen av Timothy Bernsers-Lee - poängsystem för att gradera 
öppna länkad data. Varje stjärna representerar nivå av öppenhet. 

 Ingen stjärna innebär att data inte är tillgänglig under en öppen 
licens som möjliggör fri användning, även om det finns tillgänglig på 
Internet. 

★ En stjärna innebär att data finns tillgänglig under öppen licens och 
att data är läsbart för människor men inlåst i ett dokument som inte 
är läsbart för en maskin, exempelvis ett inskannat dokument. 

★★ Två stjärnor innebär att data finns tillgänglig på Internet i ett 
strukturerat maskinläsbart men programspecifikt format, exempelvis 
Excel dokument i stället för bilder. 

★★★ Tre stjärnor innebär tillgänglighet i öppna format så att användarna 
inte längre är beroende av specifika programvaror som Excel från (2), 
exempelvis Comma Separated Values (CSV) filer. 

★★★★ Fyra stjärnor innebär att en Uniform Resource Identifier (URI) 
använts för att beskriva och länka till data vilket medför goda 
möjligheter att förädla och länka till data. De uppfyller även kraven 
från de tidigare nivåerna, exempel på format är Resource Description 
Framework (RDF) och JavaScript Object Notation Linked Data 
(JSON-LD). 

★★★★★ Alla föregående stjärnor uppfylls vilket innebär att data har 
beskrivande kontextuell information och är länkat till annan data. 
Därigenom existerar data i korrelation till andra data-set så att 
fullständig nätverkseffekt kan uppnås.  

 
Hela idéen som Tim försöker förverkliga är att samtliga parter inom 
offentlig sektor ska öppna upp sina databaser eller data-set för 
vidareutnyttjande istället för att hålla informationen för sig själv, eller 
som Tim formulerar det “Database hugging”. En illustration av detta 
presenteras i figur 3 där de bruna kuberna representerar databaser eller 
data-set som släpps fritt för vidareutnyttjande i en semantisk webb och 
blommorna representerar innovationslösningar som då kan skapas i 
samhällen. 
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Figur 3. Illustration av vad innovationskraften kan skapa. [21] 

2.4 Drivande organisationer i Sverige 
Det finns många myndigheter och offentliga organisationer som berörs 
av PSI-lagen och PSI-direktivet. Men det finns desto färre som försöker 
driva E-förvaltningen i Sverige vidare. I kapitel 2.4.1 - 2.4.3 beskrivs tre 
drivande organisationer inom öppna data i Sverige. 

2.4.1 E-delegationen 
E-delegationen är en kommitté under näringsdepartementet [22], en del 
av svenska regeringskansliet som ansvarar för bland annat frågor 
rörande bolag med statligt ägande, it-politik, näringsliv, innovation, 
regional tillväxt och infrastruktur, som har haft i uppdrag att driva E-
förvaltningen i offentlig sektor. Delegationen bestod av 16 
generaldirektörer från it-intensiva myndigheter och en representant från 
Sveriges kommuner och landsting. Ärenden förbereddes i en 
arbetsgrupp och diskuteras i två olika delegationsutskott innan de fattar 
beslut. I delegationsutskotten ingick flera generaldirektörer och har 
sekretariat till stöd. Frågor de bedrev utreddes i regel i mindre 
arbetsutskott där expertis inom offentlig sektor ingick. 
 
Idag är E-delegationens uppdrag slutfört och verksamheten har stängs 
ner. För att möjliggöra publikationer, vägledningar och annat material 
har de hemsidan, edelegationen.se, i bruk till och med 2016-06-30.  
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2.4.1.1 Fortsatt arbete efter slutfört uppdrag 

Andra aktörer kommer att driva digitaliseringen och E-
förvaltningsutvecklingen vidare [23]. På näringsdepartementet 
inrättades E-förvaltningen och ekonomistyrveket fick i uppdrag att 
agera stabstöd i E-förvaltningsfrågor. E-samverksprogrammet (eSam) 
har bildats och dess kansli har placerats på Pensionsmyndigheten. De 
som fortsätter att driva Sveriges Kommuner och Landsting är (SKL) 
gällande digitalisering. Arbetet koordineras från Sveriges kommuner 
och landstings programkontor Center för eSamhället (CeSam). 

2.4.1.2 E-delegationens rekommendation och vägledning 

Som huvudregel rekommenderar E-delegationen [24] att myndigheter 
gör sin information tillgänglig på Internet och tillåter vidareutnyttjande 
av den informationen, fritt eller enligt generösa och standardiserade 
villkor. Det blir då lättare för myndigheter att följa PSI-lagens krav 
samtidigt som de förverkligar de politiska målen om ökat 
vidareutnyttjande av offentlig information. 
 
Vidare menar E-delegationen att i många fall finns det inga rättsliga 
hinder att publicera informationen för vidareutnyttjande. Men för att 
undvika att tredjemans rättigheter kränks måste bestämmelserna i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), likväl som 
upphovsrättslagen (1960:729) och personuppgiftslagen (1998:204) 
beaktas. I princip kan aldrig sekretessreglerade uppgifter 
tillgängliggöras för vidareutnyttjande. Men ett visst utrymme finns att 
tillgängliggöra personuppgifter, exempelvis icke integritetskänsliga 
uppgifter om tjänstemän som ansvarar för ett visst ärende, men 
möjligheterna är begränsade. Även tredjemans upphovsrättsligt 
skyddade verk kan även behöva uteslutas. 
 
I vägledning från E-delegationen finns också en checklista med fyra 
enkla steg som myndigheter kan använda för att komma igång med att 
skapa och publicera öppna data. Checklistan består av fyra steg och 
varje steg har även flertalet underkategorier, men om inga hinder i 
dessa steg finns kan myndigheten publicera data direkt. En mer utförlig 
beskrivning hur myndigheter bör gå till väga återfinns i E-delegationens 
vägledning kapitel 2.2, men de övergripande stegen är: 
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1. Beskriv möjligheterna till vidareutnyttjande på myndighetens 

hemsida 
2. Kontrollera informationsresurser i organisationen mot checklista 
3. Gör informationsresursen tillgänglig, om svaret mot checklistan 

är Ja 
4. Klargör vad som gäller för att få återanvända informationen 

2.4.1.3 Enkätundersökning till myndigheter om öppna offentlig data 

Enkäten som E-delegationen skickade ut 2013 [25] till 159 myndigheter 
fick en svarsfrekvens på 82 procent. Tre relevanta frågor från denna 
undersökning av E-delegationens enkät presenteras i detta kapitel. 
Tabell 2 visar fråga 6 från den enkäten.  
 
Tabell 2. E-delegationens enkätfråga 6 från 2013. [25] 

Fråga 6 Hur arbetar er myndighet med öppna data? (113 svar) 
Svarsalternativ Svar i procent Antal svar 

Vi bedriver inget aktivt arbete 39,8% 45 

Vi planerar aktiviteter inom området 24,8% 28 

Vi har börjat publicera öppna data 23,9% 27 

Öppna data är allmänt känt och en 
integrerad del i den löpande 
verksamhetsutvecklingen 

11,5% 13 

 
Svaren från fråga 6 visar att nästan 65 procent av myndigheterna inte 
hade någon öppna data implementerad i verksamheten 2013. 
 
Fråga 14 Vilka är de största hindren för att skapa mer öppna data och 
vad kan göras för att undanröja dem? (63 svar) 
Problem som lyftes fram var bland annat: 

● Okunskap hos myndigheterna 
● Resursbrist 
● Beslut om öppna data saknas 
● Kompetensbrist 
● Juridiken tar tid 
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Lösningsförslag från E-delegationen: 
● Tydliga politiska beslut 
● Utlysningar från Vinnova 
● Myndighetskulturen (Förståelse att de är till för medborgarna) 
● Kunskapsspridning 
● Visa goda exempel 

 
E-delegationen menar att okunskapen är ett stort problem och den 
juridiska genomgången av datamängderna tar tid. Detta i kombination 
med brist på tid, pengar, personal och beslut. 
 
Fråga 15 Har du några övriga kommentar och synpunkter? (19 svar) 
Svaren som speglas är bland annat: 

● Tydligare ambitioner från regering med direkta uppdrag 
● Samarbete kring tekniska lösningar för system och många 

myndigheter (exempelvis ekonomi och personal) 
● Erfarenhetsutbyte mellan myndigheter 
● Standarder för öppna data 
● Hoppas mycket på oppnadata.se 

2.4.2 Vinnova 
Vinnova är en statlig myndighet under näringsdepartementet [26] och 
är regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området. 
Deras vision är “att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och 
innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet 
i”.  Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra 
förutsättningarna för innovation och vid behov finansiera forskning. 
Varje år investerar dem cirka 2,7 miljarder kronor i olika instanser där 
medfinansieringen från aktörerna ska vara minst lika stor. Besluten om 
aktörerna ska få finansiering fattas med hjälp av nationella och 
internationella experter. 

2.4.2.1 Rapport från Vinnova 

I en rapport från Vinnova [27] beskriver de att det finns många viktiga 
aktörer inom öppna data. De framhäver att de viktiga aktörerna är 
dataägare, utvecklare, kunder och medborgare, uppgiftslämnare och it-
leverantörer. En övergripande bild av ämnet beskrivs i figur 4. 
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Figur 4. Viktiga aktörer inom öppna data. [27] 

2.4.3 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
SKL är en politiskt styrd [28] medlemsorganisation för Sveriges 
kommuner, landsting och regioner som fungerar som ett nätverk för 
kunskapsutbyten. De har i uppgift att stödja och bidra till att utveckla 
kommuner, landsting och regioners verksamheter [29]. Vidare ska SKL 
verka på medlemmarnas uppdrag med utgångpunkt i den lokala och 
regionala demokratin. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting bildades mellan 2003-2007 [30] och 
är idag Sveriges största arbetsgivarorganisation. Sammanslagningen 
skedde bland annat på grund av att öka effektiviteten och för att kunna 
konkurrera med övriga Europa. Styrelsen i SKL har beslutat att 
organisationen företräder arbetstagare mot arbetsgivare i landet. 
Medlemmar i organisationen kan vara kommun, landsting och regioner 
där förbundsavgiften låg på 0,1367 promille under 2008.  

2.4.3.1 Nationell samordning 

SKL presenterar en lösning för publicering av länkade nyckeltal i 
samverkan med Rådet för främjande av Kommunala Analyser (RKA) på 
oppnadata.skl.se [31]. Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive 
landstings eller kommuns data som redan finns publicerad på kolada.se. 
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Ursprungligen kommer informationen redan från landsting och 
kommuner, men har bearbetats hos ett flertal organisationer och 
myndigheter. Efter bearbetningen hämtar och analyserar RKA 
informationen samt tar fram och publicerar nyckeltalen. 
 
För kommuner finns två sätt att publicera länkad data från Koladas 
databas. För landsting gäller version två. 
 

1. Version ett har ett urval av 23 nyckeltal. 
2. Version två möjliggör publicering av hela kategorier och samtliga 

nyckeltal som tillhör respektive kategori. För kommuner finns 12 
kategorier och för landsting finns det 9 kategorier att välja bland. 

 
Varje kategori består av ett antal nyckeltalsgrupper där det finns 
möjlighet att avmarkera nyckeltalsgrupper för varje kategori.  

2.5 Relevanta webbplatser 
I kapitel 2.5.1 - 2.5.2 beskrivs två relevanta webbplatser gällande öppna 
data i Sverige. 

2.5.1 PSI-datakollen 
Hemsidan psidatakollen.se är framtagen av Vinnova och E-delegationen 
[32] och används för att skanna, kontrollera och synliggöra i vilken grad 
offentliga organisationer och myndigheter uppfyller E-delegationens 
rekommendationer. Detta innefattar att offentliga organisationer och 
myndigheter har en webbsida som heter /psidata i deras domännamn. 
De utför löpande maskinella skanningar av alla institutioner och vid 
förändring görs manuella kontroller innan statusen ändras. De 
kontrollerar även om den offentliga organisationen eller myndigheten 
använder Data Catalog Vocabulary Application profile for data portals 
in Europe (DCAT-AP) för att beskriva data-set. Granskningen av 
myndigheters uppfyllande av PSI-direktivet sker i två steg [33]: 
 

1. Automatisk granskning av http-responskod på 
http://www.myndigheten.se/psidata 
GET http → responskod 
Om responskoden motsvarar att sidan hittats (200) skickas 
myndigheten till manuell granskning. 



Öppna data – En teknisk undersökning av Sveriges offentliga sektor 
Henrik Larsson  2016-06-14 
 

19 

2. Manuell granskning sker för att verifiera att myndigheten 
uppfyller PSI-direktivet. Detta steg genomförs för att dels 
eliminera felaktigheter, men också för att kunna se att 
rekommendationen från E-delegationen följs. 

 
De offentliga organisationerna som skannas är: 

● Affärsverk 
● AP-fonder 
● Domstolar 
● Förvaltningsmyndigheter 
● Kommuner och regioner 
● Landsting (ej implementerad ännu) 
● Länsstyrelser 
● Riksdagen 
● Polismyndigheter 

 
Denna webbplats har även ett standardiserat REST API 
(Representational State Transfer, Application Programming Interface) 
[34] med en lista över godkända verksamheter. De fem parametrar som 
finns tillgängliga är: 
 
name (sträng)  – Namnet på organisationen. 
url (sträng)  – Organisationens domännamn. 
email (sträng)  – E-postadress till kontaktperson på organisationen. 
date (sträng)   – Datum då organisationen senast granskades. 
format (sträng)  – Typ av data kommaseparerat (används inte i 

dagsläget). 

2.5.2 Oppnadata.se 
Från en tidigare förstudie som utförligare står beskriven i kapitel 2.7.3 så 
är denna hemsida resultatet. Det är en plattform som är till för 
förmedling av data som tillgängliggjort för vidareutnyttjande. Syftet 
med plattformen [35] är att den ska fungera som en katalog som pekar 
ut datakällor hos dataägare. Målet är att den ska vara enkel att använda, 
ha tydliga licenser och villkor, främja att data kan vidareutnyttjas till 
innovationer samt möjliggöra delning av resurser och lösningar. 
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Idag är plattformen i sin första version som främst är till för att 
utvärdera tekniska lösningar. Därmed är antalet datakällor fortfarande 
begränsat på denna plattform då mycket arbete fortfarande kvarstår. 
Det finns många olika data-set och dataformat publicerade på portalen, 
främst är det PDF (62), ZIP (50), JSON (44), XML (28) och HTML (11) 
[36].  

2.5.2.1 Publiceringskurser 

Den nationella portalen oppnadata.se håller bland annat i kurser hos 
Vinnova för kommuner och myndigheter [37], där de försöker hjälpa 
valda målgrupper att publicera deras data för vidareutnyttjande. 

2.6 Digitalisering i Sverige 
Av EU:s 28 medlemsländer hamnade Sverige på förstaplats 2015 och 
tredjeplats 2016 gällande digitalisering. Enligt den europeiska 
kommissionen är Sverige framförallt duktigt på att använda Internet 
och utveckla humankapital. Det visar EU-kommissionens index för 
digitala och sociala frågor [38] Digital Economy and Society Index 
(DESI) i statistik belyser de EU-ländernas utveckling mot en digital 
ekonomi och samhälle. Tillsammans med Danmark lyfts Sverige fram 
för sin välfungerande E-förvaltningsportal. Idag använder hela 92 
procent av svenskarna Internet, 76 procent har höghastighetsbredband i 
hemmet, 99 procent av alla hem har tillgång till fjärde generationens 
telekommunikationsteknologi (4G) och tre av fyra medborgare över lag 
goda digitala kunskaper. I figur 5 visualiseras denna statistik och 
Sveriges ranking jämfört med övriga EU länder. 
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Figur 5. Index över Sveriges digitalisering jämfört med övriga EU länder 2016-02-25. 
[38] 
 
Statistiken från DESI över Sveriges digitalisering visar att landet är 
välutvecklat när det kommer till digitala kanaler och får högre poäng än 
medelvärdet av övriga europeiska länder, men lägre tillväxt 2016 
jämfört med 2015.  

2.6.1 PSI i Sverige 
Trots den goda statistiken från DESI gällande digitaliseringen så 
hamnar Sverige på en låg nivå gällande publicering av öppna data. Det 
visar utdrag från ePSIplatform [39], EU-kommissionens 
platformsinitiativ med målet att främja en dynamisk offentlig sektor och 
öppna datas återanvändning på marknaden i hela Europa. Se figur 6 och 
figur 7. 
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Figur 6. PSI-ranking över alla EU länder. [39] 

 
Figur 7. PSI-ranking över alla EU länder. [39] 

 
Sverige har tidigare varit i framkant gällande PSI i världen, närmare 
bestämt rank 8 av 122 länder år 2013. Men under de senaste åren har 
andra länder gått om Sverige, 2014 hamnade Sverige på plats 13 och 
idag ligger Sverige på rank 27. Detta presenteras i statistikindex från 
Open Knowledge Foundation [40]. 
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2.7 Tidigare rapporter av öppna data 
Det finns redan många olika studier gällande öppna data, dock 
adresserar de flesta av dessa samhällsvetenskapliga fördelar vilken inte 
har någon större inverkan för denna studie. I kapitel 2.7.1, en rapport 
från Europeiska dataportalen tas ekonomisk vinning upp, i kapitel 2.7.2, 
en rapport från Stadskontoret från 2015 tas en tidigare undersökning av 
öppna data i Sverige upp och slutligen i kapitel 2.7.3, en förstudie från 
Vinnova gällande en samlad dataportal i Sverige berörs E-utvecklingen i 
Sverige av öppna data. 

2.7.1 Creating Value through Open Data: Study on the Impact of Re-use 
of Public Data Resources  
Europeiska länders regeringar besitter stora mängder data som kan vara 
ekonomiskt och socialt värdeskapande för samhällens helhet [8]. I 
samband med lanseringen av den Europeiska dataportalen har 
ytterligare bevis på den kvantitativa effekten av öppna datas 
återanvändning uppmätts. Syftet med studien var att samla in, 
utvärdera och hitta ekonomiska belägg för att förutse fördelarna med 
återanvändning av öppna data i de 28+ Europeiska länderna. I studien 
var det fyra nyckeltal som utvärderades: 
 

● direkt marknadsstorlek 
● antal nyskapade arbetstillfällen  
● kostnadsbesparingar 
● effektivitetsvinster 

 
I rapporten beräknas mellan år 2016 och 2020 att marknadsstorleken av 
öppna data öka med 36,9 procent, till ett värde av 75,7 miljarder euro. 
Den prognos för arbetstillfällen som skapas i samband med öppna data 
2016 väntas vara 75,000 och mellan 2016 till 2020 väntas ytterligare 
25,000 nya arbeten skapas. De förväntade offentliga besparingarna för 
de Europeiska länderna är 1,7 miljarder euro till 2020. Utöver det 
uppmäts effektivitetsvinster i en kvantitativ metod som består av 
kombinationen insikter runt effektivitetsvinster av öppna data och där 
verkliga exempel ges. 
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För att mäta den politiska framgången av öppna data så har en serie av 
rekommendationer lagts fram för att hjälpa regeringar att kontrollera de 
direkta och indirekta fördelarna med sin politik. Studien menar att detta 
är nyckeln för att ytterligare påskynda publicering av öppna data och 
för att uppmuntra återanvändning.   

2.7.2 Myndigheternas arbete med vidareutnyttjande av information: En 
nulägesbild 
Regeringen gav Stadskontoret i uppdrag [41] att göra en samlad 
uppföljning av offentliga organisationers och myndigheters arbete med 
publicering av öppna data. Utgångspunkten i rapporten [42] från 
Stadskontoret var PSI-lagen samt genomförandet av PSI-direktivet. 
Uppdraget delades in i två delar där första delen bestod av att beskriva 
nuläget innan PSI-lagen ändrades den 1 juni 2015 och den andra delen 
är att utvärdera effekten av olika instanser för att främja utveckling för 
vidareutnyttjande av öppna data i januari 2018. 
 
Beskrivningen av nuläget baserades främst på en enkät till ett urval av 
offentliga organisationer och myndigheter samt en undersökning av 
myndigheternas hemsidor. Den samlade bilden från Stadskontorets 
undersökning visade att det fortfarande återstår mycket arbete innan 
alla offentliga organisationer och myndigheter lever upp till syftet med 
PSI-lagen.  
 
Enkäten skickades ut till 101 kommuner och 11 landsting. Urvalet av de 
statliga myndigheterna bestod av samtliga förvaltningsmyndigheter 
med undantag för dem som inte hade egen personal. 198 statliga 
myndigheter fick enkäten. De fick svar av 160 statliga myndigheter och 
86 kommuner och landsting vilket motsvarade en svarsfrekvens på 
totalt 79 procent. De bedömde att de samlade svaren gav ett underlag 
för att ge en representativ bild av de offentliga organisationer och 
myndigheternas arbete strax innan ändringarna i PSI-lagen började 
gälla. 
 
I rapporten visar de att var femte myndighet som svarade på enkäten 
angav att de inte hade någon kännedom om PSI-lagens syfte och vad 
den betyder för dem. Av de som känner till lagen svarade drygt var 
tredje myndighet att de har omfattande information som kan intressant 
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för vidareutnyttjande. En av fem angav att de inte har någon 
information av intresse för vidareutnyttjande.  
 
Drygt en tredjedel av de offentliga organisationer och myndigheter som 
har kännedom om PSI-lagen har gjort deras data tillgänglig utan 
avgifter eller andra villkor. Medan var femte endast tillhandahåller data 
på begäran och efter särskild prövning. 
 
Vissa offentliga organisationer och myndigheter har vidtagit åtgärder 
för att underlätta vidareutnyttjande var deras data. Det mest 
förekommande är att de har beskrivande information om PSI-lagen och 
vidareutnyttjande på sin hemsida. Andra informerar mer specifikt om 
datatyp och innehåll samt om villkoren för att ta del av data för 
vidareutnyttjande. Vissa har även exempel där de har utsett en 
kontaktperson och fattat beslut om en plan och budget för 
verksamheten.  

2.7.3 Nationell Portal - Förstudie 
I förstudien från Vinnova [43] kring att utveckla en nationell portal som 
stödjer IT i människans tjänst belyser de tredje generationens E-
förvaltning. Genom att bland annat utöka en öppnare förvaltning till att 
ta tillvara på hela samhällets utvecklingsförmåga och innovationskraft 
för att skapa samverkan för att ta fram gemensamma E-tjänster. Portalen 
bör utgöra en mötes och marknadsplats för medborgare, organisationer, 
näringsliv och offentliga organ som önskar dela kunskap, data och 
tjänster samt bidra till utvecklingen. 
 
Portalens syfte ska vara att förmedla data och tjänster mellan olika 
aktörer. Verksamheten i sig och tekniken i portalen ska således föregå 
med gott exempel där all utveckling ska baseras på open source likväl 
som att portalens verksamhet öppnas upp för andra utomstående att 
använda.  
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De tre övergripande målen från förstudien till en nationell portal är: 
 

● Delaktighet. Underlätta för aktörer att delta, mötas och bidra till 
samhällets utveckling. 

● Tillgängliggörande. Enkelt och tydligt tillåta aktörer utbyte av 
data, tjänster och information. 

● Utveckling och innovation. Stimulera utvecklingen av öppna 
data och att tjänster utvecklas och delas. Men även bidra till 
enhetliga regelverk och standarder. 

 
Avgränsningarna för portalens verksamhet är: 
 

● Förmedla data och tjänster, snarare än att utveckla eller lagra 
dem. 

● Tillgängliggöra standardisering inom öppnare förvaltning, 
snarare än att vara ett standardiserat organ. 

● Komplement till befintlig struktur, snarare än att ersätta aktörers 
ansvar eller uppgifter. 

 
För att portalen ska uppnå sina utsatta mål bör den drivas som en 
verksamhet. För största möjliga samhällsnytta bör den ägas och 
bedrivas av offentliga organ, näringsliv och organisationer. Finansiering 
bör ske via partneravgifter från offentlig sektor, näringsliv och 
organisationer. Förstudien rekommenderar växelverkan mellan snabb 
teknisk utveckling och förankring vilket skulle innebära att direkt 
implementation i små steg ger nytta och möter marknadens behov. 
Tillsättande av en kommitté med bred förankring som parallellt 
utvecklar former och verksamhet för en nationell portal.  
 
Förstudien tar även upp att de har kontrollerat hur andra länder gör. 
Förslagsvis de federala amerikanska myndigheterna delar offentliga 
data, information och olika typer av applikationer på data.gov. Syftet var 
att öka tillgången på maskinläsbar data och öka användningen av dessa.  
 
I en annan del av förstudien tar de även upp en redan befintlig svensk 
portal, trafiklab.se, som innehar öppna data inom trafikområdet. 
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Utvecklare får tillgång till API:er och publicerar information om sina 
utvecklingsprojekt.  
 
Ett annat exempel i förstudien är den brittiska dataportalen gov.uk som 
är statens samlade portal som har till syfte att skapa enkel access till 
tjänster för medborgare, företag och organisationer så de kan fullgöra 
sina skyldigheter samt bli informerade. Parallellt med denna portal 
finns även data.gov.uk som tillhandahåller en stor samling öppna data 
som utvecklare kan använda för att skapa nya tjänster. De har även en 
sammanställning av befintliga applikationer som är utvecklade av 
företag, organisationer och medborgare. 
 
Portalen är nu lanserad i sin första version och deras domännamn är: 
oppnadata.se.  
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3 Metod 
I kapitel 3.1 - 3.3 beskrivs metoderna som kommer att användas och 
inleds med en litteraturstudie av öppna data från offentlig sektor. Efter 
litteraturstudien kommer en kvantitativ enkätundersökning att ske 
gällande publicering av öppna data riktat mot öppna API:er. 
Avslutningsvis skapas ett proof-of-concept med syfte att styrka Timothy 
Berners-Lee teori.  

3.1 Litteraturstudie av öppna data 
Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av en 
litteraturstudie av webbaserade källor. För att kunna nå ett av de 
uppsatta målen, att bevisa Timothy Berners-Lee teori med att öppna 
rådata är användbart för samhället, kommer de webbaserade källorna 
användas som underlag för att ge en samlad överblick av ämnet. De 
källor som införskaffas under studiens gång kommer att vara en grund 
till övriga delar av rapporten. 

3.2 Kvantitativ enkätundersökning 
För att öppna data ska kunna få en större effekt och inverkan i samhället 
i ett digitalt format bör data inte enbart publiceras som rådata, utan 
även i lätthanterliga maskinläsbara format som informationsförädlare, 
det vill säga utvecklare och tredjepartsutvecklare, enklare kan arbeta 
med. Syftet med enkätundersökningen är att kunna ge läsaren en bättre 
förståelse för vad utvecklare vill ha för typ av användargränssnitt från 
myndigheter, med bas från Timothy Berners-Lee citat i kapitel 2.3.1 och 
figur 4 i kapitel 2.4.2.1. Om dataägare endast släpper informationen i 
maskinläsbara format, är den typen av information obrukbar för 
kunder, det vill säga medborgare och den offentliga sektorn själv, om 
informationen inte förädlas av utvecklare. 
 
För att få en bättre förståelse om vad utvecklare vill ha från dataägare, 
bortsett från rådata, för att kunna förädla informationen kommer en 
kvantitativ enkätundersökning att ske gällande öppna API:er. Enkäten 
kommer att härleda från E-delegationens riktlinjer [44] om en sådan 
undersökning. Avsikten med enkätundersökningen kommer att 
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beskrivas, data behandlas anonymt, frågorna formuleras efter målgrupp 
och ställs med klarhet till kontexten. Även en mindre testundersökning 
kommer att ske på Sogeti-kontoret i Sundsvall bland utvecklare i syfte 
att kontrollera att frågorna tolkas som avsett. 

3.3 Utveckla ett exempelgränssnitt till slutanvändare 
Genom att välja ut någon eller några datamängder som återfinns under 
studies gång ska ett gränssnitt till slutanvändare tas fram som ett proof-
of-concept. Gränssnittet ska baseras på öppna data och dataformatet bör 
helst vara av ett lågt maskinläsbart dataformat. Syftet till att välja ett 
dataformat av en lägre nivå är för att ytterligare påvisa att öppna rådata 
fortfarande kan brukas, trots att dataägaren inte gjort någon större 
ansträngning för att publicera det.  
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4 Implementation 
I kapitel 4.1 - 4.4 beskrivs implementationen av ett webbgränssnitt som 
utvecklats från öppna data. Syftet till implementation av en webbsida är 
för att ytterligare stärka Timothy Berners-Lee teori med öppna data. 
Koden är skriven i HyperText Markup Language (HTML), Cascaded 
Style Sheets (CSS), Hypertext Preprocessor (PHP) och tre externa 
JavaScript-bibliotek har används vid namn PapaParse för konvertering 
av data, PlotlyJS för att rita grafen samt Bootstrap för visualisering i delar 
av det grafiska gränssnittet.  

4.1 Val av datakälla 
Ett av de uppsatta målen är att skapa ett proof-of-concept som baseras 
på en myndighets datakälla. Den centrala utgångpunkten vid val av 
datakälla skedde från psidatakollen.se, enligt dem är det idag 177 av 655 
offentliga organisationer och myndigheter som uppfyller E-
delegationens vägledning, vilket motsvarar 27 procent, se bild 1.  
 

 
Bild 1. Antal godkända myndigheter hos psidatakollen.se idag [32]. 

 
Det vill säga att det fortfarande är 478 offentliga organisationer och 
myndigheter i Sverige som inte uppfyller rekommendationen och 
psidatakollen.se har även ett REST API som har använts för att filtrera 
dessa 177 godkända aktörernas datakällor. Av de 177 godkända 
offentliga organisationer och myndigheter så är det flertalet som har 
relationer till samma system eller data-set. Från de godkända offentliga 
organisationerna var det 140 av dem som hade relationer till samma 
system, dessa är: 
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● Kommuner 111 + (15) stycken → kolada.se (Kommun- och 
landstingsdatabas) 
○ Stad 10 
○ Region 3 
○ Landsting 2 

● Länsstyrelsen 14 stycken → lansstyrelsen.se (21 samverkande 
myndigheter) 

 
Efter filtreringen var de kvarstående offentliga organisationer och 
myndigheter 37 stycken och vilka de är återfinns i bilaga A. De 
utfiltrerade myndigheternas datakällor sågs senare över manuellt, i 
syfte att hitta data av ett lägre format enligt 5-stjärnsstegen. Datakällan 
som valdes var från Bolagsverket - det är en myndighet som registrerar 
företag, företagsändringar och tar emot årsredovisningar. 
 
Anledningen att just Bolagsverkets data valdes var för att de har tre 
stjärnor enligt 5-stjärnsstegen, det vill säga att de har en CSV-fil som är 
ett av det lägsta maskinläsbara dataformaten som finns sett från 5-
stjärnsstegens perspektiv. 
 
Den öppna data från Bolagsverket är inte enbart av ett lägre dataformat, 
den är även osorterad och dokumentationen är bristfällig enligt 
kodkonventioner. CSV-filen som tillhandahålls består av 299941 rader 
information, eller så kallade objekt i programmeringssammanhang.  
 
Sidhuvudet i CSV-filen och som är lik dokumentationen [45] av 
Bolagsverkets öppna data ser ut på följande vis: “ar, manad, handelse, 
regfam, regfamtext, SATELAN, SATEKOMMUN, LANTEXT, 
KOMTEXT, AB, BAB, BF, BRF, EK, E, SE, FL, FAB, HB, I, KB, KHF, MB, 
SF, SB, TSF, BFL, OFB, SG, SCE, S, LADDATUM, armanad” 
 
Informationen som brukats från varje enskilt objekt i detta proof-of-
concept är kommun, år, månad, händelse (nyregistrerad) och bolagets 
registreringsform (AB). Givetvis är det bra att Bolagsverket publicerar 
all tänkbar data även om alla data inte har brukats i detta proof-of-
concept, sett till de åtta principerna som togs fram under konferensen i 
Sebastopol Kalifornien 2007. 
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4.2 Förädling av data 
Först laddades alla CSV-data ner från Bolagsverkets hemsida för att 
kunna arbeta lokalt då de inte har ett befintligt API till deras öppna 
data, utan endast en statisk fil. Eftersom filen innehåller svenska tecken 
krävdes ytterligare manipulation av filen för att de svenska tecknen ska 
tolkas korrekt, närmare bestämt unicode/UTF-8 och sparades i en textfil. 
 
Vidare för att göra Bolagsverkets öppna data mer lätthanterligt gjordes 
en konvertering från CSV till det högre formatet JSON med hjälp av ett 
extern JavaScript bibliotek vid namn PapaParse. Eftersom filen 
innehåller närmare 300 000 olika objekt valdes data att också strömmas i 
en ny tråd för att öka hastigheten och för att webbläsaren fortfarande 
skulle vara brukbar medan data omvandlades. 

4.3 Sortering av data 
Målet med Bolagsverkets data var att rita grafer på en webbsida baserat 
på antalet nyregistrerade företag i vald kommun. Men för att kunna 
söka efter valda kriterier och rita upp en graf krävs även en sortering av 
data, valet blev att sortera data efter vilket år och månad olika händelser 
inträffade via en User Defined Comparison Function (usort) i PHP. Dock 
utförs denna sortering varje gång sidan laddas och givetvis hade det 
varit mer fördelaktigt att endast göra en enda sortering av JSON-
objekten som senare återanvänds. Men valet blev fortfarande att utföra 
samtliga operationer sekventiellt från hämtning av rådata, till 
konvertering och sortering, för att enklare kunna följa hur Bolagsverkets 
rådata förädlas och att det är den som ligger till grund för webbsidan 
som skapats. En övergripande beskrivning presenteras i figur 8. 
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Figur 8. Sekventiella operationer i det egenutvecklade gränssnittet. 

 
När konverteringen från CSV till JSON och sortering av vald data skett 
laddas samtliga objekt in i minnet för att snabbare kunna göra sökningar 
efter valda kommuner. Detta är ingen optimerad lösning, vilket beskrivs 
närmare i kapitel 6.3.3. 

4.4 Gränssnittet 
Webbgränssnittet kräver endast två parametrar för att generera en graf 
efter valt årtal och kommunnamn. Utöver det enkla sökfältet är även 
denna webbsida sammanlänkat till en Wikipedia-lista över kommuner i 
Sverige [46], precis som Timothy Berners-Lee förespråkar, detta för att 
ytterligare förtydliga att det som menas med kommuner är de 
kommuner som finns i Sverige. Hur webbgränssnittet ser ut presenteras 
i bild 2. 
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Bild 2. Webbgränssnitt från egenutvecklad POC. 

 
Vidare valdes även att data som använts skulle publiceras på webbsidan 
som öppna data för att ytterligare påvisa att det inte kräver en stor 
arbetsinsats för att göra rådata tillgängligt för vidareutnyttjande ur ett 
tekniskt perspektiv och även för att peka till vilken data som ligger till 
grund för detta proof-of-concept. Det som kodmässigt krävs för att 
länka till en fil på en server är endast en kodrad i HTML för att 
tredjepartsutvecklare ska kunna ta del av samma information. 
 
<a href=”serverkatalog/rådata.csv” download=”öppna_data.csv”> 
   Ladda hem data! 
</a> 
 
När de två valda parametrarna är inskriva och användare väljer att söka 
i gränssnittet genereras en graf baserad på antal nystartade aktiebolag i 
den valda kommunen och det valda årtalet. Verktyget som använts för 
att generera grafen är den andra externa JavaScript-bibliotek vid namn 
PlotlyJS som kan rita en graf baserad på ett objekt, data och layout. Ett 
exempel på hur resultaten presenteras i webbgränssnittet illustreras i 
figur 9. 
 



Öppna data – En teknisk undersökning av Sveriges offentliga sektor 
Henrik Larsson  2016-06-14 
 

35 

 
Figur 9. Exempel på graf som genereras vid sökning i den egenutvecklad POC-

modellen. 
 
Statistiken som presenteras i figur 9 är även verifierad mot 
Bolagsverkets hemsida [47] där de kan generera sina egna 
statistiktabeller och grafer. Ett utdrag från Bolagsverkets statistik med 
samma årtal som presenteras i figur 14 som återfinns i bilaga B 
tillsammans med statistiktabellutdraget.  
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5 Resultat 
I kapitel 5.1 beskrivs resultatet från den kvantitativa 
enkätundersökningen och i kapitel 5.2 beskrivs resultatet av proof-of-
concept modellen. 

5.1 Enkätresultat 
Enkäten skapades i Google Forms och riktades mot 
tredjepartsutvecklare. Enkäten var öppen att besvara under fem dagar i 
två publika forum på Facebook, Kodapor OT och Opengov - öppen offentlig 
förvaltning. Det var tio frågor som kunde besvaras med ytterligare en 
elfte valfri kommentar om undersökningen, totalt svarade 65 
respondenter på enkäten. Samtliga frågor från enkäten finns i bilaga C 
och de tillhörande respondentsvaren till enkäten finns i bilaga D, 
exklusive de öppna svaren från fråga 11. 
 
Den kontextuella beskrivningen till enkäten är: 
”Detta är en undersökning som handlar om vad tredjepartsutvecklare tycker är 
viktiga egenskaper för ett öppet API (Application Programming Interface) från 
en offentlig organisation eller myndighet i Sverige. Svaren kommer att vara ett 
underlag till mitt examensarbete i datateknik (180hp), examensarbetet är en 
teknisk undersökning av öppna data i Sverige.  
 
Enkäten består av tio frågor och tar cirka 3-5 minuter att besvara. Dina svar är 
mycket värdefulla för mig och svaren kommer behandlas helt anonymt. Tack för 
att du medverkar i denna undersökning. 
 
OBS! Innan du börjar: 
Antag att du har bestämt dig för att utveckla en webbtjänst från ett API som 
tillhandahålls av en offentlig organisation eller myndighet i Sverige. Antag 
vidare att du saknar tidigare kunskaper om vad den offentliga organisationen 
eller myndigheten gör och vilken typ av data de tillhandahåller till dig som 
tredjepartsutvecklare. 
 
Vänligen, 
Henrik Larsson, Universitetsstuderande” 
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Resultatet från fråga 1 gällande hur många års erfarenhet av öppna 
API:er deltagare i undersökning har, presenteras i figur 10. Svaren till 
fråga 1 visar att 55,4 procent av respondenterna har mindre än fyra års 
erfarenhet av öppna API:er. 
 

 
Figur 10. Enkätsvar gällande erfarenhet av publika API:er. 

 
I fråga 2 besvarades vilket dataformat deltagarna föredrar att arbete 
med. Två respondenter valde Extensable Markup Language (XML) och 
två andra respondenter valde ett annat format där de lyfte fram JSON-
Linked Data (LD) och Resource Description Framework (RDF) formaten. 
En person valde även CSV formatet. Resterande 92,3 procent av 
respondenter valde dataformatet JSON, resultatet av svaren presenteras 
i figur 11.  
 

 
Figur 11. Enkätsvar gällande föredragna dataformat. 

 
Flervalsfrågan 10 i enkäten är en sammanställning av de tidigare 
frågorna i enkäten. Anledningen att denna flervalsfråga konstruerades 
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var för att inte lista samtliga frågor i resultatkapitlet i denna rapport 
samt för att respondenten behöver tänka över vilken eller vilka de 
viktigaste egenskaperna hos ett öppet API är enligt dem. Svaren till 
fråga tio presenteras i figur 12. 
 

 
Figur 12. Enkätsvar gällande viktig eller viktiga egenskaper hos ett öppet API. 

 

Flervalsfråga 10, om respondenten hade några egna kommentarer kring 
undersökningen hade den möjlighet att göra det här. En sammanfattat 
bild från responsen på denna fråga gällande enkätundersökningen är: 
 

● God dokumentation är väldigt viktigt och anrop till alla 
parametrar bör kunna göras individuellt samt alla parametrar ska 
vara väl beskrivna i detalj. 

● Intressant och viktig undersökning. 
● Svaren kan variera beroende på vilken applikation som ska 

byggas. 
● Stabilitet, kostnad, avbrottsfritt och autentisering ska lyftas fram. 
● Fri licens är viktigt. 
● Två frågor i enkäten anses vara redundant, fråga 9 

Uppdateringsfrekvens, detta förtydligas i kapitel 6.1.2 och 
flervalsfråga 10 som presenteras i figur 12. 
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5.2 Proof-of-concept modellen 
Som tidigare belyst i kapitel 4 implementation, går det att konstruera ett 
relativt likvärdigt gränssnitt som Bolagsverket själva redan har utifrån 
deras egna öppna licensfria rådata. Gränssnitten skiljer sig i vissa 
avseenden, det krävs bland annat fler klick på Bolagsverkets gränssnitt 
(14 klick) för att generera en likvärdig graf jämfört på den 
egenutvecklade webbsidan (ett klick plus två parametrar), men det som 
främst skiljer sig är hur grafen presenteras och att datakällorna 
förmodligen skiljer sig åt. I det egenutvecklade gränssnittet finns även 
möjlighet att söka efter olika kommuner och jämföra dessa direkt, i 
Bolagsverket gränssnitt har ingen liknande funktion återfunnits. 
Ytterligare ett exempel på hur en sökning ser ut i det egenutvecklade 
gränssnittet presenteras i figur 13. 
 

 
Figur 13. Exempel på graf som genereras vid sökning den egenutvecklade POC-

modellen.  
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6 Diskussion 
I kapitel 6.1 - 6.4 beskrivs argument för metodval, etiska aspekter, 
studiens slutsatser och förslag till fortsatt arbete. 

6.1 Metoddiskussion 
Det finns två kriterier, validitet och reliabilitet, som forskare bör ta i 
anspråk vid vetenskapliga arbeten. Målet är att nå högsta möjliga nivå 
på båda kriterierna för att säkerhetsställa en god kvalitet på arbetet. 
 
Validitet avser att det som mäts är relevant i sammanhanget och att det 
är kopplat till det avsedda målet med studien.  
 
Reliabilitet anger graden av tillförlitlighet av en undersökning, det vill 
säga sannolikheten att samma resultat erhålls vid upprepade försök. 
Detta tas metodvis upp närmare i kapitel 6.1.1 - 6.1.3. 
 

6.1.1 Litteraturstudien 
Eftersom författaren saknar tidigare kunskaper inom öppna data anses 
litteraturstudie vara ett lämpligt metodval. Studien använder 
webbaserade källor som underlag för stora delar av rapporten, dessa 
källor kommer främst från regerings- och myndighetsdomäner, 
nationellt som internationellt, men även andra betrodda domäner som 
w3.org, även tidigare rapporter används. Målet med litteraturstudiens 
källor är att domänerna ska ha så hög kredibilitet som möjligt för att 
säkerhetsställa att validiteten i denna studie stärks.  
 
Om studien skulle genomföras igen under samma tid och 
omständigheter är det inte helt säkert att samma resultat i 
litteraturstudien skulle erhållas då det finns ett stort antal källor 
gällande öppna data. Ytterligare är källorna främst införskaffade över 
Internet vilket medför att källor kan komma att uppdateras eller 
avslutas. 
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6.1.2 Enkätundersökning 
Enkätens frågor som skapades av författaren grundar sig främst på egna 
erfarenheter från publika API:er, frågorna är ställda objektivt och är inte 
alltid helt tydliga i vissa avseenden då en generalisering av 655 
myndigheter var i anspråk. Strukturen på enkäten betraktar också E-
delegationens strukturutformning av kvantitativa enkäter. 
 
Viss kritik i återkopplingen gällande frågorna var bland annat fråga 9 
Uppdateringsfrekvens. Denna fråga ansågs vara redundant då en 
respondent menar att poängen med ett API är att få den senast tillagda 
informationen från systemet. Detta är poängen med ett API, men det är 
inte alltid systemet har den senast insamlade informationen tillgänglig. 
Exempelvis mitt.sundsvall.se/luft har två censorer i Sundsvalls stadskärna 
som mäter gränsvärden för luftföroreningar. Dessa värden samlas in var 
15:e minut, medan deras API uppdateras en gång i timmen. Trots att de 
insamlade värden kan finnas tillgängliga, behöver de inte presenteras 
direkt på ett API. Därmed togs även denna fråga upp, men 
respondenterna fick fortfarande tolka samtliga frågor fritt innan de 
svarade. 
 
Som tidigare belyst i kapitel 5 resultat, så var enkäten öppen att besvara 
under fem dagar i två publika forum. Dock finns det inget underlag som 
styrker att det endast är utvecklare som har besvarat enkäten, men 
resultaten, baserat på egna erfarenheter, tyder på att det i stort sett 
endast är utvecklare som har besvarat enkäten, men viss felmarginal 
kan finnas. Detta bör dock inte påverka reliabiliteten negativt. 

6.1.3 Proof-of-concept modellen 
I kapitel 4 implementation, beskrivs utförande i detalj hur data har 
anskaffats och brukats. Detta är ett bevis på att rådata går att använda 
vid utveckling av gränssnitt till slutanvändare, vilket styrker Timothy 
Berners-Lee teori att rådata fortfarande är användbart och att detta även 
gäller för Sverige.  
 
Poängen är delvis att det går att använda öppna rådata, men det 
intressanta kan ske när samtliga offentliga organisationer och 
myndigheter släpper deras data fri för vidareutnyttjande under öppna 
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licenser. Det är då den innovativa kraften har möjlighet att ta över och 
nya produkter och tjänster kan skapas som kan gynna både samhället 
och näringslivet. Dels kan tjänster skapas i direkt anslutning till en 
offentlig organisation eller myndighet, men också andra tjänster där 
flera datakällor brukas i samma tjänst, en så kallad Mashup. Som 
tidigare illustrerat i figur 3, när databaser eller data-set släpps fritt för 
vidareutnyttjande kan innovationslösningar i samhället få möjlighet att 
blomstra. 

6.2 Etiska aspekter 
Det finns flertalet etiska aspekter som bör tas i anspråk när det kommer 
till öppna data. Dels från myndigheter gällande publicering av data då 
de kan finnas känslig information som inte ska finns tillgänglig för 
vidareutnyttjande som personlig information, offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), likväl som upphovsrättslagen (1960:729) och 
personuppgiftslagen (1998:204) får inte brytas. Men även 
tredjepartsutvecklare bär ett samhällsansvar för att inte skapa 
incitament i fel riktning, som att de manipulerar den öppna data eller 
presenterar den på ett felaktigt sätt. Ett förslag på tillfällen där öppna 
data skulle kunna missbrukas ur ett politiskt perspektiv är 
riksdagsskolket.se där de enbart presenterar närvaro hos olika 
riksdagsledamöter vid voteringar. En politisk agenda skulle kunna 
finnas för att gynna vissa partier i liknande fall, men det skulle också 
kunna skapa en större transparens och insyn i riksdagen om källan 
skulle anses vara betrodd och pålitlig. 
 
Om visst mycket data tillgängliggörs kan även eventuella programvaror 
konstrueras för att ta reda på mer information om specifika individer än 
vad som är avsett. Genom att konstruera algoritmer som tar in olika 
parametrar från flertalet öppna data källor kan det vara möjligt att 
triangulera personer och gräva i individers privatliv. Ytterligare en 
säkerhetsaspekt gällande öppna data är social manipulation (Social 
Engineering) som inom IT-säkerhet är metoder för att manipulera 
personer till att utföra handlingar eller avslöja konfidentiell information. 
Informationen kan senare brukas för att göra inbrott eller för 
användning i crackingtekniker. 
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6.3 Slutsatser 
I kapitel 6.3.1 - 6.3.3 belyses övergripande slutsatser om studien, 
enkätresultaten och proof-of-concept modellen. 

6.3.1 Övergripande 
Enligt E-delegationens vägledning är det sällan det finns lagar som 
begränsar publicering av data under fria licenser och standardiserade 
format. Ytterligare enligt E-delegationens enkät från 2013 och 
Stadskontorets rapport från 2015 menar de på att hinder i offentlig 
sektor kan bero på att kunskapsbristen och resursbristen är stor och att 
juridiken tar tid. Trots att DESI undersökningen visar att Sverige är ett 
av de mest digitala länderna i EU och att bland annat oppnadata.se 
tillhandahåller publiceringskurser hos Vinnova är det fortfarande 478 
offentliga organisationer och myndigheter som inte publicerar någon 
öppna data i elektroniskt maskinläsbart format idag.  
 
En av anledningarna till att öppna data är så aktuellt, är för att det finns 
många rapporter som tyder på stor ekonomisk vinning i landet, bland 
annat rapporten som belyses i kapitel 2.7.1, för en mindre digital 
kostnad. Det som Sverige antagligen bör göra för att uppfylla PSI-
direktivet är en hårdare nationell satsning för att centralisera 
utvecklingen av öppna data. Men något som offentliga organisationer 
och myndigheter kan göra på egen hand är att löpande uppdatera sina 
webbplatser med statiska filer innehållande rådata tills vidare då detta 
inte nödvändigtvis är någon större arbetsinsats, innan de börjar bygga 
på helhetslösningar och estetiska gränssnitt, allt i enlighet med vad 
Timothy Berners-Lee menar. En övergripande stor effekt skulle kunna 
ske om samtliga 478 offentliga organisationer och myndigheter, som i 
dagsläget inte publicerar, skulle publicera en viss mängd rådata för en 
till synes mindre arbetsinsats. 
 
“..the raw data should be made available as soon as possible.” 
“As a lower priority, nice user interfaces should be made to it..” 
- Timothy Berners-Lee 
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När väl rådata stegvis har publicerats på Internet för vidareutnyttjande 
och en helhetslösning står i anspråk för en offentlig organisation eller 
myndighet kan det vara värt att undersöka vad tredjepartsutvecklare 
enligt figur 6 har för åsikter. Enligt enkätundersökningen som gjorts i 
denna studie är samtliga punkter som tagits upp i enkäten en viktig del 
vid konstruktion av ett öppet API. Dock stämmer det inte alltid att 
tredjepartsutvecklare vill knyta sina helhetslösningar till ett API, så 
alternativet att även ha möjligheten att ladda ner data i större mänger 
bör betraktas.  
 
Slutligen är förhoppningen med denna studie att offentliga 
organisationer och myndigheter i Sverige förstår att all data som släpps 
fritt för vidareutnyttjande kan brukas, även om det är av lägre 
dataformat och dataägare inte anser att dessa data har något värde. 
Genom att släppa stora datamängder under öppna licenser kan det vara 
värdeskapande för landet och behöver nödvändigtvis inte kräva några 
större arbetsinsatser. Ett gott exempel på vad som kan skapas under 
öppna licenser är bland annat operativsystemet Linux. 

6.3.2 Enkätundersökningen 
Övergripande om enkätsvaren är att samtliga punkter som togs upp i 
enkäten har en viss relevant faktor hos majoriteten av respondenterna. 
Tendensen på svaren antyder att samtliga frågor i enkäten är en viktig 
del för ett öppet API, då samtliga svar väger åt nivå tre eller högre på en 
skala från ett till fem, där ett är inte alls viktig och fem är mycket viktig. 
Se figur 20 - 23 i bilaga D för kontext. 
 
Den viktigaste egenskapen hos ett öppet API enligt svaren från enkäten 
är dokumentation av ett öppet API. Även flertalet respondenter valde 
att ta upp dokumentation i den valfria frågan 11, om det är något de vill 
tillägga till enkätundersökningen. En god dokumentation till samtliga 
externa anrop är även enligt författaren grundstenen till ett publikt API, 
där varje enskild funktion eller metod bör kunna anropas individuellt 
och bör vara beskrivna i detalj. Ytterligare en anledning till att 
dokumentation hamnar på första plats kan bero på att kodexempel kan 
ses som en del av dokumentationen, medan inversen inte nödvändigtvis 
behöver vara sann.  
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Enligt fråga 10 kommer formatet av data (JSON) på andra plats, det är 
en viktig del att behov som detta tillfredsställs hos tredjepartsutvecklare 
sett från den tekniska punkten i kapitel 2.2.2. Främjande av 
utvecklingen skulle kunna ske om arbetet med öppna data sker mer 
koordinerat och centraliserat från ett styrande organ. Om en enhetlig 
datastandard skulle finnas från majoriteten inom den offentliga sektorn 
skulle detta främja utvecklingen. Däremot om varje enskild myndighet 
har deras egna dataformat kan den bli svårt att verifiera och 
trovärdigheten kan minska, vilket eventuellt leder till att värdet av 
öppna data begränsas om den inte är enkelt att bruka för 
tredjepartsutvecklare. 
 
Under förloppet av svaren som samlades in under de fem angivna 
dagarna studerades även om vissa frågor hade någon relation till 
profilen av respondenten, det vill säga hur många års erfarenhet 
speglade delar av svaren. Ett samband som uppmärksammades, både 
på den interna kontorsundersökningen och även på den kvantitativa 
undersökningen som presenteras i denna rapport, var att antal års 
erfarenhet verkar ha relation till fråga 7 kodexempel i enkäten. Svaren till 
fråga 1 visar att 55,4 procent har mindre än fyra års erfarenhet av öppna 
API:er och majoriteten, 21 respondenter, angav en fyra i 
svarsalternativet. Även av författarens egna erfarenheter av publika 
API:er menar att kodexempel kan underlätta att komma igång med de 
externa anropen om erfarenheten är under ett visst antal år i givna 
programmeringsspråk. Därmed bör fler öppna API:er inkludera 
kodexempel om de inte redan har det, för att hjälpa 
tredjepartsutvecklare på vägen, då den tredje viktigaste egenskapen hos 
ett öppet API är kodexempel enligt svaren till fråga 10. 
 
De minst viktiga egenskaperna hos ett öppet API enligt figur 11 var 
självbeskrivande kod och uppdateringsfrekvens. Dessa aspekter är 
också viktiga att ta upp, om ett öppet API inte skulle följa 
kodkonventioner och kodstandarder antages att förvirring skulle uppstå 
och populariteten att använda dess data sjunka drastiskt. Vidare om 
uppdateringsfrekvens är det en faktor som spelar större eller mindre roll 
beroende på vilken tjänst som ska utvecklas. Om halvstatisk statistik 



Öppna data – En teknisk undersökning av Sveriges offentliga sektor 
Henrik Larsson  2016-06-14 
 

46 

finns hos ett öppet API är uppdateringsfrekvensen antagligen inte lika 
relevant som om en tjänst skulle utvecklas beroende på 
väderförhållanden.  

6.3.3 Proof-of-concept modellen 
Som tidigare belyst i kapitel 4 implementation, är webbsidan baserat på 
öppna rådata. Detta är ingen optimal lösning sett till komplexitetsteori i 
O-notation, dataflödes- och minneshantering, denna modell är endast 
till för att påvisa att rådata kan vara användbart och för att styrka 
Timothy Berners-Lee teori, även om dataägare inte alltid samtycker om 
rådatas värde.  
 
Trots det låga dataformatet enligt femstjärnsstegen i kapitel 2.3.1 så är 
denna modell bättre än Bolagsverkets egna gränssnitt i vissa avseenden, 
bland annat går det att jämföra alla Sveriges kommuner direkt mot 
varandra under givna årtal, som tidigares visats i figur 12 i 
resultatkapitlet.  
 
Anledningen till att en konvertering av dataformat skedde från det lägre 
CSV formatet till det högre JSON format är på grund av den begränsade 
tiden denna studie har att tillgå. Givetvis går det att skriva 
mjukvaruprogram baserade på lägre dataformat, men det kan ta längre 
tid och kan vara omständligare att arbeta med för utvecklare, därmed 
skedde konverteringen med PapaParse biblioteket för att förenkla 
utvecklingen av webbsidan. Det viktigaste är att rådata finns tillgänglig 
för vidareutnyttjande på Internet, i enlighet med Timothys teori. 

6.4 Förslag på fortsatt tekniskt arbete 
I anslutning till en offentlig organisation eller myndighet se över deras 
data-set och komma med förslag hur de skulle kunna publicera öppna 
data licensfritt på Internet. Antingen som rådata, förbättrade gränssnitt 
eller konstruera ett REST API i anslutning till befintliga datakällor. 

6.5 Sammanfattad diskussion 
Idag är det 478 offentliga organisationer och myndigheter i Sverige som 
inte publicerar deras offentliga handlingar elektroniskt, trots att landet 
anses vara digitalt. Det är sällan etablerade lagar begränsar publicering 
av myndighetsdata för vidareutnyttjande på Internet. Flertalet tidigare 
studier tyder på varierande fördelar för olika länder, därmed bör dessa 
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478 offentliga organisationer och myndigheter löpande publicera deras 
data för vidareutnyttjande, oavsett format. Proof-of-concept modellen 
visar att oavsett dataformat som publiceras, går det att bygga 
användbara lösningar av data som inte nödvändigtvis är av en högre 
standard. Även stöd och hjälp finns etablerat för publicering av data, 
exempelvis dataportalen oppnadata.se tillhandahåller kurser och kan 
peka till myndighetens data från portalen. 

En av utmaningarna som finns med öppna data, med bas från kapitel 
2.2.2, är att om alla offentliga organisationer och myndigheter inte håller 
sig till standardiserade dataformat vid publicering blir det svårare för 
tredjepartsutvecklare att arbeta med och verifiera data. Men om en 
offentlig organisation eller myndighet vill etablera ett öppet API till 
befintliga databaser eller data-set kan enkätundersökningen i denna 
studie hjälpa den offentliga sektorn att få en överskådlig blick om vilka 
vitala delar som bör finnas hos ett öppet API enligt 
tredjepartsutvecklare, de sju frågorna som togs upp är: 

1. Dataformat: JSON / JSON-LD 
2. Dokumentation av varje enskilt anrop 
3. Självbeskrivande kod (kodkonventioner) 
4. Kodexempel 
5. Tillgänglighet (snabb och enkel autentisering till tredjeparts) 
6. Uppdateringsfrekvens 
7. Övergripande beskrivning av API:et 

 
Samtliga frågor ansågs vara relevanta enligt enkätens respondenter. 
Innovationen har inte möjlighet att blomstra förrän alla offentliga 
organisationer och myndigheter publicerar öppna data. 
Begränsningarna för öppna data i Sverige är få och potentialen enligt 
Timothy Berners-Lee teori att genomföra arbetet är stor: 

“..the raw data should be made available as soon as possible.” 
“As a lower priority, nice user interfaces should be made to it..” 
- Timothy Berners-Lee 
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Bilaga A: Myndigheter som uppfyller 
E-delegationens rekommendationer 
Offentliga organisationer och myndigheters från psidatakollen.se vars 
data manuellt har setts över från http://www.myndigheten.se/psidata. De 
gråmarkerade raderna i tabell 2 indikerar att ett REST API återfunnits 
hos den myndigheten. De vitmarkerade raderna indikerar att de endast 
hittats statiska filer som kan laddas ned hos den myndigheten. 
 
Tabell 2. Individuellt kontrollerade myndigheter från psidatakollen.se. 

Arbetsförmedlingen 

Bolagsverket 

Boverket 

Centrala studienämnden 

Havs- och vattenmyndigheten 

Högskolan i Gävle 

Institutet för språk och folkminnen 

Konjunkturinstitutet 

Konstfack 

Konsumentverket 

Kungliga biblioteket 

Lantmäteriet 

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet 

Läkemedelsverket 

Migrationsverket 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 

Naturvårdsverket 

Pensionsmyndigheten 

Post- och telestyrelsen 
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Riksantikvarieämbetet 

Riksarkivet 

Riksdagsförvaltningen 

SIDA - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 

Skatteverket 

Socialstyrelsen 

Statens geotekniska institut 

Statens maritima museer 

Statistiska centralbyrån 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges lantbruksuniversitet 

SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

Trafikverket 

Transportstyrelsen 

Verket för innovationssystem 
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Bilaga B: Statistikutdrag från 
Bolagsverket 
Statistikutdrag från Bolagsverkets hemsida gällande nyregistrerade 
aktiebolag i Sundsvall under 2006 till 2008. 
 

2006 jan 32 

2006 feb 20 

2006 mar 16 

2006 apr 7 

2006 maj 9 

2006 jun 19 

2006 jul 8 

2006 aug 17 

2006 sep 19 

2006 okt 16 

2006 nov 14 

2006 dec 12 

2007 jan 33 

2007 feb 29 

2007 mar 20 

2007 apr 11 

2007 maj 25 

2007 jun 24 

2007 jul 18 

2007 aug 18 

2007 sep 18 

2007 okt 23 

2007 nov 20 
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2007 dec 14 

2008 jan 27 

2008 feb 18 

2008 mar 27 

2008 apr 24 

2008 maj 15 

2008 jun 21 

2008 jul 11 

2008 aug 12 

2008 sep 16 

2008 okt 20 

2008 nov 26 

2008 dec 35 
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Figur 14. Verifierad statistiken mot figur 8. 
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Bilaga C: Egenutvecklad enkät 
Den kvantitativa enkätundersökningens frågor. 

 
Figur 15. Fråga ett och två i enkäten. 
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Figur 16. Fråga tre till sex i enkäten. 
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Figur 17. Fråga åtta och tio i enkäten. 
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Figur 18. Fråga tio och elva i enkäten. 
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Bilaga D: Respondenternas svar till 
den egenutvecklade enkäten 
Svar från den kvantitativa enkätundersökningen.

 
Figur 19. Svar till fråga ett och två i enkäten. 
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Figur 20. Svar till fråga tre och fyra i enkäten. 
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Figur 21. Svar till fråga fem och sex i enkäten. 
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Figur 22. Svar till fråga sju och åtta i enkäten. 
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Figur 23. Svar till fråga nio och tio i enkäten. 

 
 


