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Abstract (EN) 

This study examines how Borlänge municipality can initiate their work with open data. To 

open data means that the organisation has in the past kept their datasets closed from public, 

the point with the project is to publicize datasets to encourage opportunities and innovation 

in society. 

 

Since 2016 Riksarkivet has had a mission to make sure that Swedish governmental bodies 

have opened a dataset of some type, this mission will finish at the end of 2018. The mission 

itself has originated from an EU directive and been fitted to Swedish law. 

 

This study has collected data and experiences from other municipalities but also from 

stakeholders and an expert in open data. The study has also collected information online, 

such as guides, frameworks and processes. All of the collected data served as a foundation 

for the startplan we composed for Borlänge municipality. 

Keywords 

Open Data, Open Municipality, Open Government, Open Government Data 

Abstract (SE) 

Denna studie undersöker hur Borlänge kommun kan inleda sitt arbete med öppna data. Att 

öppna sina data betyder att verksamheten tidigare har hållit sina datamängder stängda från 

allmänheten, syftet med arbetet är då att offentliggöra datamängder för att främja möjligheter 

och innovation i samhället. 

 

Sedan 2016 har Riksarkivet haft i uppdrag att se till att samtliga svenska myndigheter har 

öppnat någon mängd och typ av data, detta ska vara klart till slutet av 2018. Uppdraget i sig 

har härstammat från ett EU direktiv och anpassats till svensk lag. 

 

Denna studie har samlat in data och erfarenheter från andra kommuner men också från 

intressenter och en expert inom öppna data. Studien har även samlat in information som 

finns online, såsom guider, ramverk och processer. Dessa insamlade data låg till grund för 

den startplan vi sammanställde för Borlänge kommun. 

Nyckelord 

Öppna Data, Öppna Kommun, Öppna Myndigheter, Öppna Myndigheter Data 
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Definitionslista 

Begrepp Definition 

Öppna data Data som offentliggörs och kan användas 
fritt av vem som helst. 

Datamängd En kollektion av data. 

Intressent Potentiell användare av öppna data. 

API Specifikation för hur programvara kan 
kommunicera med ett annat 
(Applikationsprogrammeringsgränssnitt). 
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1 Inledning 

Denna sektion innehåller en introduktion till det arbete vi utfört samt dess syfte och frågor vi 

ville besvara. 

1.1 Bakgrund 

Öppna data är data som olika verksamheter (oftast myndigheter och andra offentliga 

organisationer) offentliggör för att kunna skapa insyn, öka tillväxten och främja innovation. 

(SKL, 2016). Öppna data syftar till att ta till vara på information som kan återanvändas, till 

exempel geografisk data, befolkningstäthet, transport, besöksfrekvens, energiförbrukning 

och offentliga kostnader. Öppna data är ett intressant område särskilt från ett 

medborgarperspektiv då det siktar till att öka transparens, effektivisera samhället och skapa 

verksamhetsnytta och innovation bland medborgare och organisationer. Att öppna sina data 

kan ses som en demokratisk utveckling då myndigheternas system öppnas för allmänheten 

och låter medborgarna ta del av dess data. (SKL, 2016). 

 

Sedan 2003 har Europeiska Unionen engagerat sig i ett direktiv angående öppna data i syfte 

till att stödja ekonomin och gynna innovation genom att återanvända information (European 

Commission, 2013). Direktivet heter „PSI Directive‟, där PSI är akronym för Public Sector 

Information och definieras enligt Europeiska Kommissionen (2013) som data lagrat av ett 

myndighetsorgan. En viktig detalj är att PSI och öppna data ej är av samma slag, då PSI inte 

behöver vara öppen (Wikipedia, 2017). 

 

Eftersom direktivet gäller alla EU länder så har även Sverige fått anpassa lagen på nationell 

nivå för att främja standardiseringen av öppna data (SFS 2010:566), men det är ändå upp till 

enskilda städer och kommuner att implementera denna förordning. Riksarkivet fick ansvar 

för uppdraget 2016 och har bestämt att vid slutet av 2018 så ska uppdraget ha slutförts, 

vilket betyder att samtliga delar av Sveriges myndigheter ska ha börjat publicera öppna data 

enligt gemensamma riktlinjer (Riksarkivet, 2016). 

 

Borlänge kommun är en kommun i Dalarnas län med en population på ca 52 000 invånare 

och ca 4500 anställda (Borlänge, 2018). I dagsläget så har Borlänge kommun inte publicerat 

öppna data (Riksarkivet, 2018)1 och för vår studie fick vi i uppdrag att undersöka hur de kan 

komma igång och öppna upp sina data till offentligheten. Problemen blir då att Borlänge 

kommun inte öppnat och publicerat data, de har ont om tid och de behöver ett sätt att starta 

på. 

1.2 Problemområde 

Öppna data har blivit en större fråga på senare tid, Sverige var också tidigt ute med öppna 

data men har i längden halkat efter. Enligt Global Open Data Index (2016)2 senaste mätning, 

                                                 
1
 Enligt Öppna data och PSI registret, se https://registrera.oppnadata.se/#view=publicstatus  

2
 Enligt https://index.okfn.org/place/ 
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så ligger Sverige på plats 21 i globala öppna data rankingen, medan övriga nordiska länder 

som Finland och Norge ligger på plats 5. Samtidigt som Riksarkivets uppdrag att främja 

öppna data så har även regeringen en vision om att Sverige ska bli bäst i världen på 

utnyttjande av digitaliseringens möjligheter (Riksarkivet, 2016). Ett problem är då att 

kommuner och myndigheter måste satsa på att öppna sina datamängder. 

 

Borlänge kommun har i dagsläget inte påbörjat arbetet, detta leder till problem såsom hur de 

ska publicera sina data, hur de ska fördela tiden, vilka kompetenser som behövs, och på 

vilket sätt de ska påbörja arbetet. Med vår studie har vi tagit fram ett par forskningsfrågor 

som ämnar lösa dessa problem. 

1.3 Forskningsfrågor 

För att få en konkret riktning och mål så ställde vi upp följande forskningsfrågor: 

 

   1.    Vad behöver Borlänge kommun göra för att börja publicera öppna data? 

 

Forskningsfrågan har också två delfrågor som vi vill besvara: 

 

   1.1  Hur har andra kommuner börjat publicera öppna data? 

   1.2  Vilka data är intressenter mest intresserade av? 

 

Vår huvudfråga var en mer övergripande fråga för att fånga de förändringar de behöver 

utföra för att anses arbeta med öppna data. Med den första delfrågan ville vi samla in 

erfarenheter från andra kommuner och ta reda på hur de startade sina arbeten med öppna 

data. Den andra delfrågan vill undersöka vad för data intressenterna vill ha och se vilken 

data som kan erbjuda mest innovation och möjligheter. 

1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen var att utforma en plan för hur Borlänge kommun skall inleda 

arbetet med öppna data, hädanefter benämnt startplan. 

1.5 Avgränsning 

Avsikten var att ta fram en anpassad startplan för deras situation, utifrån den information 

som fanns tillgängligt på nätet och erfarenheter extrapolerat från intervjuer. Vi har även 

avgränsat oss från de mer tekniska detaljerna. 

1.6 Kunskapsbidrag 

Undersökningen bidrar med kunskap kring hur man kan öppna data, konkreta definitioner 

och en startplan för hur kommuner kan inleda arbetet med att offentliggöra och publicera 

data som allmänheten kan tänkas ha nytta av, t.ex. GIS-data, vägtrafikdata och miljödata. 
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2 Teori 

I detta avsnitt fördjupar vi beskrivningen av centrala begrepp inom ämnesområdet samt 

redogör för kunskapsläget. 

2.1 Öppna Data 

För att förstå vad öppna data är så behöver vi definiera två fenomen, data och öppna data. 

Data kan också betyda olika beroende på vilken kontext det används inom. Det 

definitionsområde som är relevant för oss är informationsteknologi och vi kommer därmed 

följa definitionen som ges inom det området. 

 

Data enligt boken Datorkommunikation av Marcus Rejås (2011) definieras som: 

 

“Data är någon typ av fakta eller värden som kan bearbetas av människor eller maskiner 

men som ännu inte har tolkats.” 

 

Ett exempel för detta är sekvenser av bokstäver eller siffror som egentligen är en kalkyl över 

ett företag är information för den som besitter kunskapen, men är data för övriga som inte 

kan tolka bokstäverna eller siffrorna. 

 

Enligt Open Knowledge International (U.Å.) så definieras Öppna data som: 

 

“Open data is data that can be freely used, re-used and redistributed by anyone - subject 

only, at most, to the requirement to attribute and sharealike.” 

 

Definitionen betyder därmed att Öppna data är data som offentliggörs och kan användas av 

allt och alla, samt omdistribueras. Definitionen passar därför bra på det som vi nämnde 

tidigare med offentliga sektorns data som kostnader, energiförbrukning och transport. 

 

Open Knowledge International är en icke vinstdrivande organisation med målet att 

tillgängliggöra information hos samhällen världen över, samtidigt erbjuder de riktlinjer och 

definitioner kring öppna data. Vi anser att deras definitioner är konkreta och rimliga för vårt 

arbete. 

2.2 PSI (Public Sector Information) 

Public Sector Information är data som hålls lagrad av den offentliga sektorn, d.v.s. olika 

myndighetsorgan som till exempel intern data lagrad hos kommuner eller andra statliga 

departement. Europeiska Kommissionen (2013) definierar det som data från den offentliga 

sektorn. PSI data är dock inte öppna data eftersom det inte är säkert att dessa data har 

öppnats till allmänhetens användning, däremot så har de potential att publiceras och bli 

öppna data. Därmed kan man säga att all PSI data som går att lägga ut, med hänsyn till 

lagar och regler kring säkerhet och känslighet, bör offentliggöras och bli öppna data som 

medborgare och allmänheten kan använda. 
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2.3 DCAT-AP 

DCAT-AP är en katalogiseringsspecifikation som Europeiska Kommissionen rekommenderar 

för att skapa en kommunikationsstandard mellan öppen data. Detta är en form av 

metadataspecifikation, d.v.s. “Data om data” där syftet är att kunna beskriva digitala 

informationsresurser som i sin tur ökar användbarheten för informationen. (Riksarkivet, 

2018). Till exempel i en databas så kräver varje kolumn ett namn för att kunna identifieras, 

syftet med specifikationen är att få alla inblandade parter att använda samma kolumnnamn 

för samma sak. DCAT-AP kommer ingå i startplanen som förslag för metadata 

beskrivningar. 

2.4 Referensram 

Vår referensram utgår ifrån de guider som vi fann online. Utifrån denna teori kompilerade vi 

ett antal kategorier som våra intervjufrågor och analys kommer återkopplas till. De guider vi 

utgick ifrån var sammanställda av Riksarkivet, Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL)/Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och Internetstiftelsen I Sverige (IIS). Dessa 

frågor återkopplas sedan till följande kategorier. 

 

● Organisation 

● Hinder 

● Ansvar 

● Ekonomi 

● IT 

● Användarvänlighet 

2.4.1 Organisation 

Organisation håller svar som rör organisationen i helhet, t.ex. anställda, standarder, 

processer och förvaltning. 

 

Organisationen spelar en viktig roll i svaren eftersom det är den som kommer förändras 

mest under arbetets transition. Enligt Riksarkivet (U.Å.) så behövs “En god förankring hos 

ledning (även den politiska ledningen om organisationen är politiskt styrd) är viktigt för ett 

långsiktigt och uthålligt arbete för öppna data” om verksamheten vill utföra ett ordentligt samt 

proaktivt arbete med öppna data. Även SKL/KSL (2017) anser att ett möte för att organisera 

projektet och få en bra organisatorisk start är nödvändigt. 

2.4.2 Hinder 

Hinder är svar som nämner de negativa effekterna och utmaningar som arbetet står inför, 

t.ex. känsliga uppgifter, internt motstånd, tekniska hinder och juridik och lagar. 

 

Till största del så talar teorin om vad som får lämnas ut enligt lagar som ämnar att skydda 

sekretess, personuppgifter och upphovsrättsliga verk. Alla tre guider, Riksarkivet (U.Å.), 

SKL/KSL (2017) och IIS (2017), uppmanar till samma försiktighet kring dessa lagar, särskilt 

sekretessbelagda uppgifter. Data som innehåller personuppgifter eller har uppgifter 
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begränsade av upphovsrättslagen kan fortfarande publiceras om de analyseras och 

dissekeras från de känsliga uppgifterna. 

2.4.3 Ansvar 

Ansvar innehåller svar som är relaterade till ansvar med arbetet, såsom ansvarsroller och 

hur stor vikt som bör sättas på ansvaren. 

 

Riksarkivet (U.Å.) anser att man i tidigt skede ska utse en ansvarig för arbetet och ange dem 

på sin publiceringssida. Med fördel kan man också utse flera ansvariga som besitter olika 

kompetenser. Ytterligare menar SKL/KSL (2017) att denne ansvarige bör ha god kunskap 

om öppna data samt också besitta kompetens kring organisationens informationsresurser. 

IIS (2017) tillägger också att klarhet kring ansvar också gör att de frågor som intressenter 

kan ha blir mer relevanta och riktade. 

2.4.4 Ekonomi 

Ekonomi omfattar svar kring ekonomin med arbetet, till exempel besparingar, kostnader och 

budgetar. 

 

Eftersom syftet med öppna data är att generera samhällsnytta, och inte ekonomiska vinster, 

så berörs inte ämnet ofta i guiderna. Guiden från IIS (2017) talar dock om att vinsterna för 

samhället kan bli mer än 200 miljoner kronor om bara kartdata offentliggörs. Det finns dock 

också kostnader med arbetet, men IIS menar att dessa till en början enbart är arbetstimmar. 

2.4.5 IT 

IT behandlar de svar som rör tekniken kring arbetet, såsom format, verksamhetssystem, 

verktyg och webbplats. 

 

Guiderna anser att tekniken bakom arbetet är viktigt och att man bör tänka igenom vad för 

format, verktyg och system man köper in och använder innan man gräver ner sig i arbetet. 

Utöver rekommendationer så erbjuder även Riksarkivet (U.Å.) en verktygslåda som 

hjälpmedel vid publicering. IIS (2017) listar också externa leverantörers verktyg som kan 

användas till arbetet och vad som kan vara nyttigt i sådana system för öppna data. 

2.4.6 Användarvänlighet 

Användarvänlighet berör svaren som diskuterar kring intressenternas perspektiv, deras 

behov, vad de tycker om öppna data och vad de anser skulle kunna göras. 

 

Det är viktigt att klargöra så mycket som möjligt för användare av öppna data. IIS (2017) 

menar att de data man släpper ska vara användbar samtidigt som den också är tydlig, 

speciellt med licenser, regler och vad de får användas till men även beskrivningar och vem 

som är kontaktpersonen för de data i fråga. 
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2.5 Ramverk för Öppna Data 

Det finns även ramverk för öppna data som ger ett bibliotek av hjälpmedel och riktlinjer för 

vad öppna data är och vad man kan göra med det. Det mest prominenta ramverket är 

framtaget av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015) och går igenom det som 

behövs för att kunna förstå öppna data. Även om ramverket inte haft lika stor betydelse som 

guiderna så bidrar det både direkt och indirekt på grund av att minst en av guiderna har 

baserats på den3. Ramverket bidrar också med en extra kategori för vår analysmodell som vi 

ansåg nödvändig. 

2.5.1 Ramverket för öppna data (Sveriges Kommuner och Landsting) 

SKL har i samarbete med KSL och Vinnova tagit fram ett ramverk för öppna data. 

Ramverket är akademiskt skrivet och grundar sig på fakta och referenser. Ramverket 

erbjuder dokument som syftar till att hjälpa organisationer förstå vad öppna data handlar om 

och hur data kan öppnas, samt utvärderingsverktyg. Ett av dessa verktyg kommer ingå i 

startplanen eftersom den kan vara nödvändig för framtida utvärderingar. 

2.6 Guider för Öppna Data 

Vi fann tre guider, Startguide för beslutsfattare från IIS (Internetstiftelsen i Sverige), Skapa 

och Publicera öppna data från Riksarkivet, och Öppna data - en guide för genomförande 

från Kommunförbundet Stockholms Län och Sveriges Kommuner och Landsting (KSL/SKL). 

Arbetet kommer basera sig på guiderna för att få en bra grund i teorin eftersom de innehåller 

rimliga riktlinjer och förslag. Dessutom kommer våra intervjufrågor också basera sig på dem. 

Motivationen till detta är att få en relation mellan befintliga förslag i teorin samt 

verklighetsbaserade erfarenheter och utföranden. 

 

Alla guiderna gav djup insikt i hur man kommer igång med öppna data, men de föreslog 

olika tillvägagångssätt samt så fattades vissa detaljer, t.ex. i SKL/KSLs guide så beskrivs 

aldrig DCAT-AP, som är en EU rekommenderad specifikation. Därför tar vi alla tre guiderna i 

tanke till denna undersökning för att få en bred förståelse och finna lämpligaste sättet att gå 

till väga. 

2.6.1 Skapa och publicera öppna data (Riksarkivet) 

Riksarkivets guide är tunn men innehåller de viktigaste stegen för att starta arbetet. Guiden 

förklarar övergripligt de nödvändigaste stegen för att publicera myndighetens data och vad 

som behöver utföras. 

 

Första steget inleds med hur man så snabbt som möjligt ska kunna komma igång med 

öppna data och kommer med råd såsom vad man ska publicera i förstahand. Steget 

innehåller också definitioner, juridik, särskilda regler för skolor och ytterligare information om 

hur man påbörjar arbetet samt motivering till varför man bör öppna data. 

 

Steg två innehåller riktlinjer för hur man skapar en PSI förteckning för sina data och 

använder sig av en svenskanpassad version av DCAT-AP. Innehåller viktiga faktorer som 

                                                 
3
 Öppna data - en guide för genomförande (Kommunförbundet Stockholms Län, 2017). 
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kommer framkomma i publicerad data såsom distributionsnivå, eventuella avgifter och 

eventuella villkor. 

 

Tredje steget förklarar de sista stegen om hur publiceringen går till för att synas i 

dataportalen, såsom formatet på länk adresserna och hur man kopplar portalen till länkarna.  

2.6.2 Öppna data - en guide för genomförande (Kommunförbundet 

Stockholms län) 

Guiden är mer formell och innehåller främst proaktiva aspekter såsom hur man ska planera 

för arbetet istället för hur och vart man ska utföra handlingar som föregående guide gick in 

på. Guiden lägger fram fem steg som sträcker sig från uppstart till förvaltning och 

uppföljning, dessa steg tar upp de viktigaste punkterna och frågorna med arbetet. Guiden 

baserar sig på SKL:s Nationella ramverk för öppna data och är en typ av förkortad version. 

 

Första steget föreslår hur man bör planera uppstarten till sina öppna data, detta inkluderar 

punkter såsom att utse ansvarig, hålla uppstartsmöte och välja datamängder. Steget har ett 

förebyggande syfte och lyfter fram viktiga punkter såsom kontaktuppgifter och ansvarighet 

med öppna data. 

 

Andra steget sätter fokus på att analysera den utvalda datamängden. Några av de 

datamängder som väljs ut kommer onekligen förr eller senare inkludera känsliga uppgifter 

såsom personnummer eller adresser. 

 

Tredje steget går in på tekniska lösningar som behövs till arbetet, d.v.s. 

förvaltningslösningar, exportfunktioner för verksamhetssystemet och anpassning av 

befintliga verktyg. 

 

Fjärde stegets mål är att publicera de nödvändiga beskrivningarna och data på den 

nationella öppna data portalen. Detta inkluderar att ha en färdig beskrivning för metadata 

och att sedan publicera den tillsammans med tillhörande data på kommunens webbplats. 

 

Femte steget syftar på att etablera och säkerställa en förvaltning för framtiden, med 

ändamålet att kvalitetssäkra data, öka kännedomen av publicerade data och försäkra att 

data kommer till nytta. Ett förslag är att kommunen skapar processer för att effektivisera på 

längre sikt. Även tekniska lösningar behöver förvaltas och till detta kan den nuvarande 

förvaltningsmodellen användas. Marknadsföring för att skapa uppmärksamhet för publicerad 

data anses också vara nödvändigt, detta kan ske genom medel såsom dialog med 

utvecklare, events kring öppna data och seminarium. Det sista som bör göras är att etablera 

en uppföljningsplan för framtiden. 

2.6.3 Startguide för beslutsfattare (Internetstiftelsen i Sverige) 

Guiden är riktad till beslutsfattare och chefer inom verksamhet, guiden ger en övergripande 

blick om vad man bör göra, vad som inte bör göras, och vad man bör tänka på när man ger 

sig in i öppna data. Som guiden förklarar är dess syfte att uppmärksamma nyttan hos öppna 

data och ge svar på frågor som läsaren kan tänkas ha, till exempel kostnader, effekt och 

definitioner. Guiden ger också förslag och länkar till vart man kan lära sig mer om öppna 
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data, även exemplar där öppna data har gjort nytta ges. Guiden föreslår ett metodiskt och 

systematiskt arbetssätt för att få struktur och noggrannhet i arbetet. Detta arbetssätt är 

nödvändigt när lagar och juridik kommer i fråga, särskilt personuppgiftslagar som GDPR. Likt 

de övriga guiderna föreslår den också att påbörja arbetet med de enklaste datamängderna, 

särskilt de som redan publicerats men inte identifierats som öppna data. 

 

Guiden tar upp att man måste vara tydlig när det gäller licensavtalen, i ett exempel som gavs 

så blev konsekvensen av otydlighet att potentiella intressenter inte vågade använda den 

publicerade datamängden eftersom de riskerade att bryta mot upphovsrätten. Även om det 

går att åtgärda vid senare tillfällen så är det effektivast om det blir rätt från början, särskilt om 

datamängden inte är noga dokumenterat eftersom det då finns risk att man glömmer bort 

vad för licens som gäller och då har man ingen möjlighet att publicera datamängden alls. 

 

Kolada, en offentlig databas för kommuner och landsting, ges som förslag att påbörja sitt 

arbete eftersom kommunen redan kan ha data publicerad där. Guiden kallar dessa för 

automatiskt genererade nyckeltal och kan enkelt kastas om som öppna data. 

 

Datamängder måste också publiceras i ett format, detta kan till exempel vara CSV-format för 

statistik och PDF för textdokument. Guiden anser att det är lättast att publicera datamängder 

i det format som de redan består av och vid senare tillfälle ändra format till något lämpligare 

eller mer standardiserat, detta är på både gott och ont då man får ut datamängden snabbt 

men eftersom det inte är någon standardisering så kan attraktiviteten av datamängden 

minskas. Guiden påpekar att man inte ska hetsa ut datamängder utan metodiskt arbeta sig 

igenom de lättaste datamängderna, även om man bör ha en vision där all data som man får 

lägga ut ska läggas ut. Riksarkivets uppdrag (2016) med att alla myndigheter ska öppna sina 

data är relativt vag och det räcker med att en mindre del öppnas upp, på så vis kan data 

öppnas och offentliggöras med jämna mellanrum. 

 

Likt de andra guiderna tar denna även upp det juridiska momentet samt vad som kan 

beröras; integritet, upphovsrätt och sekretess. Det finns också nackdelar med att öppna upp 

data, särskilt för områden med hög spänning mellan politiska parter, till exempel aktivister 

och skogsavverkare. Däremot finns det också argument för att allmänheten har rätt att få 

veta. 

 

Processer för hur man publicerar data är viktigt för organiseringen. Guiden tar upp en 

generell process som Naturvårdsverket fick i regeringsuppdrag att producera, den generella 

naturen av processen gör att den kan anpassas till olika organisationer och verksamheter 

med mindre modifieringar. 

 

En viktig punkt som guiden stressar är att det är ett arbete som hela organisationen ska vara 

med på, vilket betyder att motivation och engagemang bör prioriteras. Guiden anser att 

ledningen som är högst upp ska vara de första som motiveras till att öppna data, på så vis 

kan de sätta prioritering och stressa frågans betydelse för samtliga anställda. Policys och 

strategier bör vara utformade för att få med resten av organisationens kedja och främja 

positiva attityder och initiativ. För ytterligare motivering så kan man klargöra vad som kan gå 

fel när man öppnar data, guiden menar att det inte är arbetet där man tar fram data, 

publicerar data och använder data som är svårt, där finns det säkerligen kunnig personal 
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inom organisationen för. Men de utmaningarna som kan ställas är att göra arbete med 

öppna data till vardaglig rutin, försäkra att data tolkas rätt och att den inte är fel. 

Guiden anser att filosofin med öppna data måste bakas in i organisationens kultur och 

vardag. Förslag är att satsa på ett förstaprojekt bestående främst av initiativtagare och 

möjligen projektledare. 

Ytterligare förslag till detta är att man inte ändrar på befintliga arbeten utan istället blickar 

framåt på att göra rätt anpassningar på nya system och lösningar. Data kan naturligtvis 

tolkas fel, men guiden menar att det är då upp till organisationen att redogöra vad det är för 

data och hur det används, samt att formatera dess data och metadata på ett rätt- och 

användarvänligt sätt. Till detta ändamål föreslår guiden kan göras genom de så kallade 10 

budord för data i kalkylark4 som är simpla riktlinjer till hur man publicerar så användbar 

kalkyldata som möjligt. 

Om man är rädd att data är fel så påstår guiden att man kan publicera den ändå i proaktivt 

syfte, eftersom fel hittas lättare ju mer personer som granskar så kan man vända på 

problemet. Man kan då publicera datamängden med en varning om att det finns risk för fel i 

den och att felrapporteringar uppskattas, på så vis blandar man in användare av data och får 

input från dem för att göra sina data mer noggrann. 

 

Vanliga problem som guiden tar upp är extrahering av data, obskyra dataformat, data inte 

används, hålla data aktuell, och oväntad feedback. 

Att kunna extrahera data från sina system kan bli svårt beroende på hur systemet är 

utformat, guiden föreslår ett par lösningar; om det är många som använder systemet så kan 

flera samarbeta för att ställa krav på leverantören, kostnaden kan då delas på. Att kunna 

extrahera en viss data kan nedprioriteras om den inte är så viktig, då kan man istället ta det i 

åtanke när man gör kravspecifikationen för ett nytt system. 

Om man använder dataformat som ingen annan använder är det svårt att få in intressenter 

för datamängderna, detta går enkelt att lösa med att konvertera till ett mer allmänt format. 

Även om man allt görs på rätt sätt så finns det ändå risk att ens datamängder inte används, 

detta betyder att marknadsföring behöver utföras för att skapa uppmärksamhet. Guiden 

föreslår att skriva pressmeddelanden, lägga ut information på sociala medier och forum, och 

delta i hackathons. 

Att hålla data aktuell är något som måste inarbetas i rutinen hos de ansvariga och man bör 

ange en estimering över hur ofta det kommer uppdateras, annars riskerar man tappa 

förtroendet hos användarna. 

 

Likt de andra guiderna går denna även igenom hur och vart man publicerar sina data. Data 

kan enklast publiceras på en webbplats enligt URL:en hemsida.se/psidata, där kan 

organisationen lägga upp sina data och ange metadata information om datamängderna, 

samt vilka licenser som gäller. Guiden rekommenderar också att använda DCAT-AP, men 

bara om det finns hög ambitionsnivå för arbetet, då listas även datamängden hos EU:s 

dataportal. Rekommenderat är att man till varje datamängd minst anger: namn, beskrivning, 

adress, kontaktperson, utgivare, uppdatering, villkor, format, begränsningar och kvalitet. 

 

Guiden föreslår ett flertal verktyg för att arbeta med och publicera data, samtidigt bör man 

inte välja ett verktyg som inte har stöd för DCAT-AP eftersom man då avviker från både 

                                                 
4
 Enligt http://www.openbydefault.se/10-budord-for-data-i-kalkylark/ 

Engelska originalet http://www.clean-sheet.org/ 
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svensk praxis och EU:s rekommendationer. Att skaffa ett verktyg bör också göras efter man 

kommit igång med arbetet och publicerat sina första data. 

De produkter som guiden föreslår är: Datahotell.se, Entryscape, Datatank, Mediawiki (med 

modulen Wikibase), och Datahotel. 

Det finns både fördelar och nackdelar med dessa; att använda en tjänsteleverantör förkortar 

startsträckan och effektiviserar arbetet med öppna data då plattformen redan är driftsatt, en 

nackdel kan dock bli att man blir låst hos leverantören. Man kan då kolla tjänster med öppen 

källkod, men en ny nackdel är då att man behöver extra kompetens. Guiden föreslår också 

att man bör undersöka användarvänligheten främst, ett par bra funktioner är att kunna ladda 

ner i olika format och ladda ner i bulk (flera samtidigt). 

 

Avslutningsvis ger guiden ett par checklistor för att komma igång med arbetet och för fortsatt 

arbete. 

2.7 Relevanta lagar 

2.7.1 PSI Directive 

PSI direktivet fastställdes 2003 av Europeiska Kommissionen och ämnar att återanvända 

information inom den offentliga sektorn. Direktivet omarbetades 2013 för att öka 

transparensen, marginalkostnader istället för standardkostnader, ökat scope för att inkludera 

kulturella institut såsom bibliotek och muséer som istället får specialregler, osv. (European 

Commission, 2013)5. 

 

PSI direktivet är relevant för vårt arbete eftersom direktivet syftar på att öppna data ska bli 

mer tillgängligt. Vidare så har den anpassats i Sverige i form av en ny lag. 

2.7.2 Lag SFS 2010:566 om vidareutnyttjande av handlingar från den 

offentliga förvaltningen 

Lagen är ett svar till PSI direktivet som Europeiska Kommissionen fastställde, lagen skapar 

en referensram för svensk anpassning av data och information från den offentliga sektorn 

(SFS 2010:566). Vidare så definieras lagens syfte som: 

 

“Syftet med denna lag är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att 

underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.” (SFS 

2010:566) 

 

Lagen är relevant för arbetet eftersom den syftar till att främja publiceringen av öppna data 

och kommer ingå i startplanen som en av de viktigare lagarna att vara uppmärksam om när 

uppgifter börjar publiceras. 

                                                 
5
 För en komplett lista av ändringar, se https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/what -

changes-does-revised-psi-directive-bring 
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2.7.3 General Data Protection Regulation och Lag SOU 2017:39 

Dataskyddslagen 

Förkortat till GDPR och känt som dataskyddsförordningen inom Sverige, är en ny 

sekretesslag som ämnar att skydda integriteten hos personuppgifter. Detta är ett EU direktiv 

vilket alla europeiska medlemsländer ska implementera. (SOU 2017:39). 

 

Lagen handlar om hur organisationer kan behandla personliga uppgifter för exempelvis 

kunder, anställda och leverantörer. Lagen skall implementeras maj 2018 inom Sverige och 

ämnar att ersätta personuppgiftslagen (PuL) och även delar av patientdatalagen (PDL). 

(SKL, 2018). 

 

Likt SFS 2010:566 så handlar öppna data om publiceringen av information och uppgifter, i 

vilket personuppgifter kan ingå. GDPR skyddar känsliga uppgifter från att publiceras och är 

högst relevant för arbetet. Lagen nämns i startplanen som en av de viktigare lagarna att veta 

om när datamängder publiceras. 

2.8 Licenser 

Licenser är ett avtal om rätt att driva verksamhet eller nyttja någon annans rättighet, samt 

vad som får göras och vad som inte får göras med rätten i fråga (Wikipedia, 2017). Om du 

skapar något så har du upphovsrätt till det du har skapat, förutsatt att det innehåller en del 

självständighet och originalitet, inom juridiken så kallas det för att “uppnå verkshöjd”. (IIS, 

U.Å.). 

 

Upphovsrättens syfte är att skydda ditt verk, det betyder att du har ensamrätt på att 

bestämma hur ditt verk får användas, kopieras och spridas. Om någon vill använda ditt verk 

så måste de ha ditt tillstånd. (IIS, U.Å.). 

 

För att intressenter av öppna data ska veta vad för regler som gäller för en typ av 

datamängd så bör en licens kopplas till den. Licenser och förslag för dem tas upp i 

startplanen. 

2.8.1 Creative Commons (CC) 

Creative Commons är en organisation som har skapat licenser som gör det enklare att 

sprida sina verk för de som vill. Syftet med Creative Commons licenserna är att låta den 

originella skaparen ha kvar sin rättighet medan denne även tillåter verket att kopieras, 

spridas och modifieras. Inom traditionell upphovsrätt så är tillåtelse till spridning en mycket 

mer komplicerad fråga. (Creative Commons, U.Å.). 

 

Creative Commons licenserna är ideala att använda för att sprida och publicera öppna data, 

då syftet är att informationen ska spridas, modifieras och användas. Det finns ett antal 

passande licenser som kan användas när man publicerar öppna data. 

2.8.1.1 Creative Commons (CC0) 

CC0 är den mest ohämmade licensen som erbjuds. Den som har upphovsrätten säger ifrån 

sig sin rätt och tillåter verket att helt hamna inom den allmänna domänen, det betyder att 
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vem som helst får använda verket, modifiera, kopiera och sprida, utan restriktioner från 

databas- och upphovsrättslagar. (Creative Commons, U.Å.). 

2.8.1.2 Creative Commons Erkännande (CC BY) 

CC BY licensen tillåter andra att använda verket, samt kopiera, modifiera, och sprida det, 

även kommersiellt och utan konsekvenser. Skillnaden från CC0 är att med denna licens så 

måste de som använder verket ange vem som har upphovsrätten. (Creative Commons, 

U.Å.). 

2.8.1.3 Creative Commons Erkännande - Dela Lika (CC BY SA) 

CC BY SA likt den föregående tillåter andra att använda verket och kopiera, modifiera, och 

sprida, men de måste ange upphovsmannen samt licensiera sitt eget verk under samma 

licens. På det viset uppstår en slags “share-alike”, ett verk som delar samma licens. 

(Creative Commons, U.Å.). 

2.8.2 Open Database License (ODbL) 

Open Database License kan liknas vid Creative Commons men för databaser. Databaser 

kan befinna sig under andra lagar än enskilda verk, som denna typ av licens syftar till att 

lösa. Men en viktig punkt att komma ihåg är att licensen inte täcker innehållet i databasen, 

som enskilt måste anges vilken typ/typer av licenser som gäller. (Open Data Commons, 

U.Å.). 

 

Ett exempel som använder denna typ av licens är OpenStreetMap, som innan ODbL 

använde Creative Commons. De ansåg att de behövde en specifik licens för databaser 

istället för kreativa verk. (Wikipedia, 2018). 

2.9 Tidigare studier om Öppna data 

Vi har hittat tidigare arbeten och undersökningar som examinerar öppna data från olika 

perspektiv. Dessa studier kommer diskuteras gentemot startplanen för att ge extra underlag 

och stöd till dess förslag. 

2.9.1 Smith, G. Marknadsplatser för öppna data: En fallstudie kring 

användare, användning och upplevt värde. 2015 

Studien är en avhandling som undersöker marknadsvärdet för öppna data och hur 

användarna upplever det. Avhandlingen behandlar Trafiklab som är ett community av öppen 

trafikdata där utvecklare kan skapa projekt och ta del av den offentliga trafikdata som finns. 

På så sätt utgör Trafiklab en intermediär länk mellan dataleverantörer och utvecklare (Smith, 

2015). 

 

Avhandlingen tar upp fördelar och nackdelar med att arbeta kring öppna data, några fördelar 

inkluderar lägre uppgiftskomplexitet, bättre möjligheter att påverka och större synlighet för 

öppna data och dess effekter. Samt finns det också nackdelar, ett par exempel är att 

utvecklarna inte upplever marknadsplatsen för öppna data som en hållbar intermediär, större 
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avstånd mellan utvecklare och dataleverantörer, och skepticism kring de anropsbaserade 

API:erna (Smith, 2015). 

2.9.2 Shepherd, E. Freedom of information, right to access information, 

open data: Who is at the table? 2015 

Elizabeth Shepherds artikel granskar historia kring öppna data och hur det uppstod, samt 

dess effekter hos de nationer som introducerar lagar kring offentlig data. RTI och FOI (Right 

To access Information, respektive Freedom Of Information) anses som essentiella element 

för att landets population ska fritt kunna forma idéer och åsikter, samtidigt som de ingjuter 

förtrogenhet i samspelet mellan medborgare och regering. (Shepherd, 2015). 

 

Artikeln tar också upp intressanta punkter såsom att stängda regeringar har möjligheten att 

manipulera den data som de offentliggör. Ett av exemplen som citeras är 

Hillsborougholyckan där 96 människor miste livet och som polisen och myndigheterna 

försökte mörklägga. Genom skyddet av stängda system kunde myndigheten styra sina data 

och utredningen som de önskade. Det finns dock fortfarande möjlighet för liknande 

händelser att uppstå med öppna system om data inte tillförlitligt kan spåras till källan. 

(Shepherd, 2015). 

 

Även för- och nackdelar med öppen data tas upp. Ett par fördelar som Shepherd ser är 

ekonomisk tillväxt, regeringens transparens, och stimulering av innovation. Det finns dock 

många potentiella nackdelar och hinder till detta ändamål, datamängderna behöver 

fortfarande bearbetas till ett format som kan släppas offentligt, detta innebär att kontrollera 

redundans, inkonsistens, integritet och kvalité. Eftersom det är öppen data innebär det också 

att det så småningom kommer integreras med en annan datamängd, detta kan leda till 

problem gällande anonymitet eftersom det finns möjlighet att koppla ihop känsliga delar från 

länkat data. Forskare är också oroliga då deras forskning kan bli stulen eller missförstådd, 

vilket kan innebära risker till deras rykte eller liv. (Shepherd, 2015). 

2.9.3 Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. Benefits, adoption 

barriers and myths of open data and open government. 2012 

Undersökningen utforskar olika styrkor och svagheter med öppna data och öppna 

myndigheter, samt diskuterar myter kring öppna data. Artikeln har också utfört intervjuer 

med individer som haft tidigare erfarenhet med öppen data för att få en mer precis 

uppfattning kring dess för- och nackdelar. (Janssen, Charalabidis & Zuiderwijk, 2012). 

 

Artikeln diskuterar också ett område relevant för vårt arbete, nämligen öppnandet av tidigare 

stängda system. Det finns fördelar med stängda system då de är lättare att hantera och 

undviker oförutsedda faktorer som öppna system kommer tvingas lösa. Däremot så har ett 

öppet system flera perspektiv som positivt påverkar problemlösandet, då feedback blir en 

integral del av systemet. Att öppna ett system är dock ingen lätt process då organisationen 

kommer behöva justera sig själv från ett rutinmässigt och mekaniskt kontrolläge till ett 

evolutionsperspektiv, deras tidigare verktyg och strukturer kommer därför inte kunna 

tillämpas. (Janssen et al., 2012). 
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3 Metod 

Metodkapitlet beskriver vilken forskningsstrategi vi använde för att strukturera upp vår 

undersökning, samt vilka metoder och modeller vi använde oss av för att samla in data för 

undersökningen. 

3.1 Litteraturstudie 

För att få en god grund utförde vi en noggrann litteraturstudie för att kunna argumentera 

både för och emot öppna data, vad för möjligheter öppna data erbjuder och vad för hinder 

som finns. Detta är i förebyggande syfte då en organisation bör vara beredd på både de 

hinder som existerar men även möjligheterna som uppstår. Enligt Oates (2006) så är 

litteraturstudier också bra för att utöka sin befintliga kunskap om området, särskilt om det 

finns tidigare studier att lära sig från. 

 

Vi använde oss utav ett par vetenskapliga sökmotorer, i vårt fall utnyttjade vi Högskolan 

Dalarnas Summon och Google Scholar för att hitta artiklar och tidigare undersökningar. För 

att själv komma ihåg hur man utfört arbetet och för att andra ska kunna replikera så är det 

nyttigt att ha en sökordsmatris. Följande sökord och databaser användes för denna 

undersökning: 

 

Tabell 1, Sökordsmatris 

Sökord Databas Träffar 

Öppna data Summon 
Google Scholar 

1359 
40 200 

Öppen data Summon 
Google Scholar 

15 126 
42 600 

Open data Summon 
Google Scholar 

8 064 275 
6 210 000 

Open governance Summon 
Google Scholar 

420 342 
2 780 000 

Open access Summon 
Google Scholar 

3 630 031 
5 840 000 

Open access government 
data 

Summon 
Google Scholar 

777 021 
3 080 000 

Open knowledge Summon 
Google Scholar 

3 447 999 
5 120 000 

 

Vi sökte med både Summon och Google Scholar för att hitta de mest relevanta arbeten. Vi 

hittade också ett arbete från Janssen et al. (2012) genom en backward search från Smiths 

(2015) arbete. 
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De tidigare studierna ansåg vi vara kvalitetssäkrade och trovärdiga genom att kolla hur 

framstående författarna är, samt deras referenser och grammatik, som Oates (2006) föreslår 

att man gör för att försäkra trovärdigheten. 

3.2 Forskningsstrategi 

Vårt arbete använde sig av strategin fallstudie, som enligt Oates (2006) används för att 

undersöka en instans av ett ting, det innebär att man fördjupar sig i en företeelse och ser 

vad som är unikt. Även om kommuner har liknande strukturer så riktar sig detta arbete mot 

att lösa just Borlänge kommuns situation med öppna data. 

 

 
Figur 1, Modell över forskningsprocess 

Diagrammet förklarar hur vår process genom arbetet gick till. Genom egen motivation och 

litteraturstudie ställde vi upp forskningsfrågor som vi ville besvara med en fallstudie. Vi 

använde oss sedan av intervjuer och dokument som vi fann för att generera våra data med. 

Arbetet resulterade i kvalitativ data som analyserades med kvalitativa metoder. 

 

Design and Creation var också en lämplig strategi men strategin följer stegen Awareness, 

Suggestion, Development, Evaluation och Conclusion, vilket betyder att produkten skapas, 

appliceras och utvärderas under arbetets gång. Vårt arbete skulle dock bara gå igenom 

stegen Awareness och Suggestion, vilket vi ansåg inte var tillräckligt för ett noggrant arbete. 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Dokument 

För undersökningen fann vi dokument relaterade till öppna data, dessa ligger till underlag 

som kompletterande stöd. Oates (2006) menar att det finns två typer av dokument, funna 

och forskningsgenererade. Funna dokument är dokument som till exempel kan återfinnas 
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online via sökmotorer och webbplatser, forskningsgenererade dokument är dokument som 

har genererats för studiens syfte, detta kan vara anteckningar som producerats under 

studiens gång eller diagram över olika processer. Primärt för vår undersökning så 

hanterades främst funna dokument. 

 

Det första vi fann var guider från Riksarkivet (U.Å.), SKL (2017) och IIS (2017) till hur man 

öppnar upp sina data och kommer igång med arbetet. Dessa guider ansåg vi vara lämpliga 

underlag då de ger en idé om hur transitionen bör utföras, men eftersom de enbart ger en 

generell beskrivning så behöver guiderna ändå anpassas till Borlänge kommun. Ramverket 

fann vi efteråt och bidrog med underlag för intervjuernas struktur och analys. 

3.3.2 Intervju 

Vi utförde semi-strukturerade intervjuer som Oates (2006) förklarar är intervjuer som har 

strukturerade frågor men man låter informanten gå utanför frågorna om något ytterligare 

behöver förklaras. Detta ger informanten mer frihet att utveckla sina svar istället för en kort 

och koncis respons. Vi ansåg att detta passade vår studie utmärkt då det finns flera sätt och 

vägar man kan ta när man vill öppna sina data, vilket betyder att det finns bra och dåliga sätt 

att gå till väga. Intervjuerna skedde över distans med hjälp av Skype, en applikation för 

kommunikation. 

 

Följande matris mappar in intervjufrågorna till kategorierna från vår referensram. 

 
Tabell 2, Kategorisering för intervjufrågor 

Intervjuområden →  

 

Kategorier ↓ 

Kommunfrågor Intressentfrågor Expertfrågor 

Organisation F.1, F.2 F.6, F.11 F.1, F.3, F.5 

Hinder F.3, F.4, F.11 F.3 F.4 

Ansvar F.5   

Ekonomi F.6, F.12 F.5, F.10  

IT F.7, F.8, F.9   

Användarvänlighet F.10 F.1, F.2, F.4, F.7, 
F.8, F.9 

F.2, F.6 

 

Kommunfrågornas syfte var att extrapolera information och erfarenheter som kan tänkas 

vara användbara vid inledningen av öppna data arbetet. Vi ville fråga dem hur de öppnat 

upp sina data, mål, vad som gick bra respektive vad som gick fel, interna förändringar, 

ansvar och processer. Motiveringen till detta var att skapa extra stöd till startplanen för 

Borlänge kommun. 
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Intressentfrågorna ville undersöka vad potentiella användare av öppna data tycker och 

tänker. Dessa frågor handlade om tidigare erfarenhet, möjligheter och hinder, ekonomi, 

användarvänlighet och aktualiteten med öppna data. 

 

Expertfrågorna rörde kring inledningen med arbetet, vad för data uppskattas av intressenter, 

påverkningen på verksamheten, internt motstånd och vanligare format, från en experts 

synpunkt. 

 

Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter och delfrågor och extrafrågor ställdes när de ansågs 

lämpliga. För en komplett lista över frågorna se Appendix. Intervjufrågor. 

3.3.2.1 Urval 

Informanterna för våra intervjuer var nyckelpersoner inom andra kommuner som haft en 

hand i transitionen till öppnandet av kommunens data. De kommuner vi intervjuade var 

Skövde, Linköping och Örebro. 

 

Skövde kommun har inte arbetat med öppna data särskilt länge men har ändå kommit långa 

vägar tack vare deras stora satsningar. Vi intervjuade där en E-Strateg och IT utvecklare 

som var insatta i arbetet. 

 

Linköping har varit verksam med öppna data länge. Där intervjuade vi en IT konsult och 

projektledare som var ansvarig för kommunens öppna data. 

 

Örebro har arbetat med öppna data längst och var mycket tidigt ute. Vi intervjuade en IT 

konsult som startade öppna data arbetet hos Örebro. 

 

Vi intervjuade också ett IT-konsultföretag och en frilansprogrammerare som intressenter för 

att få ytterligare perspektiv från potentiella användare av öppna data. Intressenterna är 

aktiva inom Borlänge respektive Stockholm. Även en expert inom öppna data har intervjuats, 

experten fick svara på expert-inriktade frågor och ge insikter kring hur arbetet bör inledas. Vi 

lät även vår handledare från Borlänge kommun svara på frågor angående motivation och 

mål med arbetet. Svaren återges i verksamhetsbeskrivningen under Empiri avsnittet. 

3.3.2.2 Etik 

Vi anser att det inte finns någon påverkan på etik i arbetet då vi har anonymiserat våra 

informanter. Samtidigt är kommuner offentliga myndighetskroppar och vi anser att nämna 

kommunerna i arbetet inte har större påverkan heller. 

3.4 Dataanalys 

För analysmetoder så föreslår Oates (2006) två metoder, antingen kvantitativ analys eller 

kvalitativ analys. Kvantitativ analys behandlar statistiska resultat såsom dataset bestående 

av siffror. Kvalitativ analys behandlar data med djupare innebörd, intervjuer är ett exempel 

på kvalitativ data där kvalitativa metoder måste appliceras för att få ut svaren. Litteratur och 

teori är också exempel på kvalitativ data. Vår undersökning fokuserade på kvalitativ data och 

vi analyserade våra svar från intervjuer via en kategorimodell. Guiderna analyserade vi med 
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en kronologisk analysmetod som behandlar startplanens steg och hur guiderna förhåller sig 

till dem. 

 

Dessa kategorier utgår ifrån vår tidigare referensram och guider, som vi har utökat med ett 

område vi ansåg var nödvändig, området utgick ifrån SKLs nationella ramverk (SKL, 2015). 

Med hjälp av våra kategorier från referensramen kan vi strukturera upp de svar vi har fått 

från intervjuerna och få dem på en likartad plan. Analysen kommer stödja startplanens 

förslag. Den nya kategoriseringslistan ser ut på följande vis. 

 

● Organisation 

● Hinder 

● Möjligheter & Innovation 

● Ansvar 

● Ekonomi 

● IT 

● Användarvänlighet 

3.4.1 Möjligheter & Innovation 

Möjligheter & Innovation håller de svar som diskuterar vad för positiva effekter som skulle 

kunna utvinnas från arbetet, då syftet med öppna data är att innovation och möjligheter i 

samhället ska gynnas, men även organisatoriska vinster kan skönjas. 

 

Även om området är vagt definierat så kan fördelar och vinster komma från arbetet i olika 

former. SKLs Nationella Ramverk (2015) har ett dokument dedikerat till olika vinster för olika 

parter, särskilt för politik, kunder och företag, samt organisationen själv. Ett par exempel är 

ökad transparens, ekonomiska vinster, ordnad arkitektur, minska administrativ börda och 

bättre offentliga tjänster. 

3.4.2 Kronologisk analys 

För att analysera guiderna som vi fann så kategoriserade vi dem efter startplanens steg. 

Med denna analysmetod kan vi strukturera upp guidernas kunskap och ordna in dem i 

utförbara steg. Kunskapen ordnades in i följande steg som ingår i startplanen. 

 

● Uppstart. Vad behöver göras för att få en välplanerad och strukturerad start? 

● Analys av data. Hur ska datamängderna analyseras? 

● IT-lösningar. Vad för tekniska lösningar behöver blandas in? 

● Publicering. Hur och vart ska denna data läggas ut? 

● Fortsatt arbete. Vad för arbete kommer efteråt? 
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4 Empiri 

Detta kapitel presenterar de resulterande fakta vi har fått fram från vår undersökning. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning av Borlänge kommun 

Borlänge kommun är en kommun som tillhör Dalarnas län med en population på ca 52 000 

invånare och ca 4500 anställda (Borlänge, 2018). Organisationen indelas i fyra olika 

sektorer, där varje sektor har ansvar för avdelningar och verksamheter. Tillsammans utgör 

de en ledningsgrupp som styr hela kommunen (Borlänge, 2016). 
 

Även om öppna data är något som kommuner behöver börja arbeta med innan slutet av 

2018 så har Borlänge kommun också interna mål och motiveringar för att inleda arbetet, 

som följande citat antyder. 

 

“Vi vill öppna upp så mycket som möjligt för att öka transparens och öka både intern och 

extern utveckling av kommunens tjänster. Regeringen pratar om digitalt först i sin digitala 

strategi. Kommuner och offentlig verksamhet i stort har ett behov av att vara så transparenta 

som möjligt. 

Det är skattepengar som driver vår verksamhet, därför vill vi gärna vara så öppna som 

möjligt med hur vår verksamhet fungerar. Många kommuner vittnar om ökad utveckling när 

man öppnat upp och redovisar befintlig data.” IT-Strateg hos Borlänge Kommun (Personlig 

kommunikation, 2 maj 2018). 

 

Borlänge kommun vill öppna sina data för både samhällets och interna verksamhetens nytta. 

Även om det finns uppenbar nytta för inblandade parter så behöver verksamheten gå 

igenom förändringar för att passa arbetet med öppna data, speciellt kulturen inom 

verksamheten behöver förändras och motiveringen och nyttan med arbetet behöver 

klargöras för anställda. 

 

“Det är lite av ett kulturskifte från att vårda och förvalta till att öppna upp och synliggöra. Vi 

kommer att behöva några självklara områden att exponera som vi snabbt ser både den 

interna och den externa nyttan av.” IT-Strateg hos Borlänge Kommun (Personlig 

kommunikation, 2 maj 2018). 

4.2 Sammanställning av intervjuer 

I denna sektion sammanställer och summerar vi resultatet av utförda intervjuerna. Dessa 

genomfördes för att få ytterligare åsikter och perspektiv inom området från andra håll. 

4.2.1 Intervju med Skövde Kommun 

Vår första intervju var med Skövde kommun, där vi intervjuade en E-Strateg (Svarsperson 1) 

och en IT Utvecklare (Svarsperson 2), Svarsperson 2 hade också hand om ansvarigheten 

och arbetet med öppna data. 

 

Svarsperson 2 åkte till städer som utfört arbeten med öppna data och gjorde en 

omvärldsbevakning för att undersöka hur läget ligger till. För att få struktur på arbetet så 
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skapade de ett “startpaket”, en lista med punkter som skulle inledas med arbetet. 

Startpaketet innehöll olika mål, som att ha en katalog på plats, två till tre datakällor att 

publicera, samt formulera ett arbetssätt kring öppna data. 

 

För inspiration och för att kunna genomföra ett gediget arbete så anlitade de även en konsult 

och hade workshop-dagar med verksamheten, med syfte att kunna nå de lättaste 

datamängderna. Konsulten hjälpte även till att förmedla inspiration till kommunens övriga 

verksamheter, samt föreslog en förvaltningsmodell för att klargöra vart ansvaret ligger och 

fylla på med nya datakällor. Skövde satsade stort på projektet och antog både EU:s 

rekommendationer angående metadataspecifikation (DCAT-AP) och köpte in EntryScape 

Catalog (verktyg) för att maximera sin effektivitet. 

 

Under arbetets gång så identifierade Skövde två utmaningar med arbetet, en av ren teknisk 

natur, hur man ska formulera IT lösningar, samt en organisationsfråga, att kunna få med 

hela verksamheten och kunna förklara för dem varför man gör arbetet. De kände också att 

juridiken med data kan vara ett hinder på grund av att deras datalager har stått i flera år och 

de som har haft kännedom om dess innehållande data har lämnat verksamheten, därmed är 

det ingen i verksamheten som vet exakt vad de äldre datalagren innehåller och vad för 

juridik som gäller. 

 

“Det finns lite oro där att vi kan inte dela ut allting för vi vet inte riktigt vad vi har och vi vet 

inte riktigt vad vi får göra. Det är väl såna frågor som hindrar lite att komma snabbt fram, så 

kan man väl sammanfatta det.” -Svarsperson 2, Skövde (Personlig kommunikation, 12 april 

2018). 

 

Förutom ett ordentligt underlag till motivation inom verksamheten så behövs det också 

sättas undan dedikerade pengar för arbetet. Den centrala budgeten som Skövde kommun 

allokerade gav dem många fördelar och underlättade arbetet avsevärt, den största fördelen 

var att med budgeten så kunde de tackla direkta kostnader utan att behöva skifta fokus eller 

belasta andra verksamheter. Ett par insatser som budgeten spenderades på var 

konsultinsatsen, inköp av katalog, utbildning, inspirationsfrågor och småpengar där det har 

behövts. Skövde anser inte att de kommer få tillbaka en konkret vinst, utan istället gör 

vinster inom områden såsom tidsbesparing och manuellt arbete. 

 

“Det har vi sett på andra satsningar på digitaliseringsområdet att om man kan erbjuda en 

bas-tjänst som ingår, och det enda man måste stoppa in från verksamheten är tankekraft 

och lite resurser, så kommer man mycket snabbare framåt.” -Svarsperson 2, Skövde 

(Personlig kommunikation, 12 april 2018). 

 

Beroende på hur arbetet kring öppna data är strukturerat så kan manuell publicering och 

uppdatering av datamängderna krävas. Skövde har både manuella datamängder som kräver 

manuell uppdatering, och dynamiska datamängder som håller sig själva aktuella. 

Svarsperson 2 sitter på ansvaret för katalogen och manuella uppdateringen. Manuella 

uppdateringar är antingen schemalagda för uppdatering ett visst antal gånger per år, eller så 

uppdateras de när anställda upplyser det för Svarsperson 2. 

 

“Sen när jag kunde visa exemplet hur det såg ut och vad resultatet skulle kunna bli, då 

tyckte man liksom att ’nämen det var ju bra det är vi med på och gör det här jobbet’. Så det 
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krävdes en liten knuff över tröskeln där så man skulle fatta att det här blir ju väldigt mycket 

bättre och då var det helt plötsligt värt att göra det där jobbet.” -Svarsperson 2, Skövde 

(Personlig kommunikation, 12 april 2018). 

 

Även om Skövde har kommit igång starkt så har de ingen process för att tvätta data från 

sekretess, personuppgifter eller upphovsrättsliga verk än. De har istället valt att publicera 

data som har krävt minst bearbetning, på så vis har de snabbt kommit igång och fått ut 

datamängder. Däremot så har de haft funderingar kring arbetet med sådant slag av data och 

anser att det kommer vara ett mycket större arbete och ta tid innan det kan skrida i verk, 

samtidigt så tror de att de kommer behöva klassa sina datamängder via ett verktyg som 

heter KLASSA. 

 

“Det är ett hjälpverktyg kan man säga, som SKL har gett ut åt kommunerna för att jobba med 

informationssäkerhet då, och det heter KLASSA där man helt enkelt från vissa kriterier då 

klassar sina data. Tanken är att det ska vara möjligt att skicka den sen så man kan hantera 

viss information på ett säkert sätt internt och sen ska man kunna publicera viss data som är 

klassad att kunna publiceras till exempel” -Svarsperson 1, Skövde (Personlig 

kommunikation, 12 april 2018). 

 

Marknadsföring anses vara ett viktigt moment för att kunna få ut ordet om att öppna data 

existerar och finns för att användas, men vid skrivande stund så har inte Skövde gjort någon 

större marknadsföring. Deras resonemang är att det är lämpligare att spara 

marknadsföringen till när det finns något mer att erbjuda än bara öppna data, såsom en 

tjänst. 

 

När Skövde uppfyllt sina mål så märkte de att de fick in mer datakällor än tänkt från början. 

Allt som allt så estimerar informanterna att de under det föregående året (2017) spenderade 

cirka 200 000 KR på arbeten relaterat till öppna data. Skövde räknar inte med någon direkt 

vinst tillbaka, utan förutspår att de istället kommer spara in på tid och manuellt arbete i 

verksamheten. 

 

“Digitalisering och digitisering jobbar och handlar mycket om det, att minska mängden 

manuellt arbete så att kompetenserna och dem anställda i kommunen kan ägna sig åt sitt 

kärnuppdrag istället för att skyffla papper eller stå vid en kopiator. Där tror vi att vi kommer ta 

hem vinst satt säga” -Svarsperson 2, Skövde (Personlig kommunikation, 12 april 2018). 

4.2.2 Intervju med Linköping Kommun 

Linköpings kommun har kommit en lång väg med öppna data. Där intervjuade vi 

Svarsperson 1 som är en IT konsult och som var ansvarig för kommunens öppna data samt 

öppna data plattformen. Linköping initierade sitt arbete med öppna data för cirka 6 år sedan. 

Arbetet började när en medlem i nämnden hörde om öppna data och blev intresserad i hur 

det kunde hjälpa verksamheten, samtidigt som PSI direktivet började komma in på nationell 

nivå. 

 

Linköpings kommun motiverades i tidigt skede av PSI direktivet, politiska beslut, politiskt 

intresse och mindre utvecklingskostnader samt potentiell innovation, till att undersöka detta 

arbete. Arbetet inleddes med en förstudie och en avsatt budget för att kunna starta smått 
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och komma på banan med att börja publicera datamängder. Väl på banan så fick 

plattformen samma behandling som övriga system i verksamheten; en förvaltningsplan tas 

fram för den varje år där kort- och långsiktiga mål ingår, kortsiktiga målen handlar t.ex. om 

att tillgängliggöra tre till fyra datamängder, samt som de långsiktiga målen kan handla om att 

delta i nationella möten kring öppna data. Att öppna upp sina data fick också större påverkan 

än som väntades för Linköping. Genom att öppna sina data kunde andra system av 

verksamheten återanvända dessa datamängder internt. 

 

“Ja interna dataöverföringar, vi har märkt att användningen av data har ökat i och med att 

man tillgängliggjort det internt. Så vi har till exempel andra system som hämtar öppna data 

från andra system i kommunen, så kommun internt. Vi misstänkte att det kan vara så men 

inte i den ut svängen som det blivit.” -Svarsperson 1, Linköping (Personlig kommunikation, 

18 april 2018). 

 

För att analysera datamängder innan publicering, och för att se om de får publiceras, så 

utför Linköping en riskanalys och informationsklassning på datamängderna, detta görs från 

datamängd till datamängd. Linköping likt andra kommuner som arbetar med öppna data, 

möter hinder såsom sekretess, personuppgifter och avgiftsbelagda uppgifter. Dessa 

motsättningar har de inte stött på än, men Linköping ämnar att lösa dessa utmaningar med 

hjälp av sin riskanalys process. Arbetet med öppna data har även fört med sig extra ansvar 

och roller som har behövts fyllas, de har behövt utse en systemansvarig, beställare och 

teknisk resurs som sköter databas och server.  

 

Till arbetet finns det naturligtvis kostnader, Linköping sätter undan budget till arbetet med 

öppna data för att kunna klara de kostnader som tillkommer, mest för utveckling så har 

kommunstyrelsen satt undan en “utvecklingsbudget” som Linköping har använt till arbetet. 

Till dagsläget så har Linköping köpt till sig en databas, en applikationsserver och ett flertal 

API:er som är utvecklade enligt deras avtal, Linköping nämner också att dessa var 

framtagna med väldigt små summor. Vidare antyder de också att släppa dynamiska 

datamängder är flera gånger effektivare och billigare, då de redan haft sina övriga system på 

plats. Dynamiska datamängder är att föredra anser Linköping, eftersom de inte för mer sig 

extra manuellt arbete samtidigt som datamängden håller sig själv uppdaterad med ny och 

fräsch data. 

Det enda bortfall som Linköping anser sig ha är budgeten som är tillsatt, men de ser inte det 

som något negativt då det ändå är pengar som har behövts läggas ut på arbetet. 

 

Även fast Linköping är ett känt exemplar inom öppna data, och anser själva att ligga i topp 

när det gäller flest antal datamängder utlagda, så har de fört väldigt lite marknadsföring. 

 

För att hålla data aktuell så är en automatiserad lösning att föredra enligt Linköping, annars 

är det exportfunktioner för sina system som gäller, men Linköping har även utvecklat ett API 

för de datamängder som inte har automatik. Linköping rekommenderar att man börjar öppna 

de API:er som redan finns tillgängliga, såsom kommunens Maps/kartsystem, där såg de att 

den nya trafiken inte belastar så mycket extra. De föreslår också att man kan ta nyckeltal 

från Kolada och återge på sin webbplats. 

 

“Det beror allt på datamängd till datamängd dem är uppsatta på helt olika sätt. Vissa är 

direkt från verksamhetssystem, vissa är väldigt statiska, vissa lägger man in en gång per år 
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och sådana här grejer i sina verksamhetssystem och sen vidare ut som öppna data. Vi har 

väldigt få, eller en egentligen har vi idag som har handpåläggning, resten får vi ut från 

verksamhetssystemen och andra funktioner i kommunen.” -Svarsperson 1, Linköping 

(Personlig kommunikation, 18 april 2018). 

 

Linköping rekommenderar även att när man påbörjar arbetet så bör man undersöka vad 

besökare på ens webbplats söker efter. De spår också att Borlänge har förvaltningsmodeller 

som de går efter och föreslår att man följer de till öppna data arbetet. 

4.2.3 Intervju med Örebro Kommun 

Vi intervjuade Svarsperson 1 som är en konsult och E-Strateg som arbetade i Örebro 

kommun och hjälpte dem påbörja deras öppna data arbete. Örebro anses vara en av de 

främsta kommunerna som arbetar med öppna data och har varit verksam med öppna data 

sedan 2009. Örebro kommun påbörjade arbetet med att skapa ett API genom ett testprojekt 

och lyckades koppla det till sitt kartlager. 

 

Intressant nog så hade inte Örebro några mål när de började öppna sina data, de skapade 

inte heller mål vid senare tillfälle. Svarsperson 1 argumenterar att man inte kan ha „släppa 

information‟ som mål, för att det är inte den intressanta biten med öppna data, utan det är 

när informationen får användning. Även om Örebro inte hade några mål så märkte de av 

effekterna av att öppna sina data. De började arbetet med att öppna leverantörsreskontra, till 

vilket effekten var det motsatta än det som ledningen förväntade sig. De anställda kunde 

lättare sköta sitt jobb och de frågor som kom in till support var mer riktade, enklare och 

relevanta att svara på, vilket ledde till att hela arbetet blev billigare. Efter de positiva 

effekterna märktes av så blev verksamheten mer insatt i att börja arbetet i högre utveckling. 

 

“Det som ledningen tyckte från början var ganska jobbigt, ’det här blir bara bökigt och dem 

(intressenterna) kommer ställa massa mer frågor’. Men det vart lättare för dem att sköta sitt 

jobb för det kom färre frågor, dem frågorna som kom var mer relevanta och enklare att svara 

på och det vart bättre service för dem som ville ha informationen och sådär, så det vart 

liksom bättre för alla så de ville nu göra det här i lite högre utveckling nu.” -Svarsperson 1, 

Örebro (Personlig kommunikation, 20 april 2018). 

 

De hinder som Örebro stötte på var av mer annorlunda natur som det finns svar på idag, 

men i det tidiga skedet så visste man väldigt lite om hur juridiken såg ut kring området, vilka 

format intressenterna skulle vilja ha data i, hur man löser det rent tekniskt, och hur man får 

igång användningen. Även om mer kunskap kring detta finns tillgängligt nu flera år senare så 

anser Svarspersonen att kunskapen inte är tillräckligt spridd, och på så sätt så skulle flertalet 

frågor kunna besvaras. Framförallt så hade Örebro kommun ett hinder där organisationen 

försökte se öppna data som ett vinstdrivet projekt, vilket Svarsperson anser är helt fel 

perspektiv då öppna data är till för medborgare och vinster för samhället. 

 

“Organisationen hade fel perspektiv och såg framförallt inifrån-ut och kände ’ja men det här 

har ju inte vi någon nytta av, varför ska vi göra det här?’, därför att ni är en kommun och 

kommun betyder gemenskap, kommuner är till för medborgarna. Medborgarens perspektiv i 

det här är viktigt men man såg inifrån-ut och ville ha egna interna vinster på det här. Man fick 
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ju det ändå visade det sig, men det visste man ju inte innan så det var ju del av 

förändringen.” -Svarsperson 1, Örebro (Personlig kommunikation, 20 april 2018). 

 

Även om organisationen hade svårt att skifta perspektiv så blev det till slut en positiv 

förändring, Svarsperson 1 resonerar att det är för att digitaliseringsarbete handlar om att få 

samverkan mellan flera olika parter som till exempel målgrupper, medborgare och företagare 

och försöka tillfredsställa dem istället för sina egna behov, om man gör det för egna interna 

behov så får man den motsatta effekten. 

 

För den ekonomiska delen så började Örebro arbetet smått med sitt API för geodata och då 

krävdes bara en insats av 20 000 KR. Svarspersonen har inte upplevt att kostnaden varit 

något stort problem, utan tvärtom, börjar man med de mindre satserna som Excel-filer så 

kan man börja billigt. Det dyra ligger i att konvertera om befintliga system till stora och 

komplicerade API:er anser Svarspersonen. Istället föreslår Svarspersonen att man sparar 

sådana arbeten till systemförändring, byte av system eller större uppgraderingar, då är det 

ett lämpligt läge för att inarbeta öppna data integration i tidigt stadie. Detta kan ske genom 

att ställa krav på öppenhet och se till att systemet utvecklas med dessa krav ända från 

början. Även om det kostar pengar att skapa och förvalta öppna data så anser 

Svarspersonen att det är minimala pengar det handlar om. 

 

Ansvarsroller var också en viktig del i arbetet. Svarsperson 1 var huvudansvarig för arbetet 

och fick bygga upp ett nätverk med folk som ingick i arbetet och kunde plockas in när de 

behövdes. Svarspersonen stressar att det är viktigt att de har rätt kompetenser och är 

erfarna för att kunna hantera de eventuella hinder som uppstår. Det gäller också att hitta rätt 

personer, och för att göra det bör man söka sig längst ut i verksamhetens grenar, de 

personer och anställda som sitter med kontakterna och vet vad informationen innehåller. 

 

“Det centrala teamet där vi liksom var spindeln i nätet, dem behöver ganska mycket 

kompetenser dem också, de behöver både informationssäkerhet, GDPR, jurister, arkiv 

kompetenser, strategisk information och IT-arkitektur, som man då kan slänga in beroende 

på den frågan kopplat till de data som dyker upp i verkligheten. Så det behövs ett ganska 

starkt, bra centralt team som jobbar ganska starkt och kan kasta sig in när det verkligen 

behövs. Så ingen har all den här kunskapen och kompetensen.” -Svarsperson 1, Örebro 

(Personlig kommunikation, 20 april 2018). 

 

För att hålla datamängder aktuella så undersökte Örebro från fall till fall. De använde både 

live data och filer som krävde manuell uppdatering. Excel-filer som publicerades är av 

manuellt slag och för det så skapades rutin för uppdatering någon gång i månaden. Det kan 

också krävas processer för att rensa bort känsliga uppgifter i datamängder, eller för att ta 

bort uppgifter som har med sekretess, upphovsrätt, eller avgifter att göra. Svarspersonen 

anser dock att kommuner i princip inte har några uppgifter som behöver avgifter, med 

undantag från geodata. I de övriga fallen får man lov att titta från fall till fall, göra en analys 

och se vad som kan behöva åtgärdas. Förslagsvis bör sådana typer av processer 

automatiseras för att undvika det manuella arbetet. 

 

“Men just det här med lag grejerna det beror ju helt på vilken information det är, man måste 

ju titta på vad som finns och hur man kan få bort det, beror verkligen på vilken information 

som finns, beror på vilken informationsmängd det handlar om, ligger det som en del av ett 
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större textfält eller ligger det i separata kolumner så är det enkelt att ta bort, man får göra ett 

helt analysarbete liksom från fall till fall.” -Svarsperson 1, Örebro (Personlig kommunikation, 

20 april 2018). 

 

Svarspersonen vågade inte svara på vad för område inom öppna data som är populärast 

hos intressenter och anser att det finns för lite undersökning kring det. De kunde inte heller 

se sin egen statistik över nedladdade datamängder och hur många nedladdningar, men 

Svarspersonen argumenterar för att det oftast inte gör någon nytta i den här typen av arbete, 

därför om det är statiska filer som laddas ner så syns bara besökarens nedladdning, inte hur 

de har använt den eller hur många som använder den potentiella tjänst de byggt av 

datamängden. Live data är lite annorlunda och kan vara intressant för statistik, men det går 

fortfarande bara att mäta hur ofta det anropas, inte hur det används. 

 

“Nej vi tittade inte särskilt mycket på det, för det säger ingenting. Säg att du lägger ut en 

Excel-fil och laddas ner en gång av en person, som bygger en webbtjänst som används 200 

000 gånger om dygnet, så är det en besökare. Så det säger egentligen ganska lite, det 

säger lite mer om du har realtidsdata för då kan du mäta API trafiken och det är inte lika 

troligt att någon mellanlagrar informationen.” -Svarsperson 1, Örebro (Personlig 

kommunikation, 20 april 2018). 

 

Eftersom Örebro var så tidigt ute så organiserade de Hackathons för att uppmärksamma och 

få upp användningen av de data som lades ut, på så vis förde de en någorlunda ordentlig 

marknadsföring, de pratade även om det på konferenser men på grund av att de var tidiga 

så fick deras data inte så stor användning. Detta antyder Svarspersonen kan bero på för att 

öppna data har störst nytta när det kan jämföras med andra kommuner och fick då hjälpa 

andra entiteter att komma igång med öppna data arbeten. 

 

“Man är ju beroende av att alla kommuner publicerar samma information på samma sätt, 

annars kan man inte jämföra mellan kommuner, och det arbetet drog vi också igång med ett 

antal olika entiteter. Men det finns ju mycket kvar där att göra. Stockholm och Göteborg 

håller på och formulerar ett samarbete för att driva på den utvecklingen lite mer så det kan 

bli spännande.” -Svarsperson 1, Örebro (Personlig kommunikation, 20 april 2018). 

4.2.4 Intervju med Expert 

Vi intervjuade också en konsult som haft lång erfarenhet med öppna data och som har 

startat eget företag kring det. Experten fick svara på expert-inriktade frågor som går in mer i 

detalj inom öppna data. 

 

Det första som experten anser att kommuner bör göra när de börjar arbeta med öppna data 

är att utse en ansvarig, skaffa sig ett uppdrag med arbetet och välja vart man ska börja 

arbeta. Experten själv anser att det smartaste är att publicera den information som andra 

kommuner redan har lagt ut, för då blir det mer data på samma sätt och det bidrar till att data 

går att använda och jämföra nationellt. Information såsom leverantörsreskontra, 

livsmedelskontroller och skolmat är simpla mängder att börja arbetet med, särskilt dem som 

är försedda med nationella definitioner. 
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Självklart kommer hela verksamheten påverkas av att börja med öppna data. Enligt experten 

så är de som kommer påverkas mest chefer, de som hanterar informationen, handläggare 

och de som arbetar i systemen. De som har kunskap kring informationen och vet om den 

kan öppnas eller inte är en av de viktigare delarna. 

 

Ett av de större hinder man kan förvänta sig möta är internt motstånd, experten menar att 

det måste ske en slags kulturförändring och alla i verksamheten måste förstå vad öppna 

data innebär, oftast så kan det förekomma ett inifrån-ut perspektiv som betyder att det 

interna ser efter interna vinster istället för vinster för samhället, även chefer måste övertalas 

till att investera resurser i arbetet. Ett förslag är att försöka påbörja öppna data arbetet när 

man håller på med en förändring redan, särskilt med verksamhetssystem som då kan ta 

med öppenhet som krav från början. 

 

Det finns mycket hjälpmedel tillgängligt för öppna data, såsom guider och ramverk. Experten 

rekommenderar SKLs ramverk för öppna data, men rekommenderar även att examinera 

Naturvårdsverkets process över “Tillgängliggörandet av Information” som också är ett väldigt 

bra underlag till bra publicering av öppna data. 

 

Format spelar också stor roll när man vill öppna sina data, särskilt om det är manuella, 

statiska filer som man publicerar. Experten anser att detta område finns det för lite forskning 

kring och det beror helt på vilken målgrupp datamängden riktar sig till. Privatpersoner kan 

kräva data lite mer som en tjänst där data presenteras i grafer eller diagram. Forskare, till 

skillnad från privatpersoner, vill ha rådata istället för bearbetad data. Utvecklare ser gärna att 

de har API:er som de kan anropa och hämta data ifrån när de behöver. Oftast så är 

standarden för dessa Excel och JSON, men experten föreslår att man lägger ut det man har 

eller i det format som frågas efter först och väntar med kompletterande format tills någon hör 

av sig. 

 

Något som experten också anser är lätt att missa är på det viset man beskriver sina data. 

Ofta så beskriver de som arbetar med datamängden utifrån eget perspektiv och kan då 

missa att beskriva de grundläggande detaljerna. Metadata och dokumentation är ett område 

som bör arbetas mycket med och på ett bra sätt. 

 

Även om det finns mycket öppna data tillgängligt från kommuner och andra entiteter så 

spekulerar experten att det används för lite, och en del av orsakerna är att potentiella 

användare inte känner till data, samtidigt som kommuner också möjligen publicerar data på 

olika sätt vilket gör det svårt att jämföra och koppla data. Om mer data släpps och på ett 

identiskt sätt så skulle det kunna locka mer intresse. 

4.2.5 Intervju med Intressent 1 

Den första intressenten som vi intervjuade var en konsult och teamledare som jobbade mest 

med förvaltning och utveckling men även projektledning samt verksamhetsutveckling. Deras 

fokus ligger på att hjälpa sina kunder och ta fram lösningar till kunden. 

 

Intressenten kunde inte så mycket om öppna data och använder inte det, men anser att 

öppna data skulle vara vettigt och har möjligheten att skapa vinster, men är helt beroende på 
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vad deras uppdrag säger eftersom de är ett konsultföretag. Intressenten påpekade dock att 

det låter som en smidig lösning eftersom man kan få rätt och aktuell data direkt från källan. 

Att ha ett digitaliserings perspektiv är också nyttigt tycker intressenten, men det gynnar mest 

kommunen själva. Intressenten ser också en risk med att öppna data som inte får delas ut, 

men intressenten identifierar det också som något som är helt på kommunens sida. 

 

För det ekonomiska perspektivet så tror intressenten som nämnt tidigare att det finns vinster 

och besparingar finns om man vet att data kan hämtas säkert från kommunen istället för att 

ta fram egna lösningar för det. 

 

Som format så hade intressenten inga större åsikter då deras lösningar främst går ut på 

frågor mot databaser via API:er, på det sättet så hanterar de inte olika format särskilt ofta. 

 

Intressenten menar också att det är viktigt för kommunen att hålla de öppnade 

datamängderna uppdaterade och att konsekvensen annars blir att intressenter slutar 

använda data eftersom den inte är tillförlitlig. 

 

“Ja det är ju A-O, om man ska ha öppen data, att den är aktuell och tillförlitlig liksom. Annars 

kommer ju ingen använda det. Så det är jätteviktigt.” -Intressent 1 (Personlig kommunikation, 

20 april 2018). 

 

Marknadsföring anser intressenten att det skulle behövas, och att man förslagsvis då deltar i 

nätverksevenemang, till exempel näringslivsfrukostar där olika företag medverkar. 

 

Även om intressenten inte använder öppna data och har svårt att se sig använda det i 

framtiden på grund av att de är ett konsultföretag, så påpekar intressenten att det kan vara 

bra att veta om öppna data om de skulle få användning av den typen av data i framtiden. 

4.2.6 Intervju med Intressent 2 

Den andra intressenten som vi intervjuade var en frilansprogrammerare och egenföretagare. 

Intressenten har arbetat sedan flera år tillbaka med öppna data och skapade en 

navigationsapp långt innan öppna data blev en stor fråga för myndigheterna. Appen används 

fortfarande idag av runt 30 000 resenärer. 

 

När intressenten började arbeta med öppna data så var den typen av data inget 

engagerande område för hen, men ju mer intressenten arbetade med det så växte 

inlevelsen och i dagsläget så arbetar intressentens företag till större del med öppna data. 

Något som intressenten tycker är fascinerande är demokratiska perspektivet kring öppna 

data, eftersom myndighetsdata mer eller mindre är finansierat med skattemedel så bör alla 

ha rätt till den typen av data. 

 

Intressenten tycker inte att det finns någon dålig öppen data, även om kvalitén är mindre bra 

så tycker hen att data ska släppas. Problem med definitioner och licenser kan förekomma 

vilket intressenten tycker är olyckligt och att dessa kan hindra återanvändningen av data, 

men anser även att det är bättre att släppa än att inte släppa alls, och att man bör släppa på 

det sättet och licens som data redan är i eller som man känner sig bekväm med. 
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Att fråga om möjligheterna med öppna data anser intressenten vara en irrelevant fråga 

eftersom det är just möjligheter man skapar med öppna data, samtidigt som det är svårt att 

säga vad för möjligheter som skapas. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt 

tycker intressenten att man ska släppa data som de är eftersom det ändå inte går att 

förutsäga vad intressenter kommer göra med datamängderna. 

 

Hinder är också något som finns för öppna data, ett par hinder som intressenten kan komma 

på är kostnader kring förvaltning och ansvar, samtidigt så är engagemang, budget och 

uppdragsbeskrivning något som man bör hålla koll på. 

 

Särskilt när man talar om ekonomiska aspekter så är det på både gott och ont anser 

intressenten. Många mäterier i dagsläget tar höga avgifter för tillgång till sina datalager enligt 

intressenten, och att det skulle uppstå många tjänster om den informationen hade varit 

gratis. 

 

Intressenten har även haft föreläsningar kring öppna data och liknar den vid en pyramid, där 

tillgänglighet är grunden, mittersta lagret är stabilitet och toppen är kvalité. Intressenten 

menar att man bör börja vid grunden och arbeta sig uppåt i pyramiden när man publicerar 

data. Enligt intressenten så börjar de flesta tvärtom och kollar på sin kvalité först vilket 

försvårar arbetet, särskilt eftersom de data säkert används internt vilket betyder att det finns 

någon som skulle kunna få nytta av det som öppen data med. 

 

Vad bör man publicera data i för format? Det anser intressenten vara irrelevant att fråga om 

då det viktigaste är rådata och att kunna ta del av hela datamängden, detta gäller även för 

API:er. Det viktigaste är ändå att se upp så man inte begränsar dess användning genom att 

planera hur data ska användas. 

 

Användarvänligheten med öppna data är viktigt men intressenten tycker det är något som 

bör komma senare, intressenten resonerar med att projektet blir överväldigande om man 

planerar ut allt från början och att det blir bättre om man uppdaterar kontinuerligt där 

information används. Något som bör prioriteras är aktualiteten hos data, som kan få 

konsekvenser som dåligt rykte och mindre användning när intressenter upptäcker att data är 

föråldrad. 

 

Avslutningsvis anser intressenten att man bör inleda arbetet med engagemang och inte i 

syfte att bocka av en lista. Man bör få med så många som möjligt i arbetet, skapa ansvar, 

förstå konsekvenser, och att inte göra det för svårt för sig. Rekommendationer är att göra 

studiebesök hos andra kommuner och få förståelse från andra perspektiv, samtidigt att 

någon driver arbetet och att en kedja av ansvar finns. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras vår empiri som vi har samlat in med ändamålet att kunna dra en 

slutsats och konstruera en startplan för Borlänge kommun. 

5.1 Sammanställning Guider 

För att analysera guiderna så sammanställs deras identiska förslag och kategoriseras in i de 

steg som startplanen består av. 

 
Tabell 3, Sammanställning och analys av guider 

Startplanens steg Sammanställning av svar 

Uppstart Guiderna nämner de förberedningar som organisationerna bör göra, 
såsom utse ansvarig, välja datamängder att börja med och hålla 
möten. Guiderna framhäver vikten av att få med hela organisationen i 
arbetet, särskilt de som är högre upp i ledning, till vilket det krävs både 
motivation och engagemang. Därför berör arbetet hela verksamheten 
och det nya arbetssättet måste bli daglig rutin. 
 
Guiderna föreslår också hjälpmedel såsom ett verktyg för att 
transformera datamängder till HTTP API:er (thedatatank), nationellt 
utarbetade processer (Naturvårdsverket) och Excel-verktyg för att 
bedöma nyttan och kostnaden hos datamängder (SKL). 

Analys av data Som tidigare nämnt så är inte arbetet ett engångs projekt utan 
behöver arbetas in i verksamheten. Guiderna tar upp att ett par 
utmaningar är att få med anställdas engagemang, försäkra att det data 
som man släpper tolkas rätt och att den inte är fel.  
 
Juridik kan blockera vissa mängder av data från att publiceras. Om det 
är oklart för verksamheten så riskeras känsliga uppgifter att 
publiceras, samtidigt så kan oklarhet i den publicerade datamängden 
få effekten att intressenter inte använder datamängden på grund av att 
de kan riskera bryta mot juridiken. 

IT-lösningar Det finns också problem som kan förekomma och antingen försvåra 
arbetet eller få konsekvensen att data inte används. Ett par av dessa 
är att kunna extrahera data, data är av obskyra format och håll data 
aktuell. Format som guiderna föreslår är Excel eller CSV för statistik 
och PDF för textdokument. De nämner också att man i snabbaste fall 
kan publicera dem i det format som de är och ändra i senare skede. 
Guiderna nämner dock inget om anropsbaserade/live datamängder. 
 
Guiderna föreslår att som möjlighet inte ändra på alla sina 
verksamhetssystem på en gång utan vänta tills en förändring ska 
genomföras och ta med öppenhet som grundkrav. 
 
För att enklare publicera så föreslår guiderna ett antal verktyg för detta 
ändamål. De exempel som anges är: Entryscape Catalog, Datatank 
och Mediawiki (med modulen Wikibase). Om man skaffar sig ett 
verktyg bör dock deras för- och nackdelar vägas mot varandra. 
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Publicering Datamängder behöver också ha beskrivningar kopplade till sig, dessa 
är till för att upplysa intressenter vad datamängden innehåller samt 
annan information såsom kontaktperson och uppdateringsintervall. 
Följande fält bör ha beskrivas: namn, beskrivning, när uppdatering 
sker, villkor, format, kvalité och kontaktperson. 
 
När man vill publicera sina datamängder finns det också riktlinjer till 
vart man gör det och hur. Datamängder publiceras enligt URL:en 
www.kommun.se/psidata och metadatabeskrivningar enligt 
www.kommun.se/datasets/dcat. 

Fortsatt arbete För fortsatt arbete så anser guiderna att man behöver förvalta data 
och uppdatera data. Förvaltningen kan ske genom befintlig 
förvaltningsmodell. En rutin för att uppdatera och hålla data aktuellt är 
också nödvändigt. Dessa processer bör optimeras för att kunna 
kvalitetssäkra datamängderna och arbetet. 
 
Marknadsföring anses också vara något som kan behövas för att 
uppmärksamma datamängderna. För att öka intresset så föreslår 
guiderna konferenser, kampanjer, hackathons, dialog med utvecklare 
eller annons på sin egen webbsida 

 

5.2 Sammanställning Intervjuer 

Analysen av intervjuer sammanställer och kategoriserar in svaren enligt tidigare 

kategoriseringsmodell i vår dataanalys under metodavsnittet. 

 

Tabell 4, Sammanställning och analys av intervjuer 

Kategorier Sammanställning av svar 

Organisation Kommunerna startade på liknande sätt, en budget dedikerades till ett 
första projekt och en plan togs fram för hur det skulle inledas. 
Samtidigt finns det ett mönster av att ledningen och inblandade 
anställda behövdes motiveras. I många av starterna med öppna data 
så har en kulturförändring krävts då chefer och anställda haft ett 
“inifrån-ut” perspektiv, det vill säga att se efter verksamhetens egna 
vinster. 
 
När data väl är öppnat så måste vissa datamängder hållas aktuella. 
Live data, data som kan anropas och hämtas från databaser, kräver 
inte mycket underhåll alls. Men statiskt utlagda filer behöver en rutin 
för att återkomma och uppdatera med en senaste version. 
 
Vid skrivande stund anses det finnas för lite rekommenderade 
standarder för arbetet, vanligtvis så används de vanligaste standarder 
och format för de publicerade filerna. Annars så följs nationella 
standarder om de finns. 
 
Motstånd från allmänheten upplevs som obefintlig. Allmänheten litar 
på att kommuner publicerar på rätt sätt, samtidigt som de är glada av 

http://www.kommun.se/psidata
http://www.kommun.se/datasets/dcat
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att få mer data att kunna använda. 
 
Marknadsföring är något som inte har satsats särskilt stort av, 
samtidigt så klarar sig kommunerna utan större marknadsföring och 
får sina datamängder använda ändå. 

Hinder Intervjuerna uppvisar klara hinder som kan uppstå när man börjar 
arbeta med öppna data. En av de mer prominenta utmaningarna är att 
få hela verksamheten på engagerat och få både chefer och anställda 
motiverade.  
 
Det finns också tekniska hinder, såsom vad för IT lösningar man bör 
skaffa. Samtidigt så kan det finnas äldre datalager som man är osäker 
på vad för juridik som gäller. 
 
En process måste finnas för att sortera bort känsliga uppgifter. Detta 
löses genom att gå igenom enskilda datamängder och klassificera 
dem med ett analysarbete. 

Möjligheter & 
Innovation 

En del positiva effekter av arbetet är att interna system kan 
återanvända data, data kan till och med återanvändas i större utsväng 
än förväntat. 
 
Ett mönster av besparingar från arbetet kan komma i form av att det 
blir mindre manuellt arbete för de anställda och/eller mindre 
kompetens som behöver anställas. 

Ansvar Ansvar är en självklarhet med arbetet och det måste finnas någon 
som har ett övergripande ansvar samtidigt som det måste finnas 
enskilda kontaktpersoner som är ansvariga för sina datamängder. 
Någon måste också ha ansvar för databas och server. 

Ekonomi När man börjar arbeta med öppna data så är det en definitiv kostnad, 
och man kan inte heller räkna med att få tillbaka de pengarna. De 
nyttoeffekterna som produceras istället är transparens och nya tjänster 
när någon tar till vara på informationen. 
 
Det kommer också kosta under arbetets gång, men dessa kostnader 
är till större del i form av förvaltning. 

IT Det finns också tekniska utmaningar med arbetet, beroende på hur 
mycket man tar åt sig, såsom verktyg för metadatabeskrivning och 
katalogisering, men även hur man formulerar frågor till databaser. 
 
Gemensamt för kommunerna är också att man ställer upp en 
förvaltningsplan och håller sig till den. I denna kan även kort- och 
långsiktiga mål ingå. Exempel på kortsiktiga kan vara att ge ut mer 
datamängder, och långsiktiga är för proaktivt arbete såsom att delta i 
konferenser eller events. 

Användarvänlighet Hela öppna data arbetet i sig syftar till att ge mer information till de 
som vill använda det. Ett par trender man kan observera är att trafik- 
och geodata är ett av de mer populära områden, särskilt transport 
generellt. Det är dock svårt att säga hur hämtad data används av 
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intressenter, vilket betyder att statistik över hämtningar möjligen inte 
representerar någonting. 
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6 Startplan 

Detta kapitel presenterar vår startplan som innehåller studiens sammanfattade kunskaper. 

6.1 Startplan 

Startplanen är resultatet av vår analys och ämnar att besvara forskningsfråga 1, “Vad 

behöver Borlänge kommun göra för att börja publicera data som de vill öppna?”. För att 

svara på denna fråga så har vi skapat en startplan som Borlänge kommun kan följa för att 

komma igång och publicera sina datamängder. Startplanen i grund och botten följer 

guidernas riktlinjer, men erfarenheter samlat från intervjuer med andra kommuner, 

intressenter och experter har lagts till ovanpå planen, antingen som tillägg eller överskrider 

guidernas förslag. 

 

 
Figur 2, Huvudstegen i startplanen 

Övergripande så fokuserar startplanen på hela verksamheten och vad som behöver utföras. 

Varje steg går även in i detalj och föreslår verktyg och processer som existerar sedan 

tidigare. 

6.1.1 Uppstart 

För att få en strukturerad och ordentlig start så behöver verksamheten hålla ett möte för att 

reda ut detaljer kring arbetet, såsom ansvariga, hitta rätt kompetens, vilka datamängder som 

ska publiceras och budgetens storlek. Samtidigt så måste de övriga inblandade i projektet 

och verksamheten motiveras till varför de utför arbetet eftersom de besparingar och 

resulterande möjligheter från öppna data arbeten oftast är av obskyr natur. 

 

Dock så är det här inget lätt arbete enligt Janssen et al. (2012) och menar att tidigare rutiner 

och strukturer kanske inte passar. Därför anses uppstarten vara av vikt för att ta reda på hur 

arbetet kommer gå till och vad som behöver förändras. 
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6.1.2 Analys av data 

Analysprocesser krävs för att försäkra att juridiken kring arbetet och datamängderna inte 

överträds, detta betyder att datamängden måste få en licens som gäller för den samtidigt 

som den analyseras och försäkras att publiceringen av datamängden inte bryter mot lagen. 

Till hjälp för detta finns det olika klassificeringsverktyg, antingen från SKL eller 

verksamhetens interna klassificeringsmodell. 

 

Tidigare studier som vi har funnit stödjer att lagar och regler är viktiga att tänka på med data. 

Särskilt Shepherds (2015) artikel är dedikerad till lagar såsom friheten hos information som 

hon anser hjälper ekonomisk tillväxt, vilket betyder att inte alla lagar som existerar kommer 

hindra arbetets framsteg, utan kan även hjälpa till. 

6.1.3 IT-lösningar 

Till arbetet kan tekniska lösningar behöva formuleras om de befintliga inte duger. En 

webbplats där datamängderna kan läggas upp krävs, så användare och intressenter kan 

hitta informationen och ladda ner den. Det finns också ett antal olika standarder och format 

som man bör följa när man publicerar data, för snabbstart så kan datamängderna släppas i 

de format som de är eller så kan de anpassas till mer förekommande format. 

 

Exportfunktioner är ingen nödvändig del för att påbörja arbetet men underlättar publiceringen 

av statiska datamängder som behöver publiceras manuellt, särskilt de som har en 

uppdateringsintervall. Om exportfunktioner inte finns i verksamhetens system så bör 

verksamheten avstå från att bygga om befintliga system och istället ta med öppenhet som 

krav när nya system utvecklas. 

6.1.4 Publicering 

När datamängden är redo för att publiceras måste den också ha en beskrivning för att 

förklara nödvändiga detaljer för intressenterna. Information såsom uppdateringsintervall, 

villkor, format, kvalité och ansvarig kontaktperson är nyttiga delar att ta med, att ha mer 

detaljer i sina beskrivningar ökar förtroendet hos datamängden och dess upplevda nyttighet 

hos intressenter. 

 

Janssen et al. (2012) tyder på att även om publiceringen av data ger nytta och 

samhällsvärde, så finns det flera faktorer som kan sänka dess värde. Särskilt faktorer såsom 

dålig användbarhet, bristande metadatabeskrivning, och odugliga funktioner för feedback. 

Publikationen är länken mellan intressenter och organisationen och bör därför ta extra 

hänsyn till presentation, innehållet och intressenternas behov. 

6.1.5 Fortsatt arbete 

Förvaltning och uppdatering av befintliga mängder är en del som ingår i det fortsatta arbetet 

med öppna data. Förändringen i verksamheten innebär också att någon kommer få ansvaret 

för att uppdatera manuella processer i arbetet och underhållet för arbetets drift. 

 

Smith (2015) menar att det också kan uppträda negativa tankar kring öppna data och som 

har förekommit i Trafiklab. Smith fann att även om användare av plattformen upplevde 
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positiva aspekter såsom lägre uppgiftskomplexitet och större möjligheter, så kan det också 

uppstå nackdelar som till exempel skepticism kring marknadsplatsen för öppna data och 

anropsbaserade API:er samt att det även blir större avstånd mellan utvecklare och 

leverantörer av data. 

 

Marknadsföring hör också till detta steg men är ingen nödvändig del då våra insamlade data 

tyder på att flera kommuner har klarat sig utmärkt utan att behöva uppmärksamma sina 

datamängder. 

  



36 
 

7 Diskussion & Slutsats 

Kapitlet diskuterar vad vi har kommit fram till och vad för slutsats vi kan dra från våra 

resultat. Vi reflekterar också över våra metodval och ger förslag till vidare forskning. 

7.1 Diskussion 

Öppna data har på senare tid blivit en större fråga när det kommer till offentligheten hos 

myndigheternas data. Att öppna datamängder sätter dock krav på myndigheter och 

kommuner att föra ett gediget arbete för att kvalitetssäkra data som läggs ut. 

 

Vi analyserade tidigare studier och guider för att ta reda på vad området handlade om och 

vad för frågor och svar som redan existerar. De tidigare studierna gav goda insikter och 

argument om öppna data, tillräckligt för oss att kunna använda artiklarna som stöd till 

startplanens steg. Guiderna och ramverket bidrog med välgrundad information kring ämnet, 

både för startplanen och som analysmaterial för våra intervjuer. Det skulle varit mycket 

svårare att slutföra detta arbete om vi inte hade haft tidigare studier och guiderna till hjälp, 

särskilt att hinna konstruera en startplan utan dem. Det skulle också blivit svårt att utforma 

intervjufrågor och vi skulle säkerligen behövt utföra ännu flera intervjuer med kommuner 

utan stadigt teori underlag. Men vi tycker att det saknades information som skulle kunna ingå 

i dem, nämligen budgetering. Budgeten kan säkerligen formas av verksamheterna själva 

men vi anser att det är något som borde nämnas inom den befintliga litteraturen. 

 

Vi ville veta hur andra kommuner påbörjade sitt arbete med öppna data, för att ta reda på 

detta så kontaktade vi kommuner kända och prominenta inom öppna data och intervjuade 

dem. Deras samlade svar utgjorde ett underlag till vårt arbete och vår startplan. Vi fann att 

de olika kommunerna hade annorlunda start till öppna data arbetet samt att det var stor 

tidsskillnad på när de startade. Deras budget för satsningarna såg också annorlunda ut, 

Örebro började litet för att testa sig fram medan Skövde storsatsade, Linköping gjorde inte 

heller någon större satsning. Vi tror att detta beror på att Örebro var osäkra kring öppna data 

när det inte var lika välkänt och ville testa sig fram för att se vad resultaten blir. På senare tid 

när öppna data blivit en självklarhet så vågar kommuner som Skövde storsatsa eftersom det 

finns bekräftade vinster att erhålla. Även om det skiljer sig mycket så finns det ändå ett 

mönster mellan kommunerna, de påbörjade arbetet strukturerat med budget och ansvariga. 

 

Vi var också nyfikna på vad intressenter och experter har för syn på öppna data. Även om 

de inte hade större påverkan på våra resultat och startplan så gav de stöd för den befintliga 

kunskapen. Om vi hade haft mer tid hade vi kunnat intervjua mer intressenter och förtydliga 

användarnas perspektiv ännu mera, men det vi fick in för denna studie var tillräckligt för att 

påvisa hur deras perspektiv kan se ut. 

 

Startplanen är huvudresultatet som vi har genererat från denna studie, dess syfte är att ge 

Borlänge kommun ett lämpligt sätt att inleda sitt arbete med öppna data på. Dess generella 

utformning gör den även lämplig för andra verksamheter att använda eller ta inspiration från. 

I den första versionen av startplanen så befann sig alla stegen och deras innehåll i ett enda 

övergripande diagram, vi fann snabbt att detta ledde till en svårläst modell och istället valde 
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att separera stegen till egna dedikerade slides. Detta gör startplanen presentations vänlig 

och mer lättläst. 

7.2 Slutsats 

Vi har kommit fram till att öppna data kan göras på både rätt och fel sätt, därför bör arbetet 

vara strukturerat och välplanerat från början. 

 

För att besvara vår huvudfråga där vi ville veta hur Borlänge kommun ska göra för att börja 

publicera öppna data, så ansåg vi att en startplan var det lämpligaste sättet att samla all 

kunskap i och presentera som steg att följa för att påbörja publiceringen av öppna data. 

Startplanen presenterades i föregående kapitel, 6 Startplan. 

 

Den första delfrågan ville ta reda på hur andra kommuner har gjort för att öppna data. För att 

ta reda på detta så utförde vi intervjuer med kommuner som var prominenta inom öppna 

data arbeten. Denna erfarenhet samlades i startplanen där det tillkom extra förslag som till 

exempel att allokera en budget. 

 

Andra delfrågan, som ville undersöka vad intressenter är intresserade av, besvarade vi 

genom att utföra intervjuer med intressenter. Dessa synpunkter ingick också som stöd i 

startplanen, ett par exempel på dessa är att aktualitet av data bör erhållas, samt att 

datamängder bör publiceras i användbara format. 

7.3 Metodkritik 

Även om fallstudie passade vår studie utmärkt så har vi även övervägt strategin Design and 

Creation. I denna strategi så kommer någonting att skapas med ändamålet att producera en 

IT artefakt och kunskap, men eftersom vi inte producerar en konkret artefakt eller produkt så 

skulle vi endast utnyttjat stegen Awareness och Suggestion då vår startplan föreslår hur de 

ska inleda arbetet. Särskilt problematiskt skulle steget Evaluation vara, eftersom nyttan inte 

kan utvärderas hos något som inte än har använts. (Hevner & Chatterjee, 2010). 

 

Vår kategoriseringsmodell passade våra syften men det existerar säkerligen ännu bättre 

kategorier som skulle kunna läggas till. 

 

Det var svårt att hitta intressenter som besatt den rätta kunskapen. Till en början ville vi 

intervjua intressenter i Borlänge. Men redan efter första intervjun insåg vi att det inte skulle 

fungera eftersom öppna data inte är ett välkänt område, inte minst inom Borlänge. Vi 

tvingades därför utöka och lyckades hitta en intressent från Stockholm som besatt tidigare 

kunskap och erfarenhet. 

7.4 Fortsatt forskning 

Vår undersökning framställde en startplan för hur arbetet kan inledas och går därför bara 

grundligt över verksamheten. Att undersöka hur verksamheten påverkas i detalj och på 

djupet kan bidra till mer djupgående förståelse kring vad som förändras och andra 

påverkningar som detta arbete inte går in på. 
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Att intervjua ytterligare intressenter skulle också vara ett nyttigt område, eftersom flera 

guider, pågående öppna data arbeten, konsulthjälp och nu denna rapport, redan finns och är 

tillgängliga att ta inspiration ifrån för att starta sitt arbete med öppna data. Men forskning 

som tar reda på hur öppna data skulle kunna utvecklas med intressenter och användare i 

tanke anser vi skulle vara intresseväckande. 
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Appendix. Intervjufrågor 

Frågor för Kommuner 

Berätta lite om er själva och era roller inom er kommun 

 

1. Hur påbörjade ni öppnandet av er data? Hur kom ni igång med arbetet? 

1.1. Delfråga: Vad motiverade er att öppna er data? 

2. Vilka mål hade ni? Och hur har dessa följts upp och mätts? 

2.1. Delfråga: Har ni uppnått andra effekter och mål som ni inte förväntat er? 

3. Vad för hinder stötte ni på när ni öppnade er data? 

3.1. Delfråga: Hur löste ni hindret? 

4. Vilka interna förändringar och anpassningar har ni behövt utföra för att kunna öppna 

er data? Samt vilka kostnader har varit förenliga med förändringarna och vem har 

betalat för dessa? 

4.1. Delfråga: Hur har det påverkat er organisation? Var det en positiv eller 

negativ förändring för anställda? 

5. Vilka ansvarsroller har ni fått skapa? (om ovanstående ej går in på ansvarsroller) 

5.1. Delfråga: Hur fattade ni beslutet att dessa ansvarsroller behövdes? 

5.2. Delfråga: Vilka har fått rollerna? Är det någon som har flera roller? 

6. Anser ni att den ekonomiska aspekten spelar stor roll för öppna data? Har det även 

hjälpt er ekonomiskt att öppna data? T.ex. mindre arbete att göra eftersom 

uppgifterna finns att hämta på nätet istället. 

6.1. Delfråga: Finns det även en ekonomisk aspekt som fortfarande påverkar er 

negativt? 

7. Hur håller ni er data aktuell? Har ni en process eller strategi för flödet av ny data? 

7.1. Delfråga: Har ni automatiserat uppdateringen av data? Så systemet 

publicerar när ny data är tillgänglig? 
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8. Har ni en process för att “tvätta” er data? Det vill säga sortera bort känslig 

information? 

8.1. Delfråga: Går även sekretess, upphovsskyddade verk och avgiftsbelagda 

uppgifter igenom denna process? 

8.2. Delfråga: Har ni automatiserat processen eller är den manuell? 

9. Använder ni er av standarder för era API:er/gränssnitt? 

9.1. Delfråga: Varför använder ni er av standard API? 

9.2. Delfråga: Hur hittade ni det? 

10. Finns det något område som är intressantare än andra för medborgare och 

utvecklare? T.ex. om er data om vägtrafiken är intressantare än data om offentliga 

kostnader och varför det är så 

10.1. Delfråga: Har ni statistik för hur ofta data används? 

11. Anser ni att det finns motstånd från allmänheten att öppna kommunal data? 

11.1. Delfråga: Även från andra delar t.ex. privata företag? 

12. Har ni behövt utföra någon typ av marknadsföring för att uppmärksamma er data? 

12.1. Delfråga: Hur har ni marknadsfört? Events? Utvecklardialog? 

12.2. Delfråga: Har marknadsföringen gett resultat? 

Frågor för Intressenter 

Berätta lite om er själva och era roller inom er verksamhet 

 

1. Har ni använt er av öppna data förut och vad använde ni det till? 

1.1. Delfråga: Kom det till nytta? 

2. Vad för öppna data är ni intresserade av och varför? 

3. Har ni upplevt problem med kommunen angående de data ni använt eller varit 

intresserade i? T.ex. om de gjort på ett visst sätt som försvårat för er 

4. Vad för möjligheter och hinder ser ni med öppna data? 

5. Anser ni att den ekonomiska aspekten spelar stor roll för öppna data? 

5.1. Delfråga: Finns det någon viktigare aspekt än ekonomi? T.ex. miljö, 

pålitlighet, etc. 

6. Tror ni att ni kommer behöva utföra interna förändringar och anpassningar för att 

kunna arbeta med öppna data? 

7. Vad för format skulle ni vilja se data i? T.ex. hur skulle ni vilja ha statistik data, i csv, 

excel, etc. 

8. Är användarvänlighet något som bör prioriteras med öppna data? 

8.1. Delfråga: Varför prioriterar ni den så? 

9. Är det viktigt att kommunen håller sina data aktuell för intressenter? Vad tror ni att 

konsekvenserna blir om de inte gör det? 

10. Tror ni det är nödvändigt med marknadsföring för att uppmärksamma tillgängligheten 

av öppna data? Och hur? 

11. Vad bör Borlänge kommun tänka på när de börjar publicera och arbeta med öppna 

data? 

Frågor för Experter 

1. Vad är det första kommuner som vill öppna sina data bör göra? 

2. Vad för typ av data uppskattas och används mest av intressenter? 
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3. Vilken del av kommunen påverkas mest av att börja arbeta med öppna data? 

4. Vad för internt motstånd kan man förväntas möta? 

5. Känner ni till något ramverk för öppna data? 

6. Vad är de vanligaste formaten som intressenter vill ha data i? 

Frågor till Borlänge Kommun Samarbetspartner 

1. Vad för mål har ni och vad vill ni uppnå med öppna data? 

1.1. Delfråga: Vad motiverade er? 

2. Vad för förändringar och anpassningar förväntar ni er att göra? 

2.1. Har ni utfört proaktivt arbete? D.v.s. förebyggande arbete för framtiden 

3. Har ni allokerat en budget för detta arbete? 

4. Hur tror ni att det kommer påverka er verksamhet? 

Appendix. Transkriberade Intervjuer 

Skövde Intervju 

Berätta lite om er själva och era roller inom er kommun 

Svarsperson 1: Jag jobbar som E-Strateg men jag jobbar mer övergripande med 

digitalisering för hela kommunen, och innefattar kommunens alla verksamheter. Vi har ju en 

e-tjänsteplattform och en App plattform på plats då som är viktiga verktyg i det arbetet. Vi 

tillhör en avdelning som heter IT-verksamhetsutveckling vilken har en kvalité och metod där 

vi jobbar framförallt med digitalisering men också med systemförvaltning och projektmodell, 

process modell, och informationssäkerhet och de här lite mjukare frågorna kopplat till 

verksamhetsutveckling kan man säga. Sen vi har separata enheter på vår avdelning för drift 

och support. Jag tror det räcker så kanske. 

Svarsperson 2: Det var bra sammanfattat. Jag jobbar som IT utvecklare, samma som 

Svarsperson 1 och förutom digitaliseringens frågor generellt så jobbar jag med vår app 

plattform och sedan slutet på förra året då med öppna data aktivt. Det är väl det. 

1) Hur påbörjade ni öppnandet av er data? Hur kom ni igång med arbetet? 

Svarsperson 1: Tanken har ju egentligen funnits och vi har ju följt andra kommuner under 

ett par år vill jag nog säga, men det ska tima med resten av verksamheten också och även 

med våra personalresurser att det ska finnas på plats och så. Det var nog egentligen så att 

vi har haft tankarna länge liksom och vi tror ju på det här med att publicera för att kunna 

skapa bra innovativa lösningar och det är inte alltid som man kan se liksom vart det här 

kommer ta vägen utan vi tror ändå på idén att testa och lägga ut mängder och så får man se 

vad dem driftiga invånarna och utvecklarna kan använda det till. Men det var väl egentligen 

efter sommaren då som vi startade upp arbetet på riktigt. Ja vi hade liksom rätt både 

ekonomiska- och personella resurser på plats och därför kändes det lämpligt så att dra igång 

i högsta stadiet, det kan Svarsperson 2 berätta mer om. 

Svarsperson 2: Ja vi började med att jag åkte runt lite grann på lite olika events och gjorde 

omvärldsbevakningen. Vi brukar börja lite sådär man läser ju en hel del av vad andra har 

gjort och tittar på exempel och så. Sen var jag i Stockholm en gång och i Göteborg en gång 

på universiteten som ordnar lite sådana konvent kring detta med inbjudna deltagare just från 

kommuner och statlig verksamhet och sådär. Så får man lyssna in lite på hur verkar läget 

och var börjar man, vart har andra börjat, så det handlar mycket om att man tittar på vad 

som har redan är gjort eftersom området inte är nytt och vi som Svarsperson 1 säger har 
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legat och bevakat det lite så hade vi ju rätt så bra koll på var andra var någonstans. Men det 

är alltid kul att få prata med dem lite och höra lite hur går man med. 

Så det var väl så det körde igång med omvärldsbevakningen och sen så insåg vi väl att vi 

behöver göra det här på ”rätt sätt”, det vill säga inte låta mig som någon sorts eldsjäl springa 

iväg och börja dela ut data ”hur som helst”, utan fundera över arbetssätt och skaffa en 

katalog för metadatabeskrivning och liksom bygga en organisation kring det med öppna 

data. Det var väl så vi börja. 

Svarsperson 1: Precis, jo men det kändes viktigt för oss precis som Svarsperson 2 säger 

här, att det inte ska drivas av en eldsjäl så utan vi vill ha en struktur, ordning och reda och 

göra det på rätt sätt då, publicera data enligt rekommendationer och standarder som finns 

då. Det kändes viktigt och därför ville vi också ha en plattform som skulle hjälpa oss att 

publicera data på ett visst sätt. 

Så ni hade en idé om vart det här skulle gå, och tog det i er egen takt för att få 

struktur? 

Svarsperson 2: Ja vi satte oss ner efter omvärldsbevakning och formulerade en liten mini-

projektbeskrivning som vi kallade för ”start paket öppna data Skövde”, och där definierade vi 

ett antal leveranspunkter och variabler som skulle fram i det här micro-projektet. Det sa vi att 

det skulle lanseras till årsskiftet och då handlade det bland annat om att få den här 

katalogen på plats för att metadatabeskriva våra data och lansera ett antal datamängder och 

jobba lite grann med förankring av vad öppna data är inom kommunens verksamheter, så 

det handlade lite om föreläsningar och vi sökte lite samarbete med en konsult som hjälpt 

oss, inspirerat oss och jobbat med workshop-dag för de verksamheter som vi tror har 

datamängder som är lätta att nå. Så till årsskiftet så lanserade vi vår portal eller vad man ska 

kalla det, där katalogen och lite allmänt kring vår öppna data satsning finns med. 

Svarsperson 1: Har ni sett den? 

Ja vi har varit inne och kollat lite, ni körde efter EU:s metadataspecifikation? 

Svarsperson 2: Yes. 

Svarsperson 1: Ja. 

Då kommer ju data även upp i EU:s dataportal. 

Svarsperson 2: Jajamän, vi skaffade ju produkten EntryScape från MetaSolutions, 

EntryScape Catalog tror jag den heter till och med. Den har ju automatisk skördning både till 

SE portal och EU portalen, det var väl också en sån där grej som vi definierade tidigt att vi 

vill som sagt göra det som resten av omvärlden gör, därför valde vi en sån produkt som kan 

hjälpa oss med det. 

2) Vilka mål hade ni? Och hur har dessa följts upp och hur har ni mätt dem? 

Svarsperson 2: Ja målen var ju att till vid årsskiftet skulle ha definierat det här start-paketet 

och då sa vi att vi ska ha en katalog på plats, vi ska ha två till tre datakällor, och vi ska ha 

formulerat ett litet arbetssätt kring detta och det blev ju jag som är den resursen satt säga. 

Och så skulle vi till årsskiftet också ha levererat lite inspiration eller förankring i kommunens 

övriga verksamheter med hjälp av den här konsulten bland annat då. Det var väl så vi 

definierade det lite löst från början. 

Svarsperson 1: Han sa att vi skulle ha en förvaltningsmodell som vi fyller på med nya 

datakällor och så vems ansvaret är för dem och så. 

Har ni uppnått andra effekter och mål som ni inte förväntade er? 

Svarsperson 2: Vi har uppnått dem målen som vi definierade då, det har vi gjort. Sen så har 

det blivit så att det till och med trillade in flera datakällor än vad vi hade tänkt från början, satt 

det blev mer leverans än det kanske var tänkt. 
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Svarsperson 1: Precis och man bygger ju upp någon slags förväntan i organisationen så 

det känns ju positivt som Svarsperson 2 säger att man är liksom sugen på mer, man ser 

saker som vi kanske inte såg från början. Men vilka effekter det kommer ge på lång sikt det 

har jag svårt att säga i dagsläget. 

3) Vad för hinder stötte ni på när ni öppnade er data? 

Svarsperson 2: Dem allra flesta hinder är ju av mjuk karaktär, så jobbar man med IT och 

har gjort det ett tag så blir det till slut att allting går att lösa tekniskt, mer eller mindre. Men 

det har varit två, inte hinder, men utmaningar som skulle klivas över och det första är ju rent 

tekniskt då, alltså hur ska vi få ut dessa data från de här systemen och hur rent tekniskt 

ställer man en fråga till en databas för att få ut det data man vill ha, till exempel. Det är ju ett 

litet hinder därför att sån teknologi kostar ju några slantar att få till i det system som redan 

finns. 

Men de största hindren eller bromsklossar eller vad man ska kalla det, är ju uppfattningen 

om vad det här med öppna data är för någonting och varför vi ska hålla på med det. Dels 

ställer man sig frågan ”varför ska vi göra det?” alltså vem ska ha dessa data och det är ju 

jättesvårt att svara på när det gäller öppen data, ibland vet man ibland vet man inte. Och sen 

är det ju en oro eller rädsla eller vad man ska säga för vad säger juridiken och vad kan man 

dela ut för data? En förutsättning för att dela ut data är att man vet vad man har, det finns ju 

informationssystem som i kommunen har rullat i mer eller mindre tio – tolv år, som innehåller 

ofantliga mängder data som säkert skulle vara intressant för en öppen data satsning. 

Problemet är ju då att man efter tolv år kanske bytt ut sina verksamhetsrepresentanter eller 

systemansvariga flera gånger, och att då veta exakt vad som finns i den där datamängden 

är ganska svårt. Satt det finns lite oro där att vi kan inte dela ut allting för vi vet inte riktigt 

vad vi har och vi vet inte riktigt vad vi får göra. Det är väl såna frågor som hindrar lite att 

komma snabbt fram, så kan man väl sammanfatta det. 

Förutom naturligtvis oro över vad det kommer kosta, man ser ju kanske idag att man på en 

del ställen ‟ja vår verksamhet fungerar, och vi levererar det vi ska och vi gör det på ett bra 

sätt. Så kommer Svarsperson 2 här och vill att vi börjar jobba med öppna data och vi kan 

inte direkt se vad det tillför utan det är snarare så att vi får mer att göra bara.‟ 

Så för att motivera verksamheten på ett bra sätt så kanske man måste presentera dem här 

goda exemplen först och säga om ni gör det här jobbet fem timmar extra i månaden med en 

öppen datamängd så kommer ni spara såhär mycket i det långa loppet, därför att … och så 

vidare. Men det kan vara svårt att hitta dem bra exemplen. 

Det är bra att ha motivation till varför man ska göra? 

Svarsperson 2: Ja. 

Svarsperson 1: Sen är det också viktigt att ha en central budget så de här direkta 

kostnaderna för exempelvis plattformarna att de inte belastar de enskilda verksamheterna 

för då blir det nog väldigt svårt att komma framåt. 

Svarsperson 2: Helt klart, det har vi sett på andra satsningar på digitaliseringsområdet att 

om man kan erbjuda en bas-tjänst som ingår, och det enda man måste stoppa in från 

verksamheten är tankekraft och lite resurser, så kommer man mycket snabbare framåt. 

4) Vilka interna förändringar och anpassningar har ni behövt utföra för att kunna 

öppna er data? Samt vilka kostnader har varit förenliga med förändringarna och vem 

har betalat för dessa? 

Svarsperson 2: Som sagt så har vi en liten central budget, som har köpt katalogen och som 

har stoppat in lite småslantar där det har behövts, bland annat konsultinsatsen, utbildning 

och inspirationsfrågor. I övrigt så har vi försökt välja datakällor som inte har kostat någonting 

att ta fram, vi hoppas ju att man som vi sa tidigt där genom att skaffa bra exempel så 
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motiverar det verksamheten att vilja vara med. Så ser man att någon annan har gjort bra och 

blir hyllad så vill man ju hänga på själv. Så vi har försökt hitta de datakällor och mängder 

som har suttit längst ned på trädet och är lättast att plocka, och i ett av de bättre exemplen vi 

har när vi har integrerat data med Hemnet så ledde det till att vi städade i den här interna 

datamängden, vi förbättrade och kvalitetssäkrade den. Så det blev precis det här bra 

exemplet som vi ville ha, nämligen att det fanns en datakonsument som på yttersta grenen 

ville suga i sig data och göra någonting för vanliga invånare eller besökare i Skövde. Det 

fanns en effekt internt här i kommunen att vi fick städat i vår egen datamängd och 

kvalitetssäkra den, fundera över vad vi har publicerat, och i det nedersta spåret så blev det 

även så att vi kunde själva använda den här datamängden internt. Vi tog fram den för en 

extern konsument, men en intern resurs kan använda den också, vilket gör att den resursen 

sparar mycket tid. Så det blev alla tre fasetterna där att invånaren tjänade, vårt 

informationssystem och verksamheten tjänade, och en annan intern verksamhet tjänade på 

detta. 

Så det vart en positiv förändring för er? 

Svarsperson 2: Precis, i alla tre fasetterna som är viktiga och som tjänade på öppna data 

satt säga. 

Svarsperson 1: Samtidigt så krävs det ju ändå en arbetsinsats från dem här 

verksamheterna som städar i sina data, det är väl där man kan möta lite motstånd att när 

man inser att här måste vi ändå göra ett jobb och lägga ett antal timmar på att städa upp i 

dåliga register helt enkelt som man har, och i dagsläget så är det ingen som ser dem kanske 

och då kommer man undan med det men om man ska öppna upp det så måste det ju vara 

ordning och reda. Så det blir ju ett kvalitetsarbete kan man säga. Man måste också ha 

respekt för att det initialt tar lite längre tid, men sen på sikt blir det ju väldigt mycket bättre. 

Svarsperson 2: Yes precis det exemplet att när jag föreslog att vi skulle öppna den 

datamängden så var man lite skeptisk då från verksamheten men det har vi ju redan gjort på 

ett sätt. Sen när jag kunde visa exemplet hur det såg ut och vad resultatet skulle kunna bli, 

då tyckte man liksom att ‟nämen det var ju bra det är vi med på och gör det här jobbet‟. Så 

det krävdes en liten knuff över tröskeln där så man skulle fatta att det här blir ju väldigt 

mycket bättre och då var det helt plötsligt värt att göra det där jobbet. 

5) Vilka ansvarsroller har ni fått skapa? 

Svarsperson 1: Ja, vet inte vad vi kallar Svarsperson 2s roll då men, vi håller på att införa 

PM3 här då som är en ledande systemförvaltningsmodell. Där finns det ju en roll som heter 

objektspecialist och det är väl den etiketten vi får sätta på Svarsperson 2. Sen kommer ju det 

här ingå då i ett större förvaltningsobjekt, MetaSolutions plattform som vi använder. Det är ju 

också personer ute i verksamheten som är ansvarig för sina datamängder. 

Ja precis, det måste ju vara personer som är ansvariga för datamängderna och för 

förvaltningen? 

Svarsperson 1: Precis. 

6) Anser ni att den ekonomiska aspekten spelar stor roll för öppna data? Har det även 

hjälpt er ekonomiskt att öppna data? 

Svarsperson 1: Vi har väl inte riktigt sett effekterna än, hittills så har det ju varit en kostnad. 

Vi har väl lagt 200 000 (KR) tror jag på det här förra året då. Rent ekonomiskt så har vi ju 

inte i dagsläget fått tillbaka dem pengarna. 

Svarsperson 2: Och det vet vi inte riktigt om vi räknar med om vi kommer få heller, utan vi 

tänker nog alltså i kommunal verksamhet är ju lite annat än en privat, man räknar på ett 

annat sätt. I kommunal verksamhet så är det ju skattemedel som man försöker minska 

förbrukning av dem så mycket som möjligt, det kanske inte är så att man tjänar någonting 
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utan vi tittar ju på kommande datamängder som kommer att, i den här fasetten som gäller 

internt arbete, spara väldigt mycket tid. Digitalisering och digitisering jobbar och handlar 

mycket om det, att minska mängden manuellt arbete så att kompetenserna och dem 

anställda i kommunen kan ägna sig åt sitt kärnuppdrag istället för att skyffla papper eller stå 

vid en kopiator. Där tror vi att vi kommer ta hem vinst satt säga, men den blir inte så tydlig att 

‟vi tjänade en miljon kronor som kom in på ett konto‟, utan det kanske var snarare att vi inte 

behövde anställa en kompetens till eller ha folk som jobbar övertid med någonting utan vi ser 

genom öppna datamängder kan fokusera på det vi ska hålla på med egentligen i 

kommunen. 

Då minskar ni på de här smådetaljerna? 

Svarsperson 2: Alltså ett exempel jag brukar ta upp är dem här förfrågningarna om att få ut 

data från kommunen, protokoll från möten, man vill ha leverantörsreskontra d.v.s. en lista på 

de fakturor som kommit ur kommunen från vissa företag. Man vill ha ut skrivelser, man vill 

ha ut adresslistor från register och allt vad det är. Det kan man ganska enkelt sätta sig ner 

och räkna hur många timmar lägger vi på det varje år, skulle vi inte kunna göra så att vi tar 

obehaget att vi då publicerar det här data med en gång istället och då spara dem här 

timmarna, vet inte hur mycket timmar det kan bli flera hundratals på vissa områden. Det är 

väl så man får räkna hem det ‟ja att dem hundra timmarna vi har lagt på att leta fram  

leverantörsreskontra förra året, dem kan vi nu lägga på att göra andra kvalitetsförbättringar, 

eftersom vi publicerar den öppna data med en gång‟, det är nog så vi tänker lite tror jag. 

Svarsperson 1: Mm. 

7) Hur håller ni er data aktuell? Har ni en process eller strategi för flödet av ny data? 

Svarsperson 2: Det är ju lite olika och väldigt varierande beroende på vad det är för data 

som har publicerats. I några av de här mängderna vi har tryckt ut så handlar det om att 

verksamheten får bevaka detta och förklara för mig då som sitter på katalogen, ‟nu får du 

göra en uppdatering här för nu har vi gjort det‟. En del utav datamängderna är ju dynamiska 

och behöver ju inte underhållas utan det gör ju dem själva eftersom de håller sig själva 

aktuella. Så det är lite varierande så, man får skapa sig ett litet årshjul där man liksom följer 

upp hur data har använts och hur pass aktuellt det är. I ett utav exemplen där så vet jag att 

uppdateringen utav datamängden sker två gånger per år, och då har vi schemat upplagt och 

då gör vi en touch på katalogen också. Så det är lite varierande beroende på vad det är för 

data helt enkelt. 

Så den där dynamiska datamängden, den lägger inte data ut automatiskt på er portal 

då? 

Svarsperson 2: Näe alltså katalogen är ju manuellt skött, där får man liksom skapa 

katalogen och definiera innehållet och peka ut datakällan, satt säga, det gör man manuellt. 

Däremot själva innehållet i datat, vi har ju något fall där det är ett API som publicerar data då 

är det ju API:et man får hålla koll på. Det övriga är ju mer eller mindre statiskt så länge inte 

det här API:et ändrar på sig då. Men det är en kombination av att verksamheten talar om det 

för mig eller jag skapar en återkommande händelse att ‟nu är det dags att uppdatera den 

här‟. 

8) Har ni en process för att “tvätta” er data? Det vill säga sortera bort känslig 

information? 

Svarsperson 2: Vi har inte riktigt kommit så långt, som jag sa tidigt där så började vi med att 

ta de här datamängderna som är ”lätta”, därför att vi ska komma igång. Det exemplet som vi 

brukar ta upp är Hemnet exemplet då, där vi publicerar data från våra skolor ut på nätet, och 

där är det alltså verksamheten själv som tvättar sina data helt enkelt genom att de skapar 

den här datamängden utifrån massa andra källor. Så tar jag bara den och publicerar, så att 
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det är lite kombination men vi har alltså inte kommit så långt att vi har öppnat någon 

datamängd än som innehåller data som måste tvättas bort, det har vi inte. Men när det sker 

så är det ju ett långt arbete innan, så verksamheten måste ju som jag sa tidigt där också, 

fundera över på ordning och reda, vad har vi och vad måste vi tvätta bort. Så det är ett litet 

större jobb som vi inte riktigt har kommit till än utan vi har under nöden för att kunna 

publicera någonting snabbt valt datamängder där vi inte har behövt jobba så mycket med 

det. Men det kommer vi börja göra och vi kommer förmodligen behöva klassa våra data, vi 

jobbar ju med ett klassningsarbete överhuvudtaget i kommunen med våra datamängder, jag 

tror att systemet heter KLASSA till och med. 

Svarsperson 1: Ja det är ett hjälpverktyg kan man säga, som SKL har gett ut åt 

kommunerna för att jobba med informationssäkerhet då, och det heter KLASSA där man helt 

enkelt från vissa kriterier då klassar sina data. Tanken är att det ska vara möjligt att skicka 

den sen så man kan hantera viss information på ett säkert sätt internt och sen ska man 

kunna publicera viss data som är klassad att kunna publiceras till exempel. Det handlar ju 

också om vilka möjligheter de här systemen ger för att publicera information, det får man ju 

ta system för system. 

Svarsperson 2: Precis. 

Svarsperson 1: Det finns ju ingen generell process men det beror ju på vilka datamängder 

vi pratar om, så får man hantera det på olika sätt. 

Svarsperson 2: En del informationssystem som vi har kan man ju rätta sig med att de är lite 

mossiga, de är gamla och byggda på ett sätt som var jättebra för förvaltning på 2000-talet, 

och nu har det gått nästan 20 år sen dess och en del av dem har hängt med och 

uppdaterats, och en del har inte gjort det. Så jag ser ju möjligheterna att med hjälp av de här 

klassningsdokumenten som Svarsperson 1 säger, där man kan se att den här skiktade delen 

av datat skulle vi kunna publicera. Det kan man nästan ha som en utgångspunkt när man 

beställer ett API eller en exportfunktion från den här leverantören, och säga att enligt de här 

dokumenten så är det tre klassningsnivåer och nivå ett vill vi kunna dela ut till vem som 

helst, vi vill att ni skapa ett API eller mekanism för oss att kunna ta ut data då. Det hänger 

som sagt som Svarsperson 1 sa lite på vad systemleverantörerna har idag, en del hänger 

med och en del hänger inte med. 

9) Använder ni er av standarder för era API:er/gränssnitt? 

Svarsperson 2: Om vi har några standarder? 

Ja. 

Svarsperson 2: Näe det skulle jag inte vilja påstå heller utan det hänger nog mycket på vad 

de här leverantörerna redan har byggt. Det är ju inte så att något system eller någon har 

sagt att de vill ha ett API som ser ut såhär och fungerar på det här viset, utan vi har ju i 

något fall använt ett API som leverantören har utvecklat själva till någonting annat, och så 

använder vi det för att suga ut data ifrån det. Ibland rörde det sig om ren och skär export, det 

vill säga verksamheten markerade ett antal datapunkter och skapade en rapport som man 

tryckte ut och sen kan använda som bas. Så någon riktigt standard så har vi inte skapat 

heller hur API:erna ska se ut eller fungera, för vi har liksom inte beställt något än. 

10) Finns det något område som är intressantare än andra för medborgare och 

utvecklare? T.ex. vägtrafiken 

Svarsperson 2: Absolut, tittar man på lite trender i samhället så är det vilka typer av appar 

eller vilka typer av tjänster är det som driver lite grann, då är det ju till exempel trafik som du 

säger. Rese- och taxibolagen var ute jättetidigt med att man kunde se ‟vart befinner sig min 

bil just nu‟. Hela en sån lösning bygger ju på mer eller mindre öppna data så trafik är ju 

någonting som människor idag förväntar sig att det ska fungera så, det är ju ingen som 
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skulle gå med på att komma till tågstationen och få veta att deras tåg går någon gång före 

klockan femton, utan man vill ju veta exakt när den ska gå, vad den ska heta, vilken vagn 

och vart man ska sitta någonstans. Så trafikdata är ju klart intressant det är det, och Skövde 

har växt ganska mycket på sista tiden och gör fortfarande det, men man kan ju också se på 

trafik och en trafiklösning, så det vet vi att det finns intresse från invånarna att nå sån data 

och sen så är det ju öppna datamängder och öppen datafunktionalitet som är liksom i 

vardagen satt säga. Så det kanske är så att en gång i livet så söker man bygglov för att 

bygga en altan, ja det är ju jättebra om man kunde digitalisera och få en öppen data lösning, 

men kanske fyra gånger om året och tio år i rad ska man fylla i data om skolstart, där man 

ska ange om barnet är allergiskt eller om det ska gå i simskola och så vidare. Så den typen 

av lösningar efterfrågas i större utsträckning av våra invånare, man är okej med det verkar 

det som det har vi hört, att „dem här sällan fallen, de kan få vara lite krångligt det kan jag gå 

med på. Men det som man upplever varje dag och måste interagera med kommunen varje 

dag det vill jag ha lättare och mer dynamiskt i min telefon‟, det är väl lite så vi tänker. 

Så ni kan hämta statistik för hur ofta data används? 

Svarsperson 2: Ja det kommer vi kunna göra men i nuvarande versionen av katalogen som 

vi har så kan man inte det, men vi har beställt det och då sa han ‟ni är inte först att fråga det, 

det kommer att komma‟, så då kan vi se hur datat används. Sen så försöker vi ju i Skövde 

kommun föra lite medborgardialog, alltså vi försöker vara ute och träffa våra invånare, vi har 

en stor händelse i staden varje år och varje sommar som heter mat-festivalen som pågår en 

hel helg och ett par dagar. Där är vi alltid representerade och vi ställer frågor och vi 

intervjuar dem som kommer till oss ‟vad saknar ni, vad vill ni ha, vad har ni sett på andra 

ställen, vad är vi bra på, vad är vi dåliga på‟. 

Svarsperson 1: Ja och sen om digitala tjänster då. 

Svarsperson 2: Ja och om digitala tjänster precis, och där snappar man ju upp liksom att de 

digitala tjänster vi funderar på att utveckla eller har utvecklat bygger ju mångt och mycket på 

en form av öppen data. Så det ena driver det andra så att säga. 

11) Anser ni att det finns motstånd från allmänheten att öppna kommunal data? 

Svarsperson 2: Hmm inte motstånd skulle jag inte vilja påstå att det finns, det är nog väldigt 

få av våra kommuninvånare som sitter och tänker ‟gud vad skönt att jag får ett API så jag 

kan läsa ut ekonomisk statistik tillbaka i tiden‟ det är nog väldigt få som vill ha. Däremot så 

vill de ju ha tjänster som bygger på öppna data, och hade vi frågat för fem år sen så hade 

det varit ett större motstånd och större skepsis till vad vi ska dela ut för data. Men vi känner 

nog att våra kommuninnevånare har ett ganska stort förtroende för hur vi sköter vår 

verksamhet, och därför så litar man på att kommunen sköter sig helt enkelt. Så man är inte 

så orolig för de förstår ju att vi måste följa lagar och vi gör det. Så jag tror inte det är så 

mycket skepsis från invånarna att dela data utan kan vi leverera schyssta digitala tjänster 

som bygger på öppen data så skulle jag vilja påstå att dem allra flesta är positiva. Det har 

svängt ganska fort de senaste fem-sex åren kanske, den stora explosionen kom ju med 

Bank Id där man förväntar sig kunna swisha pengar till varandra precis dygnet runt när som 

helst. När det gick att logga in vilka tjänster som helst och betala räkningar på en sekund, 

när det slog igenom på allvar då märkte vi att vi fick vinden i ryggen liksom, så kan man nog 

säga. 

Och även från andra delar och entiteter, till exempel privatföretag dem litar på er 

också? 

Svarsperson 2: Ja det skulle jag nog vilja påstå. Jag tycker nog att, nu kanske jag är inne 

på ett område som jag inte arbetat med men, näringslivsinteraktionen i Skövde kommun 

skulle jag nog vilja påstå att vi är bra på. Men där är jag lite tveksam för att uttala mig för det 
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arbetar jag inte med, men jag har svårt att se om vi kan leverera tjänster som levererar ökad 

tillgänglighet, transparens och tydlighet i vad kommunen sysslar med så är det få som säger 

emot. 

Svarsperson 1: Det är positivt, absolut. 

Svarsperson 2: Ja. 

12) Har ni behövt utföra någon typ av marknadsföring för att uppmärksamma er data? 

Svarsperson 1: Ja det har varit en liten kampanj på Facebook, har det varit. Men vi har inte 

slagit på stora trumman så, utan det är något man söker fram om man är intresserad av den 

typen av tjänst, som utvecklare i alla fall tror jag. Men det är klart att vi skulle nog kunna 

marknadsföra lite bättre. 

Svarsperson 2: Vi kommer göra en liten push för det här Hemnet integrationen, där man 

skriver en liten nyhet där som kommer publiceras. Men något som Svarsperson 1 säger, 

något stort har vi inte gjort, jag tänker mig för att rikta sig till invånare då behöver man ha 

mer än bara datakällan. För invånare och till exempel min mormor är inte intresserad av ett 

API där hon kan se hur många som har parkerat på Diana parkeringen. Däremot så när hon 

ska parkera sin bil nere i staden och köpa en parkeringsbiljett så vill hon kunna veta var hon 

ska ställa sig och vart det finns lediga platser. Så när man riktar sig till invånare kanske man 

behöver ha hela det färdiga exemplet satt säga, man behöver ha en konsument av data och 

en produkt på något sätt. Så vi räknar kanske kallt med att den reklam vi har gjort har skett i 

de kretsar som sysslar med öppna data, vi är lite aktiva i grupper på Facebook, LinkedIn och 

vi pratar och interagerar med andra kommuner som jobbar med öppna data. Vi publicerar i 

dem här portalerna EU-SE portalen och där känner vi att för forskar Sverige, akademiker 

Sverige och utvecklar Sverige så kanske det räcker. Men reklam till invånarna tänker vi sen 

att när någon har gjort någonting verkligt av till exempel ett trafik API, då känner vi att nu kan 

vi göra reklam för det. 

Linköping Intervju 

Berätta lite om dig själv och din roll inom er kommun 

Svarsperson 1: Jag är IT konsult och projektledare på LKDATA, Linköpings kommuns IT 

enhet i princip. Jag jobbar som ansvarig för kommunens öppna data, den plattformen och de 

teknikerna vi använder för att tillgängliggöra den data som Linköping kommun har 

maskinläsbart. Sen har jag lite andra uppdrag som inte rör det här då. 

1) Hur påbörjade ni öppnandet av er data? Hur kom ni igång med arbetet? 

Svarsperson 1: Det startade nämligen med att politiken i nämnden så var det någon där 

som var intresserad i det här och bad oss titta vidare på dem direktiv som hade kommit, det 

finns något som heter PSI direktivet där man från nationellt håll pekar på att myndigheter bör 

tillgängliggöra sina offentliga datamängder för vidareutnyttjande. Det var egentligen det som 

satte igång själva arbetet med öppna data. 

Sen så började vi titta på det här, vi började titta på vad för plattform för att lägga ut data, 

och sen i öppna data fallet så är det väldigt viktigt att titta på datamängd för datamängd, 

vissa är statiska, vissa är dynamiska, vissa måste man kanske informationsklassa lite eller 

titta på en riskanalys innan man tillgängliggör det för att kolla om det innehåller sekretess 

eller något annat. Men förslaget är egentligen att börja med dem allra enklaste och det kan 

oftast vara saker som man redan idag presenterar på sin hemsida, så titta på att börja 

tillgängliggöra dem bitarna som öppna data, alltså maskinläsbart. 

Sen har man på nationell basis gjort väldigt mycket dem här senaste åren som Borlänge 

skulle kunna titta på för att få hjälp att komma igång väldigt fort med öppna data, men det 
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kan vi komma till lite senare. När vi var ute med öppna data var det ett väldigt väldigt tidigt 

jobb att börja med det här för kanske 6 år sen, då var det bara i princip Stockholm och 

Göteborg som hade gjort något snarlikt. Så vi satte upp vår egen hemsida och egen drift för 

det här, så satte vi också upp och utvecklade API:er, nyckelgenerator och lite andra. Vissa 

data la vi upp direkt och vissa data mellanlanda hos oss på den här plattformen och sen ut 

mot medborgare. Det var så vi kom igång och planen var att gå ut med 3 till 4 datamängder 

per år, och det har vi i princip följt då sen vi startade. 

Hade ni någon intern motivation då för att öppna er data? Eller var det bara för att 

direktivet säger så? 

Svarsperson 1: Både direktivet och sen hade vi politiskt beslut och politiskt intresse av det, 

så man hittade en budget för det här, så man hade lite pengar för det här men det var ju inga 

jättesummor. Men man diskuterade och avsatte lite budget för att ta fram en förstudie först 

och sen från den här förstudien så citerar vi att vi ska börja lite smått och lägga ut någon 

beta version bara för att prova det här, för att man såg dem här positiva delarna utav det så 

man får kanske mindre utvecklingskostnader, mindre samtal till kommunen om man har sina 

data öppet, man kanske får appar eller applikationer gratis som företag eller privatperson 

utvecklat. Det främjar ju främst innovationen i kommunen där man släpper ut dem här 

datamängderna fritt så man kan göra appar eller e-tjänster eller annat på det data som 

Linköpings kommun har. Det var väl en mix av flera grejer, men politiskt beslut, liten budget, 

och sen att man liksom tryckte ut vad som är positivt med öppna data och vilka effekter det 

har på både verksamhet och på kommunen som helhet. 

2) Vilka mål hade ni? Och hur har dessa följts upp och hur har ni mätt dem? 

Svarsperson 1: När vi kom igång efter det här då så försöker vi förvalta öppna data 

plattformen som alla våra andra system, så vi tar fram en förvaltningsplan varje år, i den här 

förvaltningsplanen har vi både kortsiktiga och långsiktiga mål. Kortsiktiga mål har för det 

mesta varit att tillgängliggöra tre till fyra datamängder, vi har en sån hackathon tävling i 

regionen som vi är med och deltar i. Och dem långsiktiga brukar vara att vi ska titta lite mer 

nationellt, så vi är väldigt ofta på SKLs Öppna Data möten och i andra forum där man 

försöker få fram någon nationell standard och plattform kring öppna data, det har man gjort 

då för varje år. 

Har ni uppnått andra effekter och mål som ni inte förväntade er? 

Svarsperson 1: Ja interna dataöverföringar, vi har märkt att användningen av data har ökat 

i och med att man tillgängliggjort det internt. Så vi har till exempel andra system som hämtar 

öppna data från andra system i kommunen, så kommun internt. Vi misstänkte att det kan 

vara så men inte i den ut svängen som det blivit. 

Så ni återanvänder eran egen data inom andra delar? 

Svarsperson 1: Yes, det stämmer. 

3) Vad för hinder stötte ni på när ni öppnade er data? 

Svarsperson 1: Ja, informationsklassning, det finns data som det är sekretess på som vi 

inte får tillgängliggöra, ekonomiska perspektiv som vissa data säljer kommunen till bland 

annat kommunala bolag och som man inte vill bli av med, alltså intäkterna. Det kan vara till 

exempel dem här detaljplanerna eller vägnätet som man säljer till kommunala bolag som 

använder dem så det finns en inkomst där som man inte vill bli av. Så det finns lite såna 

motsättningar, sen är det ju alltid det här ‟jamen vad händer om vi släpper ut fel data eller 

det är felaktigheter i det eller annat som kan sätta käppar i hjulet‟ så det är väldigt mycket 

arbete med det, och det finns dem som tycker det ska vara stängt tills någon frågar istället 

för att vara öppen, det är en sån kulturförändring man behöver göra. 

Hur löste ni hindrena? 



59 
 

Svarsperson 1: De här med avgifterna det får ta sin tid, till exempel det här med vägnät och 

geodata det kommer nationellt komma ut och det kommer bli öppet, för det finns direktiv från 

annat håll. Dem här sekretess och dem grejerna har vi ju löst med att vi gör alltid en 

riskanalys innan vi tillgängliggör en datamängd, så att vi har det dokumenterat och 

säkerställt dem riskerna som finns med spridandet av de här data. Så på det sättet har vi det 

löst, och dem här andra kulturfrågorna är ju att gå ut och informera, fördelarna med öppna 

data var vad det kan resultera i. 

Så för sekretessbelagda uppgifter så har ni en process som ni går efter för att 

säkerställa? 

Svarsperson 1: Ja vi gör en riskanalys innan vi tillgängliggör en datamängd, vi ser ju alltid 

till så vi inte sprider sekretess- eller personuppgifter utan bara öppna allmänna mängder. 

Men vi gör också en riskanalys för att säkerställa att inget sånt kommer ut, för då kan det 

vara i den här riskanalysen att det står ‟gör dem här åtgärderna för att säkerställa att det inte 

kommer ut någon sån data‟ och det gör vi då. 

4) Vilka interna förändringar och anpassningar har ni behövt utföra för att kunna 

öppna er data? Samt vilka kostnader har varit förenliga med förändringarna och vem 

har betalat för dessa? 

Svarsperson 1: Vi har haft den här utvecklingsbudgeten som är från kommunstyrelsen och 

från den har vi tagit då för att göra vissa utvecklingsinsatser och så. Sen är det här 

småpengar man tar i och med det stora hela, men det vi har idag är ju applikationsservern, 

databas och flera API:er som är utvecklade av våra avtal så det är inga alls stora kostnader 

egentligen. Och då är det på dem datamängder som vi identifierat är dynamiska och 

behöver vidareutvecklas eller att vi kan inte släppa dem så att de står direkt mot våra 

verksamhetssystem. Sen har det funnits de fall vi har släppt och vi har webbservice och 

annat klara som bara kan beskriva och lägga ut så att dem får anropa, då har det varit 

väldigt kostnadseffektivt men då har det gått väldigt fort. 

Men tipset är ju att titta internt på vad är det medborgarna söker efter på hemsidorna och 

sen tillgängliggöra den data maskinläsbart. Oftast finns det någon koppling mellan till 

exempel hemsida och det där systemet, eller det systemet och ett annat system, som man 

kan använda webbserviceanropen och lägga ut dem. 

Påverkade det er organisation på något sätt? T.ex. en positiv eller negativ förändring 

för anställda? 

Svarsperson 1: I vissa fall får dem in intressenter till kundservice som frågar efter vissa 

bitar då, men vi har än så länge inte mätt det. Vi har mätt hur många anrop och hur många 

som hämtar data och så, men vi har inte mätt förändringen i telefonsamtal och förändringen i 

inkomna mail. 

Så de anställda på kommunen såg det som en positiv förändring då? 

Svarsperson 1: Vissa gjorde det, vissa gjorde det inte. 

För vissa kan det bli lite mer arbete och så? 

Svarsperson 1: Nja 

Man måste väl också ha någon som också kan säkerställa att datamängden är 

uppdaterat och relevant? 

Svarsperson 1: Ja visst men vi har för det mesta när vi tillgängliggör det här så vill vi inte ha 

en mer manuell process bakom som gör att vi ska ha fräscha siffror, utan det är ofta tekniska 

kopplingar som upprätthåller en datamängd och dess uppdateringsfrekvens. Utan vi försöker 

att få bort det här med att man kanske läser skript eller lägger in Excel-blad någonstans eller 

något liknande, utan det ska alltid vara fräsch och ny data och direkt från utgångskällan. Så 

vi har för det mesta tekniska komponenter som sköter det. 
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5) Vilka ansvarsroller har ni fått skapa? 

Svarsperson 1: Ja vi har ju systemansvarig, sen dem som är beställare ute i uppdraget, sen 

har vi en teknisk resurs som tittar till databas och server och så, dem rollerna har väl 

tillkommit. 

Men Borlänge har väl också en förvaltningsmodell som dem går via så det är väl bara sätta 

upp enligt den då, när de väl är på banan och kör. 

Det kommer nog bli lite förändringar, det är väl lite mer förvaltningsarbete för någon 

anställd. 

Svarsperson 1: Ja det tror jag, någon måste ju sköta de öppna data och arbeta med att 

tillgängliggöra fler datamängder. Tror inte det är något konstigt. 

6) Anser ni att den ekonomiska aspekten spelar stor roll för öppna data? Har det även 

hjälpt er ekonomiskt att öppna data? 

Svarsperson 1: Det är ju många som använder våra data och kan hämta det utan att vi gör 

något ingrepp så på det sättet sparar vi ju resurser, vi behöver inte ta ut några uttag eller 

något annat och vi kan hänvisa dit. Sen finns det appar som är framtagna på våra data bland 

annat på livsmedelskontroller, och det finns andra e-tjänster på nätet som också är 

framtagna på våra öppna data så det är inget vi har stått för någon form av utveckling, så 

där har vi inte heller haft några kostnader för. 

Så ni lägger inte ut pengar men det kommer verktyg som ni kan använda er av? 

Svarsperson 1: Ja. 

Finns det då en ekonomisk aspekt som påverkar er negativt? 

Svarsperson 1: Näe det tror jag inte, vi har en budget det är väl det enda bortfall, det är 

ändå pengar som vi behöver lägga ut för att få det här på banan och få det att rulla på. Det 

är väl enda ekonomiska kostnader vi har för det här egentligen. 

7) Hur håller ni er data aktuell? Har ni en process eller strategi för flödet av ny data? 

Svarsperson 1: Det beror allt på datamängd till datamängd dem är uppsatta på helt olika 

sätt. Vissa är direkt från verksamhetssystem, vissa är väldigt statiska, vissa lägger man in en 

gång per år och sådana här grejer i sina verksamhetssystem och sen vidare ut som öppna 

data. Vi har väldigt få, eller en egentligen har vi idag som har handpåläggning, resten får vi 

ut från verksamhetssystemen och andra funktioner i kommunen. 

Har ni någon automatiserad funktion då? 

Svarsperson 1: Ja vi har utvecklat ett API för dem som inte har, sen finns det många som 

har i Linköpings kommun och jag antar i Borlänge också då till exempel en karta som de 

lägger ut på nätet och på servern, och den kartan innehåller oftast massa information och 

den matas då med någon form av API. Så dem API:erna kan man tillgängliggöra, vi har sett 

att det inte belastar så mycket på systemet, och då får man öppna data direkt via och från 

verksamhetssystemet. Här till exempel Borlänge har något som heter borlange.maps.arcgis 

vid ‟karta över Borlänge‟, den här kartan matas ju med data från något system, jag vet inte 

om man kan lägga till olika grejer men på vår karta kan man lägga till fastighetslistor och lite 

annat då. Positionspunkter till exempel alla badplatser i Borlänge eller alla fotbollsplatser i 

Borlänge det kommer ju direkt från verksamhetssystem så där behövde inte vi skapa 

någonting för att få ut de data. De är lager och det har ni också ser jag här ni arkiverar alla 

lager som man skulle kunna tillgängliggöra. 

8) Har ni en process för att “tvätta” er data? Det vill säga sortera bort känslig 

information? 

Besvarad tidigare av Svarspersonen. Sorteras med Riskanalys. 

9) Använder ni er av standarder för era API:er/gränssnitt? 
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Svarsperson 1: Nja vissa datamängder har vi försökt följa standarder till, till exempel 

livsmedelskontroll och skolmatsdata har vi försökt använda dem nationella standarder som 

finns, men själva uppbyggnaden av API:n finns det ingen standard på idag som jag känner 

till. 

10) Finns det något område som är intressantare än andra för medborgare och 

utvecklare? T.ex. vägtrafiken 

Svarsperson 1: Vi kan titta på vår site, finns en flik som heter antal anrop, där är statistik på 

vilka data som har anropats hos oss och hur mycket, där får ni konkreta siffror på vilka 

datamängder som är mest intressanta. Sen är så många av dem som är mest intressanta 

också dynamiska så att man måste göra vissa anrop, men jag tror det är ganska bra bild på 

hur och vilka som är våra populäraste datamängder. Sen är inte det helhetsbilden för det är 

bara lite mer än hälften vi har följer upp statistik och sen resten gör det inte. 

Vad skulle ni föreslå för område att man skulle intressera sig först i? 

Svarsperson 1: Om Borlänge vill komma på banan fort med sina öppna data, så har SKL 

tagit fram ett verktyg som man kan lägga ut nyckeltal, verksamhetsnyckeltal, som öppna 

data väldigt snabbt. Där står det ‟kom igång‟, ‟skapa ett konto‟ och ‟logga in‟, det man gör är 

att man väljer vilka verksamhetsnyckeltal från Kolada och från er själva, och där kan det 

finnas information som till exempel födda i kommunen antal, och sen får man en snygg graf. 

Den här länken jag skickade precis till vår site, datamängden ‟nyckel från Kolada‟ sen där 

under har ni massa plus-tecken som ni kan klicka på. Om du plussar upp till exempel födda i 

kommunen så får du en graf där, sen har du en knapp som heter ‟API för utvecklare‟, så det 

betyder i princip att du får den här informationen via ett API-anrop. Det Borlänge bara 

behöver göra är gå till den här första sidan som jag skicka och klicka in på ‟kom igång‟ och 

‟skapa ett konto‟ och så klickar man i vilka av de här nyckeltalen man vill ha med och vilken 

text. Sen kommer SKL returnera en liten HTML-skript som de bockar in i sin Borlänge-sida, 

sen kommer dem få hela den här listan, helt automatiskt listad på deras hemsida, med dem 

diagrammen och med dem anropen. Då har dem tillgängliggjort sina nyckeltal som de har i 

Borlänge kommun, som öppna data. 

Så det enda dem behöver göra för att komma igång med öppna data, och då är det liksom 

det minimala, är att hämta det här från SKL, hämta HTML-skriptet, bocka in en hemsida och 

på den hemsidan måste man skriva ‟borlange.se/psidata‟. Den här URL:en måste dem 

skapa i sitt verktyg här, och om jag inte ser fel så är det möjligtvis FP Server. Sen tar dem 

den här HTML-skriptet från SKL och bakar in det i den sidan, så är dem på banan med sina 

öppna data och då kan Borlänge titulera sig med att man har öppna data. Då har dem 

uppfyllt de mål som finns och de kommer komma med på dem här listorna som finns på 

öppnadata.se. 

Ja det finns ju ett register som man kan kolla. 

Svarsperson 1: Ja och där kommer de komma upp. Och sen om de vill komma längre med 

sitt arbete med öppna data, så kan jag rekommendera en leverantör som heter 

MetaSolutions, dem har ett verktyg, en plattform, för att tillgängliggöra öppna data. 

Är det den där EntryScape Catalog? 

Svarsperson 1: Ja det stämmer. Där kan de få ett konkret verktyg som man får som 

plattform för sina öppna data. Men då för att komma igång med öppna data och för att kunna 

titulera sig med att man har öppna data på Borlänge kommun så räcker det med att bara 

göra dem här två grejerna som jag sa till er, lägg upp den här sidan som heter 

‟borlänge.se/psidata‟ och sen hämta det här HTML-skriptet från SKL och baka in det i den 

hemsidan, så kommer dem ha nyckeltal från öppna data. 

Så det enklaste är att dra den data som redan är ute på Kolada och så? 
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Svarsperson 1: Ja så har man börjat i alla fall och sen kan man om man vill jobba vidare 

med det här, titta på MetaSolutions och andra plattformar som kan hjälpa dem med att 

komma igång med fler datamängder och kanske lite mer avancerade datamängder internt i 

kommunen. Lidingö är en ganska liten kommun som har ganska många datamängder så 

dem kan ni ta en titt hos dem och se hur dem har gjort och hur de inte har gjort. Men med 

små mängder kan ni komma igång ganska fort. 

Det finns ju även också det där DCAT-AP länk som man kan skapa också. 

Svarsperson 1: Ja DCAT-AP och det hjälper EntryScape eller MetaSolutions som jag 

skickade här, deras verktyg följer DCAT-AP den standarden. 

Då följer man ju även en standard och då kommer det även upp på EU:s dataportal? 

Svarsperson 1: Japp. Och i Sveriges nationella öppnadata.se. 

11) Anser ni att det finns motstånd från allmänheten att öppna kommunal data? 

Svarsperson 1: Allmänheten? Nä det tror jag inte, det är mer internt på kommunen där man 

är rädd att man lägger ut något fel eller att man har gjort något fel eller liknande. Men 

allmänheten vill nog bara ha mer tillgång till data. 

Ja. Med den frågan tänkte vi mer att det kanske finns motstånd från personer som 

anser att det kan komma ut sekretess data av misstag. 

Svarsperson 1: Alltså det är mer internt då, jag har inte hört något att allmänheten klagar på 

att man lagt ut mer data. 

Finns det även då privata företag som gör motstånd eller är dem också öppna för 

data? 

Svarsperson 1: Näe de vill ju bara ha, de vill ju ha massor med data. 

12) Har ni behövt utföra någon typ av marknadsföring för att uppmärksamma er data? 

Svarsperson 1: Hmm vi har gjort ganska lite faktiskt, vi har gjort mycket kring det här men vi 

har marknadsfört oss väldigt lite. Men vi jobbar på det just nu, jag tror om man tittar på vilka 

datamängder vi har så är vi nog i topp i Sverige faktiskt, på antalet datamängder. Sen är det 

väl andra städer som kanske har större mängder mängder av data till exempel Stockholms 

kommun har ju stora mängder, men antalet datamängder är vi nog i topp i Sverige faktiskt. 

Jag vet inte hur många som har datamängder som vi där vi till exempel lägger ut lediga 

parkeringar eller lediga tomter, och det senaste vi har gjort nu med trafikmätningar tror jag vi 

är ensam om i Sverige att ha lagt ut. 

Vägtrafikdata och parkering verkar vara väldigt populärt. 

Svarsperson 1: Mm. 

13) Hur ser ni på möjligheterna och innovation med öppna data? 

Svarsperson 1: Jättepositivt, det var det här jag prata om lite tidigare om att vi tror öppna 

data främjar relation med Linköpings kommun. 

Så möjligheterna är goda för er? 

Svarsperson 1: Ja. 

14) Varför ville ni öppna er data? 

Svarsperson 1: För att främja innovationen i samhället. Vi vill att man ska kunna använda 

för att göra appar och e-tjänster på våra datamängder, för att skapa nytta för medborgarna. 

Örebro Intervju 

Berätta lite om dig själv och din roll inom er kommun 

Svarsperson 1: Ja jag jobbade som E-Strateg på Örebro kommun och var där i 14 år. Jag 

kan säga att till vardags så är jag konsult och startat eget företag där, och jobbar egentligen 

bara med öppna data och PSI frågor, det gör jag hela dagarna. 
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1) Hur påbörjade ni öppnandet av er data? Hur kom ni igång med arbetet? 

Svarsperson 1: Jag började 2009 genom att jag uppmärksammade det här och tyckte det 

var spännande, och övertalade min chef om att vi skulle göra ett litet testprojekt kring det 

här. Vi skapade ett API och kopplade det till våra kartlager som skapade upp data kring 

dem, och vi fick uppmärksamhet kring det till och med så det var lite roligt, då fick vi se lite 

effekter och vad effekterna var och snacket kring det här. Så det var så jag kom igång och 

började. 

2) Vilka mål hade ni? Och hur har dessa följts upp och hur har ni mätt dem? 

Svarsperson 1: Näe inga mål, det fanns inga mål sen heller. Vi satte bara upp mål om att vi 

skulle publicera information, men det är ju inte intressant så att publicera information 

egentligen, det intressanta är ju att få användning av informationen och att den används, det 

är då det händer saker. När man publicerar öppna data så är det ju en kostnad, det kostar 

lite pengar oftast inte mycket men lite pengar kostar det att lägga ut det här. Effekten får du 

när någon tar den informationen och gör någonting nytt och behandlar den, eller gör det på 

ett enklare sätt. Sådana mål hade vi inte och om man jobbar med det här nu så är det ju den 

typen av mål som är intressanta och relevanta. 

Har ni uppnått andra effekter som ni inte förväntade er? 

Svarsperson 1: Ja vi fick ju interna effekter som vi inte hade väntat oss, vi publicerade ju 

den här leverantörsreskontran, fakturor som kommunen får. Det som ledningen tyckte från 

början var ganska jobbigt, ‟det här blir bara bökigt och dem (intressenterna) kommer ställa 

massa mer frågor‟. Men det vart lättare för dem att sköta sitt jobb för det kom färre frågor, 

dem frågorna som kom var mer relevanta och enklare att svara på och det vart bättre 

service för dem som ville ha informationen och sådär, så det vart liksom bättre för alla så de 

ville nu göra det här i lite högre utveckling nu. Så det var lite roligt faktiskt. 

3) Vad för hinder stötte ni på när ni öppnade er data? 

Svarsperson 1: Ja massor med hinder. Organisationen hade fel perspektiv och såg 

framförallt inifrån-ut och kände ‟ja men det här har ju inte vi någon nytta av, varför ska vi 

göra det här?‟, därför att ni är en kommun och kommun betyder gemenskap, kommuner är 

till för medborgarna. Medborgarens perspektiv i det här är viktigt men man såg inifrån-ut och 

ville ha egna interna vinster på det här. Man fick ju det ändå visade det sig, men det visste 

man ju inte innan så det var ju del av förändringen. Sen vet man inte hur man ska göra det 

rent tekniskt, så det finns ju hur mycket problem och besparingar som helst, man vet inte hur 

man ska publicera och i vilka format, vilka som använder, vart ska man sprida det, hur får 

man igång användning, hur kollar man juridiken kring det här, det finns jättemycket saker. 

Nu finns det ju men då var vi liksom först ut i Sverige, mer eller mindre. Nu finns det ju 

mycket mer kunskap, men den är inte spridd. Jag misstänker att nästan ingen i Borlänge har 

den kunskapen och information, det finns hur mycket som helst det här kan man prata om i 

flera dagar. 

4) Vilka interna förändringar och anpassningar har ni behövt utföra för att kunna 

öppna er data? Samt vilka kostnader har varit förenliga med förändringarna och vem 

har betalat för dessa? 

Svarsperson 1: De egna verksamheterna tog de kostnaderna, det var inga extra pengar för 

det här var det inte. Utan det fick tas inom ordinarie ram och det var inga stora kostnader, 

men när vi gjorde det här testskottet med geodata när vi byggde API:et så fick jag 20 000 

KR extra att bygga det för. Annars så har allting tagits internt men det mesta som 

kommunen gjorde där var ju väldigt enkelt och det var låg nivå på det, det var liksom att 

generera Excel filer och sådana saker från system och så publicera dem manuellt, då 

behövs det inte så mycket. 
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Hur påverkades då organisationen? Var det en positiv eller negativ förändring för de 

anställda? 

Svarsperson 1: Det var en väldigt positivt förändring, allt arbete med digitalisering kräver ju 

att man får mer och mer perspektiv utifrån-in och inte inifrån-ut, att man ser målgrupper, 

medborgare och företagare, och vilka behov de har och försöka tillfredsställa dem. Det är ju 

det man gör egentligen med öppna data arbetet, det är liksom ett exempel på det. Det driver 

ju den utvecklingen man ändå behöver ha för allt digitaliseringsarbete, för om du bara 

digitaliserar utifrån de egna interna behoven då uppnår du inte de nyttor och effekter du 

behöver uppnå. 

5) Vilka ansvarsroller har ni fått skapa? 

Svarsperson 1: Ja, jag var ju centralt ansvarig att bygga upp ett nätverk med folk som sitter 

på förvaltningarna, som var ansvariga där och hade kontakt med dem som jobbade längre 

ner i organisationen. För när man ska tillgängliggöra information och skapa upp öppna data 

så är det egentligen dem som sitter längst ut med kontakterna som faktiskt jobbar med 

informationen och som vet vad den innehåller om det skulle bli något med sekretess eller 

personuppgifter. Det vet ju ingen centralt utan man måste liksom längst ut och det gör att 

man måste ha ett ganska brett nätverk, så den byggde vi upp, sen föll det lite då när jag 

slutade då. Men jag har jobbat i andra organisationer sen och det är något sånt man 

behöver, man behöver ha det där nätverket. Det centrala teamet där vi liksom var spindeln i 

nätet, dem behöver ganska mycket kompetenser dem också, de behöver både 

informationssäkerhet, GDPR, jurister, arkiv kompetenser, strategisk information och IT-

arkitektur, som man då kan slänga in beroende på den frågan kopplat till de data som dyker 

upp i verkligheten. Så det behövs ett ganska starkt, bra centralt team som jobbar ganska 

starkt och kan kasta sig in när det verkligen behövs. Så ingen har all den här kunskapen och 

kompetensen. 

Så det var ett helt nätverk då som arbetade? 

Svarsperson 1: Mm. 

6) Anser ni att den ekonomiska aspekten spelar stor roll för öppna data? 

Svarsperson 1: Hur mycket det kostade att göra det menar du? 

Ja. 

Svarsperson 1: Nä det beror på, jag har inte upplevt att det varit ett jättestort hinder, det är 

oftast inte speciellt dyrt. Det kan vara jättedyrt om du ska ta ett befintligt system och bygga 

om det och göra ett jättestort jätte komplicerat API, då kan det kosta jättemycket pengar. 

Men det är sällan bra att börja där, börja med små enklare insatser för att lära dig lite vad det 

handlar om, generera Excel-filer eller CSV-filer och publicera på webben, det är ett bra 

första steg så får du mer kunskap och sen kan du se vilka behov som finns och om du 

behöver ett API, och om ja då bygger du det. Men sen har du också det att när du gör en 

förändring så är det ett bra tillfälle att börja arbeta med det här, spar du till en stor 

systemförändring, ska byta system eller göra någon jättestor uppgradering, ställ krav på 

öppenhet då, då är det ett jättebra tillfälle att bygga API:er, då behöver du bara göra på rätt 

sätt. Köper du något nytt system så ha krav när det utvecklas, ha det då som grundkrav. Så 

det byggs skickligt med öppna API:er som du själv använder, då kan du också öppna upp 

dem API:erna och skapa öppna data. 

Har det hjälpt ekonomiskt att öppna data då? 

Svarsperson 1: Ja när det gäller alla leverantörsreskontra i Örebro kommun och alla 

fakturor som man tar emot, de fick ju färre och enklare frågor att svara på så det vart ju 

billigare för kommunen att hantera den frågan när de började med öppenhet. Titta på hela 

rese- och transportsektorn med lokala nät och trafik så skapas det ju jättemycket bra och 
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spännande appar där som bygger på öppna data som organisationerna själva inte behöver 

skapa eller betala pengar för. 

Finns det då en ekonomisk aspekt som påverkar er negativt? 

Svarsperson 1: Ja det kostar ju lite pengar att skapa öppna data. 

Det kostar väl att förvalta också? 

Svarsperson 1: Ja förvalta också, underhålla. Det är oftast inga stora pengar, gör du rätt så 

är det nästan inga pengar alls. 

7) Hur håller ni er data aktuell? Har ni en process eller strategi för flödet av ny data? 

Svarsperson 1: Det beror helt på vilken data det är, är det så att det är live data som 

hämtas från verksamhetens produkter då uppdateras det ju i samband med att du håller 

informationen uppdaterad, då är det ju inte något extra arbete. I många fall när det är Excel-

filer som man publicerar på webben då har man ju en rutin att någon gång i månaden eller 

vad det är, gå in och hämta ut informationen och publicera det på webbplatsen. 

8) Har ni en process för att “tvätta” er data? Det vill säga sortera bort känslig 

information? 

Svarsperson 1: Mm vi funderade på det i ekonomi informationen där, man valde bort det 

och istället publicera alltihopa. En del andra kommuner gör inte det, för du har ju företagare 

som har ett personnummer som organisationsnummer och det är en personuppgift. Örebro 

kommun valde att publicera det ändå, de gjorde ett undantag från PUL där som dem kände 

var motiverat. Så där rensade vi inte bort, men annars måste man ju ha en liten ruta för det. 

Hur gick det då med sekretess, upphovsskyddade verk och avgiftsbelagda uppgifter 

då? Gick de igenom samma process? 

Svarsperson 1: Kommunerna har i princip ingenting som behöver avgifter, möjligt geodata 

brukar man ta avgifter för men annars så är det väldigt sällan man tar avgifter, så det är ett 

väldigt litet problem. Är det så att man förlorar avgifter, ja då blir det ju en kostnad och då 

måste man ju täcka det på något sätt. Men just det här med lag grejerna det beror ju helt på 

vilken information det är, man måste ju titta på vad som finns och hur man kan få bort det, 

beror verkligen på vilken information som finns, beror på vilken informationsmängd det 

handlar om, ligger det som en del av ett större textfält eller ligger det i separata kolumner så 

är det enkelt att ta bort, man får göra ett helt analysarbete liksom från fall till fall. 

Processen var alltså manuell då de fick kolla själva vad som behövdes ta bort och ta 

bort det själv? 

Svarsperson 1: Ja om det är manuell publicering och Excel-filer så är det ju så. Om det inte 

finns någon automatik så finns det ju ingen automatik, finns det automatik så kanske man 

kan automatisera det men det beror ju på vart informationen ligger. Så man får göra en 

analys för varje enskilt fall och sen får man ju se hur man kan hantera det, om man måste 

göra manuellt eller om man kan automatisera det. 

9) Använder ni er av standarder för era API:er/gränssnitt? 

Svarsperson 1: Nej. Inga standarder. Men vi följer XML. Men på ett sätt kan man säga att 

det finns lite för lite rekommendationer på nationell, och vad jag vet, internationell nivå över 

hur man bör göra, men dem flesta utvecklare föredrar ju JSON API:er, det är ju enkelt att 

bygga webbgränssnitt. 

10) Finns det något område som är intressantare än andra för medborgare och 

utvecklare? T.ex. vägtrafiken 

Svarsperson 1: Vi vet väl lite för lite om det också faktiskt. En leverantör gör en stor 

undersökning åt regeringen i sitt uppdrag där de försöker undersöka lite vilka intressen dem 

som har information har, vilka behov de har och vad de vill ha. 

Kunde ni se statistik över hur ofta er data användes? 
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Svarsperson 1: Nej vi tittade inte särskilt mycket på det, för det säger ingenting. Säg att du 

lägger ut en Excel-fil och laddas ner en gång av en person, som bygger en webbtjänst som 

används av 200 000 gånger om dygnet, så är det en besökare. Så det säger egentligen 

ganska lite, det säger lite mer om du har realtidsdata för då kan du mäta API trafiken och det 

är inte lika troligt att någon mellanlagrar informationen. Jag har inte koll men vi gjorde det i 

kommunen för geodata men jag har inte riktigt koll på det och hur trafiken såg ut där, men 

det användes en hel del det gjorde det. Eller rättare sagt det accessades en hel del, vad folk 

gjorde med informationen sedan har jag ingen aning om. 

Så det kan vara att de inte använde den alls? 

Svarsperson 1: Nä så kan det vara, vi har ingen aning och det är lite en del i det här också, 

vi lägger ut informationen men vi styr inte vad som händer sen. Det är en del av öppna data. 

11) Anser ni att det finns motstånd från allmänheten att öppna kommunal data? 

Svarsperson 1: Från allmänheten? Nej det tror jag inte på, det har dem inte speciellt 

mycket med att göra. Tittar du på information som kan bli öppna data så måste du ju ta bort 

sekretessen, personuppgifter och i princip upphovsrätt om du kan identifiera det, vilket gör 

att i princip så är det inget känsligt som kan bli öppna data. 

Inte heller från privata företag då? De är också öppna för dessa data? 

Svarsperson 1: Nej jag har inte hört något sådant, jag har svårt att se att de skulle ha 

problem med det. 

12) Har ni utfört någon typ av marknadsföring för att uppmärksamma er data? 

Svarsperson 1: Ja vi hade hackathon några år i rad där för att försöka få upp användningen 

av data, vi var ganska tidigt ute. Sen var vi ute och pratade för att marknadsföra, var på 

konferenser och sådär, men det användes lite för lite för vi var så tidigt ute. Man är ju 

beroende av att alla kommuner publicerar samma information på samma sätt, annars kan 

man inte jämföra mellan kommuner, och det arbetet drog vi också igång med ett antal olika 

entiteter. Men det finns ju mycket kvar där att göra. Stockholm och Göteborg håller på och 

formulerar ett samarbete för att driva på den utvecklingen lite mer så det kan bli spännande. 

Så att försöka få alla att hamna på samma nivå? 

Svarsperson 1: Ja ta fram lite gemensamt om hur man fördelar viss information, sen 

försöka få alla att göra det. 

13) Hur ser ni på möjligheterna och innovation med öppna data? 

Svarsperson 1: Ja det är väl en av de stora sakerna man kan och vill uppnå, så de hoppas 

jag verkligen på. 

Expert Intervju 

1) Vad är det första kommuner som vill öppna sina data bör göra? 

Svarsperson 1: Man bör utse en ansvarig för arbetet, man bör ge mandat att driva arbetet, 

ett uppdrag helt enkelt, man behöver välja ut vart man börjar och jag tycker att man ska 

börja med den information som andra kommuner publicerar och göra det på samma sätt för 

det är ett bra ställe att starta på och då bygger man på den här nationella 

informationsmängden satt det blir mer data på samma sätt. 

Är det någon särskild typ av data som du kan komma på som är enkel och som man 

kan publicera direkt? 

Svarsperson 1: Du har ju leverantörsreskontra där det finns en nationell definition, du har 

livsmedelskontroller, du har skolmat också jag har tagit fram två av dem. 

2) Vad för typ av data uppskattas och används mest av intressenter? 

Svarsperson 1: Har lite dåligt koll på det, men geodata är ju alltid intressant. 
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Vi hittade en app som heter LinPark, den har ju så man kan se lediga parkeringar och 

då tänkte vi att trafikdata är något som är populärt. 

Svarsperson 1: Ja trafikdata helt rätt, det är många som arbetar på det just nu. Så det är 

absolut inget dumt ställe att starta på. 

3) Vilken del av kommunen påverkas mest av att börja arbeta med öppna data? 

Svarsperson 1: Det är dem som hanterar information på olika ställen, cheferna berörs 

eftersom de måste fatta beslut om att följa upp, sen är det ju dem som är handläggare och 

jobbar med system och på verksamhetssidan, så man fokuserar mer på verksamhetssidan 

än på IT sidan, det är dem som kan informationen och kan hantera den eftersom det är dem 

som kan avgöra om man kan öppna upp den eller inte. Men tekniken är ju liksom en 

möjliggörare av själva delen. 

4) Vad för internt motstånd kan man förväntas möta? 

Svarsperson 1: Ja det kan finnas hur mycket som helst och det är en hel föreläsning i sig, 

folk kommer tycka det är tråkigt och jobbigt, man förstår inte riktigt varför man ska göra det 

här, det ligger inte i vårt uppdrag och det är bara jobbigt att ha med det. De ser inifrån-ut. 

Chefer förstår inte varför man ska sätta resurser på det här istället för att jobba med det man 

jobbar med hela dagarna, det är ju så att folk springer och har fullt upp att göra, alla har ju 

massor att göra. Men det gäller att vara smart och få in det här på ställen så man får så bra 

effekter som möjligt och så låga kostnader som möjligt. När du ändå gör en förändring se till 

att öppenhet är en del av den förändringen, då blir det nästan gratis. 

5) Känner ni till något ramverk för öppna data? 

Svarsperson 1: SKL har ett ramverk för öppna data som fanns och var för nationell 

vägledning som jag hjälpte ta fram när jag jobbade på E-Delegationen där, men den har ju 

blivit en del av öppnadata.se, så går du in där och tittar på Skapa Öppna Data eller vad det 

heter, där så finns det rätt mycket information. Det som inte finns där som jag tycker är 

väldigt bra är en process som heter ‟Tillgängliggörandet av Information‟, om ni går in på 

Naturvårdsverket så längst uppe till höger finns fyra menyer, den längst bort till höger om du 

håller över den så dyker en stor meny upp över hela skärmen och där står det Öppna Data. 

Om man klickar där så kommer man till en process som man kan tillgängliggöra information 

enligt, och då går man igenom alla dem här stegen man behöver gå igenom för att göra det 

här på ett bra sätt, så du får data som folk vill använda och som är formaterad på ett bra 

sätt. 

6) Vad är de vanligaste formaten som intressenterna vill ha data i? 

Svarsperson 1: Det beror helt på målgrupper och det är vad man bör fokusera på, men om 

vi tittar på vilken målgrupp vi hittar, hittar lite information och vilka behov de har. Det finns 

egentligen lite för lite information kring det men generellt sett så där man har privatpersoner 

så vill de ofta ha Excel eller visualisering på webben så man kan vrida och vända på data, 

då är det ju inte bara data då är det ju en tjänst då. Har du en forskare så kanske dem vill ha 

stora datamängder eller ladda ner hela databaser, väldigt mycket rådata, privatpersoner 

kanske vill ha lite mera bearbetad data som är kvalitetssäkra och har man då gjort 

bearbetningar så är det färdigt och möjligt. Är du en utvecklare som söker ett API på något 

sätt och av något slag då är det ju JSON som jag har hört mest i alla fall. Det är 

målgruppens behov som styr och det måste man titta lite på, man måste undersöka det. 

Titta i frågan, vem frågar efter informationen? Då börjar du öppna upp den för dem och sen 

är det fler som hör av sig, kanske utvecklare, då måste du komplettera med ett API. Öppna 

så du utvecklar det här över tid, det måste vara en del av förvaltningen. 

Ja vi var på ett IT konsultföretag och frågade en IT chef, deras koncern för format var 

då endast anropsbaserade. 
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Svarsperson 1: Ja just det precis, det är ju en målgrupp, det finns andra målgrupper också 

som har andra behov. Men då vill de ha så enkelt som möjligt så de kan låta sitt 

webbgränssnitt prata med det här API:et på en gång, men det vill inte säg en journalist ha, 

de fattar inte vad ett API är de får ingen information ur det, det blir ingenting för dem. Så titta 

på målgrupperna och utgå ifrån deras behov, fråga dem helt enkelt och testa innan du 

publicerar det, slår det inte igenom så måste du förtydliga det. Något som man väldigt ofta 

missar när man publicerar öppna data är att man publicerar information och beskriver den 

utifrån sin egen förförståelse, handläggaren på kommunen har jobbat med det här i tio-

femton år och vet precis vad allt handlar om och beskriver de här extra grejerna. Men när du 

publicerar öppna data så måste du beskriva de här 80 % som ligger i botten också, som är 

självklara för handläggarna, det måste du förklara för den målgruppen har inte den 

förståelsen. Man måste jobba jättemycket på metadata på ett bra sätt, man måste också 

jobba väldigt mycket på dokumentation, beskriva varför man tagit fram informationen och 

sen hur man använder den och hur man inte kan använda den, och vilka man tagit fram den 

för. Såna saker måste man jobba en hel del på. 

Känner du till någon som använder kommunens data? 

Svarsperson 1: Jag har faktiskt inte riktigt koll, jag har inte jobbat där på 2 och ett halvt år 

nu så jag vet inte riktigt vad som händer där längre. Men jag tror att användningen är ganska 

låg, min förklaring är att det inte är speciellt många användare som skulle kunna använda 

öppna data som har liksom upptäckt det här ännu, och det finns inte speciellt mycket öppna 

data. Så vi har liksom inte kritisk massa på varken data delen eller på användar delen, så då 

används det lite för litet skulle jag säga. Eftersom informationen från olika kommuner 

publiceras på olika sätt så kan du inte riktigt jämföra utan att lägga ner super mycket jobb på 

att validera och kontrollera data och den tiden har inte riktigt folk. Så vi behöver jobba med 

att skapa mer öppna data, gärna data som går att jämföra mellan kommuner, och då tror jag 

vi kommer få upp användningen för då finns det potential och möjligheter. 

Intressent 1 Intervju 

Berätta lite om er själv och er roll inom er verksamhet 

Svarsperson 1: Min roll är teamledare för ett av våra team in house systemutvecklings 

team, och vi är i konsultbranschen så vi jobbar med förvaltningar och utveckling av system, 

även projektledning och verksamhetsutveckling. Vi utvecklar inte så mycket eget utan vi 

hjälper kunder liksom, och tar fram lösningar till kunderna. 

1) Har ni använt er av öppna data förut? 

Svarsperson 1: Är det från kommunen då? Eller generellt? 

Generellt. 

Svarsperson 1: Jag kan inte så mycket om definitionen med öppna data, men typ 

personuppgifter från skatteverket? 

Dels men mest data från kommunen, till exempel från Kolada. 

Svarsperson 1: Näe det kan jag nog inte (definitionen). 

Hur tror ni att öppna data skulle kunna hjälpa er verksamhet?? 

Svarsperson 1: Det beror ju helt på liksom, det är uppdragsspecifikt. Men jag antar att 

tanken med det är att istället för att spara ner all data själv och hålla på med den så kan man 

hämta den från ett ställe där den ligger. Är det som är tanken? 

Ja ungefär, kommunen sitter ju på data men deras system är stängda, antingen så 

säljer de ju data via avgifter. Men nu är tanken med öppna data att det ska komma ut 
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gratis genom dataportaler, då är det mer tänkt att det ska vara trovärdig data eftersom 

det kommer från kommunen. 

Svarsperson 1: Det är ju vettigt, och det är just där största vinsten, eller en vinst, är att 

istället för att om man nu utvecklar någonting som behöver spara ner allt så finns 

informationen tillgänglig från rätt källa. Man vet att den uppdateras där istället och slipper 

spara ner och så. 

Till exempel vägtrafikdata. 

Svarsperson 1: Ja precis, att man slipper lagra det utan om det finns någonstans så kan 

man fråga istället, det är nog smidigt i vissa lägen kan jag tänka mig. Användningsfallet 

beror ju helt på vad man ska göra, svårt att säga. 

2) Vad för öppna data är ni intresserade av? 

Svarsperson 1: Från kommun då eller? 

Mm. 

Svarsperson 1: Svårt att säga spontant, det beror helt på eftersom vi är ett konsultföretag. 

Då kanske frågan blir lite mer ’vad är era kunder intresserade mest av?’ 

Svarsperson 1: Svårt att säga spontant ändå vad det skulle kunna vara. Jag har svårt att se 

jättemånga tillfällen när vi skulle få ett uppdrag där dem vill att ”kan ni hjälpa oss att utnyttja 

kommunens data på ett sätt?”. Svårt att se det. 

3) Har ni upplevt problem med kommunen angående de data ni använt eller varit 

intresserade i? T.ex. om de gjort på ett visst sätt som försvårat för er. 

Frågan var ej relevant. 

4) Vad för möjligheter och hinder ser ni med öppna data? 

Svarsperson 1: Möjligheten som sagt att det finns källor där man kan hämta data och slippa 

spara och ha det själv liksom lagrat någonstans. 

Det går ju att spara in om man går från papper till digitalt? 

Svarsperson 1: Jo för digitaliseringsperspektivet så är det ju bra, men det är ju mest för 

kommunen själva, så det vet jag inte hur många som är intresserade av. Det är ju mer 

journalistik och sådant som kanske är intresserade och vill få den informationen mer 

lättillgängligt. 

Lite svårt att skapa en lösning kring det? 

Svarsperson 1: Javisst man kan ju bygga upp några sökmotorer som liksom använder de 

här öppna data. Men det är ju svårt att vi skulle få ett uppdrag för det. Risker är väl mer 

också för deras skull att de måste ju verkligen fundera på vad det är för data de öppnar upp 

så det inte kommer ut uppgifter som de inte får dela. Möjligheter är lite svårt att säga som ett 

konsultföretag. 

5) Anser ni att den ekonomiska aspekten spelar stor roll för öppna data? 

Svarsperson 1: Hur menar ni? 

Till exempel, om ni använder kommunens data, tror ni att det stödjer er och sparar 

tid? 

Svarsperson 1: Ja det skulle det ju kunna göra om man får ett uppdrag som handlar om att 

man ska använda den sortens information som man skulle kunna hämta därifrån istället för 

att behöva ta fram egen lösning för det, då blir det ju smidigare liksom. 

6) Tror ni att ni kommer behöva utföra interna förändringar och anpassningar för att 

kunna arbeta med öppna data? 

Svarsperson 1: Näe för vi jobbar inte med öppna data. 

Ja det beror ju på kunderna. 

Svarsperson 1: Ja. Men det enda är väl om det finns öppna data som kan tillgå så, att man 

vet om det är väl det viktiga och om det dyker upp ett läge så man vet ‟ja här finns ju den 
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informationen‟ istället för att ”uppfinna hjulet” igen. Så det är väl där man skulle kunna vinna 

på att man vet om att det finns. 

7) Vad för format skulle ni vilja se data i? T.ex. hur skulle ni vilja ha statistik data, i 

CSV, Excel, etc. 

Svarsperson 1: Man vet ju inte exakt vad det blir för format, men så att vi kan bygga system 

som genom API ställa frågor mot de här öppna data och få svar. Då är det ju kanske inte 

filer, CSV och så, utan då är det något annat, men det vet jag inte riktigt. Bara man kan 

koppla ihop det systemmässigt så. 

Använder ni då till exempel CSV filer för statistik? 

Svarsperson 1: Det är ju också jätte olika, beroende på. 

På kunden och hur de vill ha sina lösningar? 

Svarsperson 1: Ja precis det beror på, svårt att svara på. 

8) Är användarvänlighet något som bör prioriteras med öppna data? 

Svarsperson 1: Det beror på, jag vet inte hur de har tänkt att det ska finnas. Alltså man kan 

ju antingen ha det som ett API så man kan hämta ut data och använda i egna system. Eller 

ska det finnas så man kan söka på öppen data? 

Ja man kan söka på data men de lägger ju ut filer i format som Excel till exempel, eller 

PDF för text. Men vi tänker med användarvänlighet att man behöver komma in på 

deras hemsida, kunna navigera och få data i vänliga format. 

Svarsperson 1: Ja det är ju alltid viktigt.   

9) Är det viktigt att kommunen håller sina data aktuell för intressenter? Vad tror ni att 

konsekvenserna blir om de inte gör det? 

Svarsperson 1: Ja det är ju A-O, om man ska ha öppen data, att den är aktuell och 

tillförlitlig liksom. Annars kommer ju ingen använda det. Så det är jätteviktigt. 

Så tror ni det behövs ett samspel och kommunikation mellan Borlänge kommun och 

intressenter för att styra öppna data åt rätt håll? 

Svarsperson 1: Ja det är aldrig fel. 

10) Tror ni det är nödvändigt med marknadsföring för att uppmärksamma 

tillgängligheten av öppna data? 

Svarsperson 1: Ja. Det tror jag nog kan behövas, om man verkligen vill att det ska 

användas. 

Vad för olika marknadsföringstyper tycker du skulle vara lämpat för öppna data? 

Svarsperson 1: Då är det nog mer att de kan komma och berätta om det. Det finns ju de 

här näringslivsfrukostar och såna grejer där mycket företag är med. Såna ställen liksom som 

har mycket nätverksgrejer. Och även kanske ha det på hemsidan också. 

11) Vad bör Borlänge kommun tänka på när de börjar publicera och arbeta med öppna 

data? 

Svarsperson 1: Jag kan ju inte så mycket om öppen data själv så det vet jag inte. 

Intressent 2 Intervju 

Berätta lite om er själv och er verksamhet 

Svarsperson 1: Jag har mitt egna företag sen ett par år tillbaka, som mer eller mindre 

arbetar med öppna data, men det går ju inte att inte göra det nu för tiden beroende på vad 

det är man gör. Jag började med en mobilapp som hobbyprojekt för min egen del när jag 

hade flyttat och försökt ta mig runt i staden men förstod inte hur jag skulle kunna göra det 

med något annat än tunnelbana. Så då började arbetet med att se vad det fanns för data för 

att kunna lista avgångar i en app helt enkelt. Men det är ju för 8-9 år sedan nu och då fanns 
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det inte på samma sätt som det finns idag, då började jag skapa olika hemsidor för att få tag 

på den informationen och bygga egna API:er ovanpå det. 

Successivt har ju det här öppnats upp för att göra det lite lättare för andra att ta del av det 

och bygga den här formen av tjänster som jag gjorde då. Och den appen finns ju fortfarande 

kvar och den används ju av en stor andel människor. Så min bakgrund kommer väldigt 

mycket från trafikdata hållet om man säger det på det sättet. 

Så du tog också data från tunnelbanan? 

Svarsperson 1: Jamen exakt, jag kan säga om man ser det rent historiskt så när jag 

började och letade efter möjligheterna att bygga den appen så hade jag väl inte jättestort 

intresse för öppna data i sig själv, men det var ju någonting som växte när man insåg att det 

inte fanns någon data. Det var ju egentligen lite senare som det begreppet blev mer och mer 

spritt, och förutsättningarna blev bättre också. Man kan väl säga lite med tiden så landade 

det väl i att man inser möjligheterna med vad man kan göra när man väl får tag på 

informationen. Så det blir ju ändå någon sån här grund eller start för innovation och allt det 

där.  Så idag bygger mycket grejer på Open Street Map och så vidare. 

1) Så du har använt dig av öppna data förut och skapat en liten mobilapp. Hur skulle 

du säga att den kom till nytta? 

Svarsperson 1: Själva appen? 

Ja. 

Svarsperson 1: Svårt för mig att bedöma. Men man kan se att den används ju av 30-40 

tusen personer varje dag så, så pass många tycker ändå att den är värd att öppna och 

använda varje dag, så någonstans kommer den ju till nytta. När den lanserades så fanns det 

ju inga alternativ från kollektivtrafikmyndigheten själv, utan då var man förpassad till deras 

hemsida. Så på det sättet så har ju jag och andra som har byggt mobila tjänsterna tagit tag i 

det själva, innan det kom till ett läge där SL i det här fallet tog fram en egen app. Så det är ju 

ett sätt att kunna driva utvecklingen också. 

2) Vad för öppna data är ni intresserade av? 

Svarsperson 1: Dels har du ju det här demokratiska perspektivet av det, om man tittar på 

offentlig data och man utgår ifrån att det är en del av det, så är det ju någonting som jag 

tycker att alla har rätt att ta del av, för många gånger så är det ju också finansierat av 

allmänna medel då. Om man tittar på mer kommersiell data på det sättet så tror jag också 

att det finns en poäng med att andra bygger tjänster på det, för de tjänsterna i sin tur kan 

användas i nya kontexter, på både gott och ont. Men tror ändå det är en förutsättning för 

företag idag att kunna nå nya målgrupper som man inte själv har tänkt på. 

3) Har ni upplevt problem med kommunen angående de data ni använt eller varit 

intresserade i? T.ex. om de gjort på ett visst sätt som försvårat för er. 

Svarsperson 1: Mja det beror lite på hur man ser på det och vilket håll man kommer ifrån. 

Men all data som är fri och öppen tycker jag är bra, sen så är det ju också viktigt att licenser 

är vettiga så de faktiskt går att använda sig av. Majoriteten av de data som finns idag har ju 

olika definitioner på om de kallas öppen data eller inte, men majoriteten har ju en licens som 

är att man måste attribuera, helt enkelt säga var källan är ifrån bland annat. Tittar man på 

kommundata, säg om Borlänge skulle släppa ut information om flygfotografier eller 

gatuadresser och man då har ett krav på att man säger att källan är Borlänge kommun, då 

kommer inte de data kunna användas i alla kontexter, där det är omöjligt att kunna säga var 

källan är ifrån. 

Vilket ju kan vara ett problem där man förhindrar spridningen också. Men jag är mer av 

principen att hellre öppna under ett icke-format eller vilket format man nu känner sig bekväm 

med än att inte öppna överhuvudtaget, för många som jag träffar vill inte öppna upp sina 
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data på grund av att dem tycker att kvalitén är för dålig för den. Men jag tycker det är ett 

incitament för att förbättra kvalitén genom att släppa de som man har för oftast så använder 

man själv sig av de data internt även om man tycker att den inte håller tillräckligt hög kvalité. 

Är det verksamheter eller kommuner som du pratar med då som inte vill öppna sina 

data? 

Svarsperson 1: Alltså jag tror att de flesta är intresserade av att öppna upp men att man är 

rädd för saker som datakvalité och så vidare. Men det är framförallt offentliga eller 

myndighetsdata som jag pratar om, kommersiella har man oftast mycket bättre koll på vad 

det är för data man har. 

4) Vad för möjligheter och hinder ser ni med öppna data? 

Svarsperson 1: Möjligheter och vad det kan användas till är nog rätt men en irrelevant 

fråga, det är ju det som är poängen med det om man utgår ifrån hur det ska användas. Då 

blir det oftast ganska begränsat i vad man släpper och hur man släpper det, för det är just 

det som jag tycker är charmen med det, man vet inte hur det kommer att användas. Det är 

just därför det finns en poäng med att släppa det också. Förstår ni hur jag menar? För det 

går ju omöjligt att säga vad för tillämpningar som ska göras. 

Ja att man släpper det för att man vill ha innovation, så det kan utvecklas lösningar 

som man inte tänkt på. 

Svarsperson 1: Jamen exakt, sen finns det ju såklart en kostnad i det också, det kanske 

inte är rimligt att släppa upp allting. Men någonstans så tror jag säkert att man kan se vad 

som har efterfrågats mest eller titta på vad andra kommuner har gjort och vad dem har börjat 

med. En populär grej för kommunen nu är att öppna flygfotografier till exempel som många 

har, det är oftast till stor hjälp. 

Men för hinder, menar ni hur det skulle kunna hindra dem från att öppna data? 

Precis. 

Svarsperson 1: Det tror jag säkert beror lite på hur det är, men självklart så är det ju en 

kostnad i det, vem som ska förvalta det och så. Finns det ett uppdrag i kommunen så är det 

ju så himla tydligt att det är drivet av vad uppdraget säger att man ska göra, vilket jag har 

stött på när vi jobbat med kollektivtrafikmyndigheterna, står det inte med i 

uppdragsbeskrivningen för dem så finns det ingen budget för det. Så det måste drivas och 

det måste finnas ett engagemang att man verkligen vill göra det. Men jag tror inte att man 

ska vara så rädd för det här. 

5) Anser ni att den ekonomiska aspekten spelar stor roll för öppna data? 

Svarsperson 1: Ja det är jag väldigt övertygad, om du tittar på Lantmäteriet som ett 

exempel på vad kostnaden är där för att ta del av deras data som är väldigt höga idag, om 

den informationen hade varit fri så är jag övertygad om att vi hade sett helt andra tjänster 

idag som inte tas fram idag för att det helt enkelt inte är tillgängligt för alla att kunna arbeta 

med de data som de sitter på. Det finns jättemånga ställen där det finns data som kostar 

väldigt mycket idag av att ta del av. 

Finns det någon viktigare aspekt än ekonomi? Till exempel miljö, pålitlighet, eller 

något annat? 

Svarsperson 1: Ja exakt det är ju lite av nästa steg i det, för att när man väl har tillgodosett 

tillgängligheterna av data då börjar det komma krav på hur är kvalitén på den? Hur är 

tillgången till den? Kan jag förvänta mig att den informationen finns när jag behöver den? 

Vad är det för format? Och så vidare. Men för mig så är det oftast något som kommer 

senare i kedjan, det första behovet är ju ‟finns det? Vad finns det?‟ och sen så kan man börja 

ta tag i det andra senare. Så när jag haft föreläsningar om det tidigare så har jag oftast liknat 

det med någon form av pyramid, där bottendelen är tillgängligheter, det översta lagret 
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handlar om kvalité och det mittersta lagret handlar om stabilitet, ‟kan jag förvänta mig att det 

finns där?‟ och så vidare. Men oftast så börjar man i andra ändan när man tittar på hur den 

kvalitén ser ut och så vidare. 

Kan man då släppa öppna data som inte setts till på kvalitén? 

Svarsperson 1: Det är ju precis det jag menar, det tycker jag absolut man ska göra för 

oftast så har man de data internt och man använder sig av den internt. För mig är det inte ett 

hinder över att det ska släppas ut utan snarare tvärtom. 

6) Tror ni att ni kommer behöva utföra interna förändringar och anpassningar för att 

kunna arbeta med öppna data? 

Frågan var ej relevant. 

7) Vad för format skulle ni vilja se data i? T.ex. hur skulle ni vilja ha statistik data, i 

CSV, Excel, etc. 

Svarsperson 1: Formatet för mig är helt irrelevant, men det som är viktigt för att man ska 

kunna bygga vidare är att det är rådata, man ska kunna ta del av hela informationsmängden, 

och att man inte begränsar det utifrån hur man har tänkt sig att informationen ska användas. 

Är ni med på hur jag menar? 

Absolut. Att man skickar ut det man får in som öppna data. 

Svarsperson 1: Precis så skulle det kunna vara, eller att man har en annan form av 

representation av det. Men det viktiga är att man har möjligheten att se helheten av det, man 

kan ta ett exempel med avgångstider för bussar, då räcker det inte att jag bara kan följa 

avgångarna från en hållplats, utan då vill man kunna se hur avgångarna ser ut för alla 

hållplatser samtidigt. 

Då är det mest anropsbaserning om man ska få in all data samtidigt? 

Svarsperson 1: Precis och där är ju också majoriteten av API:er som gäller, om man tittar 

på den formen, att det är såhär frågebaserat, till exempel att jag ska ha ett API där jag frågar 

om avgångar för den här tiden för den här hållplatsen, och så får man repetera det för alla 

hållplatser som finns. Men det där är ju inte någonting som är skalbart om man ska bygga 

stora lösningar på det, och då har man ju redan från början i sin design av API:et tänkt hur 

det ska användas, alltså ‟frågeställaren är intresserad av den här platsen och den här tiden, 

bara, inte alla hållplatser i en stad samtidigt‟. Så det är väldigt stor skillnad där hur 

tankesättet är när man formar API:er, för oftast så tänker man att det ska vara JSON hit och 

så. 

8) Är användarvänlighet något som bör prioriteras med öppna data? 

Svarsperson 1: Hm både ja och nej, det beror lite på vad man tänker att man vill ha det i. 

Jag tycker ju inte att det är någonting som man behöver tänka på i första hand, utan har man 

alla dessa grejer uttänkta från börjar så blir det ett överväldigande projekt. Men väljer man 

att öppna upp det och sen så ser man ‟den där används, aha okej då kan vi förbättra 

informationen av det som finns där omkring‟, men oftast så de flesta som kikar på det är ju 

mer eller mindre kompetenta att använda sig av det. Men det här handlar ju om syftet varför 

man väljer att göra det, för att vill man ha många små enkla tillämpningar så kanske det är 

det man ska satsa på. Men vill man arbeta mer aktivt med att öppna upp då är det ju lättare 

att börja med släppa, kontinuerligt uppdatera och förbättra dokumentation och tjänster, 

tycker jag. 

Vad skulle du säga är topp prioriteringen då? För att få ut de data som de har? 

Svarsperson 1: Skapa tillgänglighet. 

9) Är det viktigt att kommunen håller sina data aktuell för intressenter? Vad tror ni att 

konsekvenserna blir om de inte gör det? 
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Svarsperson 1: Ja det tycker jag är jätteviktigt att de gör, för om de inte håller det 

uppdaterat så får det ju konsekvenser på det sättet, att tillämpningarna helt enkelt blir fel. 

Det är ju bara att tänka om man har tjänster där man ska kunna se vägarbeten eller 

avspärrade vägar, om någon bygger en navigeringstjänst på det så blir det ju direkt fel i de 

tjänsterna. Så visst finns det en förhoppning om att man ska kunna lita på de data som finns, 

men samtidigt så tycker jag inte att det är ett hinder för att man inte kan börja med att släppa 

upp det, för man kan ju alltid ha notiser som säger att det här inte är tillförlitligt eller vad man 

kan säga tills man förbättrar kvalitén. Vill man att folk bygger och använder sig av data 

kommersiellt och framförallt kommersiellt, då måste man arbeta med kvalitén det säger sig 

självt. 

Kan konsekvenserna bli att man då får dåligt rykte och inte får in lika mycket 

intressenter? 

Svarsperson 1: Javisst kan det vara så, men det finns ju också tillfällen då man kanske inte 

håller data uppdaterad heller utan man är bara intresserad av en import som just nu som 

säger ungefär hur det är. Till exempel kan det vara ‟hur ser inkomsten ut för föregående år‟ 

och så vidare, det är ju statiskt i den aspekten. 

10) Tror ni det är nödvändigt med marknadsföring för att uppmärksamma 

tillgängligheten av öppna data? 

Svarsperson 1: Oj, det kan jag inte svara på. Det är ju en ganska nischat grupp ju, så det 

beror på hur man vill marknadsföra. Det finns ju datakataloger, så jag tänker ju inte att man 

behöver göra någon billboard över det, ett helt uppslag i tidningen kanske? Nej det kan jag 

inte svara på, det beror nog på vad syftet är. 

11) Vad bör Borlänge kommun tänka på när de börjar publicera och arbeta med öppna 

data? 

Svarsperson 1: Jadu det vet jag inte, men jag tror det beror lite på vad syftet är med det, för 

många vill öppna bara för att man vill ticka av en liten checkbox någonstans, jag tror det är 

fel sätt att se på det. Det är nog bra att få med så många som möjligt, ha någon som är 

ansvarig för det och kan förstå konsekvenserna, att man är engagerad i det, och att man sen 

inte gör det för svårt för sig, utan håll det enkelt. 

Precis i början så är det bra att starta lite mjukt också? 

Svarsperson 1: Jamen exakt, så idag finns det ju en hel del kommuner som arbetar aktivt 

med öppen data så då kan det vara bra med ett studiebesök och få lite förståelse för hur 

deras arbeten ser ut också. Men jag tycker nog ändå det är ganska viktigt att det är någon 

som är drivande på det i alla fall och att man har den här kedjan av ansvar, att det helt enkelt 

är någons arbete. 

Borlänge Kommun Samarbetspartner Svar 

1) Vad för mål har ni och vad vill ni uppnå med öppna data? 

Vi vill öppna upp så mycket som möjligt för att öka transparens och öka både intern och 

extern utveckling av kommunens tjänster. 

Vad motiverade er? 

Regeringen pratar om digitalt först i sin din digitala strategi. Kommuner och offentlig 

verksamhet i stort har ett behov av att vara så transparenta som möjligt. Det är skattepengar 

som driver vår verksamhet, därför vill vi gärna vara så öppna som möjligt med hur vår 

verksamhet fungerar. Många kommuner vittnar om ökad utveckling när man öppnat upp och 

redovisar befintlig data. 
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2) Vad för förändringar och anpassningar förväntar ni er att göra? 

Vi behöver hitta en infrastruktur som medger enkel och säker publikation. 

Har ni utfört proaktivt arbete? D.v.s. förebyggande arbete för framtiden 

Vi står precis i startgroparna och funderar på var vi lämpligen skall börja och vilka 

investeringar i teknik och kompetens som behöver göras. 

 

3) Har ni allokerat en budget för detta arbete? 

Det finns ingen speciell budget för detta, varje verksamhet styr över sin egen utveckling men 

centrala och gemensamma investeringar behöver göras. 

 

4) Hur tror ni att det kommer påverka er verksamhet? 

Det är lite av ett kulturskifte från att vårda och förvalta till att öppna upp och synliggöra. Vi 

kommer att behöva några självklara områden att exponera som vi snabbt ser både den 

interna och den externa nyttan av. 

 

 


